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Vaig néixer i he crescut en el si d’una família compacta,  
al cor de la Girona Vella.  

El meu pare ho aprofita tot, si fos per ell no es llençaria mai res.  
La meva mare té una gran capacitat d’anàlisi i de síntesi.  

Potser per això els seus fills, la Bet i jo,  
hem dedicat tantes energies a integrar coses del passat.  

Ella i el seu marit, en projectar la renovació d’un immoble preciós  
al carrer de Sant Llorenç —ara de la Força—, 

 han tingut cura que hi conservessin el seu lloc  
pedres, teules o mosaics amb segles d’història.  

Al fruit de l’exitosa rehabilitació l’han anomenat ‘casa collage’.  
Aquesta meva tesi també és, en bona mesura, un collage:  

d’esdeveniments, de vides i de cultura de fa quatre-cents anys,  
que he estat recuperant amb paciència de manuscrits i impresos polsosos.  

Desitjo que contribueixi a què tots plegats coneguem millor  
el lloc on tenim la sort de viure i d’estimar. 

  



 
 
 

RESUM 
 

Aquesta tesi proposa un recorregut per la Girona del segle XVII a través dels 
seus plets, negociacions polítiques i controvèrsies en general. Ens 
acompanyen en el trajecte els dirigents del municipi, naturalment, i també 
membres de confraries gremials, canonges de la Seu, oficials de la monarquia, 
religiosos d'ordes de la reforma catòlica, hortolans de la ruralia gironina, etc. Al 
davant del grup, com a guies, descobrim els advocats del govern local. A través 
de les seves habilitats jurídiques i argumentals, vetllaran per la integritat o, 
millor encara, la potenciació del patrimoni jurídic i els interessos de la ciutat. 
D'entre aquests advocats destaca Joan Pere Fontanella, un jurista cabdal per 
al dret i per a la història de Catalunya. Per la durada i pels resultats del seu 
vincle professional amb el municipi gironí, el podem qualificar sens dubte com 
un advocat de luxe. I els luxes es paguen. 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 
 

Cette thèse propose un parcours dans la Girone du XVIIe siècle, à travers ses 
procès, négotiations politiques et autres controverses. Nous accompagnerons 
les dirigeants de la ville, bien évidemment, mais aussi les membres des 
corporations, chanoînes de la Cathédrale, officiers royaux, religieux des ordres 
de la réforme catholique, paysans de la campagne gironine, etc. A la tête de ce 
groupe, nous repérons les avocats du gouvernement local. Par leurs talents 
juridiques et rhétoriques, ils veillent à l'intégrité ou, encore mieux, à la 
croissance du patrimoine juridique et des intérêts de la ville. Parmi lesdits 
avocats, émerge Joan Pere Fontanella, un juriste central pour le droit et 
l'histoire de la Catalogne. Du fait de la durée et des résultats de son 
cheminement professionnel avec la municipalité gironine, nous pouvons le 
qualifier, d'une certaine manière, d'avocat de luxe. Et le luxe se paie. 



 

PREFACI 
 

Dotze objectius i regles bàsiques del present treball 
 

1. El nostre primer propòsit és aportar informació inèdita en relació a Joan Pere 

Fontanella, un dels jurisconsults més celebrats de la Catalunya moderna —un 

espai polític marcadament juridicista immers en la cultura d’abast europeu del 

ius commune tardà. Tal informació és majoritàriament relativa al seu exercici 

professional quotidià i a les obres de literatura jurídica que escriu. Precisament 

busquem oferir algunes claus per vincular, per establir ponts, entre una i altra 

coses: les vicissituds dels dossiers que s'amunteguen sobre la taula de 

l'advocat i les reflexions més generals que aquest n'extreu i converteix en lletra 

impresa, tot combinant-les amb jurisprudència judicial i amb una 

actualitzadíssima bibliografia. Aquesta combinació de praxi i teoria, molt més 

enllà de fornir un anecdotari casuístic, permet una valuosa aproximació al 

pensament jurídico-polític de l’advocat originari d’Olot i qüestionar etiquetes 

que la historiografia li ha adjudicat.  

 

2. Segonament, aquest estudi pretén contribuir a treure de l’obscuritat els 

municipis catalans dels segles immediatament previs als Decrets de Nova 

Planta. El model municipal del nostre país, malgrat els seus dèficits de 

representativitat i d’ètica —avui resolts?—, constitueix un marc remarcable de 

participació d'homes de diferents estrats socials en la gestió de la cosa pública i 

la recerca del bé comú. L’oportunitat —no necessàriament encert— de les 

decisions que s’adopten en aquest àmbit local queda avalada per la 

coordinació entre uns rectors polítics —promotors i executors—, uns òrgans 

deliberatius força amplis, uns elements consultius i uns altres de tècnics. La 

cèl·lula municipal projecta el seu poder sobre un àmbit competencial amplíssim 

i gaudeix d'una autonomia decisòria molt remarcable —que naturalment malda 

per incrementar. Ens apropem a antic aquest model municipal a través d'un 

exemple concret, el de Girona, una ciutat del domini regi amb prou relleu, ahir i 

avui, dins Catalunya.  



 

3. La connexió entre els dos ingredients suara presentats, Fontanella i Girona, 

és un aconductament de serveis jurídics. El municipi confia en el jurisconsult 

olotí –fent tàndem amb Pere Boix– la direcció i el seguiment dels plets i les 

negociacions jurídico-polítiques que li puguin sorgir a la capital catalana, on 

tenen seu les institucions de l'aparell virregnal —no sols el Reial Consell, també 

la Batllia General o l’Ofici del mestre racional—, la Diputació del General, el 

tribunal de la Inquisició del Principat, etc. Naturalment a Barcelona també hi és 

particularment visible el govern municipal més poderós de Catalunya, amb el 

qual Girona manté una ambigua relació ara de respecte i seguidisme adés de 

rezel. 

 

4. Els plets, les controvèrsies polítiques i els advocats ens brinden així una 

perspectiva d'anàlisi novedosa de mig segle llarg d'història del municipi gironí 

en un context caracteritzat arreu d'Europa per l'elevada litigiositat. I no estem 

parlant d'una cinquantena d'anys anodina, sinó especialment convulsa per al 

Principat i els comtats de Rosselló i Cerdanya. La província pateix un canvi de 

cicle econòmic, transformacions socials i culturals de gran envergadura, 

gravíssims problemes d'ordre públic i una interrogació constant —no sols de les 

oligarquies— sobre la relació amb el seu monarca i sobre l'encaix que li escau 

en el complex mosaic de la monarquia Hispànica. Els fets del Corpus de Sang i 

l'agosarada aventura secessionista que els succeirà corroboren fins a quin punt 

vacil·la la Catalunya del temps de Joan Pere Fontanella.  

 

5. Precisament són homes com Fontanella, adscrits a una categoria social en 

franca ascensió com la dels juristes, els que enfilen i desfan argumentacions —

sovint difoses gràcies a la impremta— perquè institucions, corporacions i 

particulars legitimin la seva justícia en un escenari canviant. Pel cas que ens 

ocupa, Girona té amb regularitat com a adversaris els òrgans financers de la 

monarquia a Catalunya. Davant les pretensions d'esforços fiscals o parafiscals 

d'aitals òrgans, mobilitzats per sostenir unes ambicions militars descomunals, el 

municipi ha d'afilar els seus gladis —i els juristes sucar llurs plomes d’oca. 

Però, ai las!, el bagatge de privilegis i els cúmuls de precedents són artilleria 



 

lleugera o tinta invisible davant la tronadora rèplica de la invadent raó d'estat. I 

per a homes com els gironins no hi ha només en joc una contribució creixent en 

un projecte del qual desconeixen els beneficis, sinó el manteniment del cabal 

sagrat de llibertats que els han llegat els avantpassats. Aquestes exerceixen 

com a eix cohesionador de la comunitat i són pocs els que no tanquen files per 

defensar-les quan estan amenaçades. 

 

6. De les llibertats al poder i del poder a les imposicions i les finances locals no 

hi ha ni una passa, bé ho constaten els dirigents de Girona quan se les han 

d’heure amb el virrei i els seus consellers per veure augmentada la seva 

capacitat d'endeutament, un endeutament que hauria de permetre abordar amb 

comoditat l'aprovisionament de la ciutat i la conclusió d'operacions vitals sobre 

infrastructures de transformació —i, perquè no dir-ho? la continuïtat d’un 

engranatge rendista que sobretot beneficia interessos oligàrquics. Apareix en 

l'horitzó un altre rival del govern local, el capítol de la Seu, que s'ha avançat en 

la compra d'uns estratègics molins propers a Girona. Arran d'aquesta compra 

s'incrementa la producció dels establiments vinculats a la canonja i es 

distorsionen els monopolis municipals d'abastament de queviures bàsics. Les 

estructures eclesiàstiques també s'erigeixen en competidores de la ciutat quan 

malden per intervenir en afers tocants a les confraries professionals, 

corporacions nascudes d'una pràctica devocional i progressivament 

decantades, sota tutela local, cap a la regulació del treball urbà sectorialitzat. 

Igualment són corporacions religioses, nascudes en el marc de la Reforma 

catòlica, les que ofereixen —com els jesuïtes— una docència que fa ombra a 

l'Estudi General gironí o les que —com els carmelites descalços— emprenen 

aventures d'expansió urbanística que no sols amenacen l’entesa amb ordes 

rivals ans també afecten negativament la malla circulatòria de zones en 

desenvolupament o ocupen recintes defensius —com molts altres ciutadans.  

 

7. Analitzar la ciutat implica inevitablement fer una ullada al seu entorn. Al segle 

XVII Girona, sia per la seva capitalitat de vegueria i de bisbat sia pel seu pes 

econòmic i/o per tradició històrica, projecta les seves decisions, directament o 



 

indirecta, sobre un espai circumdant notabilíssim. Així, és inexcusable que la 

interacció i els fluxes dels homes de la ciutat i ses rodalies ocupin bona part del 

nostre interès. Urbà-suburbà, urbà-rural resulten ser dicotomies massa rígides 

per encabir la rica trama de relacions humanes i econòmiques que genera un 

nucli de dinamisme com Girona. La ciutat, en procés de terciarització, 

s'alimenta i també creix gràcies a agents externs, els quals ofereixen 

puntualment una competència nociva als productors de béns del primer i segon 

sectors romasos intramuros. Sobretot des de la vigorosa onada de 

redempcions jurisdiccionals del segle XIV, Girona manté estrets vincles amb 

localitats circumdants, algunes més properes que d'altres; han crescut a 

l'ombra dels privilegis de la ciutat, però successivament, sota noves 

circumstàncies, assolit un grau de dinamisme satisfactori, malden per 

emancipar-se de tuteles anacròniques; per la seva banda, la ciutat de l’Onyar 

no deixa passar alguna ocasió conjuntural per buscar —d’ambició no n’hi 

falta— l’agregació a la seva pròpia estructura municipal dels llocs periurbans.  

 

8. Endemés de tot el que s'ha referit, Girona coneix conflictes de cerimonial 

entre municipi i autoritats eclesiàstiques o també entre habitants de diferent 

categoria, picabaralles internes entre cercles dirigents —persisteixen les 

bandositats de principis del segle XVI?—, la difícil assimilació d'una noblesa 

tradicionalment rural i privilegiada com a grup amb poder decisori dins del 

municipi, el repte de mantenir sota un cert control els marges d'aprofitament 

dels que exerceixen oficis i administracions en l'àmbit local, etc.  

 

9. Trenca la quotidianeïtat de la vida ciutadana una convocatòria de Corts 

catalanes com la de l’any 1626. Juristes i altres homes de categories socials 

diverses confien en la visita reparadora del rei i senyor que, juntament amb els 

membres dels tres estaments de la província —i a remolc de les seves 

propostes!—, podria redreçar durablement les disfuncions de l'administració de 

justícia, atendre peticions de proteccionisme econòmic o eliminar traves al 

manteniment de l'ordre públic. Per als dirigents del municipi, per sobre d'això, 

és fonamental assegurar el blindatge del bagatge de privilegis col·lectius vigent 



 

i maldar per ampliar-lo i envigorir-lo. Elaboren un prolixe llistat de peticions en 

matèria de gràcia que, en cas de ser impetrades de Felip III (IV de Castella), 

evitaran que es reprodueixin situacions negatives que la ciutat ha patit, sobretot 

al llarg dels seus vint-i-set darrers anys d’història. L’experiència recent és la 

clau per posar al dia l’autèntic estatut jurídic —amb el permís de les 

ordinacions— d’una comunitat que competeix en un mosaic d’autonomies 

locals.  

 

10. A l’hora d’estudiar els plets, les controvèrsies i les negociacions amb 

contingut jurídico-polític adoptem un discurs el més proper possible a la 

quotidianeïtat i un format de sketchs o de pantalles de videojoc —riurà qui 

conegui la nostra aversió a les pantalles lúdiques en general. Perseguim 

transmetre el neguit que generen les notícies de què una reunió no ha tingut 

l’èxit desitjat, l’alegria desbordant que manifesten els dirigents municipals quan 

aconsegueixen tombar un adversari als tribunals, els temors i l’animadversió 

que suscita un comissari o un algutzir regi que entra a la ciutat per endegar un 

procediment de constrenyiment qualsevol... Cada carta, cada sensació, totes 

les deliberacions municipals, per banals que semblin, mereixen un lloc a la 

història. És la conjunció de totes elles i dels homes que les fan possibles el que 

acaba donant peu a l’adquisició, la consolidació o la pèrdua d’uns drets per a 

una república com és la ciutat. A l’edat moderna, el temps té un ritme diferent al 

d’avui en dia, apostem per un to narratiu que ens hi acosti.  

 

11. Al darrera de l’opció per aquesta perspectiva en aparença microhistòrica i 

pel tempo pausat del discurs hi ha la nostra vivíssima vocació docent. A l’hora 

d’adreçar-nos als flamants universitaris que comencen estudis de Dret, si 

emprem conceptes i nocions abstractes i/o pretèrites, el nostre entusiasme 

esdevé impotència. Referir-se a la representativitat jurisdiccional i no pas 

personal o territorial de l’antiga Cort, o a la Diputació del General com una 

institució convertida en garant de l’observança del dret català, per citar només 

dos exemples, pot abocar el professor a un abisme pregon d’incomprensió i de 

desinterès del qual difícilment pot ser rescatat. Una estratègia didàctica 



 

alternativa, basada en la recerca dels exemples concrets o l’anàlisi dels casos, 

es converteix inevitablement en una aposta guanyadora; tot explorant vies àgils 

i atractives d’exposició i de comprensió. Si es vol fer lliscar naturalment la 

història cap a l’auditori, cal que aquesta tingui uns actors, uns problemes i unes 

preocupacions ben definits i assumibles. Aquesta línia de la història com a 

narració, com a récit, tanmateix, no pot ser excusa per buidar el coneixement 

del passat de perspectiva ni de contingut crític. I tampoc per privar-lo del màxim 

rigor en l’ús dels termes i l’anàlisi de les fonts, preceptiu en l’àmbit jurídic. No és 

fàcil trobar l’equilibri de tots aquests factors, per la qual cosa mereixen un vot 

públic d’admiració sincera els nostres referents que ho han assolit o s’hi han 

acostat més. Molts d’ells, com els professors Josep Maria Font i Rius, Josep 

Fontana, Josep Maria Salrach o Joaquim Albareda, són ratione materiae poc o 

nul·lament citats en aquest treball doctoral. Fins i tot el professor Tomàs de 

Montagut, malgrat ser-ne el director, hi té una presència relativament escassa, 

com escau a algú inicialment especialitzat en el món medieval —sense que 

això li hagi impedit fer incursions a segles posteriors. El cas de la professora 

Eva Serra és ben diferent: la seva prolífica producció sobre temes en contacte 

amb els nostres ens ha obligat a un esforç de contenció, altrament hauria pogut 

figurar en quasi totes les notes a peu de pàgina.  

 

12. L’última directriu —dèria, en aquest cas— que ens ha guiat en el camí 

científic del qual presentem ací els resultats és la recerca ─i la troballa!─ i 

l’explotació de fons inèdites. En tal sentit, hem atès de grat els consells del 

professor Jean-Marie Carbasse, d’una generositat contrastada. Ens han calgut 

centenars o milers d’hores d’arxiu fins que hem topat amb un fons documental 

atractiu amb el qual ens ha unit una sintonia immediata: no estem parlant d’una 

sèrie de registres ni d’uns lligalls voluminosos, ans de quelcom molt més 

modest... són gairebé una quarantena de cartes, algunes d’elles força breus, 

totes plegades poc loquaces. Aquests fulls solts, confosos en un cúmul 

inorgànic de correspondència rebuda al municipi gironí, han estat per a 

nosaltres com unes gotes d’aigua enmig del desert. Ens han servit de pretext 

per obrir manuals d’acords de la ciutat, buscar al·legacions jurídiques i altres 



 

documents processals, immergir-nos en obres significatives del ius commune 

tardà, etc. Per treballar tots aquests materials amb el màxim desapassionament 

i influències possibles ens hem mantingut fidelíssims al mètode històrico-crític 

propi de l’escola dels referits professors Font i Rius i Montagut. N’és una prova 

fefaent el sovintejat recurs a exercicis de transcripció en format tradicional —

aviat anacrònics?—, que permeten contrastar la lectura que l’autor ha fet de les 

fonts. Desitgem que les pàgines que segueixen es corresponguin, ni que sigui 

en una petita part, amb la confiança il·limitada que els nostres mestres han 

dipositat en nosaltres.  

 

--- 

 

Heus aquí la impressió que ens dóna el resultat final del treball: La nostra visió 

de la vida de Joan Pere Fontanella i de la història de Girona des de finals del 

segle XVI fins a mitjan del XVII és el fruit creuat dels objectius, les dèries i les 

casualitats amunt referits. Constitueix una tesi mixta o híbrida —l’advocat olotí 

hi és emprat com a fil conductor, a vegades com a mer pretext—, amb 

components d’estudi biogràfic, d’història de les institucions polítiques i d’història 

de la cultura jurídica. Centrada en un món municipal concret, és cert, però 

sense renunciar a una visió policèntrica ni a altres instàncies de poder —no 

podria ser altrament, en un món amb diferents nivells (i cultures) de creació del 

dret i de gestió del poder. A partir de fonts majoritàriament inexplorades, s’hi 

privilegien, amb una metodologia volgudament casuística, aspectes inèdits o 

fins ara molt poc tractats.  

 

Abans d’entrar en matèria, ens sembla convenient verbalitzar que en aquesta 

introducció no s’ofereix un “estat de la qüestió” degut a l’amplitud i varietat de 

temes tractats. Cada bloc temàtic o cada capítol que ho requereixi comptarà 

amb un petit aparell crític que servirà de punt de partida. També volem 

explicitar que, atenent al seu contingut, s’ha donat un tractament força diferent 

al bloc temàtic IV —més fragmentari, com correspon a un mosaic de casos— 

respecte els blocs temàtics II i III —que conformen un continuum. Tal 



 

tractament es reflecteix en diversos aspectes, entre els quals en destaquem 

dos: a) la numeració segmentada, i no pas contínua, de les notes a peu de 

pàgina; b) la incorporació, al principi de cada capítol, d’un petit passatge 

introductori de vocació sintètica.  

 

Ja que hem al·ludit a blocs i a capítols, indiquem la jerarquia de segmentacions 

que hem seguit: Bloc temàtic / capítol / subcapítol / apartat / secció / subsecció.  
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I.1. Presentació de les fonts motrius de la recerca 
 

 

I.1.1. Interès i plantejament del present treball 
 

A la Catalunya d’abans dels Decrets de Nova Planta, els municipis constituïen 

unes peces cabdals en l’entrellat de corporacions de dret públic. Tenien uns 

marges d’autonomia —a l’època expressats en termes de jurisdicció— i uns 

àmbits d’influència molt superior als actuals1. Com tantes altres col·lectivitats, 

es veieren confrontats a nombrosos entrebancs i conflictes socials, econòmics i 

polítics amb alguna component de dret incorporada —quelcom inevitable en 

                                                 
1. En la seva globalitat, el present treball reconeix —amb coincidències i discrepàncies— com a 
bibliografia bàsica en relació a la història jurídico-política, econòmica i social de Catalunya als 
segles XVI i XVII obres com les següents —les referim per ordre alfabètic—: J. H. ELLIOTT, La 
revolta catalana (1598-1640), Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1966; V. FERRO, El Dret Públic 
Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo Editorial, 1987; J. 
L. PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles XVI i XVII), Lleida, 
Pagès editors, 1994; M. PÉREZ LATRE, Entre el rei i la terra. El poder polític a Catalunya al 
segle XVI, Vic, Eumo Editorial, 2003; N. SALES, Els segles de la Decadència (segles XVI-
XVIII), vol. IV de P. VILAR (dir.), Història de Catalunya, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1991; J. 
SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-
1659), Barcelona, RABLB, 1956; E. SERRA i X. TORRES (dir.), Història, política, societat i 
cultura dels Països Catalans, vol. 4 (Crisi institucional i canvi social. Segles XVI i XVII), 
Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1997; P. VILAR, Catalunya dins l'Espanya 
moderna (recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals), Barcelona, 
Edicions 62, 1966 (2a ed.), 4 vol.; endemés, els pròlegs dels vol. III-VI dels Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, que no referim detalladament aquí. Tals obres es citaran amb relativa 
poca freqüència, quan sigui inexcusable una contextualització, a fi de no carregar en excés un 
aparell crític ja molt dens de referències arxivístiques i bibliografia especialitzada. Sobre els 
municipis en la història medieval i moderna catalana es manté com a primera referència 
obligada J. M. TORRAS i RIBÉ, Els municipis catalans de l'antic règim (1453-1808), Barcelona, 
Curial, 1983, juntament amb V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 148-183. Pot ser útil una 
comparació amb els municipis castellans, que anirien perdent un nivell d’autonomia jurídico-
política equiparable als de la Corona d’Aragó —J. CERDÀ, Jurados, iurats, en municipios 
españoles de la Baja Edad Media (Reflexiones para una comparación), en “HID” 14 (1987), p. 
27-39, demostra l’homonímia i l’analogia funcional d’edils d’ambdues corones durant els segles 
XII i XIII— a partir de mitjan segle XIV, amb la implantació dels corregidors i altres reformes 
d’Alfons XI a bastament estudiades per: a) A. BERMÚDEZ, El corregidor en Castilla durante la 
Baja Edad Media (1348-1474), Murcia, 1974, o M. F. LADERO, Las ciudades de la Corona de 
Castilla en la Baja Edad Media (siglos XIII a XV), Madrid, 1996, de forma més general; b) a 
través de l’aprofundiment en particularitats locals, J. I. RUIZ DE LA PEÑA, El régimen municipal 
de Plasencia en la Edad Media: del concejo organizado y autónomo al regimiento, en “HID” 17 
(1990), p. 247-266, o F. J. GOICOLEA, Concejos urbanos en la Rioja alta a fines del medioevo: 
aspectos institucionales y políticos, en “HID” 26 (1999), p. 233-253, per citar només un parell 
d’exemples. Com a retrat global encara prou vigent de l’àmbit d’estudis municipals es pot 
recórrer a A. PASSOLA, La historiografía sobre el municipio en la España moderna, Lleida, 
UdL, 1997. 
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una època que patia una “hipertrofia de lo jurídico”2; particularment al Principat, 

d’arrelada tradició juridicista3. Per fer-hi front, els calgué comptar amb l’adequat 

suport tècnic: equips de juristes als quals recórrer amb regularitat, altres que es 

contactaven de forma ocasional, representants o procuradors ―anomenats 

síndics a l’època― per actuar en nom del comú, etc. Ens hi referim com a 

‘equips jurídics’, una expressió que no ens acaba de fer el pes, però no n’hem 

trobat d’altra més ajustada a la realitat que descrivim4. Llur estructura orgànica i 

funcional i llur plantilla, com és natural, variaven en funció de la importància del 

municipi, de la seva població i de la freqüència amb què es veia involucrat en 

negociacions complexes o litigis. De fet, estem evocant una realitat sovint 

dinàmica, que en funció de la conjuntura coneixia períodes d’engruiximent i de 

delmació, a vegades de forma cíclica.  

 

Poc a poc, la historiografia i l’avenç científic van permetent que surtin a la llum 

—sense massa aprofundiment, tret d’excepcions5— els vincles professionals 

que diversos advocats de primer ordre establiren de forma puntual o 

continuada amb corporacions locals de la Catalunya moderna. Sense ànim 

d’exhaustivitat, només a través de les pàgines d’aquest treball veurem desfilar 

vincles de Jaume Càncer ―posteriorment Guillem Balet― i Jaume Aïmeric 

amb la vila de Sant Feliu de Guíxols; del mateix Jaume Càncer amb Caldes de 

Montbui o amb la Vall de Ribes; encara de Jaume Càncer, juntament amb 

Josep Ramon ―i després Francesc Millet― i Joan Pere Fontanella, amb 

                                                 
2. Ofereix aquesta expressió tant gràfica com sintètica A. PLANAS, La abogacía en el Reino de 
Mallorca (siglos XIII-XVIII), Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, editor, 2003, p. 129. Ha 
analitzat l’elevat índex de litigiositat que es produí a l’Europa moderna en el cas concret de 
Castella R. KAGAN, Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Salamanca, Junta de Castilla 
y León, 1991; a Catalunya n’és un excel·lent exponent J. OLIVARES, Viles, pagesos i senyors 
a la Catalunya dels Àustria, Lleida, Ed. Pagès, 2000, on es visualitza un accés massiu a 
mecanismes jurisdiccionals de resolució de conflictes, àdhuc per part d’agents socials poc 
privilegiats i amb perspectives de perdre no sols els plets sinó també molts diners pel camí.  
3. Vegeu la síntesi ben estructurada de T. de MONTAGUT, El principi de l’imperi del dret i el 
control de la seva observança a la Catalunya medieval i moderna, dins de R. FERRERO i L. 
GUIA (ed.), “Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó”, València, PUV, 2008, p. 559-567. 
4. Ens consola coincidir en aquesta denominació amb l’admirat M. PÉREZ LATRE, 
‘Dogmatizadores de malas doctrinas’. Els juristes i les institucions catalanes en un temps de 
conflicte (1563-1602), en “Afers” 60 (2008), p. 401-430, esp. p. 405. 
5. E. SERRA, Perpinyà, una vila a Corts catalanes (Montsó, 1585), en “Afers” 28 (1997), p. 574-
626, o J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-
1649), Vic, Eumo Ed., 1997. 
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Tortosa; o de Càncer, Felip Vinyes ―després Fontanella― i Gaspar de Prat 

amb Vic; del mateix Fontanella i son gendre Francesc Pere Rubí, i també de 

Josep Queralt, amb Balaguer; de Benet Anglasell amb La Bisbal d’Empordà; de 

Jaume Aïmeric, Pere Aillà i Francesc Ferrús amb Granollers, almenys en 

col·laboracions extraordinàries; de Pere Aillà sr., a les darreries del segle XVI, i 

Francesc Soler o Francesc Montornès amb Cervera; de Rafel Bofill amb la seva 

Verges natal; d’Antoni Vinyola amb la vila de Puigcerdà a Barcelona o de Joan 

Pere Fontanella amb el Sindicat de Cerdanya, etc.  

 

L’objecte de la nostra tesi ens encamina cap a l’estudi d’una d’aitals relacions 

de patrocini jurídic: la que s’establí ininterrompudament durant més de quaranta 

anys entre el municipi de Girona i l’advocat d’origen olotí, resident a Barcelona, 

Joan Pere Fontanella (1575-1649). Abans d’abordar aquesta matèria precisa —

a partir del capítol III.6 i al bloc IV—, ens és indispensable: a) justificar que el 

que ens ha dirigit cap a ella ha estat la localització d'un plec documental 

valuosíssim a l'Arxiu Municipal de Girona, que acararem amb altres manuscrits 

fontanellans que també ens han estat de gran ajut —ho fem a continuació—; b) 

presentar unes àmplies notes biogràfiques, en gran part novedoses, sobre 

Fontanella —hi dediquem el bloc II—; c) fer una síntesi sobre l’estructura del 

govern municipal gironí a l’alta edat moderna i identificar les funcions i 

condicions de treball dels participants en els equips jurídics gironins, de qui 

també oferirem una vasta anàlisi prosopogràfica —hi dediquem els capítols 

III.1-5. 

 

 

I.1.2. El perquè de tot plegat: un fons epistolar professional de Joan Pere 
Fontanella a l'Arxiu Municipal de Girona 
 
Hem escollit el seguiment dels serveis d'assessorament jurídic de Joan Pere 

Fontanella a favor de Girona com a fil conductor de la nostra tesi arran d’una 
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descoberta cabdal a l’Arxiu Municipal d’aquesta ciutat6: un fons totalment inèdit 

de cartes originals de l’advocat, conservat de forma excel·lent. Només podem 

lamentar-ne la incompletesa. Aquest fons ha resultat ser una de les escasses 

fonts de manuscrits directes i no burocràtics7 de Fontanella amb què hem topat 

al llarg dels anys que portem dedicats a la recerca ―dos altres filons anàlegs, 

que descriurem més avall, els hem trobat a Tortosa i a Vic; un altre, d’Olot, ja 

és conegut8. Estem parlant, concretament, d’un bagatge de trenta-un textos 

signats únicament pel nostre jurista, sis firmats de forma conjunta per ell i pel 

seu col·lega Pere Boix ―essent variable la contribució d’un i altre en la 

redacció― i una carta confegida per Benet Anglasell i subscrita per Fontanella. 

Podem afegir a la llista, a títol anecdòtic, un document d’una naturalesa prou 

diferent, una àpoca on el nostre jurista reconeix haver rebut la seva conducta 

corresponent a l’anualitat de 1624. La suma dels elements referits ens situa 

davant d’un total de trenta-nou documents d’un valor notabilíssim. Gairebé 

totes les missives es troben dins un lligall de correspondència rebuda des de 

Barcelona pel municipi entre 1300 i 16399; només una ha estat localitzada dins 

                                                 
6. J. NADAL, Algunes claus de la història local, dins de “La historiografia catalana: Balanç i 
perspectives”, Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 1990, p. 5-18, esp. p. 11-13, albirava 
un horitzó prometedor per a la història local gironina si es conjugaven adequadament el 
projecte ciutadà, el projecte universitari i un tercer factor inexcusable: “La disponibilitat de grans 
dipòsits documentals i la seva organització quasi exemplar”. L’Arxiu Municipal de Girona està 
en un procés de renovació de les cotes dels seus documents. Mentre aquest no estigui 
consumat, hem estimat oportú mantenir-nos lleials a R. ALBERCH, Guia-inventari de l’Arxiu 
Històric de l’Ajuntament de Girona, Girona, Ajuntament de Girona, 1983.  
7. Ho especifiquem perquè en fons documentals d’institucions com la Diputació del General es 
poden localitzar volums o lligalls amb força textos manuscrits de Fontanella —vegeu per 
exemple ACA, Generalitat, G-50/3, del qual parlem a la secció II.6.4.1.c)—; ara bé, donat el seu 
caràcter estrictament tècnic, rarament permeten inferir conclusions sobre el tarannà i menys 
encara sobre el pensament jurídic de l’olotí.  
8. A ACGAX, Fons municipal, sèrie Correspondència, lligall 1, 1602-1700 (0247g) hi ha un fons 
de característiques similars constituït per vint-i-dues cartes de Joan Pere Fontanella als cònsols 
olotins. Quatre d'aquestes són de l'any 1604, n'hi ha deu de 1625, quatre més de 1630, una de 
1635, dues de l'any següent i una darrera de 1641. Molts dels documents d'aquest conjunt 
reflecteixen merament tràmits i pagaments; els que aporten informació útil ja han estat 
analitzats fa uns anys per J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit.  
9. AMGI, I, 1, 2, 7, 1 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / 
Correspondència / Amb Barcelona / lligall 1 (1300-1639). Al lligall 2 de la mateixa secció (1640-
1659), en canvi, no hem localitzat cap traça escrita del nostre advocat. Volem manifestar que el 
títol ‘Correspondència amb Barcelona’ d’aquesta secció de l’AMGI pot induir a dos tipus de 
confusions: a) el lector pot esperar, sense èxit, trobar-hi documents sobre les relacions entre 
els aparells municipals de Girona i de Barcelona; el que hi ha, de forma majoritària, són cartes 
rebudes pels jurats gironins dels seus agents, advocats, negociants, etc. b) no hi ha cartes 
enviades pels edils, per tant no es tracta de correspondència creuada. Advertim que, donada la 
profusió de cites d’aquests lligalls al llarg del treball, i per facilitar-ne la identificació immediata, 
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d’un llibre d’actes ―manual d’acords― municipal10. El primer d’aquests 

documents data de novembre de 1611 i el darrer de març de 1634. Hi ha 

alguns anys dels quals no tenim cap lletra manuscrita del jurista; aquests es 

compensen amb altres períodes, com el mes de març de 1628, l’hivern de 

1628-29 o el maig de 1630, dels quals es conserven quatre, set i cinc cartes 

respectivament. Això, reflecteix que la implicació de Girona en litigis o 

negociacions àrdues al cap i casal fos aleshores superior a l’habitual11? Un 

testimoni d’un síndic o procurador municipal a Barcelona, el molt lúcid 

Bartomeu Ripoll, permet apuntar-ho12. Tanmateix, no es pot descartar un factor 

d’atzar en la custòdia i la conservació de la documentació de la Girona 

moderna. Alimenta aquesta sospita el contingut merament processal, referit a 

tràmits de poc relleu, d'algunes de les cartes que ens han pervingut.  

 

Una vegada localitzat i interpretat aquest fons —li hem volgut consagrar el 

màxim relleu a través del present bloc autònom—, ens hem enfrontat a l’àrdua 

tasca de donar sentit a cadascuna de les cartes per reconstruir una part de la 

història política, jurídica i processal de la Girona del segle XVII, a través d’una 

anàlisi de casos. Hem reeixit a contextualitzar una bona part del material amb 

els següents recursos arxivístics —no pretenem ser exhaustius—: a) 

nombrosíssimes missives d’altres agents implicats en les negociacions i 

conflictes jurisdiccionals de Girona, especialment de procuradors generals i 

particulars13; b) les deliberacions i informacions recollides en els manuals 

                                                                                                                                               
els citarem sempre directament com a “Correspondència amb Barcelona”, no pas amb la cota 
arxivística numèrica. 
10. AMGI, MAM 228, carta de 13.V.1625, cosida entre els folis 40 i 41. 
11. Parcialment —podríem aventurar— perquè Girona, almenys de manera relativa, hauria 
viscut les dues dècades del regnat de Felip II (III) en les condicions poc conflictives que 
glossarien Joan Reglà o J. NADAL, Catalunya sota els Àustries, dins de J. NADAL i P. WOLFF, 
“Història de Catalunya”, Barcelona, Oikos-tau, 1983, p. 355-384, esp. p. 369? 
12. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 19.XII.1630 de Ripoll als jurats, en 
resposta a llur sorpresa per l’elevada despesa que els carrega en concepte de correu: "Diuen-
me vostras magnificèncias que han fet admiració del partit del port de cartas, y no·l farian si 
vessen las cubertas que yo tinch guardadas, que més ports de cartas he pagats est any per la 
ciutat que no he fet ab vuyt anys que ha la servesch". 
13. Aquestes cartes també estan recollides, en llur major part, als voluminosos lligalls 1 i 2 de 
Correspondència amb Barcelona del AMGI als quals hem fet referència suara.   
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d’acords municipals14; en aquests volums, a més, hi hem localitzat un original i 

múltiples còpies de documents processals redactats per Fontanella15, o 

dictàmens ―anomenats vots o parers a l’època― d’ell amb d’altres juristes 

sobre qüestions que els jurats els havien consultat16; c) escassos reculls, 

desballestats pel pas dels anys, de correspondència expedida pels jurats 

gironins17 ―amb una supervivència sospitosa (o no?) de gran part de les cartes 

trameses entre 1623 i 1638—; d) alguns plecs de dossiers judicials i tres 

al·legacions jurídiques de l’advocat olotí sobre Girona18 —a més d’una quarta 

                                                 
14. Hem treballat acuradament, amb resultats més o menys satisfactoris, tots els manuals que 
abarquen el període 1570-1657, i hem visitat esporàdicament exemplars d’altres anys.  
15. Ens referim fonamentalment a peticions ―suplicacions en el llenguatge de l’època― del 
propi Fontanella o de Pere Boix que donaren lloc a lletres citatòries i inhibitòries. La data que 
relacionem amb cadascuna d’aquestes suplicacions correspon al dia en què foren acollides pel 
tribunal competent, que en la majoria de casos és la Reial Audiència. Vegeu, només a tall 
d’exemple, AMGI, MAM 210, fol. 99 (12.VI.1607); MAM 226, fol. 95v-96v (19.X.1623); MAM 
227, petició autògrafa de Fontanella dirigida al virrei insertada post fol. 50 (26.IV.1624); MAM 
232, fol. 83r-84r (14.V.1629), etc.  
16. Com a models: a) AMGI, MAM 238, dictamen inserit entre els fol. 45 i 46, signat per Pere 
Boix, Joan Pere Fontanella i Guillem Balet. Fou lliurat als jurats de Girona el 12.VII.1635. 
Resulta d’un gran interès perquè s’hi aprecia una redacció original, presumiblement de la mà 
de Boix, a la qual Fontanella afegeix posteriorment notes i correccions al marge; b) AMGI, 
Associacions, Gremis, R. 11554, Hortolans, dictamen de Fontanella, subscrit per Boix, de finals 
de febrer o principis de març de 1628. 
17. A AMGI, algunes cartes trameses pels dirigents de la ciutat, per exemple des de mitjan març 
1598 fins a mitjan març 1600, es troben en plecs del lligall 15 de la secció AMGI I.1.2.17 —
Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Correspondència / Diversa. 
D’altres lletres les hem vist cosides al manual d'acords municipals de l’any en què varen ser 
escrites. La gran majoria les localitzem en restes fragmentàries dels registres o copiadors 
originals, sota la cota AMGI, I.1.2.1 —ibidem / Ordinacions dels jurats. Concretament, al lligall 
10 d’aquesta secció, hi ha, pel que fa al període que ens interessa de forma més directa: a) una 
camisa amb les dates 1608-1612, que inclou uns plecs relligats (per tant, sense discontinuïtats) 
amb correspondència enviada entre el novembre del 1608 i l’agost del 1612; b) una camisa 
identificada amb les dates 1623-1628, que inclou uns plecs relligats (novament sense 
discontinuïtats) amb documents entre el juliol del 1623 i mitjan desembre del 1628; c) la camisa 
‘1629’ inclou dos únics fulls solts, plegats, amb cartes d’octubre i novembre del 1629; d) la 
camisa ‘1630-1631’ conté un plec relligat (sense interrupcions) entre el gener del 1630 i 
principis de febrer del 1631; e) la camisa ‘1632-1638’ inclou uns plecs relligats (gairebé sense 
discontinuïtats) amb documents entre el febrer del 1632 i el juliol del 1638, amb algun descosit 
(i, per tant, alguna interrupció) entre el maig i l’agost del 1637. D’aquesta darrera camisa cal 
destacar-ne que són molt escasses les cartes trameses des de Girona entre el maig del 1635 i 
el gener del 1637 —el subcapítol II.8.5 permetrà entendre-ho. Advertim que la secció 
“Ordinacions dels jurats” es subjecta al llarg de la tesi al mateix modus citandi que 
“Correspondència amb Barcelona”. 
18. Aquests materials, per bé que fragmentaris i, en dos casos, ratats, ens han estat d’una 
grandíssima utilitat. Es troben catalogats a les seccions AMGI / Documentació notarial / Plets, i 
a AMGI / Funcionament del Consell municipal / Correspondència / Bans, decrets, cèdules, 
edictes / lligall 2. D’un dels documents n’hem pogut assolir una còpia sense tares a l’ACCE, R. 
837 —“Resolutiones diversorum in utroque iure"—, num. 28 de la col·lecció factícia. La tercera 
al·legació fontanellana al·ludida l’hem localitzada a la secció de reserva de la BUB. 
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de Guillem Balet19—; e) fons custodiats en altres dipòsits de documentació com 

és ara l’Arxiu Reial de Barcelona/Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Capitular 

de Girona, l’Arxiu Diocesà de Girona, l’Arxiu Històric de Girona, l’Arxiu Diocesà 

de Barcelona, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu Històric de 

Protocols de Barcelona, l’Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau o la 

Biblioteca de Catalunya, per citar només els més rellevants20. 

 

Com el lector pot suposar, enmig dels rics lligalls de correspondència 

conservats a l'Arxiu Municipal de Girona que tan determinants han estat per a 

la nostra tasca21 no només s'hi troben documents sobre qüestions jurídiques. 

Múltiples missives tracten sobre provisió d’armes o afers de guerra; arriben de 

tant en quant notes sobre la voluntat de les autoritats virregnals de què els 

municipis s'adhereixin a una unió per lluitar contra la delinqüència; preocupen 

l’abastament de blat i les alarmes de malalties infeccioses ―notícies que, 

mentre duren, deixen les demés en un segon pla de forma contundent―; la 

Diputació del General recorda a la ciutat ―en tenim constància pràcticament 

cada any― que ha de suggerir noms pels llocs que han quedat vacants en les 

bosses de la institució; es conserva una col·lecció molt nodrida de cartes 

relatives a afers de moneda, etc. Ara bé, des d'un punt de vista quantitatiu, les 

informacions de caire judicial i processal són les que adquireixen un major 

protagonisme. Això ens permet afirmar que, en la redacció de la història 

moderna de Girona ―tasca mai escomesa de forma completa22― un dels 

principals capítols s’ha de dedicar a aquests temes d’història del dret i de les 

institucions. 

                                                 
19. BICAB, Sala d’Al·legacions, capsa 35, item 11. 
20. L’enumeració seria prolixa, remetem el lector als capítols específics del present treball on 
aitals fons són utilitzats i citats.  
21. Entre els precedents en el maneig dels fons epistolars per reconstituir el passat d’un 
municipi català, volem destacar una obra amb gran valor divulgatiu com és J. GIMÉNEZ, La 
Universitat de Mataró (1589-1628), Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1990.  
22. Les visions contemporànies més arrodonides de la història del municipi a l’edat moderna les 
devem a R. ALBERCH i N. CASTELLS, La població de Girona (segles XIV-XX), Girona, IEG, 
1985; X. ALBERCH i J. BURCH (coord.), Història del Gironès, Girona, Diputació de Girona, 
2002 —obra on l’àmbit municipal, clarament depassat, és molt present—; J. BUSQUETS, La 
Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real (1626-1683), 2 vol., 
Barcelona, PAM, 1994; A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cavallers i ciutadans a la Catalunya del 
Cinc-cents, Barcelona, Curial, 1991 —el tercer d’aquests treballs està realitzat a partir d’una 
crònica d’època, el quart consisteix en la transcripció d’una altra. 
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La principal virtut de les cartes de Joan Pere Fontanella sobre les quals hem 

edificat el nostre estudi és que ofereixen una imatge vivificada de l'advocat. 

Constitueixen un bon indicador de les seves voluntats i preferències, de les 

seves estratègies, confiances i malestars en l'exercici pràctic de la professió. A 

la vegada, reflecteixen les mancances, problemes i arbitrarietats que podia patir 

un pledejant davant l’administració de justícia de l'època. Arran d’això, el lector 

comprendrà la importància que tenia, particularment per a un municipi, el fet de 

comptar amb bons procuradors i bons advocats, i l'avantatge que podia 

reportar que aquests mantinguessin uns ferms lligams amb els dirigents 

d'institucions com la Diputació del General o el Consell de Cent, amb doctors 

del Reial Consell i altres ministres i oficials regis, etc. Aprendrem quin era 

l’elevat cost de participar a les mecàniques processals, i com sovint aquest 

superava de llarg els beneficis que es podien derivar de la victòria en les 

causes judicials. Finalment, tindrem coneixement d'algunes vicissituds de la 

vida pública catalana de l'època que no han quedat registrades en fonts 

oficials.  

 

Les reflexions contingudes en el paràgraf suara esdevenen supèrflues a la llum 

del segon bloc del present treball, de caire biogràfic, on mantes pàgines han 

estat escrites sobre la base de cartes de Fontanella als dirigents municipals de 

Tortosa i de Vic. Procedim a descriure aquests fons epistolars en el seu conjunt 

per facilitar l’acarament amb el de Girona, del qual, per a nosaltres, esdevenen 

instrumentals o tributaris a nivell metodològic. 

 

 

I.1.3. El riquíssim fons epistolar professional de Joan Pere Fontanella a 
l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre i les dificultats per contextualitzar-lo 

 

A Tortosa hi hem exhumat un bagatge molt abundant, de cent quaranta-quatre 

cartes, magníficament conservades a l’esplèndid Arxiu Comarcal del Baix 
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Ebre23 i incorporades directament en nou registres de correspondència rebuda 

de l’antic municipi tortosí, l’àmbit temporal dels quals abarca de la primavera de 

1627 a la de 164024. Malauradament, dins d’aquest arc falten quatre registres, 

els corresponents a les cartes rebudes entre el dia de l’Ascensió de 1629 i el de 

1630 i entre les dates equivalents dels anys 1633-1634, 1637-1638 i 1638-1639 

―aquests darrers especialment lamentables, donada la transcendència 

històrico-política dels esdeveniments que reflectirien. També ens pesa 

l’absència d’alguns ―ignorem quants25― registres immediatament precedents 

al maig de 1627. En cas de no existir els buits de documentació suara indicats, 

estem segurs que el fons epistolar de Fontanella actualment custodiat als 

col·legis reials de Sant Domènec depassaria llargament els dos-cents 

ingredients.  

 

Les cartes són, en la seva immensa majoria, escrites de la mà directa de Joan 

Pere Fontanella ―excepte algunes en què està malalt o sense esma26―, des 

de Barcelona ―tret d’una des de Perpinyà i quatre des de Girona27―, i 

adreçades als procuradors de Tortosa ―llevat d’una dirigida al síndic Francesc 

Amargós28. Precisament aquest Amargós, que no sabem si qualificar com a 

                                                 
23. Com a primer element de descripció d’aquest arxiu, el lector pot recórrer a J. MASSIP, 
L’inventari de l’Arxiu Històric de Tortosa, 2 vol., Tortosa, Diputació de Tarragona, 1995; un cop 
sur place, es poden consultar inventaris sectorials prou més detallats. 
24. Acte seguit desglossem el nombre de cartes de Joan Pere Fontanella per registres de 
correspondència tortosina custodiats a l’ACBEB.  
* El vol. 11 (CR 1627-28) conté nou cartes del jurista, la més primerenca de les quals és de 
15.V.1627 i la darrera de 3.V.1628;  
* vol. 12 (CR 1628-29): setze cartes, les dates extremes de les quals són 2.VI.1628 i 
25.IV.1629;  
* vol. 14 (CR 1630-31): catorze cartes, entre 10.VII.1630 i 19.III.1631;  
* vol. 15 (CR 1631-32): catorze cartes, entre 9.VII i 25.X.1631;  
* vol. 16 (CR 1632-33): quinze cartes, entre 4.VII.1632 i 20.IV.1633;  
* vol. 17 (CR 1634-35): trenta-una cartes, entre 1.VI.1634 i 9.V.1635;  
* vol. 18 (CR 1635-36), vint-i-una cartes, entre 16.V.1635 i 31.I.1636;  
* vol. 19 (CR 1636-37), vint-i-dues cartes, entre 7.VI.1636 i 30.IV.1637.    
* vol. 21 (CR 1639-40), dues cartes de 8.VI.1639 i de 26.IV.1640. 
25. De moment, desconeixem la data exacta o aproximada d’aconductament de Joan Pere 
Fontanella per part del municipi tortosí ―ho planyem al subcapítol II.7.1. 
26. Per exemple, vol. 14 CR, carta de l’advocat olotí de 16.VII.1631, o vol. 19 CR, carta de 
3.IX.1636.  
27. Es tracta de la carta de 22.XI.1634 dins del vol. 17 CR i de les de 17 i 24.XI i 9 i 14.XII.1635 
dins del volum 18 CR respectivament. El lector trobarà al capítol II.8 els motius pels quals unes 
i altres són escrites des de fora de Barcelona, on Fontanella residia habitualment. 
28. Concretament, la carta de 22.XI.1634 mencionada en la nota precedent. 

11



 

síndic o com a subsíndic i que no sempre és vist amb bons ulls pels dirigents 

de les ribes de l’Ebre, ha tingut el detall de fer-nos arribar el copiador de les 

cartes que envià a Tortosa entre el 1630 i el 163929, un material inestimable a 

l’hora d’establir connexions entre els papers fontanellians. El valor del conjunt 

encara augmenta més si entre aquests darrers hi comptem, a més dels fruits de 

l’activitat epistolar de l’olotí ja referits, diversos parers i dictàmens que va anar 

adjuntant al seu client del sud de Catalunya i que encara avui en dia es 

conserven agrupats30. 

 

Hom es pot preguntar: Vista l’envergadura d’aquest fons epistolar, no hauria 

estat aconsellable preferir-lo al seu equivalent de Girona ―molt més magre 

quantitativament― de cara a la confecció del present treball doctoral? 

Fonamentalment ho han desaconsellat, a més de raons pragmàtiques 

d’infrastructura personal i d’ordre temporal de les troballes, els següents dos 

factors: a) l’estret abast cronològic del fons en qüestió; b) les llacunes de 

documentació local tortosina indispensable per integrar-lo i donar-li ple sentit; 

concretament, hem estimat com a irreparable el mal que li faria als objectius del 

nostre treball l’abséncia de sèries contínues de provisions municipals31 o la 

inexistència actual dels registres de correspondència tramesa pels procuradors 

―tret d’excepcions com el bienni 1629-3132.  

 

Com ja hem anticipat, les cartes que Tortosa rebé del nostre Fontanella no han 

pas quedat privades del protagonisme que mereixen. Ben al contrari, el lector 
                                                 
29. Es tracta del vol. 20 (CR 1630-39). És un volum foliat on les cartes estan inserides de forma 
contínua amb la peculiar ortografia ―millor dit, amb l’heterografia― del síndic, motiu pel qual 
creiem que es tracta del seu copiador particular dels missatges que hauria dirigit a Tortosa; 
sortosament, aquesta eina de treball intern acabaria en mans del client. Gairebé totes les 
cartes que s’hi transcriuen apareixen repartides, amb escassíssimes variacions, en el lloc 
adient dels vol. 14-19 amunt referits.  
30. És rar ―nosaltres ens en felicitem― que Tortosa hagi custodiat tant de temps aquests 
parers, donada la seva naturalesa estrictament de tràmit a l’època en què foren produïts.   
31. El lector observarà que els anys en què Fontanella estava en actiu dels quals avui en dia 
coneixem les provisions municipals tortosines ―1597-99 (vol. 72), 1612-13 (vol. 73), 1615-16 
(vol. 74), 1616-17 (vol. 75), 1617-18 (vol. 76), 1622-23 (vol . 77), 1623-24 (vol. 78), 1631-32 
(vol. 79) i 1640-46 (vol. 80)― no es corresponen gens amb els dels registres de 
correspondència rebuda tant fructífers que hem referit supra. 
32. AHBE, vol. 13 (CT 1629-31). Ni tan sols prenem en consideració el vol. 10 (CT 1612-16) 
perquè és d’una època en què Joan Pere Fontanella encara no havia estat aconductat pel 
municipi de Tortosa. 
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apreciarà que han estat claus per a la construcció dels capítols II.3-4 i sobretot 

II.7-9 de l’aparell biogràfic de l’olotí. 

 

 

I.1.4. El notable fons de cartes de Joan Pere Fontanella a l'Arxiu Municipal 
de Vic 

 

En total, l’Arxiu Municipal de Vic33 custodia un mínim de trenta cartes 

manuscrites de Joan Pere Fontanella en els seus registres de correspondència 

rebuda (no descartem, però fóra buscar una agulla en un paller, que n’hi hagi 

d’altres en sèries diferents ―fora del lloc on s’escauria). La primera d’aquestes 

cartes és de 16.VII.1629 i fonamentalment constitueix un missatge d’agraïment 

del jurista per haver-lo aconductat34. El 1634 en trobem dues més ―i un petit 

memorial manuscrit―, quatre l’any 163535, tres el 1637, tres el 1638, tres el 

1639 i dues el 164036. Posteriorment, per a gran joia i utilitat nostra, comptem 

amb dotze lletres redactades en el marge d’un any, dos mesos i quinze dies 

(entre 13.II.1643 i 28.IV.164437). La regularitat d’aquestes ens ha fet albirar la 

hipòtesi que, entre els pactes consuetudinaris inherents als acords 

d’aconductament de serveis jurídics establerts pels edils vigatans, hi pogués 

haver una obligació per part de l’advocat de mantenir una correspondència 

regular —fins i tot setmanal? 

 

La correspondència de Fontanella amb la capital osonenca ha estat 

transcendental per conformar els capítols II.8-11 de la present tesi; uns capítols 

de grandíssim relleu, puix il·luminen l’activitat de l’advocat olotí a les crítiques 

dècades de 1630 i sobretot de 1640.  
                                                 
33. F. de ROCAFIGUERA, Arxiu històric municipal de Vic, dins de “Guia dels arxius històrics de 
Catalunya”, vol. 4, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990, p. 
191-219.  
34. Es troba a AMVI, vol. 11 / 7.42 CR (1627-30).    
35. Les dates concretes d’aquests documents són 7 i 15.V.1634, 20.I, 17.II, 30.IV i 8.VIII.1635. 
Es troben dins de AMVI, vol. 12 / 7.43 CR (1631-35). 
36. AMVI, vol. 13 / 8.1 CR (1636-40): cartes de 29.VI i 1.VIII.1637, 11.VII, 20.IX i 13.X.1638, 
dues de 16.II i una de 22.III.1639, 23.IV i 14.VIII.1640. Una lletra de 26.IV.1637 es troba 
arxivada, degut a una comprensible confusió del 7 final amb un 3, al vol. 12 / 7.43 CR.  
37. Concretament, les dates de les cartes d’AMVI, vol. 15 / 8.3 (1643-44) són 13.II, 4.VII, 8.VII, 
17.VII, 15.IX, 23.IX, 24.X, 6.XII i 21.XII.1643 i 6.I, 10.II i 28.IV.1644. 
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I.2 Reproducció i transcripció de les cartes professionals 
de Joan Pere Fontanella al govern municipal de Girona 

 
Ratio editionis38 

 
Partim d’un principi de respecte escrupulós envers els documents originals. 
Així, per exemple, no intervenim davant vacil·lacions ortogràfiques —la més 
corrent té a veure amb l'ús aleatori de les lletres s/t/c en algunes terminacions 
(‘informasió’, ‘contenció’, ‘obligatió’)39— ni sobre termes amb un deliciós regust 
etimològic (‘visrey’ o ‘<h>ont’), ni —òbviament!— sobre la ‘y’ com a conjunció 
copulativa, etc. Ara bé, atès que el nostre objectiu és facilitar la intel·ligibilitat 
àgil dels textos per al lector contemporani —al nostre treball n’editem molts, 
però només de manera instrumental—, ens permem llicències com les 
següents:  
a) [afegir] o <treure>  h; 
b) regularitzar la puntuació, de manera més incisiva sobre accents i dièresis i 
de forma més mesurada pel que fa a punts i comes; 
c) en unes poques ocasions, ometem paraules repetides erròniament, 
cancel·lades o esmenades; tampoc indiquem termes introduïts entre línies o al 
marge; així obviem anotacions com iter., canc., interlin. sup. i intelin. marg. sin. i 
similars, que constitueixen un obstacle a la comprensió ràpida del text —
sobretot en frases llargues—; avala la nostra decisió el fet de reproduir 
fotogràficament els manuscrits, acarats amb les respectives transcripcions; 
d) trenquem la contracció de la preposició ‘de’ amb l’article definit masculí 
davant vocal —i. e. optem per “de l’altre” en comptes de la forma habitual a 
l’època “del altre”. 
 
Fem present al lector quelcom necessari per interpretar fonts epistolars, 
forçosament concebudes en dos plans espacials —una ubicació a quo i una 
altra ad quem. El català de l'època i l’entorn de Joan Pere Fontanella fa molt 

                                                 
38. Naturalment són vàlides per als textos que venen a continuació i també per a tots els que 
apareixen al llarg del treball doctoral redactats en català i obtinguts de fonts manuscrites i 
impreses dels segles XVI i XVII. Les regles de transcripció per als abundants passatges en llatí 
són molt més casuístiques, atenent als trets i la naturalesa de les fonts i buscant un compromís 
entre fidelitat i divulgació. 
39. J. MARTÍ, El llenguatge juridicoadministratiu català del segle XVII, dins de G. SANSANO i P. 
VALSALOBRE (cur.), “Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella 
(1622-1683/85)”, Girona, Documenta Universitaria, 2009, p. 69-84, esp. p. 74, reconeix l’ús 
gràfic llatinitzant de la t seguida de i i d’una altra vocal per representar l’alveolar fricativa sorda 
a l’època de Joan Pere Fontanella.  
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clarament les distincions avui majoritàriament perdudes —només es mantenen 
en el valencià, el ribagorçà i el lliterà40— entre els determinants demostratius 
esta/aquesta i eixa/aqueixa i els adverbis assí/aquí. Les primeres fórmules —
esta/eixa/assí— indiquen una major proximitat respecte qui parla o escriu. Per 
posar un exemple, en els textos fontanellans que presentem tot seguit, 
"aqueixa ciutat" o "aquí" és Girona i "esta" o "assí" és Barcelona. 
 

                                                 
40. J. SOLÀ (dir.), Gramàtica del català contemporani, vol. 2, Barcelona, Empúries, 2002, p. 
1493-1494. 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona  
 

Barcelona, 10.XI.1611 
 

“Lo senyor jurat que per part de aquexa ciutat fonc tramès a esta per a tractar 
lo negoci dels comptes y quint del rational ab lo senyor visrey y son Real 
Concell, diputats y concellers, l’[h]a tractat ab tanta solicitut y cuydado, ja 
acudint ab uns y ja ab altros segons vehia convenia, que, a no ésser com són 
molt conegudes de tots vostres magnificències ses bones parts, me obligaven 
que jo, que [h]u he vist y tocat, ne fes llarga relatió, axí com ara me escusan de 
[h]aver-ne de dir ninguna cosa en particular, pus de sa boca las sabran ab tanta 
fidelitat y punctualitat. Lo negoci de Figueres ha fet gran dany a aquest nostre, 
que com per respecte de aquell se ha fet alguna càrrega devant de sa 
magestat a <h>u dels principals ministres qu·[h]i tingueren les mans, assò és 
estat ocasió que en los negocis que són vinguts després de aquell se haja 
tingut y tingue particularíssim cuydado, per ventura fora del que se [h]aguera fet 
si no·s fos succehit lo cars de l’altre. No tinc que dir més, sinó que tinc sempre 
en la memòria la obligació que tinc a aquexa ciutat per a en totes ocasions 
servir-la com és rahó. Guarde Déu molts anys les il·lustres persones de vostres 
magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona  
 

Barcelona, 12.VI.1614 
 

“La causa de Savarrès se és declarada en favor de aquexa ciutat conforme 
desijàvem, de què pens que ja lo síndic ne [h]aurà donat avís a vostres 
magnificències. És estat exemplar de importànsia per a casos consemblants. 
[H]a·m aparegut que, perquè vostres magnificències vessen lo que s’[h]i [h]avia 
treballat y per <h>ont se ere guanyada la causa, enviar-los còpia del memorial 
que [h]y fiu y doní a estos senyors, que va ab esta. Rebré mercè que vostres 
magnificències me manen moltes coses de son servey, que en totes acudiré ab 
la voluntat que fins assí. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona  
 

Barcelona, 25.III.1615 
 

“He rebut la de vostres magnificències ab còpia de la dels senyors inquisidors y 
he tingut molt gran pesar que haja resaxit tan differentment del que pensava. Jo 
no tractí ab aquells senyors sinó que se’m donàs carta per al comissari per a 
què fes la assistènsia que demanàvem, y·m paragué que·m digueren ere cosa 
molt iusta y que [h]u farian, y axí ab aquexa confiança scriguí a vostres 
magnificències lo que scriguí, però pus isqué la carta differentment jo·m deguí 
enganyar. Jo pens averiguar-ho ab ells demà de matí, plahent al Senyor que 
tots som (i. e. siam) encara vius gràcies a Déu, y pens que faran lo que serà 
iust, y, quant no, me valdré de la carta dels senyors deputats. Bese a vostres 
magnificències la mà mil voltes de la mercè que·m fan de dir-me que, si jo he 
donat paraula y tractat que del passat no se’n parlàs, estan contents de passar 
per ella. Quant jo la [h]agués donada, fóra estat perquè m'[h]agués aparegut 
convenir a exa ciutat, y [h]aguera supplicat a vostres magnificències ho 
tinguessen a bé, però ara [h]an de estar ben segurs que no he tractat tal ni 
m'ha passat per lo enteniment. Jo faré en est particular mon dever, com en lo 
demés que entendré ésser del servey d’exa ciutat, y donaré avís en tenir la 
resposta d’estos senyors. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella, subscrita per Pere Boix, 
als jurats de Girona 

 
Barcelona, 30.IV.1618 

 
“En ésser arribat lo síndic de aquexa ciutat [h]avem tornat continuar les 
informasions d’estos senyors del Concell que abans de fèries [h]avíam 
començat per a què almanco per la taula nos admetessen la pretentió, y no [h]y 
ha [h]agut remey, sinó que vuy nos han desenganyats que se [h]avia presa 
resolusió ab totes les tres sales que no se’ns podia concedir lo que 
demanàvem, y·ns han donat dos o tres rahons, o nosaltres les [h]avem 
col·legides del que·ls [h]avem oÿt informant-los. La una és ésser negoci 
consultat y tractat y acordat en la cort; l’altre ésser negoci de la ciutat de 
Barcelona y acordat també ab ella; y la tercera, que ha donat garrot al negoci, y 
de què apar que assí los que han tingut les mans en estes crides y les han 
aconcellades estan molt joyosos, és que diuen que tenen noves de tota 
Cathalunya que ha resaxit admirablement per totes les parts de Cathalunya y 
va resaxint beníssim, que tothom pren l’or de bona gana y va bé lo comerç, y·s 
troba tot lo que·s pot desijar en qualsevol plasses, lo que no·s fehia abans, y 
ateses estes coses diuen no poden mudar de parer. També·ns deyen seria fer 
un exemplar nou que després los tornaria cadaldia a la cara, que de crides que 
fa lo Concell per la bona administratió de la cosa pública se admetés querela, 
recors, o supplicació, que may s’és fet. Assò és lo que en effecte ha passat, 
ha·ns pesat no haja resaxit millor per lo que desijam donar gust y contento a 
aquexa ciutat, però ni nostres forçes han pogut més ni la qualitat del negoci [h]a 
donat lloc a més. Si en altres coses porem servir a vostres magnificències ho 
farem ab molt gran voluntat, a qui Déu guarde.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona  
 

Barcelona, 10.I.1619  
 

“He tingut particular contento y donat particulars gràcies a Déu de la mercè 
[h]avia feta a exa ciutat de [h]aver-li donat a vostres magnificències per jurats, 
de qui·s pot tenir la confiança que és rahó que l’[h]an de administrar y governar 
com ella ha menester. Déu los dexe vèurer a vostres magnificències lo fi de 
l’any ab molta salut. A mi per molts respectes me toca servir a exa ciutat en lo 
que poré, no tinc may de faltar, y tindré a gran mercè que en les occasions se 
oferescan me manen ab molt gran llibertat.  
La conducta de l’any passat se’m deu y dos informacions que fiu per lo del 
maridatge dels ciutedans, rebré mercè que vostres magnificències manen se’m 
paguen com fins assí sos predescessors han acostumat, mossèn Rafel Albert 
té poder meu per a rèbrer. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 23.X.1620 
 

“He parlat ab lo secretari del negoci que vostres magnificències ab sa carta me 
manaven. Ha·m dit que sols assò de concedir llicènties per a manllevar [h]avien 
restituït de la Cort als vireys de coses de gràsia, axí que si volien llicèntia la 
concedirian sens difficultat, y millor que decretar los actes, que diu serie en frau 
dels drets del segell. Vejan vostres magnificències lo que són servits que·s 
fassa, que a mi sempre me tindran prompte en lo que·m voldran manar. Guarde 
Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 17.XII.1620 
 

“Lo secretari me [h]avia dit lo que jo scriguí a vostres magnificències, que ja lo 
senyor visrey podia donar les llicènties de manllevar, y, venint a posar per obra 
lo negoci, nos isqué ab lo dupte que lo síndic [h]a scrit, que no volian donar 
llicèntia sinó per manllevar cosa certa, y aquex és veritat que és lo comú estil 
de concedir llicènties. A mi me pesa que no se haja pogut negociar com 
desijàvem, no s’és perdut per falta de voluntat y solicitasió. Guarde Déu a 
vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 7.VII.1622 
 

“Mascarós me comunicà lo negoci del governador que vostres magnificències li 
[h]avian encomanat, y encontinent me vaig recordar [h]aver vist una conclusió 
que en lo Concell se [h]avia feta en favor del governador en l’any 1601 a relació 
de misser Puigmijà, y vehent aprés lo trellat de la causa, y trobant que·s 
portava a relació de dit Puigmijà, y que arribà fins a l’any 1601, me persuadí 
que la conclusió que [h]avia vista ere de aquexa causa, com aprés ho he 
averiguat, si bé en lo proçés que després me han comunicat no [h]y és la 
sentència, que com no se'n degué tenir bona olor no·s féu publicar. Lo negoci 
està en est estat, jo·m só[c] restat ab lo proçés per vèurer si del procés resulta 
iustísia per la ciutat, que [h]avent-la-[h]y no importa que·s fes la conclusió, pus 
no·s seguí sentèntia ni·s publicà, però no he aconcellat que·s traguessen lletres 
de citació fins assò fos vist. Jo [h]u mirare ab los ulls que dech y avisaré a 
vostres magnificències, a qui Déu guarde.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 26.X.1623 
 

“He rebut les lletres de la Real Audiència que se’n portà Mascarós ab la 
presentatió, les quals [h]avem exhibides encontinent, só[c] restat content de 
[h]aver vist que no se m'avisava que se [h]agués passat més avant per la cort 
ecclesiàstica. Jo pens que exos senyors conexeran lo que és rahó, y quant 
altre cosa se fassa en contrari y de aquí se done avís, assí nosaltres per nostra 
part farem lo que convindrà. He donat lo sindicat y demés poders a Ripoll, qui 
servirà de boníssima gana, y jo·n rebré mercè que vostres magnificències lo 
empleen sempre que [h]y haja ocasió, y se són exhibits los poders iuntament 
ab les lletres. Guarde Déu a vostres magnificències.”  
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 16.XI.1623 
 

“He rebut la de vostres magnificències y vista la resolució se ha pres en lo que 
jo, per orde del doctor Mijavila del Real Concell, [h]avia scrit, y presupposat que 
ja se feren les diligènties que se m'apunten per aqueix negoci per medi del 
senyor bisbe, y que exos senyors tornaven la resposta tant desproporsionada, 
no me apar mala la resolució que ara se ha pres. No sé si lo senyor Mijavila ere 
instigat de alguna perçona que mogués tracte precehint alguna resolusió millor 
que la primera de escoltar-lo, però com no se m'és declarat jo no he pogut 
certificar-me’n. En [h]aver-me portat lo síndic l’orde de vostres magnificències 
he fet tercera supplicació per terceres lletres, que aniran prest, y en lo demés 
anirem després continuant les diligènsies necessàries per arribar a què·s ferme 
la contensió y se ocupen les temporalitats, y no serà molt treball arribar-hi 
després de la presentasió d’estes lletres. Guarde Déu a vostres 
magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 29.IV.1624 
 

“En [h]aver rebut la que·m scrigué mossèn Riurans sobre lo negoci del 
corredor, aní a informar-ne a l’advocat fiscal, qui ere lo que·ns podia fer 
contrari, y restàrem de acord que·s donàs la suplicació de la evocatió de la 
causa ab los actes. Férem-hu y, com en la sala ha <h>ont se tractà lo negoci hi 
[h]avia alguna persona que desijava pau y quietut, se posà de per mig y féu 
fe[r] iunta particular en lo Rational, en què eren los senyors canceller, regent y 
advocat fiscal, los quals hu tractaren després ab lo senyor visrey, y [h]an presa 
resolució que no·s litigàs sinó que·s fes lo que vostres magnificències veuran 
ab la carta que se’n porta Mascarós. Jo pens axò deu ésser lo que aquí poden 
desijar y, si axí és, han de tenir a bé que·s passe per lo concert, y, quant hi 
[h]agués preiudici de la ciutat, manaran avisar y procurarem de remediar-hu. 
La conducta de l’any passat se’m deu, vostres magnificències seran servits 
manar donar orde que·s pague, y a mi moltes coses de son servey. Guarde 
Déu a vostres magnificències.”  
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 14.XI.1624 
 

“Tinc vist lo que vostres magnificències me scriuen acerca de la causa de les 
imposisions. Jo entench, segons sèrie y tenor de la provisió, pot sens difficultat 
la ciutat continuar la execució, que no sé què altre cosa poden voler dir les 
paraules de la provisió, ans (i. e. abans) sempre lo relador nos deye que se'ns 
donava fins no·ns [h]avien de tocar a la executió y recepsió de les imposisions. 
Adamés que, com los contraris són anats al superior per via de querela, no han 
llevat lo effecte a la deslliberasió; jo no sé si han començat de executar y exigir 
la imposisió, que si axò ere, lo negoci tindria menor difficultat. Ab tot, qualsevol 
cosa sia, a mi me apar cosa certa que poden exigir la imposisió, no obstant la 
evocasió de la causa per les rahons dalt dites. La seguretat que jo·n puch 
donar, d’esta opinió, és que [h]u he molt mirat y me apar és axí indubitadament 
de iustísia.  
En lo de la contensió, las salas se són iuntadas vuy, [h]a·ns dit lo senyor 
canceller alguna cosa del que se [h]avia tractat, de procehiments axí per la 
Diputatió com altrament, tentarem-ho tot y avisarem ab més espay a vostres 
magnificències, a qui Déu guarde.” 
 
P. S.: “Antes que·s iuntassen les sales, fiu que los diputats resolguessen la 
contrafactió y fessen embaxada en forma al senyor visrey, de què ha resultat 
aprés esta iunta, que per ventura may se fóra feta, y és gran cosa tenir-hi ja los 
diputats empanyats.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona  
 

Barcelona, 16.I.1625 
 

“He vist lo que vostres magnificències me scriuen acerca del negoci de don 
Miquel de Cardona, en lo qual me apar que lo veguer fa gran agravi a la ciutat, 
que, tenint tan bon resguart, no vulla executar lo que la ciutat ordena, que assí 
no dexaria de fer-ho lo veguer request per los concellers per quantes coses hi 
ha en lo món. Lo expedient que se ha pres de acudir al relador perquè ho diga 
de paraula temo tinga effectes, perquè no crech jo vulla declarar de paraula lo 
que [h]y sent sinó ab provisió en scrits, ab tot ho procurarem, y del que·s 
resolrà se donarà avís a vostres magnificències, a qui Déu guarde.”  
 
P. S.: "Al jutje responc que m'espanto com repara en donar lo concell, donant-li 
rahons perquè ho deu fer."   
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Àpoca de Joan Pere Fontanella de 30.I.1625  
corresponent a la conducta de l’any precedent 

 

“Tinc rebut del senyor don Juan de Ardena cent reals, dich deu lliures, són les 
me pagà per lo senyor Francesc de Cartellà y Malla, donzell en la ciutat de 
Gerona populat, y lo dit per la ciutat, per la conducta de advocat de l’any 
passat, en Barcelona a 30 de janer 1625.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella, subscrita per Pere Boix, 
als jurats de Girona 

 
Barcelona, 6.II.1625 

 
“Tractant ab lo senyor misser Scura, que vostres magnificències han enviat, lo 
negoci de la causa de la imposisió ab don Miquel de Cardona, [h]avem sabut lo 
que fins vuy ignoràvem, que des de l’any 1620 que·s féu la ordinatió fins ara 
may la ciutat l’[h]a executada ab dit don Miquel, sinó que sempre se és 
acontentada de rèbrer-la d’ell del modo que la rebia antes y, presuposat assò, 
nos ha aparegut que perillava molt la causa de l’interim que dit don Miquel 
[h]avia moguda y intentada, suspenent lo petitori y lo demés, perquè aquexa 
manera de causes mira lo estat que [h]y [h]avia al temps que·s mogué la lite, y 
com aqueix ere en favor de don Miquel és molt difficultós poder la ciutat obtenir. 
Si la ciutat encontinent [h]agués posat en execusió, axí ab ell com ab los altres, 
dita ordinasió, [h]aguera estat bé, emperò [h]aver-li dexat continuar sa 
possessió segons lo que pagava antes és estat gran preiudici, almanco per al 
possessori sumaríssim de què ara se tracta. Per estes rahons nos som moguts 
a resólrer que devem dissimular lo possessori y dexar-lo estar y no penyorar, 
sinó entrar en los mèrits del petitori, que com té bon salari y és de poca 
discusió pensam serà prest despedit. Lo demés dirà lo senyor misser Scura, al 
qual nos referim. Estarem aguardant resposta de vostres magnificències, y 
segons ella nos regirem. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 13.V.162541 
 

"Per moltas diligèntias que [h]avem fetes tots los que tenim les mans en lo 
negoci del capítol, no [h]avem pogut acabar que s'[h]i prengués la resolusió que 
desijàvem, sinó que ha vingut tot a parar a què·s fes concòrdia, declarant-nos 
que aqueix ere lo gust de sa excel·lència y dels ministres reals. [H]a·ns 
aparegut que a tan determinada resolució no podíem contradir, sinó supplicar a 
vostres magnificències, com ho fem, sien servits aderir a dita concòrdia y enviar 
persona per a tractar-la y resólrer-la, que fer lo contrari aparexeria donar alguna 
ocatió de [h]aver-se de quexar d'exa ciutat, que fins vuy no han tinguda. Apar 
que és ja pas forçat [h]aver de finir est negoci per concòrdia segons lo que 
vehem d'estos senyors, y axí no sabria may aconcellar altre cosa, sinó que se 
fassa d'exa manera. Lo senyor jurat Cartellà scriu més llarch, a qui me remet. 
Guarde Déu a vostres magnificències.  

                                                 
41. Aquesta és l’única de les cartes fontanellanes que no figura al lligall 1 de la secció 
“Correspondència amb Barcelona”, sinó que està inserida al Manual d’acords municipals n. 
228, de l’any 1625. 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 4.III.1628 
 

“Rebí la de vostres magnificències per Mascarós y, perquè millor se acertàs en 
lo que·m consultaven, tinguérem consulta lo senyor misser Boix y jo, y tots dos 
unànimes y conformes resolguérem lo que veuran ab un paper fermat de 
nostres mans. No·ns apar lo negoci tinga ningun gènero de difficultat, sinó que 
poden molt bé passar avant en execusió de la deslliberasió.  
En lo de Jutglar tinguérem <h>aïr un verbal que assí diem lo compareant 
partes, <h>a <h>ont ell féu sa demanda, dient que la ciutat l’[h]a mal repel·lit, y 
nosaltres nostra resposta. Han-me dit que aquí volien vèurer lo procés del 
recors, ja se’l ne porta Mascarós, però [h]a d’ésser restituint-lo ab promptitut ab 
la matexa seguretat, perquè jo·n tinch fermat albarà y porian-me molt carregar, 
y és cert que encontinent lo demanarà la part altre per sa deffença y seria mal 
cars que no·l tinguéssem. 
En lo de la Ballia General lo fisch insta y vol que sia feu, com [h]auran vist ab la 
còpia dels articles que·s són enviats; si tenen què dir-hi poran respondre prest, 
assí ja [h]avem respost lo que convenia, que a mi me apar no tenen nigun 
gènero de rahó. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 13.III.1628 
 

“Per Mascarós [h]avem rebut los papers per lo negoci de Jutglar, y [h]avem 
articulat conforme vostres magnificències veuran ab la còpia que porta dit 
Mascarós. [H]a·ns aparegut no entrar més fondo ni entrar en mèrits de la causa 
principal que no es fes iudici, basta lo articulat fins a vèurer què [h]y 
respondran, que tindran molt gran quefer a respóndrer-hi bé. 
Per lo de la Ballia [h]avem tingut vuy en lo consistori una gran sessió, defensant 
nosaltres que no ere feu sinó directa senyoria y insistint y protestant-los que, en 
virtut de la constitució de l’any 1599, nos admetessen la capbrevació sens 
pladejar més. Lo fiscal no s’és volgut rendir, sinó que se ha aturat. Acort 
solicitar-se ha (i. e. se ha de sol·licitar acord), que a mi me apar convé molt 
apretar-los per est camí, que ells tiraven a fer a la ciutat un gran dany. Primo 
que, essent feu, hi [h]avia major lluïsme. Secundo que, essent feu, no entrava 
la gran part dels lluïsmes que té la ciutat. Tertio, que no podian entrar los 
hereus de don Francisco de Cruÿlles, perquè ni la franquesa ni dits hereus 
entran en coses de feus. En fi, per est camí nos volien destruir, jo pens ab lo 
favor de /v/ Déu ne exirem ab victòria. Estigan vostres magnificències certs que 
jo, per ma part, no faltaré. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 16.III.1628 
 

“Vostres magnificències poden aparellar molt bones estrenes, que·ls he tret de 
una gran molèstia y del perill de un gran dany que·ls amanessava en la causa 
de la lleuda de la Ballia General, que per força volien se passàs avant a 
declaratió que ere feu, de <h>ont resultaven los danys que ab altre tinch scrit, a 
més del salari de setanta-cinc lliures hi [h]aguera [h]agut y altres asseguines 
que [h]agueren costat molt[s] grans ducats. Tantes vegades los he importunats 
en virtut de la constitutió y, parlant de la observança de aquella, que 
m'admetessen la capbrevació sens altres gastos, que se’n són determinats, y 
axí la acceptaran. Sols falta averiguar lo de la amortisatió, que, com és mà 
morta, ho [h]aurian de evacuar o amortisar. Vostres magnificències se serviran 
de avisar-me lo que en assò hi ha, és a saber si han ja amortisat aquí o tenen 
privilegi, que per assò estam parats de fer la capbrevació. Y gosen mil anys de 
la bona nova, que no és de tan poca importàntia que no meresca alegrar-se’n 
molt. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona  
 

Barcelona, 28.III.1628  
 

“Estich content que vostres magnificències estiguen satisfets del que assí se ha 
treballat en los negocis occorrents, axí dels hortolans com de Jutglar y de la 
Ballia, y procuraré de aquí avant fer lo matex en los demés que ocorreran. En 
lo particular dels hortolans no sabria may dir altre cosa sinó que continuen de 
executar, que no·ls impedexen les lletres de la Real Audiència antigues, que 
aquelles no tracten que no hajen de pagar lo dret o impositió, y la executió no·s 
fa perquè no vullen que aporten hortalissa a vèndrer sinó perquè no volen 
pagar lo dret, que són coses molt differents, y a la dona que se és atrevida a fer 
lo que se’m scriu l’[h]an de fer castigar exemplarment, que és estat un gran 
atraviment. Assí [h]avem sabut [que] per part de la vegueria se han tingut 
consultes de advocats, no pensam los haja resaxit. Penso donar una vista a 
estos senyors del Concell Criminal per enténdrer si se intenta ninguna cosa, si 
bé no veig com porien. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona  
 

Barcelona, 28.V.1628 
 

“Lo negoci de la Ballia General he conclòs, si bé ab las majors difficultats y 
treballs del món, que apenas nos volian admètrer ninguna cosa de la que 
volíam. És en esta forma:  
Primerament, admeten a la ciutat que lo lluïsme per la amortisatió sia de cent 
lliures conforme lo que·s pagà aquí, que no és estat poch fer-los estar al que 
aquí se [h]avia fet en respecte de la gràtia.  
Secundo, se acontentan que exes cent lliures se dividescan de manera que de 
quaranta en quaranta anys vingan a fer un lluïsme. Assí [h]avem tingut gran 
pelotera, que no volien sinó de trenta en trenta anys, però la porfia ho ha 
vençut tot. 
Sols hi ha que no sé si aquí se és advertit que se ha de pagar per la amortisatió 
altre lluïsme ara de present, ço és cent lliures, que axí se pratica assí en la 
Ballia inconcussament, y axí se [h]auran de provehir exes cent lliures conforme 
ho diu Solsona en lo Estil de capbrevar, fol. 84. Som-nos-ne molt entremesos y 
tots nos han dit ere axí, y en la Ballia n’[h]i ha sentèntias, y és exa la pràtica.  
Assò y fer que no pladejàs la ciutat sobre si ere feu o emphyteusis, que eren 
coses ben diferents, y més utilosa per a la ciutat la que [h]avem obtingut, és lo 
que jo he pogut fer en benefici de la ciutat, que si fóra estat per ma casa no 
[h]aguera pogut fer-ho millor y assegure no m’[h]i fóra desvellat més. Resta que 
de aquí se envien los recaptes per a conclòurer lo negoci, que estes coses no 
és menester dexar-les adormir, y que vostres magnificències me fassan mercè 
de l’agrahiment que ab tantes se m'ha ofert, si bé en ser cosa d’exa ciutat me 
tinch per pagadíssim. Guarde Déu a vostres magnificències”. 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 13.VII.1628 
 

“En los negocis de aquexa ciutat que m'ha<n> comunicat lo senyor don 
Francisco de Cartellà, me ha aparegut dir a vostres magnificències lo següent: 
En lo dels hortolans, los contraris han obtingut provisió que restituissen les 
penyores prestada cautió, y com la provisió ha dit que·s despedissen lletres 
encontinent, no és estat possible [h]aver-ho pogut impedir, però [h]avem 
encontinent fet providenda de una suplicació de contrari imperi, que impedex la 
executió, y axí, quant presentaran les lletres, poran respondre lo sobredit y no 
restituir y, entretant, continuar de penyorar, que qui continua no atenta. 
En lo de la contentió, pus la ciutat l’[h]a fermada primer, no ha de reparar en res 
més, si [h]avia de fermar lo fisch o no, que lo canceller ne [h]aurà sa rahó, y axí 
se han de fer les diligènties com si fos ben fermada. 
En lo dels Inquisidors, lo senyor don Francisco scriurà llarch, y axí jo seré breu. 
Sols dich que l'he acompanyat en tot y servit com devia. Pens que los 
Inquisidors scriuran que l’[h]ome pague pena y gastos y cobre ses penyores, jo 
pens cessarà la contentió per aquex camí, segons algú me ha dit, sempre que 
vinga l’[h]ome d’exa manera. Apar que vostres magnificències no tenen que 
reparar, ans ne ixen bé, ni donar-se per entesos si la [h]y manen los inquisidors 
o no. Altrament y entretant assí se van fent les diligènties necessàries. Guarde 
Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona  

Barcelona, 17.VII.1628 

“Ab altre tinch scrit a vostres magnificències en lo dels hortolans no dexen de 
passar avant, per les lletres que [els contraris] tenen, en penyorar, ni tornen les 
penyores, perquè estan suspeses les lletres per lo contrari imperi, y en assò no 
[h]y ha difficultat, y poran tenir a punt uns articles del possessori fomentant-lo 
ab actes de la facultat y poder de ordenar (i. e.  dictar ordinacions) per poder fer 
revocar la provisió. 
En lo de la contentió, aguardam los articles de aquí per poder respóndrer, y 
estam advertits del que vostres magnificències avisan de no estar fermada la 
contentió, ja se’n porà opposar en los articles, que lo senyor canceller és lo qui 
[h]u ha de declarar. 
En lo de la Inquisició, lo senyor don Francesc Cartellà scriurà lo que se ha 
concertat, que m'apar se deu acceptar, que axí [h]a aparegut assí. Vostres 
magnificències me manen moltes coses de son servey. Guarde Déu a vostres 
magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 3.VIII.1628 

“He rebut la de vostres magnificències y, en lo que toca al familiar, me espanto 
que no haja complit ab lo que se li ha ordenat, si bé mentres no cobra las 
penyoras no·m par guanye ninguna cosa, ab tot per fer-lo complir anirem demà, 
plahent a Déu, als senyors inquisidors, y per lo matex effecte se són donades 
les del senyor visrey y d’esta ciutat. 
En lo de la contentió, ja se ha fet assí lo que·s devia en exhibir, y tenim la 
suplicació feta per a porrogar, lo que convé és que aquí no·s descuyden de 
enviar la plica dins lo temps. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 28.IX.1628 

“Assí, ab informations y altrament, [h]avem procurat de defensar la iustítia de la 
ciutat en lo dels carretatges, y no és estat possible [h]aver pogut revènçer-ho ni 
ab los privilegis de la ciutat, perquè no diuen res de carretatges, y en no·n 
[h]aver-hi expressa exemptió que parle de carretatjes no·n volen passar res, ni 
ab los privilegis d’esta ciutat, perquè se ha averiguat que no·n té ningú, y, si 
algun temps se ha pensat ne tenia, ara, com han averiguat no·n té, no volen 
passar-ho, ni de no [h]aver pagat may volen fer cars, perquè com són regalies 
no valen en elles possessions. Axí que nos han desenganyats que la ciutat 
pagàs conforme la tatxa, que crech són algunes vint o vint-i-dues lliures. No 
sabem què dir-hi, pus lo Concell ho ha determinat, que ni·ns admetrian altre 
judici. Les Corts són prop, <h>a <h>ont pensam s’[h]i pendrà resolució, però 
per ara volen que paguen, que altrament los farian manaments y gastos, y lo 
mal és que no [h]y volen fer provisió sinó de paraula. M’[h]aguera gustat 
[h]aver-ho pogut millor negociar, però no és estat possible. Guarde Déu a 
vostres magnificències.” 
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Carta de Pere Boix, amb un post scriptum de Joan Pere Fontanella, 
als jurats de Girona 

Barcelona, 12.X.1628 

“Introduírem la causa civil del dret de carretatje a relació del magnífich misser 
Miquel Carreres conforme la instrucció de vostras magnificèncias y encontinent, 
després de haver presentat lo cartell citatori al procurador fiscal, donàrem 
supplicació de dubte si la causa ere civil o criminal, per evitar que no·s 
despedís exequció per lo criminal contra los particulars d’exa ciutat. Resultà de 
aquí que prengueren los papers de mà del notari. Com de tot, donarà rahó lo 
síndich a vostras magnificèncias. Lo die de aÿr a les tres anàrem a informar lo 
senyor visrey per lo que havie fet lo Concell en pendre los papers, dient-li la 
justícia que corria en haver de passar avant la causa civil, però no tinguérem 
bona resposta. Nosaltres estam determinats de passar avant ab tots los remeys 
que convingan perquè puga passar avant dita causa, però ans de tot ne havem 
volgut dar rahó a vostras magnificèncias per a què nos manen lo faedor y si 
tenen que advertir-nos cosa. Nosaltres advertim seria bé escriguessen una 
carta al senyor visrey, que assí farem lo demés sens perdre punt, cumplint en 
quant pugam a nostra obligació de servir a vostras magnificèncias, que Nostre 
Senyor guarde.   
 
P. S. de Fontanella: “Qualsevol remeys que se intentan per part de la ciutat 
temem molt aprofiten, perquè lo senyor visrey y estos senyors del Concell nos 
han molt desenganyats, y declarat que no demanaran ninguna cosa a la ciutat, 
sinó als particulars manaran que vajen a carretejar. He volgut advertir-ho 
perquè sàpian vostres magnificències lo estat del negoci. Farem ab tot axò 
nòstron dever y no perdonarem a ninguns treballs.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 12.X.1628 

“La contentió sobre què vostres magnificències me scriuen està en tan[t] bon 
punt per a declarar que no serà menester molta diligèntia per acabar-ho. Lo 
memorial està fet y se és donat a la emprempta, no pens passe la semmana 
vinent que no·s declare la contentió, informarem tot lo que convindrà sens 
pèrdrer-hi punt. 
En lo del síndic, assegure a vostres magnificències que antes peca de 
demassiat solícit que de poch, y assò dich en ma conscièntia, y si assí ho 
veyen dirien lo matex. En lo del carretatge ab altre se scriu lo que [h]y ha. 
Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 17.XI.1628 

“La contentió se és declarada, gràcies a Déu, y a gust, perquè han declarat la 
bandera ésser cosa profana y la conexença de la cort secular, que ere lo que 
preteníem y desijàvem. En la lluminària y cera [h]an declarat per la cort 
ecclesiàstica, y encara no sé com hi han declarat, perquè la ciutat may [h]avia 
pretès lo contrari, ans ab la revocatió de les ordinations se diu expressament 
que no vol tocar a les coses del culto divino. Gozen-ne vostres magnificències 
ab lo contento que jo desig, que bé tindrà ocasió la ciutat de agrahir a vostres 
magnificències tanta cosa bona com est any se és guanyada. Guarde Déu a 
vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 23.XI.1628 

“La cua que té la contenció no té altre cosa de mal sinó ésser-s'[h]i posada 
sens [h]aver-hi controvèrsia entre les parts sinó solament en respecte de la 
bandera, que a [h]aver-ho demanat la part no·s podia declarar altre cosa, que 
les matexes revocations de les confraries se són sempre fetes ab aquexa cua y 
salvetat de les coses pertanyents al culto divino, y lo senyor canceller en 
un·altre causa dels julians, que fonc molt renyida, ho [h]avia axí distinguit poch 
temps fa, entre coses tocants al culto divino y altres, y axí no·n deuen fer cars. 
En lo de la demanda que se és feta per la cort real, per a ben resólre’m [h]auria 
de saber quin dret preté la ciutat ab la bandera, que lo senyor canceller no ha 
declarat que fos de la ciutat, sinó que no la [h]y podien demanar per la cort 
ecclesiàstica. Si la ciutat no [h]y té dret, apar que deu donar-la a qui toca, 
encara que jo entench que no a la confraria pia y de devotió, que no és sua, y 
axí vostres magnificències [h]aurien de scríurer què és lo que preté la ciutat en 
la bandera. Si fos qüestió entre los de la confraria entr·ells sobre la bandera, 
apar que tocaria la conexença a la ciutat, emperò si a la ciutat la demanan los 
confrares, apar lo rey ne és conexedor. Si me avisan bé del fet veurem si 
evocaríam una contentió de iurisdictió a la Audiència entre la ciutat y la cort 
real, /v/ però [h]auria d’ésser que no porrogassen aquí entretant la jurisdictió. 
La contentió és un gran exemplar perquè no molesten més la ciutat en coses 
profanes de confraries, que servirà en mil ocasions. Jo só[c] tan[t] servidor de 
vostres magnificències y de aquexa ciutat, y tan[t] apassionat per ella, que de 
sos bons successos me n'alegre com dels propris, plaguera a Déu que se 
oferissen moltes ocasions en què poder-los servir. Guarde Déu a vostres 
magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 
 

Barcelona, 14.XII.1628 
 

“Des que responguí los dies passats a vostres magnificències en lo negoci de 
la bandera dels fusters no tinch cartes d’exa ciutat. Lo que ha passat després 
és estat que, perquè·ns donaven molta pressa en lo negoci dels hortolans, 
anàrem a informar, y després de molt discorregué lo negoci ab lo magnífic 
relador, li férem vèurer no tenia la facilitat que los contraris informavan, y ell ho 
conegué ab lo que li diguérem, que fonc causa que lo que anava a molta 
pressa<s> començàs de anar molt a pler, differint-ho per a passades festes. En 
elles jo faré un memorial per defença de la iustítia de la ciutat que pens 
agradarà. 
Jo servesch de boníssima gana a exa ciutat y crech faran relatió tots los que·m 
conexen que ningun advocat de la ciutat me ha portat may aventatge en 
voluntat, si vostres magnificències són servits tenir atendèntia als memorials 
que fiu y treballs prenguí en lo negoci de la bandera, de què isquérem tan 
honradament, ho tindré a molt gran mercè. Guarde Déu a vostres 
magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 4.I.1629 

“Done Nostre Senyor a vostres magnificències molt bon principi de any y 
juradesch, y permeta’ls veure’l acabar ab salut en benefici de aquexa ciutat, 
que·m prometo felicíssims successos de persones tan christianes y zeloses del 
bé públich. Si des de assí jo puch aiudar en alguna cosa, ho faré ab 
grandíssima voluntat.  
La ciutat me resta a dèurer uns memorials fiu en dret en la causa de la 
contentió de la confraria dels fusters, suplic a vostres magnificències manen 
se’m sien pagats, assegurant a vostres magnificències que fonc <h>u dels 
treballosos negocis que·s podian succehir. Guarde Déu a vostres 
magnificències.”  
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32 
Carta de Pere Boix, amb un post scriptum de Joan Pere Fontanella, 

als jurats de Girona  

Barcelona, 15.II.1629 

“Lo síndich de la ciutat, Berthomeu Ripoll, han pres en lo temps que jo tenia ex 
(i. e. eix) memorial a la estampa per la causa de la Batllia y vegueria dels 
[h]ortolans. [E]m som [h]agut de servir per a què·ls donàs de mossèn Pere 
Brell, notari y causídich, qu·és de aquex bisbat, persona molt intel·ligent y de 
molta bondat, per lo interim qu·estarà pres. Vostras magnificèncias tindran a bé 
de què lo síndich li fassa substitució, que axí [h]o havem resolt lo senyor 
Fontanella i jo perquè no podem dar per a la ciutat persona més a propòsit. 
Vostras magnificèncias se serviran ab exos memorials, que són en resposta de 
dos dificultats dadas per lo senyor misser Ramon, pendre la bona voluntat, y 
Nostre Senyor guarde a vostras magnificèncias.” 
 
P. S. de Fontanella: “Ripoll ha servit molt bé fins avuy, però temo que la sua 
presó serà llarga, y entretant patiran los negocis de la ciutat. Si entretant 
aparexia valer-se de altri, és molt a propòsit mossèn Brell, y jo suplique a 
vostres magnificències per ell durant lo impediment de Ripoll, que Brell és tant 
comadit que, fora que l’altre sia de treballs, vol torne a son càrrech”. 
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33 
Carta de Pere Boix, subscrita per Joan Pere Fontanella, 

als jurats de Girona 

Barcelona, 28.III.1629 

“La provisió de l’interdicto interim en la causa dels hortelans és exida en favor 
de la ciutat y contra lo síndich de la vegueria y batllia forana. És estat causa 
molt disputada y que·ns costà moltes informacions y dos memorials estampats 
que, per ésser-[h]o tant, y de la qualitat que és, per ser exemple de altres 
negocis tocants a la jurisdicció de la ciutat, és just dar a vostras magnificèncias 
lo parabé, y després pendre’l per nosaltres, qui [h]u havem ben treballat. Lo 
síndich Ripoll envia a vostras magnificèncias còpia de aquella. 
Mossèn Pere Brell, per ésser encara pres dit Ripoll, nos ha acompanyats y 
assistit en tot. Ha bestret deu lliures per lo procés, vostras magnificèncias lo 
manaran pagar. La satisfactió de les nostres informacions y memorials aniran 
ab lo compte del síndich, quan<t> lo envie ab les demés, y Nostre Senyor 
guarde mostras magnificèncias.”  

81



 

 
 
 

 
 
 
 

I. La recerca i les seves fonts principals



 

 
 

34 
Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 2.V.1630 

“Mascaró arribà assí ab los privilegis per lo negoci de les muralles, no·ns 
aparegué a propòsit sinó lo del rey en Martí, y encara aquex [h]avem fet tràurer 
de l’archiu real perquè no [h]y [h]agués difficultat per ésser-se tret dels llibres 
de la ciutat, y també que [h]y ha moltes paraules corrompudes y differents del 
que després [h]avem vist en lo de l’archiu, y en particular al vicecanceller 
Mathias que firmà li diuen vicarius, y s'[h]i han dexat lo nom del scrivà de 
manament qui referendà dit privilegi, y en lo archiu se és trobat de la manera 
convenia. Sabian que Mascaró tenia dits privilegis y vuy li han fet un manament 
a pena de deu ducats los portàs a misser Berart, assessor de la Ballia, y per 
donar-hi esperit y fer-hi cara jo [h]y só[c] anat ab ell. [H]avem-li dit lo error que·s 
fóra pres si, sens més, [h]aguéssem fet lo que demanava lo fiscal, que fóssam 
anats a tapar y fer altre procehiment, que clar està que se foren trobats després 
occorreguts quan [h]agueren vist est privilegi, que la ciutat de Gerona no sol axí 
procehir sens saber lo que fa. Ha·ns dit estava bé que lo dissapte exhibíssem 
ab súplica lo privilegi, que no·ns negarian nostra justícia. Ripoll està en lo llit 
malalt, entretant solicita Mascaró. Guarde Déu a vostres magnificències”. 
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35 
Carta de Benet Anglasell, subscrita per Joan Pere Fontanella, 

als jurats de Girona  

Barcelona, 4.V.1630  

“Lo senyor Fontanella y yo [h]avem vist lo paper que de aquí és estat enviat, 
que era molt docte, però com estas matèrias de contencions caminan per mà 
de un sol iutge, qu·és lo canceller, y sens appel·lacions, y no [h]avem vist 
pratichar lo qu·es resol en dit paper, no gosam aventurar la executió d’ell, y així 
aconsellam lo que va en dit paper apuntat. Vostras magnificèncias [h]o 
manaran mirar y resoldre lo que millor los aparega, y a mi moltas cosas del 
servey de vostras magnificèncias, a qui guarde Nostre Senyor molts anys, com 
pot y li supliquem.” 
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36 
Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 10.V.1630 

“Vostres magnificències estiguen certs que assí posam tot lo cuydado que és 
menester en los negocis que ocorren d’exa ciutat, y en particular en la evocatió 
de la causa vuy avem informada, y lo matex farem també després dinar a la 
Iunta Patrimonial, no s’[h]i perdrà punt. Voldria, per en tot cars que fos 
menester, que aquí fermassen de dret devant de son ordinari y traguessen 
lletres contra la Ballia dient-li que no·s pot entremètrer, en la forma 
acostumada, y després ab millor motiu quoad articulum contentionis 
jurisdictionis poríem preténdrer la evocatió, en cars no·ns la concedescan ara 
de la manera que demanam. 
De l’any passat se’m deuen quaranta-quatre lliures, ço és vint-i-quatre lliures 
per consultes y informacions y vint lliures per dos memorials. Sempre los 
senyors jurats [h]an acostumat de pagar-nos scrivint nosaltres lo que se’ns deu 
encontinent que entran o quan<t> més prest poden, y ara ha passat cerca de 
mig any. Ja sé les ocasions [h]an succehit perquè no se’ns ha pogut fer mercè, 
confio que ara vostres magnificències nos la faran, y jo·ls ho supliche quant 
encaridament puch. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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Carta de Joan Pere Fontanella, subscrita per Boix, als jurats de Girona 

Barcelona, 15.V.1630 

“Asseguram a vostres magnificències que assí [h]avíem molt ben entès lo que 
de aquí se’ns [h]avia scrit, que no estimam tan[t] poch les coses d’exa ciutat 
que no procurem de mirar-les y remirar-las ab molt bons ulls. Lo intent de 
vostres magnificències és que se evoque la causa de jactats que los pares 
descalsos [h]avian començada en la Ballia, ab motiu que·s tracta de 
interpretació de privilegis reals. May [h]avem entès que vostres magnificències 
volien ni desijaven altre cosa, però per aquex camí tenim per molt difficultós lo 
negoci, per·ço que ab pragmàticas reals la Ballia té comunicada la regalia de la 
interpretatió y forçes de privilegis reals, y lo fisch és en la causa ab los frares, y, 
axí, evocar aquella causa és impossible. Altra forma [h]avíem sercat, que és la 
de la suplicació que se envià, y aquexa instam, si bé tanpoch no [h]u podem 
revèncer. Demà pensam se resolrà. [H]avíam pensat aquell camí de la 
contentió de jurisdictió de què ja se ha scrit a vostres magnificències, y no·n 
tenim resposta, que seria bé tentar-ho tot. Han sentit molt lo [h]aver espallat 
després del manament, procuram endolsir-ho lo millor que podem. Los 
exemplars són bons, però millors serian si fossen després de manament, que 
no n'[h]i ha ningú, y axí diuen no són res. La llicèntia tanpoch no té clàusula de 
beneplàcit com se deya. Vostres magnificències estiguen certs que assí se fa 
més que no·s pot en servir a exa ciutat, bé [h]u poden fiar a nostra voluntat. 
Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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38 
Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 17.V.1630 

“Certes a mi me donan gran pena los negocis de exa ciutat, y en particular lo 
vèurer que assí [h]an pres tan mal lo enderroch de la mina després del 
manament de la Ballia, que apar és un delicte dels majors se podien fer. 
[H]avem insistit en evocar la causa y és estat impossible, y ja·ns ne han 
desenganyats, per ventura si [h]aguessen enviat de aquí la ferma de dret 
[h]aguérem fet alguna cosa. Ara, per millor adobar, [h]avem sabut que, a relació 
de misser Llorens, se ha fet alguna regalia o evocata causa per aquex negoci, 
que·l volen castigar criminalment. [H]avem acudit est matí a firmar dupte, no 
sabem lo que faran. Insistirem fins ho hajen firmat y admès per impedir la 
criminalitat. Vostres magnificències estiguen certs que assí se fa y farà tot lo 
necessari, sens perdonar en ninguns treballs ni quefer.” 
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39 
Carta de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona 

Barcelona, 31.III.1634 

“Quan<t> vingué lo síndic per al negoci de Sant Feliu trobàrem assí la mar tan 
alta y vérem que·s procehia ab tant gran secret que tinguérem prou temor de 
un mal succés, però volgué Nostre Senyor que en part revençérem lo negoci, 
conforme se és vist ab la provisió, però com isqué sens intimar-nos-la no 
poguérem saber si anaven los cuyros també, ara [h]avem vist que no, en què 
entenem nos han fet preiudici, y, si no concertam, conforme vostres 
magnificències nos ordenan, tornarem insistir en la restitutió dels cuyros. 
A mi se'm deuen los anys 1632 y 1633, ço·és conductas, informations y 
consultes, les conductes ja són certes a deu lliures per any, però lo demés no 
[h]u és, ni assí ho trobam, perquè [h]u enviàrem aquí, y diuen se són perduts 
los comptes, y axí vostres magnificències ne [h]auran de fer lo que·ls 
aparexerà, arbitrant-ho conforme seran servits, y a mi manant-me moltes coses 
de son servey. Guarde Déu a vostres magnificències.” 
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II.1. Joan Pere Fontanella, un advocat significatiu  
de la cultura del ‘ius commune’ tardà.  

Estat de la qüestió 
 

Avui en dia són molt nombroses les pàgines que s’han escrit sobre l’advocat 

entorn del qual gira el present treball. L’olotí Joan Pere Fontanella (1575-1649) 

ha rebut una atenció historiogràfica notòriament superior a la que han merescut 

juristes catalans coetanis i científicament rellevants dels quals s’ha reimprès 

obra contemporàniament com Antoni Oliba (1534-1601)1 o Lluís de Peguera 

(1540-1610)2, per no parlar de tants altres sense fortuna editorial recent com 

Jaume Càncer (1559-1631)3. Això sens dubte és degut a dos factors: a) la 

qualitat, el ressó i la transcendència per al dret català de la literatura jurídica del 

personatge; b) la seva implicació en els episodis conflictius que les institucions 

de la terra visqueren amb l’aparell de la monarquia hispànica a la Catalunya de 

la primera meitat del segle XVII4 ―abans, durant i després de l’alçament del dia 

de Corpus del 1640. 

                                                 
1. Les aportacions més destacades que s'han fet a la vida i obres d'aquest jurisconsult ceretà 
corresponen a C. J. MALUQUER DE MOTES i A. VAQUER, Estudi introductori, dins d’A. 
OLIBA, "Comentaris sobre De actionibus", facsímil de l’ed. de 1606, vol. I, Barcelona, 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ―TJC (16)―, 1997, p. XI-XLIV, un 
treball reverdit per A. VAQUER, En el quart centenari de la seva mort: Antoni Oliba i el dret 
català, en “Revista de Dret Històric Català” 1 (2001), p. 227-237. Més recentment, T. de 
MONTAGUT, El ‘Commentarius ad Usaticum «Alium namque» del jurista Antoni Olibà (1534-
1601). La construcció històrica d’un sistema de dret públic a Catalunya, dins de J. KRYNEN i 
M. STOLLEIS (dir.), “Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes 
(XIIIe-XVIIIe siècle)”, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2008, p. 359-376. 
2. T. de MONTAGUT, Estudi introductori, dins de L. de PEGUERA, “Practica, forma, y estil, de 
celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias incidents de aquellas”, Madrid, CEPC, 1998 
[es tracta d’un facsímil de la 2a edició, de 1701], p. XI-LVII; T. de MONTAGUT, Pràctiques 
parlamentàries a Catalunya en el segle XVI i la seva formulació escrita per Lluís de Peguera, 
en “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), p. 633-656; id. aut., Lluís de Peguera (1540-1610), un jurista 
catalán contemporáneo de Miguel de Cervantes (1547-1616), dins de B. AGUILERA (coord.), 
“El derecho en la época del Quijote”, Ed. Aranzadi, 2006, p. 185-205. 
3. J. EGEA, Les ‘Variae resolutiones’ i les ‘allegationes iuris’ de Jaume Cancer, en “RJC” 80/4 
(1981), p. 821-843.  
4. En un ordre diferent de coses hem de situar Felip Vinyes, un jurisconsult que també participà 
destacadament en les querelles polítiques de les dècades de 1620 i 1630. Dues qüestions el 
diferencien abismalment de Fontanella: a) Vinyes no deixà pràcticament obres científiques, b) 
s'acabà alineant amb la defensa de les regalies de Felip III (IV) i no amb les posicions 
constitucionalistes de les institucions de la terra; darrerament ha estat objecte de 
contextualització per part de J. VILLANUEVA, Felip Vinyes (1593-1643): su trayectoria política 
y la gestación de la revuelta catalana de 1640, en "Manuscrits" 17 (1999), p. 307-340, que 
defuig la dicotomia regalista-constitucionalista de la historiografia tradicional i aposta per 
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Entre les aportacions al coneixement de la vida i les obres de Fontanella de fa 

gairebé un centenar d’anys volem subratllar-ne dues per motius ben diversos5: 

Les reflexions que li consagraria l’estudiós del dret ―en son moment vigent, no 

pas històric― Guillem M. Brocà, on deixaria oberta una porta, que encara no 

s’ha tancat, a treballs seus desconeguts o inèdits6; els esforços de Francesc 

Maspons i Anglasell per endegar ―sense que s’arribés a completar― un 

projecte de traducció al català de l'obra fontenalliana més celebrada, el Tractat 

dels pactes nupcials7. 

 

En l’àmbit de la historiografia general, serà un estudi cabdal com La revolta 

catalana (1598-1640) d'Elliott el que aplegarà múltiples i molt diversos elements 

que corroborin la centralitat de Joan Pere Fontanella en el convuls segle XVII 

català. I no pas una centralitat qualsevulla, sinó ressentida per no gaudir d’un 

merescut accés a una magistratura de la Reial Audiència de Catalunya; i, 

connexament, abocada a les ruptures: “Fontanella es veia gradualment obligat 

a esdevenir un revolucionari...”8. Advertim que aquesta frase farà fortuna i 

                                                                                                                                               
terceres vies. S’expressa en termes similars J. L. PALOS, Les idees i la revolució catalana de 
1640, ibidem, p. 277-292, esp. p. 286-287. A partir de la seva contrastada trajectòria 
investigadora, corrobora les propostes precedents J. ARRIETA, El papel de los juristas y 
magistrados de la Corona de Aragón en la ‘conservación’ de la monarquía, en “Estudis” 34 
(2008), p. 9-59, esp. p. 53-56: “No encuentro més que razones para situar a Vinyes en una 
posición de equilibrio y conciliación en todo el debate jurídico-político de la Cataluña de la 
primera mitad del siglo XVII. En mi opinión Vinyes estaba en conjunto, y sobre todo desde 
1635, en la línea de mantener la constitucionalidad catalana”. 
5. Declarem d’entrada que no tenim la intenció de presentar un aparell historiogràfic complet 
sobre el nostre protagonista. Altrament, ometem les incomptables mencions que se li fan de 
passada en obres de dret i d'història general del país, on, a partir de la reiteració de quatre o 
cinc dades i llocs comuns, se'l presenta quasi invariablement com un jurisconsult docte i 
conegut arreu d'Europa; la historiografia d’arrel romàntica subratlla que posà heroicament la 
seva doctrina al servei de la pàtria en moments de confrontació amb una monarquia 
centralitzadora i intransigent. 
6. G. M. de BROCÀ, Juristes i jurisconsults catalans dels segles XIV-XVII, en “Anuari de l’IEC” 
(1908). Id. aut., Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del Civil..., vol. I (1918), reed. 
Barcelona, Generalitat de Catalunya ―TJC (1)―, 1985, p. 413-414: Les obres serien un De 
jure patronatus i un Testamentum illustratum.  
7. F. MASPONS ANGLASELL, Tractat dels pactes nupcials, o capítols matrimonials, que 
escrigué Joan Pere Fontanella. Estudis i notes, Barcelona, Llibreria d'Agustí Bosch, 1916. La 
referida traducció parcial es presenta precedida d'una nota bio-bibliogràfica relativament ben 
documentada en relació al que s'havia escrit fins aleshores sobre l'advocat olotí.  
8. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana (1598-1640), Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1966, esp. 
280, a partir d’un informe de Felip Vinyes de 7.VII.1640 esdevingut celebèrrim, ACA, CA, lligall 
393. Tot fent narració de les vicissituds dels dies passats i intentant identificar-ne les causes, 
Vinyes diu “Estos excessos son gravísimos y escandalosos. Proceden de una doctrina que ha 
defendido y aconsejado el dr. Fontanella en las cassas de la Diputación y ciudad, es que no 

II.1. Joan Pere Fontanella, estat de la qüestió



adquirirà dimensions encara més preocupants en la historiografia fins als 

nostres dies9. Tot i això, Fontanella es mantindrà a l'ombra de Pau Claris, que 

continuarà acaparant ―per mèrits propis― tant el simbolisme polític dels fets 

de 1640 com l'atenció dels estudiosos en els anys del tardofranquisme i de la 

transició democràtica10. L'olotí s'haurà d'acontentar amb un recull d'articles de 

difusió que li dediquen els erudits de la seva comarca amb motiu del quatre-

centè aniversari del seu naixement ―celebrat l'any 1976, quan el jurista 

homenatjat havia vist la llum el juliol de 157511. Pocs anys més tard, l'empresa 

d'analitzar l’itinerari vital del nostre personatge fa una passa endavant. Diverses 

institucions públiques capitanejades per l'Ajuntament olotí convoquen una 

petita reunió d'experts entorn de la instal·lació a l'inici de l'Avinguda de 

                                                                                                                                               
han de comparescer judicialmente ni pedir remedio por términos de justicia delante de juezes 
porque estos siempre juzgan en favor de rey por más llano que sea el derecho de la provincia. 
Esta doctrina tan mala embarazó las materias del quinto en el año de 1634 y ha puesto en 
peligro las cossas en otras muchas occassiones, y finalmente ha puesto las armas en las 
manos del pueblo en la occassión presente y es el medio para sediciones más proporcionado. 
Reconocen muchos del pueblo la gravedad de la culpa y en esto, añadiendo mal a mal, con el 
temor publican que su magestad embiará exército a Cataluña, que quitará las constituciones, 
privilegios y prerrogativas al Principado y a las ciudades y pueblos del (i. e. de él), que los 
reducirá a todos a dura servidumbre... Para persuadir esto, no faltan cartas fingidas, papeles 
afectados y otras malas invenciones. Como el pueblo es tan ignorante y receloso se les 
imprime esto y salen a tratar de fortificaciones y de prevenciones. No pueden los bien 
intencionados detener tan grande furia ni moderar las deliberaciones con motivo que se haze 
para servicio de su magestad...”.  
9. Per mantenir-nos entre els treballs citats, J. VILLANUEVA, Felip Vinyes (1593-1643) cit., p. 
323, tot parlant de l’ofensiva fiscal monàrquica dels quints sobre Barcelona: “[Fontanella] 
propugnó en este trance una actitud de resistencia a ultranza”. 
10. L'estudi de R. GARCÍA CÁRCEL, La revolta catalana: Pau Claris, 2ª ed., Barcelona, Ed. 
Ariel, 1985, és paradigmàtic de com durant les dècades de 1970 i 1980 Claris es manté com a 
icona de les tensions de la Catalunya del segle XVII inicial que desembocarien en els 
aixecaments de 1640. Vegeu al capítol IV d'aquesta obra, p. 127 i s., un repàs al llarg procés 
de construcció i difusió del mite del canonge de la Seu d'Urgell, al qual havia contribuït 
destacadament A. ROVIRA i VIRGILI, Pau Claris, estudi biogràfic i històric, Barcelona, 
Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, 1922. L'entusiasta retrat del que fóra diputat 
eclesiàstic a partir de 1638 forní arguments, a principis dels anys 1960, a una reivindicació del 
restabliment d'un monument seu "desaparegut"... [F. SOLDEVILA], Volem les nostres estàtues: 
Pau Claris, Rafael de Casanova, Dr. Bartomeu Robert, Ginebra [i. e. Barcelona], Edicions del 
Patronat de Cultura Catalana Popular, 1963, p. 11-27. Molt més recentment, ha posat en valor 
la figura política de Pau Claris sota un altre prisma, atenent al seu context social i ideològic, A. 
SIMON, Pau Claris, líder d’una classe revolucionària, Barcelona, PAM, 2008. 
11. Vegeu el suplement del setmanari "La Garrotxa" n. 1898 (4.VI.1976). D'entre els cinc breus 
treballs que s'hi contenen, el que aporta informacions científiques més rellevants ―no ho diem 
moguts per afectes familiars― és l'escrit de J. M. de SOLÀ-MORALES i de RUBIÓ titulat 
Entorn de la casa natal del jurisconsult Joan Pere Fontanella, recollit més tard al seu aplec 
d’articles “Miscel·lània Històrica d’Olot i Comarca”, Olot, Ajuntament d’Olot, 1983, p. 285-288. 
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Barcelona d'una còpia en bronze de l'escultura que l'insigne Miquel Blay havia 

fet de Fontanella l'any 189412.  

 

A les dècades de 1980 i de 1990, la consolidació ―sovint massa fràgil, valgui 

l’oxímoron― dels valors democràtics i de l’autogovern permet que rebi l’eco 

que es mereix una obra cabdal sobre les institucions polítiques del nostre 

passat, elaborada per l’enyorat Víctor Ferro a partir fonamentalment d’obres de 

literatura jurídica dels segles XVI i XVII13, és a dir, de Fontanella i de diversos 

contemporanis seus. Paral·lelament, des de l’àmbit de la història social, dins del 

context general d’estudis sobre l’augment de la litigiositat a diversos espais 

polítics de l’Europa moderna i seguint el camí obert per Amelang en relació a 

l'ascens social dels jurisconsults a la Barcelona i a la Catalunya moderna14, 

s’albiren les primeres reflexions de Palos ―aleshores consorciat amb 

Ragués15. Després del seu intent, amb resultats desiguals, per vivificar els 

antics edificis institucionals del país16, i encoratjat pel patriciat olotí, Palos  

s’aboca a fer un capmàs biogràfic de Joan Pere Fontanella i del seu món en 

una monografia d’alt nivell que esdevé per a nosaltres un llibre de capçalera17. 

L’obra apareix en un moment apassionant per a la nostra disciplina, marcat per 

                                                 
12. Homenatge d'Olot a Joan Pere Fontanella, Olot, Ajuntament d'Olot, Diputació de Girona i 
Generalitat de Catalunya, 1981. Aquest petit volum de quaranta-cinc pàgines s'obre amb els 
discursos de les autoritats que participaren en la celebració cívica. Acte seguit compta amb un 
article biogràfic a càrrec de J. MURLÀ i J. M. de SOLÀ-MORALES, un segon treball de J. 
BUSQUETS relatiu al context històric que visqué l'olotí, una aportació de J. M. CAPDEVILA 
sobre el Fontanella jurisconsult i unes referències finals de P. FERRÉS i T. MONTURIOL sobre 
la història del monument que, com raona L. PANELLA, encara actualment es dreça prop de la 
plaça Clarà.  
13. V. FERRO, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, 
Vic, Eumo Editorial, 1987.  
14. J. S. AMELANG, La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelona, 
Ariel, 1986. 
15. J. L. PALOS i R. RAGUÉS, Les institucions catalanes a l’època moderna i l’ascens dels 
juristes, en “Pedralbes” 13-I (1993), p. 53-66. 
16. J. L. PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles XVI i XVII), 
Lleida, Pagès editors, 1994. No citem articles menors que participen de l’esperit d’aquesta 
obra. 
17. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-
1649), Vic, Eumo Ed., 1997. El professor de la UB perdioditza la biografia de Joan Pere 
Fontanella (1575-1649?) en les etapes següents: ‘obrint camí’ (1592-1620), ‘anys de 
consolidació’ (1620-29), ‘anys de radicalització’ (1629-1638), i ‘vers la ruptura’ (1638-45), divisió 
que resulta forçada o artificial sobretot en passatges on la figura fontanellana es difumina i li 
prenen el protagonisme els intríngulis del Reial Consell i la seva magistratura. No podrem eludir 
altres objeccions puntuals a aquesta obra en passatges concrets de la nostra tesi. 
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l’edició de fonts valuosíssimes per a la reconstrucció dels conflictes 

constitucionals entre certes elits dirigents del país i l’aparell regi que tanta tinta 

han fet i fan córrer. Simon Tarrés no triga en oferir una lectura marcadament 

ideologitzada i determinista d’aitals conflictes: Fontanella adquireix 

inevitablement protagonisme en les seves pàgines a partir dels seus memorials 

polítics18. Fontamentant-nos prioritàriament sobre les edicions dels seus textos 

de dret, nosaltres mateixos advertim del risc de fer-li hissar massa amunt cap 

bandera a l’olotí, que és, abans que res, jurista ―amb tots els condicionants 

que la seva professió comporta19. 

 

Paral·lelament i en part connexament al recorregut historiogràfic que acabem 

d’esbossar, els darrers temps han vist la llum estudis relacionats amb els fills 

de Joan Pere Fontanella: Jaume Costa, Artur Quintana i Eva Serra, o també 

Joan Busquets, s'han interessat pel també doctor en drets Josep Fontanella20, 

un home clau en la Catalunya que es lliuraria en mans de Lluís I (XIII) i Lluís II 

(XIV) de França estudiada pel prevere Josep Sanabre21; també Josep22, però 

sobretot Francesc23, han capitalitzat iniciatives d’estudi en el marc d’un 

monogràfic (el n. 4, aparegut el 2001) de la Revue d’Études Catalanes 

vinculada al Centre d’Études et de Recherches Catalanes de la Universitat Paul 

                                                 
18. A. SIMON i TARRÉS, Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, 
PAM, 1999.  
19. J. CAPDEFERRO, Joan Pere Fontanella (1575-1649?): el Dret al servei de la Pàtria, dins de 
J. ALBAREDA (ed.), “Del patriotisme al catalanisme”, Vic, Eumo Ed., 2001, p. 51-70; J. 
CAPDEFERRO, ‘Aggiornamento’ biogràfic de Joan Pere Fontanella (1575-1649), dins de G. 
SANSANO i P. VALSALOBRE (cur.), “Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra de Francesc 
Fontanella (1622-1683/85)”, Girona, Documenta Universitaria, 2009, p. 125-162.  
20. J. COSTA, A. QUINTANA i E. SERRA, El viatge a Münster dels germans Josep i Francesc 
Fontanella per a tractar les paus de Catalunya, dins de B. SCHLIEBEN-LANGE i A. 
SCHÖNBERGER (eds.), “Ployglotte Romania. Homenatge a Tilbert Dídac Stegmann”, Band 1, 
Frankfurt am Main, Domus Editoria Europaea, 1991, p. 257-294. J. BUSQUETS, Catalunya i la 
Pau de Westfàlia. La missió diplomàtica de Fontanella al Congrés de Münster, en “Estudi 
General” 21 (2001), p. 241-259. 
21. J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa 
(1640-1659), Barcelona, RABLB, 1956. 
22. F. X. VALL, La faceta literària de Josep Fontanella, en “Revue d’Études Catalanes” 4 (2001), 
p. 157-187. X. TORRES exhibeix el primogènit de Joan Pere Fontanella més al títol que no pas 
al cos del seu text, versat fonamentalment sobre el dinàmic pagès del Collsacabra Joan 
Guàrdia (1604-1673), Josep Fontanella i Joan Guàrdia: el patriotisme català en la guerra dels 
Trenta Anys, ibidem, p. 131-155.  
23. M.-M. MIRÓ, El poeta Francesc Fontanella de la revolta catalana al congrés de Münster 
(1640-1643), ibidem, p. 29-41; A. ROSSICH, La mort de Francesc Fontanella: a propòsit d’una 
falsa atribució, ibidem, p. 87-100. 
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Valery de Montpeller; molts filòlegs han analitzat les llums i les ombres del 

Barroc literari del nostre país cultivat per Francesc Fontanella —de la poesia 

del qual s’ha fet fins i tot l’edició completa24. Aquest fill benjamí del nostre 

protagonista segueix suscitant el dia adhesions25 de la mà d’experts amb qui 

estem permanentment en contacte. Ens uneixen una família adoptiva comuna i, 

ara també, afectes personals i vivències compartides26.  

  

En l'àmbit estrictament jurídic Joan Pere Fontanella ha estat menys negligit, 

puix les seves obres de literatura forense serien de coneixement obligat per als 

advocats catalans mentre el llatí fos una llengua viva als passadissos de les 

seus jurisdiccionals. Són innombrables els notaris, professors d'universitat i 

altres agents del món de les lleis que han dedicat extenses i intenses pàgines a 

analitzar el dret viu i en evolució del qual Fontanella deixà testimoni27. Amb el 

                                                 
24. S’ha fet ressó sintèticament de l’obra teatral de Francesc Fontanella M. M. MIRÓ, L’obra 
dramàtica de Francesc Fontanella, dins de A. ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El barroc 
català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 559-566. Alguns esforços per posar a l’abast del 
gran públic aquesta obra teatral i també la poètica: M. M. MIRÓ i J. CARBONELL (cur.), 
Francesc Fontanella. Joan Ramis i Ramis. Teatre barroc i neoclàssic. Amor, firmesa i porfia, de 
F. Fontanella. Lucrècia i Rosaura o el més constant amor, de J. Ramis, Barcelona, Ed. 62, 
1982. A. ROSSICH (cur.), Francesc Fontanella. El Desengany [versió adaptada], Barcelona, 
Quaderns Crema, 1987. M. M. MIRÓ (cur.), Francesc Fontanella. Antologia poètica, Barcelona, 
Curial, 1998. M. CLARASÓ i M. M. MIRÓ (cur.), Panegíric a la mort de Pau Claris, de Francesc 
Fontanella, Barcelona, Fundació Pere Corominas, 2008, etc. etc. —és només un mostrari.  
25. P. VALSALOBRE i G. SANSANO (cur.), Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps, 
Bellcaire d’Empordà, Edicions Vitel·la, 2006. J. SOLERVICENS, Belona, una convulsa Arcadia 
barroca: la ‘Tragicomèdia pastoril de amor, firmesa y porfia’ de Francesc Fontanella, dins de R. 
FRIEDLEIN et al. (ed.), “Arkadien in den romanischen Literaturen. Zu Ehren von Sebastian 
Neumeister zum 70. Geburtstag”, Heidelberg, Universitätsverlag, 2008, p. 215-233. Sortit fa poc 
de la premsa, G. SANSANO i P. VALSALOBRE (cur.), Fontanellana. Estudis sobre l’època i 
l’obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85) cit. 
26. Agraïm sincerament a Pep Valsalobre l’haver-nos permès participar activament en la revisió 
del seu darrer i completíssim treball sobre Francesc Fontanella, que apareixerà pròximament a 
la revista Els marges. 
27. Hem fet i mantenim el propòsit ferm d’obviar cites en aquest àmbit per donar visibilitat 
d’entrada a l’opció de no consagrar la nostra tesi al vessant estrictament jurídic de Joan Pere 
Fontanella. Fem dues úniques excepcions: a) amb el catedràtic de dret civil de la UPF Joan 
Egea, per la seva passió envers la literatura jurídica i per verbalitzar de passada que li agraïm 
l’encoratjament constant perquè el present treball veiés la llum; juntament amb Josep Maria 
Gay, Egea pouaria dels grans de la literatura jurídica les claus per identificar el valor real que 
es donava a l’edat moderna a les múltiples fonts del dret català; J. EGEA i J. M. GAY, Eficàcia 
de les normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova 
Planta, en “RJC” 78/2-3 (1979), p. 249-294 i 505-586;  b) amb uns ecos de la Catalunya 
segmentada des de l’any 1652, a la qual ens uneixen estrets vincles d’amistat i afecte; el 
redescobriment per part del Rosselló de les seves arrels històriques mereix una cita, ni que 
sigui a títol exemplificatiu; B. LLOANSI, La femme et la dot en Roussillon au XVIIIe siècle. 
L’héritage de J. P. Fontanella, dins de “Le Roussillon: De la Marca Hispanica aux Pyrénées-
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pas dels anys, però, els juristes profans en història del dret s'han allunyat 

d'aquest seu il·lustre predecessor. Per fer-los-el més assequible s'han produït 

diverses temptatives ―mai encara reeixides del tot― de traduir i reeditar els 

treballs del nostre autor. Nosaltres estem implicats en una d'aquestes: Esperem 

oferir-ne els fruits ben aviat.  

 

El propòsit que inspira aquesta tesi és la d'agermanar les dades que ens 

proporcionen la història i les seves ciències auxiliars amb les que ens forneix el 

dret i contribuir, així, a fer més rica la visió que es té de Joan Pere Fontanella. 

Desitgem subratllar en la seva biografia les pautes que ell no podria escollir 

perquè li vindrien dictades pel dret natural i positiu de son temps, i també les 

òbvies contradiccions que li podria plantejar mantes vegades, en el seu fur 

intern o atenent al seu pensament jurídic, defensar uns determinats clients o 

pretensions28. En definitiva, pretenem aportar un marc interpretatiu per a 

l'estudi de les reflexions jurídiques que ens llegaria en forma de doctrina29. 

Aquestes, com a producte que serien d’unes vicissituds concretes del 

personatge i del seu país, no poden, com massa sovint han estat, ser llegides 

fora de context o en clau absoluta.  

 

La nostra és una aportació modesta i llacunària. Contribueix tanmateix a 

apropar-nos als països civilitzats del nostre entorn on des de fa dècades 

compten amb treballs respectabilíssims i molt complets sobre bastants dels 

seus juristes més destacats del Renaixement i de l'edat moderna. Ens han 

servit de llum i guia ―i no pretenem ser exhaustius amb aquest llistat 

anàrquic― monografies que s’han anat succeint, des de les darreries del segle 

                                                                                                                                               
Orientales (VIIIe-XXe siècles); Actes du LXVIIe Congrès de la Fédération historique du 
Languedoc Méditerranéen et du Roussillon”, Perpignan, SASLPO, CIIIe vol., 1995, p. 485-516. 
28. En la línia historiogràfica dedicada a la contextualització del jurista de l’edat moderna i al 
pensament jurídic, volem remarcar que des dels inicis de la nostra recerca, per influència del 
professor Tomàs de Montagut, ens hem impregnat de les reflexions principalment d’Adriano 
CAVANNA —per exemple d’un clàssic Il ruolo del giurista nell’età del diritto comune 
(Un’occasione di riflessione sull’identità del giurista di oggi), en “Studia et documenta historia et 
iuris” XLIV (1978), p. 95-138.  
29. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., l’ha fet sobre un esquema institucional i a base de 
contrastar fonts plurals de literatura jurídica; nosaltres tenim l’ambició de complementar-lo i 
il·lustrar-lo ―rarament tindrem ocasió de desmentir les seves intuïcions― a partir de 
documentació d’arxiu. 
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XX i XXI com la de l’admirat Mario Ascheri sobre Gianfrancesco Sannazari 

della Ripa30, la de Gigliola di Renzo Villata sobre Egidio Bossi31, la de Charles 

Dugas de la Boissonny sobre Barthélémy de Chasseneuz ―autor del cèlebre 

Catalogus gloriae mundi32―, la de Jean-Louis Thireau sobre Charles du 

Moulin33, la de Gian Paolo Massetto sobre l'insigne Giulio Claro34, les de 

Giancarlo Vallone en relació al napolità Matteo d'Afflitto35, la de Maria Teresa 

Guerra Medici pels piemontesos Antonino i Gaspare Antonio Tesauro ―pare i 

fill―36, la de la malaurada Roberta Bargagli en relació a Bartolomeo Sozzini37, 

                                                 
30. M. ASCHERI, Un maestro del 'mos italicus': Gianfrancesco Sannazari della Ripa (1480 c.-
1535), Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1970. El professor de Siena tingué l’ocasió de treballar 
amb fonts epistolars personals del propi Ripa i d’altres homes significats de la primera meitat 
del segle XVI europeu ―Alciato, Amerbach, Montaigne...―, a partir de les quals reeixí a bastir 
la història de les rivalitats personals i les disputes doctrinals entre el professorat de la 
universitat d’Avinyó, el procés d’elaboració de literatura jurídica del biografiat, etc.   
31. El fet que aparegués en una obra col·lectiva no li lleva el caràcter ni la densitat d’un llibre 
autònom. G. DI RENZO, Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato, dins 
de “Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara”, Milano, 
Dott. A. Giuffrè ed., 1996, p. 365-616. 
32. C. DUGAS DE LA BOISSONNY, Barthélémy de Chasseneuz (1580-1541) [thèse pour le 
doctorat d’état en droit], Université de Dijon, 1977. 
33. J.-L. THIREAU, Charles du Moulin (1500-1566). Étude sur les sources, la méthode, les idées 
politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance, Genève, Librairie Droz, 1980. El 
Moulin que coneixem a través de les pàgines de Thireau és poc generós en indicacions 
biogràfiques i, en canvi, riquíssim en teoria general del dret ―relacions entre dret diví, natural i 
dels homes; el llegat de l’antiga Roma i els costums― i metodologia. També forneix una visió 
completa del pensament polític i econòmic fortament influenciat pel protestantisme del jurista 
parisí. 
34. G. P. MASSETTO, Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola: Giulio Claro pretore 
a Cremona, Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1985. Claro (1525-1575), natural d’Alessandria, 
constitueix un paradigma del jurista pràctic de l’Europa del segle XVI. La seva no és una 
vocació acadèmica sinó de buròcrata. Impartí justícia al Senat de Milà entre 1556 i 1560 i fou 
regent del Consell d’Itàlia a Madrid a partir de 1565. Entre un i altre càrrecs assumí el de pretor 
de la ciutat de Cremona. La riquíssima documentació que romangué del seu bienni en aitals 
funcions permet a Massetto il·luminar la figura del personatge, la praxi del dret a la seva època, 
la tensió entre l’aplicació de la ciència dels doctors i la necessitat de garantir el govern quotidià, 
etc. 
35. G. VALLONE, Iurisdictio Domini: Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica 
meridionale tra Quattro e Cinquecento, Lecce, Milella, 1985; id. aut., Le 'Decisiones' di Matteo 
d'Afflitto, Lecce, Milella, 1988.   
36. M. T. GUERRA MEDICI, Principi e giuristi nella prima età moderna. Antonino e Gaspare 
Antonio Tesauro magistrati del duca di Savoia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993. El 
cas dels Tesauro, coneguts sobretot pels seus reculls de jurisprudència comentada ―vegeu els 
capítols II.3 i II.9―, s’incardina en el model dels professionals del dret que posaren la seva 
ciència al servei d’un projecte de construcció d’Estat ―el del ducat de Savoia a partir de la pau 
de Cateau-Cambrésis de 1559. 
37. R. BARGAGLI, Bartolomeo Sozzini, giurista e politico (1436-1506), Milano, Dott. A. Giuffrè 
editore, 2000. L’autora reconstrueix fidelment les dades familiars i l’itinerari universitari del 
cèlebre jurista de Siena. És precisament a la ciutat del Palio on Sozzini comença una carrera 
docent entre 1460 i 1472. Durant anys la seva pretesa afiliació a un grupuscle filoflorentí el 
manté exclós de l’accés a càrrecs significants ―àdhuc merament tècnics― del municipi. A 
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la de Giovanni Rossi sobre André Tiraqueau —en una combinació 

particularment reeixida entre pensament i literatura jurídica38—, la de Marco 

Cavina sobre Carlo Ruini39, etc. El llistat fóra inabastable si, a més de 

monografies, mencionéssim aportacions parcials, com capítols de llibres o 

articles de revista, amb un tractament més directe de la literatura jurídica ―com 

seria el cas dels articles de Paul Ourliac sobre Guillaume Benoît que citarem al 

capítol II.3― o amb interessos més anecdòtics ―però no menys rellevants― 

com els de Marie Houllemare en relació a l’advocat de l’Orléanais Anne Robert 

(†1617) i el seu desig de “fer-se publicitat o promocionar-se” a base de postular 

una retòrica renovada davant la Cour du Parlement de París del tombant del 

segle XVII40.  

 

No cal anar Pirineus enllà per constatar el progrés dels estudis sobre vides i 

obres de juristes de l’edat moderna. També als àmbits castellà i portuguès 

s’han fet enormes progressos. Quan només han passat trenta anys des que 

Antonio Pérez Martín i Johannes-Michael Scholz publiquessin les seves denses 

i forçosament sintètiques pàgines orientatives de la literatura jurídica 

hispànica41, el panorama ens presenta autors i títols d’envergadura com els 

següents —ens limitem a unes figures senyeres per la intensitat i sistemàtica 

dels seus esforços—: fóra injust no reconèixer inicialment la dimensió del referit 

Antoni Pérez Martín, pels seus estudis pioners, encara que centrats en època 

medieval ―per tant extemporanis al nostre treball―, per exemple sobre el 

                                                                                                                                               
partir del 1472 el jurista inicia una peregrinació acadèmica que el porta a ensenyar a Ferrara i a 
Pisa. Deu anys més tard torna a Siena, on les fràgils aliances entre ciutats toscanes de sobte 
l’han convertit en una peça clau per governar. Ara bé, Sozzini no abandona les lliçons 
pisanes... de fet, la seva vida, que s’apaga el 1506, transcorre per rivalitats salarials ―més que 
no pas jurídiques!― entre professors de diferents centres docents de la península Itàlica, 
bandositats ciutadanes en funció de l’actitud de Siena respecte els Medici i el poder de 
Florència en general, etc.  
38. G. ROSSI, Incunaboli de la modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André 
Tiraqueau (1488-1558), Torino, Giappichelli Ed., 2007. 
39. M. CAVINA, Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna. Carolus 
Ruinus (1456-1530) eminentis scientiae doctor, Milano, Dott. A. Giuffrè ed., 1988.  
40. M. HOULLEMARE, Un avocat parisien entre art oratoire et promotion de soi (fin XVIe siècle), 
en “Revue Historique” tom CCCVI/2 (2004), p. 283-302.  
41. A. PÉREZ MARTÍN i J.-M. SCHOLZ, Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo 
Régimen, València, UV, 1978, p. 279 i s. 
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jurista que faria carrera acadèmica a Salamanca Diego Gómez de Zamora42 o 

sobre Vicente Arias de Balboa43 ―vegeu-lo en un tema que ha recuperat 

l’actualitat per commemoracions centenàries com és el de les controvèrsies 

successòries que seguirien la mort de Martí l’Humà44. Seguidament, és 

inexcusable posar sobre un altar el professor i savi de Salamanca Salustiano 

de Dios. De la seva prolífica obra volem subratllar la profunditat amb què ha 

visitat diversos autors i obres, naturalment privilegiant el brillant entorn 

acadèmic salmantí del segle XVI; i ho ha fet de manera incansable per 

identificar llur parer doctrinal sobre una temàtica concreta, el poder del príncep 

—en definitiva, la prelació de la política per sobre del dret a la Castella 

moderna45. A l’entorn del professor de Dios, no s’ha descuidat l’atenció al 

vessant docent —la formació dels juristes—, tot fent èmfasi en l’interès pel dret 

castellà a les aules salmantines durant l’edat moderna, més ampli del que creia 

la historiografia46. I en el marc dels seus projectes de recerca, s’hi han pogut 

                                                 
42. A. PÉREZ MARTÍN, El Tratado de Mayorazgo de Diego Gómez de Zamora, dins de 
“Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo”, tom I, p. 255-320.  
43. Id. aut., El arte de la ‘disputatio’ en Vicente Arias de Balboa (ca. 1368-1414), dins de “Die 
Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. 
Jahrhundert”, München, R. Oldenbourg Verlag, 1997, p. 229-248.  
44. Id. aut., Dictamen de Arias de Balboa sobre la sucesión de Martín I el Humano (†1409), dins 
de “Zur Geschichte des Familien-und Erbrechts. Politische Implikationen und Perspektiven”, 
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1987, p. 38-70. 
45. Ordenem unes quantes cites per ordre cronològic: S. de DIOS, El doctor Antonio Pichardo 
Vinuesa: vida, obra y doctrina sobre el poder del príncipe”, en “Ivs Fvgit” 7 (1988), p. 9-88; nota: 
Pichardo és quasi coetani de Joan Pere Fontanella, neix deu anys abans a Segovia i mor el 
1631 a Valladolid; id. aut., La doctrina sobre el poder del príncipe en Gregorio López Madera, 
en “AHDE” LXVII (1997), p. 309 i s.; id. aut., La doctrina sobre el poder del príncipe en el Doctor 
García de Gironda, en “AHDE” LXXVII (2008), p. 95-175; id. aut., La doctrina sobre el poder del 
príncipe en Alfonso Hojeda de Mendoza, en “Stvudia Historica. Historia moderna” 21 (1999), p. 
241-270; id. aut., La doctrina sobre el poder del príncipe en el doctor Juan de Orozco, en “Ivs 
Fvgit” 8-9 (1999-2000), p. 127-204; id. aut., La doctrina sobre el poder del príncipe en Martín de 
Azpilcueta, dins de S. de DIOS, J. INFANTE i E. TORIJANO (coords.), “El derecho y los juristas 
en Salamanca, siglos XVI-XX”, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 
461-566. Tals reflexions antecedeixen, succeeixen o complementen un ‘riassunto’ amb forta 
base doctrinal i amb una proposta de classificació instrumental tripartita de juristes a S. DE 
DIOS, El absolutismo regio en Castilla durante el siglo XVI, en “Ivs Fvgit” 5-6 (1997), p. 53-236. 
I, cal dir-ho?, l’atenció a l’eix ‘sobirania’-política-dret públic no exclou altres interessos, per 
exemple en matèria privatística, també sobre base doctrinal: id. aut., Doctrina jurídica 
castellana sobre costumbre y prescripción (1480-1640), dins de S. de DIOS et al. (coords.), 
“Historia de la propiedad. Costumbre y prescripción”, Madrid, Servicio de Estudios del Colegio 
de Registradores, 2006, p. 211-281. 
46. M. P. ALONSO, ‘Theoria’ y ‘Praxis’ en la enseñanza del Derecho: Tratados y Prácticas 
procesales en la Universidad de Salamanca a mediados del siglo XVI, en “AHDE” LX (1991), p. 
451-547, esp. p. 472 i s.; id. aut., ‘Ius commune’ y derecho patrio en la Universidad de 
Salamanca durante los siglos modernos. Trayectoria docente y métodos de enseñanza de 
Antonio Pichardo Vinuesa, Juan de Solórzano Pereira, Francisco Ramos del Manzano y José 
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acollir —ens hi hem acollit de grat!— altres estudiosos, als quals es farà 

referència quan escaigui. Altres pols de dedicació a la història dels juristes i la 

literatura jurídica ibèrica a l’edat moderna graviten entorn de Santos María 

Coronas47 o de Regina María Pérez Marcos, una de les incondicionals de 

Tomás Cerdán de Tallada, penalista originari de Xàtiva que viuria entre 1533 i 

161448. El darrer estudi jurídic que volem citar en aquest recull de monografies i 

articles hispànics on té forta presència la personalitat i l’obra d’un advocat es 

deu a Justo García i versa sobre el portuguès Aires Pinhel, de qui Fontanella es 

faria molt ressó en les seves pàgines de doctrina49. 

 

Fetes aquestes notes introductòries, passem a exposar algunes fites 

biogràfiques i bibliogràfiques del personatge que presideix, juntament amb la 

ciutat de Girona, el present treball doctoral. Ho fem seguint una segmentació de 

tall periodificador que només té finalitats instrumentals i expositives. Centrem el 

nostre interès quasi exclusivament en informació i documentació inèdita o fins 

ara treballada superficialment. Això comporta que mantes vegades ens 

abstinguem d’il·lustrar amb cites dades ja fàcilment contrastables amb la 

historiografia.  

 

                                                                                                                                               
Fernández de Retes, dins de S. de DIOS, J. INFANTE i E. TORIJANO (coords.), “El derecho y 
los juristas en Salamanca, siglos XVI-XX” cit., p. 43-148. 
47. Vegeu per exemple, sobre el jurista Juan Hevia Bolaños, quasi coetani de Joan Pere 
Fontanella —naixeria devers 1570 a Oviedo—, que desenvoluparia part de sa vida al Perú 
virregnal, on moriria el 1623, i sobre la seva celebrada i editadíssima Curia Philippica, S. M. 
CORONAS, Hevia Bolaños y la ‘Curia Philippica’, en “AHDE” LXXVII (2007), p. 78-93.  
48. R. M. PÉREZ MARCOS, Tomás Cerdán de Tallada, el primer tratadista de derecho 
penitenciario, en “AHDE” LXXV (2005), p. 755-801; id. aut., Un tratado de derecho penitenciario 
del siglo XVI. La visita de la cárcel y de los presos de Tomás Cerdán de Tallada, Madrid, 
UNED, Colección Varia, 2005. T. CANET, Una visión de la política entre Austrias y Borbones. 
Las tesis del ‘veriloquium’, dins de R. FERRERO i L. GUIA (eds.), “Corts i Parlaments de la 
Corona d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta”, València, 
PUV, 2008, p. 69-92. Teresa Canet, també ha editat la Visita de la cárcel y de los presos, 
València, UV, 2008. També s’ha abocat a Cerdán de la Tallada recentment P. GANDOULPHE, 
En torno a la cultura política de la alta magistratura, en “Estudis” 34 (2008), p. 61-86. 
49. J. GARCÍA SÁNCHEZ, Arias Piñel, catedrático de leyes en Coímbra y Salamanca durante el 
siglo XVI: la rescisión de la compraventa por ‘laesio enormis’, Salamanca, 2004.  
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II.2. Establert a Barcelona, Joan Pere Fontanella  
manté forts lligams amb la seva Garrotxa natal 

 

II.2.1 L’encaminament d’una vida de jurista integral  

 

És ben sabut que Joan Pere Fontanella neix poc abans del 21 de juliol del 1575 

a la puixant Olot50 ―allà on actualment hi ha el carrer dels Sastres?51― en el si 

d’una família de paraires força activa en el govern de la vila52. El nostre home i 

el seu oncle Benet ―que el supera d’uns mesos escassos―, després de rebre 

la instrucció primària a la mateixa Olot, són enviats al monestir de Sant Pere de 

Besalú per completar la seva formació bàsica53. Des d’allí Joan Pere emprèn 

els seus estudis universitaris en dret; segurament els cursa, en proporcions que 

desconeixem, entre l’Estudi General de Lleida i la Universitat Sertoriana 

d’Osca54, on el 20 de juny de 1597 aconsegueix el grau de batxiller en dret 

civil55. Des de la ciutat aragonesa Fontanella estableix alguns contactes amb la 

                                                 
50. Sobre l’Olot que veié nàixer el nostre personatge, C. SALA, Dades històriques d’Olot (segle 
XVI), Olot, Edicions municipals, 1985 —un treball que, bé que versat quasi exclusivament sobre 
aspectes de defensa i de manteniment de l’ordre públic, resulta eloqüent sobre altres aspectes 
de la vida vilatana. J. A, PADRÓS, L’àrea d’influència econòmica d’Olot a mitjan segle XVI: una 
aproximació al creixement olotí del Cinc-cents, tesina de llicenciatura inèdita (UB, 1987) —
ressenyada a “Pedralbes” 7 (1987), p. 229-232—, ha apuntat que la població, tot i tenir un 
caràcter protoindustrial i un cert creixement al Cinc-cents, hauria mantingut una àrea 
d’influència econòmica estrictament circumveïna i tancada que hauria estimulat bàsicament una 
oligarquia urbana consolidada. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y 
Catalunya (1550-1640), Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 200-206, a partir de documentació 
notarial més àmplia que la de 1555, ha subratllat que el creixement s’acceleraria 
vertiginosament i provocaria canvis substancials a Olot durant la segona meitat del XVI, amb 
els curtits com a pern industrial i la ruta cap a Vic com a connexió amb el transitat eix 
Barcelona-Puigcerdà.  
51. J. M. de SOLÀ-MORALES, Entorn de la casa del jurisconsult Joan Pere Fontanella cit.  
52. J. A. PADRÓS, Unes universitats molt poc universals. Reflexions sobre els municipis d’Olot i 
Besalú al segle XVI, dins de “VI Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú. Ponències i 
comunicacions (Besalú, 1988)”, Olot, Patronat Francesc Eiximenis, 1989, p. 75-92, formulà les 
seves reserves sobre la realitat pràctica —elitista i endogàmica—, dels mecanismes 
insaculatoris a les dues principals viles garrotxines durant la segona meitat del segle XVI. 
53. Dediquem el subcapítol II.2.2 a la relació entre els Fontanella i el monestir bisuldunenc. 
54. Sobre la seva estructura institucional i reglamentació, J. M. LAHOZ, La Universidad de 
Huesca (1354-1845): un modelo institucional, dins de “El territori i les seves institucions 
històriques”, Barcelona, Fundació Noguera, 1999, vol. II, p. 792-807.  
55. J. M. LAHOZ, Graduados catalanes en las facultades de Leyes y Cánones de la Universidad 
de Huesca, en “EHDAP” XV (1997), p. 167-220, esp. p. 189. Com veurem aviat, en son títol de 
doctor no hi constaria aquest pas per Osca, només per Lleida. J. M. LAHOZ, ibidem, p. 170, 
apunta que els catalans que anaven a la ciutat aragonesa per titular-se —un trenta per cent 
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realitat de l’altre costat dels Pirineus. Aquests estaran sovint entelats d’un cert 

recel, donada l’expansió que les idees protestants estan coneixent al 

Llenguadoc en particular i al regne de França en general. El nostre aprenent de 

jurista, des del catolicisme practicant més fervent, no aprova res del que 

s’aparti de l’ortodòxia romana. Ara bé, Tolosa i els seus entorns no sols envien 

ecos d’heretgia a Osca. També hi exporten professorat de gran prestigi, idees 

jurídiques i obres de doctrina i jurisprudència que tenen una notable difusió a 

les Gàl·lies i arreu d’Europa56. Un docent reconegut a nivell regional com 

Bérenger Fernand, per exemple, havia ensenyat a Osca a mitjan la dècada de 

1530 abans de consolidar-se a la universitat de Tolosa57 —versemblantment 

hauria teixit uns certs lligams entre ambdós centres d’estudi. Dècades més 

tard, l’acollirien com a autor de referència juristes com Jaume Càncer, originari 
                                                                                                                                               
dels graduats de la Sertoriana— potser ho feien atrets per uns costos econòmics baixos o per 
un nivell d’exigència fàcilment superable.  
56. La universitat de Tolosa havia estat un nucli potent i atractiu d’ensenyament del dret al sud 
d’Europa. Tingué una vitalitat extraordinària des dels anys 1520 fins als 1560, D. JULIA i J. 
REVEL, Les étudiants et leurs études dans la France moderne, dins de D. JULIA i J. REVEL 
(coord.), “Les universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations 
étudiantes”, t. 2, Paris, Éditions de l’EHESS, 1989, p. 25-486, esp. p. 38: “À Toulouse, la 
volonté d’innovation paraît (...) venir plutôt du corps universitaire. Très liée au Parlement, la 
faculté s’ouvre largement à l’humanisme juridique. Jean de Boyssoné, qui y enseigne à partir 
de 1526 et dont les liens avec la Réforme sont notoires, correspond avec Dolet, Melanchthon, 
Alciat. Il encourage ses étudiants à suivre les cours de ce dernier en Italie et c’est sans nul 
doute son action, ainsi que celle de ses deux successeurs, Arnaud de Ferrier et Jean de Coras, 
qui tisse entre l’université languedocienne et les écoles italiennes des liens qui restent serrés 
jusqu’en 1560-70. L’attraction qu’exerce Toulouse sur les étudiants venus de la France 
méridionale mais aussi de la Catalogne et, plus largement, de l’aire ibérique tient, pendant une 
quarantaine d’années, tout ensemble à l’excellence de ses enseignements et à sa bonne 
insertion dans un réseau international reconnu.” Tot això malgrat no practicar, com altres 
universitats de l’àmbit gal, una política de reclutament de professors estrangers de prestigi, 
segons J.-L. THIREAU, Professeurs et étudiants étrangers dans les Facultés de droit françaises 
(XVIe-XVIIe siècles), en “Revue d’Histoire des Facultés de Droit et de la Science Juridique” 13 
(1992), p. 43-73, esp. p. 50. El declivi del centre d’estudis llenguadocià es produirà a partir de la 
dècada de 1560. J. V. SERRÂO, Les portugais à l’université de Toulouse (XIII-XVII siècles), 
Paris, Fundaçâo Calouste Gulbenkian-Centro Cultural Português, 1970, p. 83 i 88-90, l’atribueix 
a la migradesa dels salaris dels professors, la violència que van anar adquirint les guerres de 
religió i les rivalitats conseqüents que aquestes generaren entre estudiants de diferents 
nationes. L’agost del 1566, per exemple, una d’aquestes altercacions motivà la desaparició de 
la trentena o quarentena d’estudiants espanyols que romanien a les aules tolosanes. A la resta 
de França caldria esperar encara unes dècades perquè la nacionalització dels ensenyaments 
jurídics dissuadís els forasters d’estudiar-hi —J.-L. THIREAU, Professeurs et étudiants cit., p. 
65 i s. 
57. Fernand deixà Osca per Tolosa el 1537 i assumí la substitució del prestigiós Jean de 
Boyssoné. Trigaria ben bé una dècada a prendre per mèrits propis la segona càtedra de dret 
civil a la capital del Llenguadoc ―24.XII.1547. Es mantindria en aquest càrrec fins al seu 
traspàs, l’agost de 1567. H. GILLES, Université de Toulouse et enseignement du droit: XIIIe-
XVIe siècles, Toulouse, Service des Editions de l’Université des Sciences Sociales, 1992, p. 
274-275.  
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de Barbastro i estudiant també a Osca58, o el propi Fontanella —al subcapítol 

II.5.1 en veurem la transcendència. Un altre influent professor de la Sertoriana 

seria Martín Monter de la Cueva, que, després d’haver estudiat a Osca, hi 

portaria, ja com a catedràtic, el que hauria après durant una estada al Col·legi 

d’Espanya de Bolonya59. 

 

Tres mesos després de reeixir en els graus acadèmics elementals60 es 

presenta a la Reial Audiència de Catalunya per fer-se’ls reconèixer i obtenir el 

grau de doctor en dret civil61. Què implica el doctorat en aquella època? D’una 

banda, una amplíssima capacitat per ensenyar i exercir la disciplina jurídica62; 

                                                 
58. Creiem que la millor contribució que li podem fer al lector sobre la biografia de Jaume 
Càncer de Aínsa és encaminar-lo cap a una font inexplorada on trobarà informació sobre els 
seus ascendents de baixa noblesa aragonesa i els seus descendents haguts amb la catalana 
Àngela Comellas: ACA, Generalitat, VG, cm. 53 aprox. del llom del vol. 61, de difícil maneig. 
59. J. LALINDE, La literatura foral y jurídica en el reino de Aragón, dins de J. ALVARADO (ed.), 
“Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen”, vol. I, Madrid, Marcial 
Pons, 2000, p. 133-151, esp. p. 148.    
60. No gosem apuntar res en relació a aquest brevíssim lapse de temps, perquè ignorem quant 
temps hauria estudiat dret Joan Pere Fontanella abans de 1597. En tot cas, és ben conegut —
M. PÉREZ LATRE, ‘Dogmatizadores de malas doctrinas’. Els juristes i les institucions catalanes 
en un temps de conflicte (1563-1602), en “Afers” 60 (2008), p. 401-430, esp. p. 403— que a la 
Catalunya de la darreria del segle XVI es reclamaria que els títols jurídics no poguessin ser 
expedits sense un mínim d’anys d’aprofitament acadèmic als Estudis Generals. Davant la 
ineficàcia de les prevencions i les propostes vehiculades a la Cort General de 1599, a la de 
1626 —que explicarem amb detall al capítol IV.8— es postularia una proposta normativa de 
signe restrictiu —AHCB, Consell de Cent, XVI-82 (procés del braç reial), fol. 531r (n. 69)— 
tendent a què només els doctors en lleis o cànons que haguessin obtingut el títol després de 
cinc anys d’estudi efectiu i sense cap dispensa acadèmica poguessin exercir oficis 
d’assessorament jurisdiccional a les corts reials i baronials i a altres institucions —la 
irretroactivitat expressa de la proposta és prou eloqüent de la situació que pretendria canviar. El 
text, mirall fidedigne de la inflació de professionals —sovint poc professionals— al sector jurídic 
a la Catalunya moderna, seria blocat pel braç reial, aventurem perquè obligava a què els títols 
acadèmics fossin expedits per centres d’ensenyament superior aprovats i que ensenyessin 
efectivament la matèria per a la qual haurien qualificat algú.  
61. El privilegi de 15.IX.1597 que reconeix el doctorat en dret civil de Joan Pere Fontanella es 
troba a ACA, Cancelleria, registres, 4722, fol. 55v-56v. Està expedit per l’aleshores virrei de 
Catalunya, el duc de Feria, i conté la menció a l’Estudi General de Lleida que ens crea confusió 
entorn de l’itinerari acadèmic del nostre home: “Cum igitur vos dilectum regium Joannem 
Petrum Fontanella villae Oloti gerundensis dioecesis in jure civili baccallaureum die noctisque in 
gimnasio generali Illerdensi per plures annos evigilasse totisque viribus et summa cura et studio 
vaccasse in eoque prestanti ingenio et solertia plurimum profecisse intelleximus...”. Sobre 
l’examen que hagué de superar per assolir el doctorat, vegeu J. L. PALOS, Els juristes i la 
defensa de les Constitucions cit., p. 48-49. Vegeu un reflex de la rapidesa amb què es féu 
ressó del seu nou grau a C. SALA, Dades històriques d’Olot cit., p. 96. 
62. Vegem com s’expressava aital amplitud de competències forenses i docents en el privilegi 
de doctor en dret civil rebut per Fontanella el 15.IX.1597 ―no té res d’original, respon a un 
formulisme, tot i això l’hem transcrit a l’apèndix I al final d’aquest bloc―, ACA, Cancelleria, 
registres, 4722, fol. 56r: “Vos dictum Joannem Petrum Fontanella (...) in jure civili doctorem 
facimus constituimus creamus et pariter declaramus dantes et concedentes vobis auctoritatem 
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per altra part, l’ingrés a un selecte nucli de persones que, per mèrits 

professionals ―només en dret o en medicina63―, independentment del seu 

origen familiar, es beneficien d’una llarga sèrie de privilegis, llibertats, 

exempcions i preeminències en relació al poble menut64; en concret, gaudeixen 

de gran part dels del comú de la noblesa ―per això se’ls anomena gaudints. La 

professió jurídica s’ha convertit en un mitjà de promoció social65. Són 

nombrosíssimes les pàgines que els propis jurisconsults consagren a subratllar 

el seu status cada cop més similar ―àdhuc a reivindicar-ne un de més 

avantatjós― al de les persones que han tingut la sort de néixer en una casa de 

comtes, cavallers o donzells66 —que, com en altres zones d’Europa, es 

                                                                                                                                               
et potestatem insignia doctoralia in jure civili recipiendi cathedram magistralem asendendi ac 
jus civile publice et private legendi exponendi interpretandi declarandi glosandi advocandi 
consulendi et patrocinandi omniaque alia et singula faciendi que ad verum et legitimum juris 
civilis doctorem pertinent et spectant eique conveniunt et decent...”.  
63. Que naturalment es resisteixen a equiparar-se entre ells! Sintetitza el debat G. DI RENZO, Il 
dibattito sul primato tra scienze della natura e scienze giuridiche. Giuristi e medici a confronto 
tra Medioevo e Rinascimento, dins de “Giolamo Cardano nel suo tempo (Atti del Convegno 16-
17 novembre 2001)”, Pavia, Edizioni Cardano, 2003, p. 221-261. 
64. “...volentes propterea quod de cetero vos dictus Joannes Petrus Fontanella gaudeatis et 
utamini omnibus et singulis gratijs libertatibus privilegijs preeminentijs prerogativis honoribus 
favoribus immunitatibus et exemptionibus quibus ceteri quarumcumque universitatuum 
collegiorum ac studiorum in jure civili doctores potiuntur ac uti potiri et gaudere consueverunt 
potuerunt et debuerunt”. Es tracta de la continuació del fragment de dues notes enrera. 
65. J. S. AMELANG, La formación de una clase dirigente cit., esp. p. 76 i s. o p. 108 i s., ha 
constituït una fita per descriure aquest fenomen a Catalunya.  
66. El propi J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, 
vol. I (1612), cl. 3, gl. 2, cap. 26-30, posa cullerada en la controvèrsia que es prodigava arreu 
d’Europa a l’edat moderna sobre si els doctors en dret eren realment equiparables en dignitat 
als nobles i cavallers. Ho fa amb la ironia que tant bé sabia dosificar ―vegin-se el “recipiant 
interim in ultimam cænam...” o el “solitam cantabunt cantilenam, et consuetam” adreçats als 
contradictors―, tot defensant que la virtut adquirida per mèrits propis ha de merèixer un valor 
igual a la virtut assolida pel llinatge. Quins són els principals referents de Fontanella a l’hora de 
parlar dels privilegis i preeminències del seu selecte grup professional? D’una banda, Pierre 
Lemonnier de LESNAUDERIE, (v. 1450-v. 1522) i son Tractatus de doctoribus eorumque 
privilegijs et immunitatibus...; aquesta obra conegué una notable difusió arran de la seva 
inclusió en l’onzè volum d’un cèlebre recull de tractadets jurídics editat a Lió el 1549, “[Volumen 
XI] Tractatuum ex variis iuris interpretibus collectorum”, fol. 77v-92r —en parlem al subcapítol 
II.5.2. Per altra part, el molt més recent jurista de Gubbio Giacomo BENI, autor del De privilegiis 
i[uris] consultorum liber in tres partes divisus..., Venetiis [Venècia], Apud Nicolaum Polum, 
1602. Vegem com J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, vol. I, cl. 3, gl. 2 cit., li manlleva 
no sols força tics de l’estructura del discurs ans també nombroses frases, tot acarant un 
fragment del de Gubbio ―“Non parus admiratus sum, quod iurisconsulti ipsi alioqui accuratissimi 
summo labore, summaque industria dotis, piae causae, fisci, militum, et scholasticorum privilegia 
collegerint, propria vero accuratius colligere, et pertractare neglexerint, atque suis (quod aiunt) 
sitientibus agris alienos irrigare maluerint.”― amb les paraules del d’Olot ―“Nec fuisset aequum, 
quod cum iureconsulti ipsi summo labore, summaque industria dotis, piae causae, fisci, militum, s-
colasticorum, rei rusticae, et aliorum privilegia collegissent, propria accuratius colligere, et 
pertractare neglexissent, atque suis (quod aiunt) sitientibus agris, alienos irrigare maluissent”. 
L’esforç fontanellà d’equiparació o superació de les virtuts del saber respecte les de la sang 
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resistiran a deixar que els lletrats monopolitzin l’aparell de poder regi67. I no són 

menys freqüents els laments perquè aital status no pot beneficiar els seus 

descendents68.  

  

De moment el jove Joan Pere Fontanella encara no n’ha escrit ni una, però, de 

pàgina. Està a les beceroles de la seva carrera professional, moment adient per 

fundar una llar amb Margarida, filla única del mercader perpinyanenc Joan 

Garraver i de la seva primera esposa, la difunta Violant, i neboda de l’aleshores 

abat del monestir benedictí de Sant Pere de Besalú Francesc Garraver69. El 31 

de març de 1598 signen a Besalú els seus capítols matrimonials, un instrument 

del qual, després de moltes recerques infructuoses, n’hem localitzat una còpia 

tant tardana com plena de relliscades al Fons Saudin de la Biblioteca de 
                                                                                                                                               
suscitarà de tot menys indiferència. Entre les reaccions contràries, retenim la del jurista i alhora 
cavaller J. P. XAMMAR, De officio iudicis, et advocati liber unus, Barcinonae, Ex Typographia 
Iacobi Romeu, 1639, part 2, qüestió II, esp. num. 20. La resposta de l’olotí, amb una component 
de retractació i una altra de reafirmació, la trobem a J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus 
Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 503.34: “Intentum, ut verba demonstrant, solum fuit, 
exagerare praerogativam iurisconsultorum, et doctorum, conferendo eos cum militibus, et 
arguendo pro illorum maiori praerogativa, et laude, ab excessu quo vincunt milites eo motivo, 
quia doctores habent dignitatem, et in dignitate positi dicuntur, quod non est in militibus, quibus 
licet plures concesserit antiquitas praerogativas in materia militari (...) non tamen dignitatem 
tribuit eis.”  
67. P. MOLAS, La Reial Audiència i les Corts de Catalunya, dins de "Les Corts a Catalunya. Actes 
del congrés d'història institucional [d’abril de 1988]", Barcelona, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, 1991, p. 192-197, esp. p. 194-195. Vegeu més concretament la 
concreció d’aquesta resistència en el cas d’un cavaller català a J. P. RUBIÉS, Don Francisco de 
Gilabert i la idea del govern mixt: fortuna i prudència del constitucionalisme català dels segles 
XVI i XVII, en “Pedralbes” 16 (1996), p. 97-132, esp. p. ex. p. 116 o 120. 
68. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 3, gl. 3, cap. 94-95 lamenta que a les Corts catalanes del 1599 fos boicotejada una 
petició en aquest sentit per certs ciutadans honrats barcelonins. El procés familiar del braç reial 
és el millor reflex de l’oposició polièdrica que suscitaria la proposta: ACA, Generalitat, N-1044, 
fol. 332r (3.VII) i 344r-v (4.VII.1599). Si escau, encara tenim una imatge més eloqüent —
gairebé una caricatura— sobre les Corts catalanes com a escenari on, ben entrada l’edat 
moderna, es visualitzarien les complexes tensions de rang i dignitat social entre doctors, d’una 
banda, i nobles de diferents graus i homes equiparats, per altra part: J. P. FONTANELLA, Sacri 
Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 503.10, recorda un noble que a les 
sessions de la reunió política de 1632 volia persuadir el rei i els braços de la conveniència 
d’aprovar una llei perpètua que expulsés els jurispèrits del país, “tanquam non necessarios”; 
proposava que els rellevessin en la conducció dels afers homes com ell, illetrats però d’alta 
posició —de capa i espasa. 
69. I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Religió i identitat a Catalunya abans i després del tractat 
dels Pirineus, dins d’Ò. JANÉ (ed.), “Del Tractat dels Pirineus [1659] a l’Europa del segle XXI: 
un model en construcció?” —títol provisional—, en premsa, ha apuntat, amb l’exemple de l’abat 
Garraver i d’altres, la facilitat que les famílies rosselloneses havien tingut al llarg de l’alta edat 
moderna per accedir als principals beneficis eclesiàstics de Catalunya; una familiaritat que es 
perdria a la segona meitat del segle XVII i que abocaria els nord-catalans a jugar en una lliga 
de clienteles i influències molt distant i extremadament centralitzada, fora de llur abast. 
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Catalunya70. En la primera de les clàusules patrimonials, que hem identificat 

com a [d], Joan Fontanella, presentat com a mercader olotí, dóna a son fill Joan 

Pere el mas Roig, ubicat a la parròquia de Sant Joan les Fonts, i les seves 

terres i pertinències71 —i les seves càrregues?72—; el donatari l’agraeix, si bé 

explicita no renunciar a altres drets que li poguessin correspondre sobre el 

patrimoni del mateix pare i de son avi —hom dedueix que devien ser 

millorables les relacions entre Joan Pere i el seu pare, que havia fet hereu 

Joan, fruit d’un segon matrimoni. Seguidament, en la clàusula [e], Joan 

Garraver dóna mil lliures barceloneses a sa filla, i l’hereta pel que fa a la resta 

del seu patrimoni, amb la clàssica reserva d’usdefruit vitalici i una reserva per 

testar, de cent ducats. L’oncle de Margarida, Francesc, li fa una altra donació 

—clàusula [f]—, aquesta per valor de tres-centes lliures barceloneses. En la 

clàusula [g] la jove ho aporta tot en dot al seu futur espós, juntament amb béns 

mobles i immobles que afirma tenir rebuts de sa mare difunta i altres de la seva 

propietat, perquè ho posseeixin plegats; simultàniament, Joan Pere li aporta el 

                                                 
70. AHBC, Saudin-Fol.-82/13. Transcrivim el document en l’apèndix II que apareix al final del 
present bloc. Hi hem inserit entre claudàtors identificadors alfabètics de les seves diferents 
clàusules. Ens en servim per articular l’explicació en curs.  
71. F. CAULA, Les parròquies i comuns de Santa Eulàlia de Begudà i Sant Joan les Fonts. 
Notes històriques, Sant Joan les Fonts, 1930 (reeditat el 1981), p. 108-109, en parla com una 
heretat de gran importància a l’edat mitjana que quedà trossejada per vendes que en féu Joan 
Roig entre les dècades de 1520 i 1550. A través de ADG, Processos moderns, item 2754, 
declaracions testificals de 8.VI.1600, deduïm que un successor —fill?— d’aquest Joan, 
anomenat Pere Roig, hauria alienat el romanent de l’heretat familiar —el cor d’aquesta, de fet— 
al pare del ferrer olotí Joan Vicens i se n’hauria anat a fer de moliner a Besalú. Vicens posseiria 
el mas durant uns sis anys i el vendria a Joan Fontanella, presumiblement devers l’any 1590. El 
mas Roig avui en dia encara existeix, perfectament conservat, a escassos metres de la riera de 
Bianya. 
72. En el moment de fer sa donació, Joan Fontanella deu ser perfectament conscient que els 
obrers de Sant Joan les Fonts li tenen engrinya arran de què en nou ocasions no ha pagat el 
“blat de l’obra”, la mitja quartera de forment anual, a mesura vella de la parròquia, que havien 
acostumat els senyors directes del mas Roig —l’altra mitja sí l’havien pagada els successius 
joers. Se li incoa una causa al respecte el 13.II.1600 davant la jurisdicció ordinària de la diòcesi 
—ADG, Processos moderns, item 2754 cit.—, que abocarà a una condemna el 20.XII.1601. J. 
M. PUIGVERT, Església, territori i sociabilitat (s. XVII-XIX), Vic, Eumo Ed., 2001, p. 111 i s., 
descriu i enquadra les obreries com a institucions de participació de la feligresia en 
establiments eclesiàstics en la societat catalana medieval i moderna; l’onada contrareformista 
de Trento les sotmetria a una progressiva tutela dels rectors parroquials —apreciable, per 
exemple, en els mecanismes d’elecció dels obrers—; el finançament de les obreries revestiria 
formes molt diverses, entre les quals seria força comuna la dels censos en blat, oli, ordi o 
diners —així s’esdevindria en gairebé una quarta part de les parròquies de la diòcesi de Girona 
fins al segle XIX; el mas Roig i Sant Joan les Fonts entraven dins aquests paràmetres de 
normalitat. Paràmetres que confirma i il·lustra amb casos X. SOLÀ, La reforma catòlica a la 
muntanya catalana. Els bisbats de Girona i Vic (1587-1800), Girona, Associació d’Història Rural 
de les Comarques Gironines, 2008, p. 225 i s. i 344 i s.  
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tantundem, consuetudinari a la diòcesi de Girona73, una quantitat igual també 

per a sosteniment del matrimoni. La clàusula [h] conté condicions 

particularment avantatjoses per a Margarida en cas d’haver-se-li de restituir el 

dot, la [i] suposa una adhesió al costum de què en cas de dissolució del 

matrimoni el marit es quedi amb el vestit nupcial o el millor de l’esposa i també 

amb les joies de més valor. La [j] estableix una donació futura de dues-centes 

lliures del patrimoni de l’espós que mori primer a favor del supèrstit i la [k], la 

darrera, precisa els terminis de pagament dels diferents elements del dot —de 

forma fragmentària pel que fa a la donació de Francesc Garraver— i garanties 

al respecte. 

 

Després de certes vacil·lacions74, el jove i la seva flamant muller resolen provar 

sort i es traslladen a Barcelona. Al cap i casal de Catalunya hi ha una 

remarcable oferta d’advocats ―al llindar del segle XVII n’hi ha uns cent 

quaranta en exercici; queden exclosos del còmput els aleshores magistrats del 

principal tribunal regi de la província75― però l’oferta creix sense aturador. Un 

dels factors que justifica la recerca de més i més jurisconsults ―i que alimenta 

les seves butxaques!― és la macrocefàlia que Catalunya viu en aquella època 

en l’àmbit de l’administració de justícia i de finances, pel que fa a les 

institucions del rei i també de la terra. Si ens centrem únicament en la justícia 

del rei, les seves cúries ordinàries ―de batlles, veguers i jutges d’apel·lacions 

allà on n’hi ha― estan poc potenciades i, en conseqüència, desprestigiades76. 

No és rar que els litigants maldin per tots els mitjans possibles per veure 

evocades les seves causes davant la jurisdicció suprema de la província. 

                                                 
73. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 4, gl. 1, cap. 8 i s., entén aquest tantundem com l’únic vestigi a Catalunya de la 
donatio propter nuptias en el sentit romà. 
74. Dues dades ens fan pensar que entre el 1597 i el 1598 el jove Fontanella s’establiria a Olot, 
qui sap si amb temptacions de quedar-s’hi a viure: a) la resolució del consell municipal olotí de 
4.I.1599 transcrita més avall que parla de com “misser Pere Joan Fontanella y misser Joan 
Pere Clos, doctors en drets, fills de la present vila de Olot, se són transferits y repatriats en 
Barcelona”; b) la referència que el propi Fontanella fa en el seu De pactis nuptialibus sive 
capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 9, p. 1, cap. 25 d’haver rebut a la 
capital garrotxina, on estava residint el 1597, una carta del seu admirat Antoni Oliba.  
75. Aquest és el còmput que fa el prohom gironí Jeroni Saconomina en ses memòries, que 
abarquen des de 1572 fins a 1602, A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cavallers i ciutadans a la 
Catalunya del Cinc-cents, Barcelona, Curial, 1991, p. 250.  
76. Vegeu la subsecció IV.8.3.3.B.2).  
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Aquest fenomen es reprodueix, àdhuc es multiplica, si ens fixem en la justícia 

administrada pels barons. La dubtosa parcialitat d’aquesta provoca que els 

dossiers provinents de viles, llocs i paratges dels àmbits rurals del país viatgin a 

carretades cap a la Reial Audiència77.  

 

No són només les perspectives professionals les que deuen exercir una forta 

atracció sobre el nostre home i la seva muller per instal·lar-se a Barcelona. A 

finals del segle XVI, la ciutat està vivint un període francament esplendorós, 

entorn dels quaranta mil habitants78. Per a la present notícia biogràfica resulta 

especialment escaient subratllar que s’acaben d’endegar les obres d'ampliació 

de la casa que el General de Catalunya té a la plaça Sant Jaume79. 

Presumiblement Fontanella, aviat instal·lat a la propveïna baixada de Santa 

Eulàlia80, llança més d’un esguard a l’interior de l’edifici, veu com es 

                                                 
77. Ha estudiat amb detall aquest procés, amb paràmetres no sols objectius ans també 
quantitatius, J. OLIVARES, Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria, Lleida, Ed. 
Pagès, 2000.  
78. Una visió ‘màgica’ de bellesa, funcionalitat i activitat condensada és A. GARCÍA ESPUCHE, 
Barcelona 1610: ‘ciudad regalada’, en C. RIERA (ed.), “El Quijote y Barcelona”, Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona i Lunwerg , 2005, p. 67-79. 
79. Els diputats i els oïdors de comptes deliberen impulsar les obres en qüestió el 11.X.1596. 
Aquestes començaran pròpiament uns mesos després, vegeu infra algunes vicissituds en el 
procés d’adjudicació, etc. Sobre la febre constructora que viuen el municipi de Barcelona i la 
Diputació del General a la segona meitat del segle XVII, E. SERRA, Constitucions i Redreç: 
Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564) i Corts de Montsó (1585), dins de “Felipe II y el 
Mediterráneo”, Madrid, SEPCCFSCQ, 1999, vol. IV, p. 159-189, o M. PÉREZ LATRE, Entre el 
rei i la terra. El poder polític a Catalunya al segle XVI, Vic, Eumo Editorial, 2003, p. 54 i s. La 
dedicació de les principals institucions catalanes pel seu patrimoni immobiliari propi contrasta 
amb la desatenció que demostren envers els edificis on s'allotgen i on funcionen els ministres i 
les oficines de l'aparell virregnal, E. SERRA, Poder polític: municipi, Generalitat i virrei, en 
“Barcelona quaderns d'història” 9 (2003), p. 25-50.  
80. Al seu De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 9, 
p. 4, cap. 68-70, el nostre protagonista insereix amb calçador una notícia biogràfica sobre la 
disputa que està mantenint als anys 1610-11 amb l’individu que li té arrendada una casa a la 
baixada de Santa Eulàlia. Jaume Rovira, el llogater ―també doctor en ambdós drets―, pretén 
rescindir el contracte d’arrendament al·legant una voluntat de recuperar la casa per a ús propi. 
Fontanella ―que es surt amb la seva a la cúria del veguer barcelonina, en primera instància 
(l’hem buscada molt a l’AHCB, sense èxit)― li replica que el pretext del propi ús només és 
jurídicament oposable a tercers quan hi ha una necessitat i no simplement un desig o una 
conveniència. Aquestes reflexions s’ofereixen en un passatge sobre com mai s’han de 
considerar supèrflues les clàusules posades en els instruments jurídics. Gairebé trenta anys 
més tard, a les Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 261.1 i s., 
Fontanella evoca el cas i, a falta d’una resolució de la Reial Audiència al respecte, n’aporta una 
altra de 1617 que li bufa a favor, dictada en una causa anàloga. Identifica el seu plet amb 
Jaume Rovira com si hagués tingut lloc a penes arribat a Barcelona i iniciat en l’exercici de 
l’advocacia —“in primis principiis meae advocationis, et in primo ad id ad hanc universitatem 
accessu”—; ara bé, donem poca credibilitat a aquesta condició primerenca de la residència 
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demoleixen les cases que antigament havien estat de Galceran Torró i dels 

jurisconsults Ubach i Benach per configurar la zona de l’actual pati dels 

Tarongers... Qui sap si quelcom dintre el seu cap li fa sospitar que el seu futur 

anirà indissociablement lligat a la institució senyera de Catalunya!? En tot cas, 

poc a poc Fontanella es va fent un lloc entre els habitants de Barcelona i 

comença a assabentar-se de les tafaneries que circulen entorn d’aquesta 

magna operació que transformarà el cor de la capital. Naturalment deu tenir 

coneixement de les suspicàcies que la imponent traça de la nova façana de 

Pere Blai aixeca entre el propi Felip I (II de Castella81) i alguns dels seus 

ministres i oficials ―i també entre els diputats, que no s’hi veuen identificats82. 

De ben segur també li arriben veus de què l’adjudicació dels treballs al referit 

Pere Blai no ha estat fruit d’una licitació tant oberta i neta com fóra 

desitjable83... Els rumors volen, possiblement contribueixen a enlairar-los els 

                                                                                                                                               
propera a l’antic Call, a la llum de la data tardana del contracte quinquennal d’arrendament en 
qüestió: 23.V.1608, si bé amb efectes previstos a partir de 1.X.1608 —AHPB, 535/16, s. fol.; 
ens ha donat generosa notícia d’aquest instrument l’amic Pep Valsalobre. Al subcapítol II.12 
veurem com Fontanella s’acabarà instal·lant amb els seus en una casa gran de la seva 
propietat al capdavall de la baixada de Sant Miquel.  
81. Refereix i avala la diferent numeració catalana i castellana dels Felip de la casa d’Habsburg, 
J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 474.1. 
82. A. MUNTADA i E. VARELA, Entorn del projecte de ‘l’obra nova’ del Palau de la Generalitat. 
El ‘Memorial de 1603’, en “Locvs Amœnvs” 2 (1996), p. 141-153.  
83. La visita del General endegada a partir de l’agost de 1599 és riquíssima en materials relatius 
a l’ampliació de la casa de plaça Sant Jaume. Naturalment aquests, si no fos gràcies a un 
mecanisme de fiscalització, mai no haurien aparegut en els registres documentals ordinaris de 
la Diputació. Vegeu per exemple ACA, Generalitat, VG-20, camisa 127. El procurador fiscal de 
la visita acusa els membres del consistori de 1596 d’haver infringit del dret i del revés el capítol 
R. 23/1585, que havia estipulat les formalitats a seguir quan calgués adjudicar qualsevulla obra 
mínimament rellevant del General de Catalunya. Aparentment els consistorials no apreciaven 
cap dels constructors que s’havien postulat més o menys seriosament en la licitació pública per 
a la casa central de la Generalitat; resolgueren demanar un dictamen pericial que els indicà que 
tots havien fet unes ofertes ―entre les quinze mil i les dinou mil lliures i escaig― que 
constituïen baixes temeràries respecte el cost presumible de l’obra; d’aquesta manera diputats i 
oïdors tingueren les mans lliures per anar a buscar el contractista que els era grat. Pere Blai, 
que en la primera fase del procés no havia presentat plica, s’endugué la feina amb el 
compromís d’executar-la per vint-i-una mil cinc-centes lliures i escaig. Vegeu concretament el 
fol. 7198: “[El 7.I.1597 el corredor de la Diputació] féu relatió com trobave en dita obra dos o 
tres dites (i. e. ofertes) y que trobava hu que la faria per denou mília y sinc-centes lliures, y 
altres dos mestres de cases les farien per manco, y trobant-se a dita relatió devant de dits 
deputats y oïdors mestre Pere Blay, mestre de cases, li digueren dits deputats y oïdors que se 
opposàs y digués en dita hobra, y dit mestre Blay volgué donar entenent que los que [h]y deien 
lo feien per enveja y malícia que li tenien, y en effecte que no·s podia fer dita obra per lo que 
aquells prometian, y axí aparegué a dits deputats y oïdors fer bona obra a dit mestre Blay y, per 
dit effecte, pretenent colocar son tracta sots pèl de utilitat del General, donant les 
interpretations que ben vistes los foren a dit capítol de cort 23 feren que dos mestres de cases, 
que foren mestre Pere Ferrer y mestre Antoni Thomàs, que eren mestres de la casa y que 
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mestres d’obres que no van ser seleccionats per una operació d’aital 

envergadura84 ―per a molts excessiva; que encara creixerà quan, a més de les 

despeses dels paletes, es coneguin les de fusters, ferrers, manyans, etc.! I 

aquests diners no es destinen a lluir els feixucs censals que arrossega el 

General; i resulta que el rei celebra Corts a Catalunya i la Diputació s’ha 

d’endeutar encara més per començar a satisfer-li el donatiu85―... Fontanella 

sent comentar a molts barcelonins que algunes de les cases expropiades per a 

l’ampliació de la seu de la Diputació eren prescindibles i que certs prohoms 

n’han tret un preu que mai no haurien assolit al mercat lliure86. En canvi el 

pobre Galceran Torró no devia tenir padrins al consistori: ha rebut una quantitat 

irrisòria pel molt que li han llimat sense respectar les garanties d’un 

procediment d’expropiació87.  

 

Les converses són necessàries per socialitzar i per integrar-se a un nou món 

però no alimenten. Al nostre jovenot, que aviat tindrà canalla a casa88, li convé 

                                                                                                                                               
miraven fer la voluntat de dits deputats, vessen lo memorial o tabla (i. e. l’esbós, els plànols) de 
dita hobra y anassen stimant lo que costaria de mans de mestre de cases y per quant se podia 
fer lo manco y fessen relatió, y dits mestres de cases referiren encontinent a dits deputats y 
oïdors que dites obres no·s podian fer per mancho de vint-y-una mília sinc-centes trenta-set 
lliures y deu sous, y axí per dit preu determinaren de donar dit preu fet de dita hobra de la 
plassa de sant Jaume a dit mestre Pere Blay, lo qual acceptà dita obra per dit preu, lo qual 
desliberaren donar-li per mesades anticipades, com en la deliberatió de 7 de janer 1597 se 
conté”.  
84. Montserrat Santacana devia estar entre aquests; a ell el corredor de la Diputació no li havia 
deixat ni mirar-se detingudament els plànols del projecte abans de donar preu! Pere Donadéu 
tampoc no els havia pogut estudiar i, en conseqüència, no s’havia arriscat a proposar cap preu. 
En cas de formular-ne un, aquest no hauria estat mai superior a les quinze mil lliures! Ibidem, 
fol. 7201r i s.  
85. Ibidem, fol. 7198v-7199r. En virtut del capítol R. 28/1520, cada cop que a les arques del 
General hi hagués més de deu mil lliures els diputats estaven obligats a dedicar-les a 
amortitzar censals que la institució tingués abocats al mercat.  
86. Ibidem, capsa 128. El cas dels juristes Josep Benach i Francesc Ubach, doctors de la Reial 
Audiència de Catalunya, també dóna lloc a comentaris maliciosos. Un d’ells tenia en propietat 
un immoble que no era en absolut necessari per a les obres; ara bé, preferí ser expropiat per 
por de què les seves estances es tornessin llòbregues quan el nou edifici de la Diputació 
estigués aixecat. Els advocats rebutjaren la primera oferta que els féu el General. Calgué 
designar un nou comitè de taxadors que posaren sobre la taula un preu força més satisfactori 
―massa als ulls de molts. 
87. Ibidem, capsa 129.   
88. El seu primer fill naixerà l’any 1601. Sovint s’ha identificat aquest infant amb el Josep 
Fontanella que esdevindria líder polític i regent la Cancelleria catalana sota Lluís I i II (XIII i XIV 
de França). Però, com veurem al subcapítol II.6.2, hi ha indicis poderosos de què el de 1601 
degué morir petit i el Josep Fontanella cèlebre vingué al món el 1606, batejat com a Joan 
Josep Vicenç. V. GUAL, La informació fornida pels sacramentaris moderns i el sistema de 
reconstrucció de famílies, dins de “I congrés d’història de l’Església catalana”, vol. 1, Solsona, 
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treballar de valent per fer-se un nom i aconseguir clients. En situacions 

precàries com la seva, els primers encàrrecs venen de parents i coneguts. Així 

ho dictava la societat de la Catalunya moderna, teixida a base de xarxes de 

patronatge, i així succeeix encara sovint avui en dia. Les arrels garrotxines li 

reporten, en un obrir i tancar d’ulls, tràmits i casos que s’han de substanciar a 

Barcelona89. Entre els clients primerencs de Joan Pere mereix figurar amb 

lletres d’or el propi municipi olotí, del qual Joan Lluís Palos ha treballat i posat 

en solfa força documentació90. A Fontanella i al seu coetani Pere Joan Clos la 

vila natal, que acaba de reeixir un període de reorganització significatiu91, els 

ha fet confiança tan bon punt han posat els peus al mercat laboral92 ―millor dit, 

tan bon punt, després d’estar qualificats, han tingut bons valedors al consell 

municipal93. Abans d’enfrontar-se a litigis hauran de demostrar que dominen la 

                                                                                                                                               
1993, p. 83-91, esp. p. 85: “Cal tenir sempre ben present que hom pot adoptar en vida 
qualsevol dels tres prenoms rebuts en el baptisme”.  
89. J. VILLANUEVA, Felip Vinyes (1583-1643): su trayectoria política cit., p. 311, també intueix 
que, quan s’instal·lés a Barcelona, el jove advocat originari de Ripoll reclutaria els seus primers 
clients “de las comarcas del norte”.  
90. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., passim. Per a la relació entre 
Fontanella i Olot remetem el lector a aquesta obra; ens limitem a incorporar-hi algunes dades 
que no hi apareixen i que ens han arribat a les mans.  
91. A. MAYANS i X. PUIGVERT (eds.), Llibre de Privilegis d’Olot (1315-1702), Barcelona, 
Fundació Noguera, 1995, p. 9-11. L’encàrrec l’any 1586 de recollir en un llibre els principals 
privilegis de la vila fet a Antoni Joan Compte —notari reial i escrivà municipal—es considera 
una expressió més de la reorganització municipal impulsada a les darreries del regnat de Felip I 
(II), juntament amb la modificació del règim insaculatori, la creació d’un arxiu, la 
institucionalització de nous càrrecs o l’elaboració d’unes rellevants ordinacions municipals. Tota 
una bateria de mesures de redreçament que J. A. PADRÓS, Unes universitats molt poc 
universals cit., p. 75, relativitza amb certa lleugeresa. 
92. A Pere Joan Clos se li havia expedit oficialment el títol de doctor en dret civil a Barcelona el 
18.II.1598, ACA, Cancelleria, registres, 4722, fol. 109v-111r. Segons J. M. LAHOZ, Graduados 
catalanes cit., p. 183, un Joan Pere Clos —presumiblement el que ens ocupa amb els noms 
capgirats— rebia el batxillerat en lleis a Osca el 19.V.1590. 
93. El 1.I.1599 Joan Fontanella, el pare del nostre advocat, ha reingressat al govern municipal 
olotí com a conseller i com a oïdor de comptes. Tres dies més tard el consell de la vila delibera 
consolidar el seu equip d'advocats a Barcelona de la següent manera: Francesc Sans i Pere 
Aillà es mantindran al seu càrrec i s'hi afegiran Pere Joan Fontanella i Joan Pere Clos. ACGAX, 
Manual d'acords d’Olot, reg. 0006v (1597-1602), fol. 116r: "Ítem, que attès los magnífichs 
misser Pere Joan Fontanella y misser Joan Pere Clos, doctors en drets, fills de la present vila 
de Olot, se són transferits y repatriats en Barcelona, y la present universitat té necessitat de 
tenir allí advocats assalariats, tant per los negocis occorrents a dita universitat per los comptes 
ha de donar al consistori de mestre rational de la casa y cort de sa magestat y altrament, que 
dits misser Pere Joan Fontanella y misser Joan Pere Clos sien conduïts y assalariats, ultra y 
sens revocatió y desconductió dels dos advocats ordinaris té dita universitat en la ciutat de 
Barcelona, y que a quiscú d'ells sien donadas per any quatre lliures dels diners de dita 
universitat per lo clavari de aquella."  
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política de passadissos, que són uns bons gestors d’afers de gràcia94. Se’n 

surten prou bé: el 17 de febrer del 1599 impetren del lloctinent general de 

Catalunya ―que continua essent el duc de Feria― un privilegi perquè Olot 

recuperi les seves quinzenes tradicionals de celebració de les fires comercials 

de primavera i de tardor i els seus dies de mercat. L’any 1595 s’havien introduït 

innovacions en el calendari i l’experiència s’ha cuidat bé prou de demostrar-ne 

la poca fortuna95. Pocs mesos més tard, entre el juny i el juliol del 1599, els 

nostres joves hauran d’afrontar una nova negociació, sempre relativa a 

qüestions de gràcia però força més delicada i transcendental des del punt de 

vista econòmic. Serà en el marc ―però al marge de les sessions― de la Cort 

General de Catalunya que Felip II (III) haurà vingut a celebrar als catalans a 

Barcelona. En aquest cas estaran assistits pel també advocat i més 

experimentat Francesc Pasqual96, tramès expressament des d’Olot per 

assegurar l’èxit de la gran empresa vilatana: aconseguir que el rei, en 

agraïment als esforços militars prestats l’any 1597 en la campanya de 

Perpinyà, li concedeixi a la capital garrotxina una remissió dels quints de les 

imposicions locals que deu i una exempció futura el més duradora possible97.   

 

                                                 
94. S’aprecia de forma molt castissa aquesta determinació de posar-los a prova poc a poc i amb 
matèries secundàries en la deliberació del consell municipal del 24.I.1599, ibidem, fol. 119v: 
s’hi determina que siguin Fontanella i Clos els que redactin la petició de gràcia relativa a fires 
comercials i mercats de què parlarem tot seguit; si necessiten ajut, poden recórrer als advocats 
veterans que la vila garrotxina manté aconductats a Barcelona.  
95. Vegeu el privilegi de 1595 a A. MAYANS i X. PUIGVERT (eds.), Llibre de Privilegis d’Olot 
cit., p. 206 i s. El de febrer de 1599 —ACA, Cancelleria, registres, 4722, fol. 263r-267r— no 
entraria en tal col·lecció. Tradicionalment Olot celebrava una fira comercial de primavera el dia 
de Pentecosta i les dues setmanes següents; a principis de tardor la data clau era el dia de 
Sant Lluc amb la seva quinzena. Posteriorment la fira de Pentecosta s’havia traslladat de forma 
fixa al primer dia de maig. Amb un privilegi impetrat el 6.IX.1595 s’havia aconseguit passar de 
l’u al vuit de maig, la qual cosa havia fet “cessar los antichs y abundants comerços”. Calia 
avançar novament la fira una setmana. Pel que fa al mercat, fou igualment l’any 1595 que es 
decidí celebrar-lo els dijous i els divendres en comptes dels dimecres i els divendres. Tres anys 
i mig més tard ja es veia el fracàs els canvis i es postulava un retorn als dies inicials.  
96. Francesc Pasqual patrocina Olot des de la mateixa vila; l’any 1599 Bartomeu Morató és 
aconductat per ajudar-lo, ACGAX, Manual d'acords d’Olot, reg. 0006v (1597-1602), fol. 119r 
(24.I.1599). Ocasionalment un i altre hauran de fer anades i vingudes a Barcelona.  
97. Sobre aquesta gestió i el seu èxit, vegeu el capítol IV.1 que dediquem als quints.  
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Els clients que empenyen Joan Pere Fontanella davant la prestigiosa Reial 

Audiència de Catalunya98 no són institucionals sinó particulars, també de l’àrea 

garrotxina. El primer de tots ―no podia ser altrament― és un parent. Es tracta 

de Pere Camps, un sabater que ha resultat unànimement escollit lloctinent del 

veguer de Camprodon a la vila d’Olot i veu impugnat el seu nomenament per 

un altre familiar, Jaume Bonifacies, també sabater. L’any 1597 el nostre jove 

jurista ―que encara es considera estudiant― haurà d’informar del cas al 

magistrat Joan Gallego. Aconseguirà que aquest li tombi els arguments al 

contradictor, però no ―ai las!― que el condemni a pagar les despeses del 

procés. Potser Fontanella no haurà reunit proves suficients de què l’acció de 

l’opositor només responia a una animadversió personal i, per tant, era 

merament pertobadora99?  

 

També és olotina l’Elisabet Masoliver (i. e. Julià de Masoliver), que s’embranca, 

amb l’ajut del nostre home, en un complexe procés contra la seva germana 

Narcisa Masmitjà (i. e. Julià de Masmitjà). I no és pas menys garrotxí l’hereu de 
                                                 
98. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 52, difereix 
inexplicablement a 1604 el “primer contacte” del nostre home amb la Reial Audiència de 
Catalunya. 
99. Ens abelleix transcriure el passatge on Fontanella refereix aquest seu primeríssim cas 
davant la Reial Audiència perquè hi reflexiona en termes molt positius sobre l’amplíssim ventall 
de persones que estaven legitimades per impugnar el nomenament d’un ofici públic en una 
organització municipal de la Catalunya moderna. Un sector minoritari del consell local podia 
qüestionar la provisió d’un càrrec feta per àmplia majoria. Fins i tot tenia aquesta acció 
―almenys en teoria― un individu qualsevol que no participés en el govern municipal, encara 
que aquest darrer hagués aprovat el nomenament per unaminitat. Als que impugnessin, el 
problema els vindria, en tot cas, a l’hora de pagar les despeses ocasionades per la seva 
oposició... J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, 
vol. I (1612), cl. 4, gl. 10, p. 1, cap. 90: “In Cathalonia, ubi huiusmodi nominationes fiunt 
communiter communicato consilio ipsius universitatis, et ex totius consilij hominum, vel maiori 
illorum parte concordi voto, valde superfluum ego iudico quod velit unus reprobare quem totum 
consilium, et reliqui omnes approbarunt, et habilem, et idoneum iudicarunt, neque ego alias 
bene sentirem de eo, qui id tentaret facere, suspicor enim id fieri vix posse absque versutiae 
labe, et spiritu ultionis ratione alicuius intrinceci odij, quo contradictor electum prosequatur, si 
non palam, et manifeste, certe clanculum, et latenter, quapropter deberent iudices, cum ij casus 
occurrunt, haec diligenter animadvertere, et occasionem perscrutari, quae movere potuit 
contradictorem ut nominationem, vel electionem, alias ab omnibus de consilio approbatam, ipse 
solus reprobaret, et ni valde iustificata appareret, repellere eum cum omnium expensarum 
condempnatione, ac damnorum resartione, sicuti ego fieri contendebam in Regio Senatu de 
anno 1597 cum adhuc studens essem, in causa, quam quidam consanguineus meus contra 
alium consanguieneum, ad officium locumtenentis vicarij in villa Oloti nominatum, et electum 
communi omnium voto, moverat ad relationem egregij senatoris Ioannis Gallego, actuario N. 
Mallol. Caeterum non potuit obtineri haec dampnorum, et expensarum condempnatio licet 
contradictor subcubuerit in causa, partes erant Iacobus Bonifacies, et Petrus Camps calligarij 
villae Oloti.” Vegeu també ibidem, cap. 97.  
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can Fontfreda, la família del qual tenia propietats a Sant Joan les Fonts, prop 

de la riera de Bianya ―un afluent del Fluvià. Els Fontanella devien conèixer bé 

en Fontfreda perquè el mas Roig que posseïen era a tocar dels seus dominis. 

Ens interessa dedicar unes línies a aquesta Elisabet Julià i a l’hereu Fontfreda 

perquè els problemes que els inquieten són de caràcter successori, 

concretament van lligats als heretaments estipulats en capítols matrimonials: 

una matèria que capficarà el nostre advocat durant tota la seva vida i el portarà 

a redactar la seva primera obra de literatura jurídica, el De pactis nuptialibus 

sive capitulis matrimonialibus tractatus: dos volums que li donaran celebritat 

tant a Catalunya com a la resta d’Europa100. 

 

Els plets entre Elisabet i Narcisa Julià ―a l’època conegudes amb els cognoms 

feminitzats dels respectius marits, Masolivera i Masmitjana― neixen arran 

d’uns capítols otorgats el 6 de juliol del 1555 per Damià Julià i la seva esposa 

Joana amb motiu del primer matrimoni del seu fill Bartomeu101. En aquests, 

Damià i Joana li fan donació amb efectes futurs al dit Bartomeu del mas 

Carrera i els demés drets que tenen i tindran amb la condició que els transmeti 

als fills i filles que procrearà. La vida familiar transcorre amb normalitat a can 

Julià, hi arriben dues nines, la Narcisa i l’Elisabet, que ploraran la mort de la 

mare Caterina i dels avis paterns. Bartomeu es casa novament i veu néixer un 

petit Joan. Quan sent pròxim el seu traspàs, l’any 1596 dicta un testament 

mitjançant el qual institueix Narcisa hereva de tots els béns que li havien 

pervingut dels seus pares. A Narcisa li falta temps per prendre possessió del 

mas Carrera i demés possessions dels seus avis. Elisabet, però, reivindica la 

meitat del patrimoni en qüestió al·legant principalment que Damià i Joana, en 

els capítols matrimonials del 1555, ni havien fet distincions entre els néts ni 

havien donat potestat al seu fill perquè n’escollís un de sol com a beneficiari 

final. Fontanella li enfila els arguments i, una vegada aconseguida l’evocació de 

la causa, els defensa davant la sala del regent la Cancelleria de la Reial 

                                                 
100. Remetem al capítol II.5.  
101. La història que passem a resumir ha estat construïda a partir de les fonts documentals 
següents: ACA, RA, Conclusions civils, vol. 109, fol. 162r-165r (3.VII.1604) i J. P. 
FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 4, 
gl. 9, p. 1-2 passim i, tangencialment, p. 3, cap. 27.  
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Audiència de Catalunya. El 16 de març del 1601 els magistrats d’aquesta 

acullen favorablement la relació del cas favorable a Elisabet Julià de Masoliver 

que els fa el doctor Josep Benach i dicten una conclusió que satisfà el nostre 

advocat. Narcisa recorre tots els punts de la provisió ―en morir ella recull la 

seva acció son marit, el paraire Esteve Masmitjà― i aconsegueix que almenys 

un d’aquests sigui revocat a la sala del Canceller el 3 de juliol del 1604. Quin? 

El que consideraria que només les dues germanes fruit del primer matrimoni de 

Bartomeu Julià estaven cridades a la successió dels béns dels avis102. Els 

magistrats de la primera sala de la Reial Audiència, guiats pel gironí Salvador 

Fontanet com a relator103, estimaran que al benjamí Joan també li escau una 

part ―un terç concretament― del mas Carrera i de la resta de l’heretat dels 

pares de son pare. Joan Pere Fontanella maldarà amb totes les seves forces 

perquè els jutges no cometin un disbarat d’aital magnitud. Defensarà la porció 

que Elisabet està en risc de perdre esgrimint la naturalesa jurídica mateixa dels 

capítols matrimonials. Aquests estan indissolublement vinculats a una unió 

concreta entre un home i una dona, els pactes que contenen no poden abastar, 

a menys que s’estipuli expressament, els descendents futurs d’un sol dels dos 

cònjuges! Fontanet i la resta de magistrats no prendran en compte les 

al·legacions del nostre advocat i motivaran la seva resolució dient que els 

capítols matrimonials del 1555 ja desplegaren els seus efectes quan 

provocaren que a Bartomeu li pervinguessin uns béns que altrament haurien 

estat de lliure disposició dels seus pares i que cal presumir que els atorgants 

tenien un afecte idèntic envers qualsevol dels seus néts, independentment del 

vincle del qual fossin fruit. Fontanella quedarà decebut i enrabiat davant 

d’aquest posicionament que, al seu entendre, demostra una incomprensió total 

i absoluta del que signifiquen i representen els capítols matrimonials. A la llarga 

es mostrarà una mica contemporitzador amb la “justícia” declarada per la sala 

del Canceller el 1604 contra la seva clienta; reconeixerà que qualsevol 

sobrevingut a una família ha d’assumir que els membres de la soca ―siguin 

                                                 
102. Hem de suposar que els tutors de Joan tenien una bona entesa ―o algun tipus d’acord 
econòmic― amb Esteve Masmitjà i la seva esposa Narcisa, altrament no s’entendria que 
aquesta darrera instés un recurs de suplicació que li podia fer perdre més d’un setze per cent 
de la porció hereditària que tenia assegurada amb la resolució del 1601. 
103. N’oferim notes biogràfiques als capítols III.3-4.  
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avis o pare― reparteixin els seus afectes de forma equitativa entre tots els 

descendents104... Tenim la certesa que amb aquest dossier dels Julià, Joan 

Pere Fontanella adquirirà una gran notorietat en l’àmbit forense barceloní. La 

seva viva indignació en els tràmits processals davant Salvador Fontanet deurà 

ser àmpliament comentada. A ell, nascut i format en terres garrotxines, en la 

seva joventut se li devia fer difícil d’admetre que les subtilitats del dret o un 

cúmul de presumpcions poguessin buidar de contingut una veritat fins 

aleshores absoluta, mamada des de la més tendra infància, com el lligam 

indestructible entre uns capítols matrimonials i un matrimoni precís. El temps i 

les lectures s’encarregarien de fer-lo més destre que ningú en la utilització 

d’aitals subtilitats en benefici dels seus clients.  

 

Deixem aparcades les germanes de can Julià i ens interessem amb un cert 

deteniment per un altre dels litigis que el nostre inefable Fontanella ha de 

defensar davant la Reial Audiència de Barcelona en la seva etapa professional 

inicial a Barcelona. Ens referim al cas del noi Fontfreda al qual hem fet al·lusió 

més amunt105. Segurament Sebastià Fontfreda recorre a l’advocat originari 

d’Olot perquè té referències de què domina tot el món que gira entorn dels 

pactes nupcials i les seves problemàtiques. El cas per al qual li sol·licitarà 

patrocini vers l’any 1604 requereix molt de tacte ja que hi estan implicats molts 

caps de les famílies més rellevants de la parròquia de Sant Joan les Fonts, com 

Francesc Molleras106, Antoni Esparc, Esteve Calm ―pagesos tots tres―, Joan 

                                                 
104. La Catalunya moderna estava plena de casos de fills d’un primer matrimoni bescantats per 
la segona esposa del pare. Darrerament ens n’ha fornit un exemple deliciós A. SIMON i 
TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors, Barcelona, Curial-Fundació Pere 
Coromines, 2003, p. 121. Està extret de les prolixes memòries que el jurista vigatà Joan 
Baptista Sanz redactà entre 1634 i 1641. 
105. Hem tingut notícia d’aquesta causa arran de la cita que J. P. FONTANELLA, De pactis 
nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I. (1612), cl. 4, gl. 9, p. 4, cap. 128 i 136, 
fa de la conclusió civil que hi posà terme; aquesta es troba a ACA, RA, Conclusions civils, vol. 
113, fol. 96v-99v (27.X.1608); hem tingut la gran sort de poder analitzar el litigi a fons a través 
del seu voluminosíssim procés, que es conserva íntegre a ACA, RA, Processos civils, 2772. El 
creuament de tots aquests materials ens ham permès confegir les línies que segueixen.  
106. Els descendents actuals del dit Molleras semblen tenir un cert apreci per la història familiar, 
com ho proven opuscles com El mas Molleres i el seu llinatge, de Ramon Mulleras i Bernades, 
adaptat per Ramon Mulleras i Vinzia el 1990, o El Perer, redactat entre Ramon Mulleras i 
Cascante i Josep Murlà el 1995 dins la sèrie “Masies de Vall de Bianya”, Ed. Amics de la Vall 
de Bianya. Malauradament no podem dir que demostrin tanta estima pel patrimoni natural i 
paisatgístic en què els seus avantpassats es van desenvolupar. L’avidesa urbanitzadora 
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Coromina i Sebastià Castanyer ―com a tutors i curadors dels fills de Joan 

Cabrafiga―, Benet Marunys, Pere Cadamunt, Miquel Planella i Esteve 

Planella107... i en la dita parròquia el propi Fontanella posseeix els drets sobre el 

mas Roig que li ha cedit son pare. En la conducció del plet, per tant, haurà 

d’evitar ―ni que sigui en interès propi― que s’agreugin les tensions en el si de 

la comunitat.  

 

Quina és la raó que empeny Sebastià Fontfreda a moure un plet contra els 

seus parroquians més pròxims? El fet que no li han pervingut moltes de les 

peces de terra que conformaven el patrimoni dels seus avantpassats. 

Presumptament son pare, Joan Fontfreda ―que tenia Margarida Bertran de 

Sant Pere de les Preses per muller― n’ha alienat un bon nombre sense tenir-hi 

dret. I ho ha fet després de signar, l’any 1565, uns capítols matrimonials amb 

què havia heretat els seus futurs fills! Malgrat ni en l’argumentació jurídica ni en 

els interrogatoris del procés se’n faci menció expressa, aquest Joan havia estat 

versemblantment un hereu escampa, menys preocupat per mantenir la unitat 

de les terres del mas de cara a les generacions futures que per procurar-se uns 

notables ingressos en vida. El problema és que aitals terres estaven vinculades 

a la línia successòria dels Fontfreda per capítols matrimonials. Una de les 

freqüentíssimes vinculacions fideïcomissàries que s’usaven a l’època feia que 

ni el tal Joan ni la seva descendència no poguessin verdaderament disposar 

del seu patrimoni. L’interès del llinatge i del patrimoni no consentia actes de 

llibertat individual d’una generació. Sebastià impugnaria, per tant, els negocis 

jurídics de son pare i intentaria recobrar totes les peces fins tornar a tenir a les 

seves mans bona part de l’avui anomenat pla de la Gibrella ―abans de la 

Llibrella―, una valuosa zona planera de Sant Joan les Fonts, propera a dues 

corrents d’aigua ―la confluència de la riera de Bianya amb el riu Fluvià es 

                                                                                                                                               
d’administracions i empreses als darrers anys, afavorida per uns tipus d’interès del diner 
durablement baixos, els ha servit de còmplice. 
107. F. CAULA, Les parròquies i comuns de Santa Eulàlia de Begudà cit., ofereix moltes i 
interessants eines —àdhuc il·lustracions de sa pròpia mà— per a una reconstrucció dels masos 
i heretats on estaven arrelades aquestes nissagues, tant a l’edat mitjana i moderna (p. 81-90 i 
99-112) com al segle XVIII (p. 159-165). Concretament de Fontfreda (p. 84-85) n’identifica, tot i 
que de forma discontínua, hereus des de 1191. Al Joan Fontfreda que en la nostra història 
apareix com a ‘hereu escampa’ el suposa senyor dels dominis de sa família entre 1541 i 1586.  
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troba a quatre passes―, plagat de sorgents, fonts i pous i, per acabar-ho 

d’adobar, amb un terreny extremadament fèrtil degut al seu caràcter volcànic.  

 

La primera providència de Joan Pere Fontanella consistirà en allunyar el plet de 

la justícia ordinària, procurant-ne l’evocació a la Reial Audiència de Barcelona, 

on el podrà seguir amb major deteniment108. Assolit aquest objectiu, l’advocat 

es fixarà com a objectiu prioritari el demostrar que ha estat Joan Fontfreda i no 

pas un predecessor seu qui ha alienat les terres pròximes al mas. Les parts 

contràries, constituïdes en litisconsorci, pretendran, per la seva banda, negar la 

centralitat del pare de Sebastià en les vendes. Quan, més endavant, es veuran 

abocats a la irrefutabilitat de les proves aportades per Fontanella ―per 

exemple tota mena de rebuts i àpoques que certifiquen pagaments de lloguers, 

declaracions testificals, etc.― al·legaran que l’elevat nombre d’infants que Joan 

Fontfreda tingué en un espai cronològic molt petit l’havia abocat a una gran 

necessitat de diner per procurar aliments per a ell i sa família. Aquesta raó 

hauria afeblit l’obligació heretada del pare de família de mantenir intacte el 

patrimoni109. Els magistrats de la sala del regent la Cancelleria de la Reial 

Audiència de Catalunya, amb Joan Magarola fent de relator, no estimaran 

provada l’extrema necessitat de Joan Fontfreda i obligaran Molleras, Esparc, 

Calm, els tutors dels pubills Cabrafiga, Marunys, Cadamunt i els Planella a 

restituir-li a l’hereu desposseït les terres que mai no havien d’haver sortit del seu 

patrimoni. A fi de comptes, tots els que havien adquirit terres i havien permès el 

trossejament del patrimoni de Fontfreda sabien que el venedor no tenia facultat 
                                                 
108. Per aconseguir aquesta evocació i la inhibició corresponent de la cúria ordinària competent 
sobre el cas, Fontanella haurà de certificar que en la causa hi ha més de tres-centes lliures en 
joc ―la qual cosa és indubtable― i al·legar la pobresa de la part actora, la qual serà avalada 
per dues declaracions testificals. ACA, RA, Processos civils, 2772, 116v-118r (17.XI.1605). No 
cal ni dir que Sebastià Fontfreda no és un mer pagès, sinó el descendent d’una nissaga de 
propietaris rurals que ha donat feina a moltes famílies. 
109. No ens podem resistir de transcriure un parell de passatges de l’articulat lliurat de part dels 
pubills Cabrafiga tendents a crear l’opinió de què una necessitat extrema hauria portat Joan 
Fontfreda a desprendre’s del seu patrimoni familiar. Ibidem, fol. 152: “Fonch Nostre Senyor 
servit de què encontinent en ser casat se vehé dins pochs anys carregat lo dit Joan Fontfreda 
de fills y filles, que quiscun any la dita Margarida Bertrana muller sua paria, que en pochs anys 
ne tingué lo dit Joan Fontfreda nou o deu entre fills y filles y és ver (...) [Per sort Joan] ere y 
sempre és estat un home molt quiet en sa casa, morigerat, que no tenia vici algun ni ere 
bagasser, jugador, glotó ni pròdich, y no se agradave gastar res fora casa supèrfluament, y lo 
que gastava en sa casa, tant en lo menjar, beure, calsar y vestir, era molt limitat, sols lo que ere 
menester”.  
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per alienar ni una sola vessana puix les tenia totes compromeses amb els seus 

successors.  

 

Gràcies a la professionalitat de Fontanella en la redacció dels arguments i en 

l’aportació  de proves al procés110, Sebastià tornarà a ostentar els drets sobre 

les diverses peces que conformen l’esmentat pla de la Gibrella, “lo prat de 

Salom”, els “pujolassos”, “lo saió de Fontfreda”, las “artigassas d’en Fontfreda”, “lo 

camp de la Fontfreda desús la cabanya del mas Cabrafiga”, “els lladons”, “el pas 

de Cadamont” i “lo mas Cadavall”, “la Coma i tiras de la Fontfreda”, “lo caner o 

canisser del mas Cadamont”, el “camp de la Font” i mitja peça de “lo camp del 

milà”, a més de diversos censals que li han de proporcionar unes petites rendes 

que alimenten el conjunt patrimonial111. 

 

Amb el que hem referit fins ací només volem fer-li remarcar al lector que Joan 

Pere Fontanella, malgrat haver-se instal·lat a Barcelona, manté una vinculació 

estretíssima amb Olot, la seva àrea i la seva gent als principis de la seva 

carrera professional. El lligam, lluny de debilitar-se, s’afermarà encara els anys 

a venir.  

 

                                                 
110. Vegeu ibidem fol. 63r-70r, els trenta-sis punts detalladíssims del document redactat per 
l’advocat olotí per servir de guió als interrogatoris dels testimonis. Ibidem, fol. 72r i s., es 
constata l’encert de la selecció dels homes que han estat cridats a declarar a favor de 
Fontfreda i l’oportunitat de les preguntes que se’ls han formulat. Tant és així que dos testimonis 
sols podrien decantar la balança dels jutges amb només una de les seves respostes. Vegeu 
amb quina espontaneïtat s’esplaia el septuagenari Montserrat Roquer de Sant Andreu de 
Socarrats en parlar del seu antic veí, que se’ns confirma com l’hereu escampa clàssic: “Puch 
dir que era homa que no tenia gayre compte ab los segadós ni altres feyners, perquè no estava 
gayre ab ells com traballaven, com deu fer un bon pagès, bé és veritat que abans que dit Joan 
Fontfreda casàs ab dita Margarida Bertran no estava gayre en dit mas Fontfreda, sinó que 
anava trabellat, o ell sabia què feya, per altres parts...” (fol. 76r) Per altra part, Joan Peracaula, 
que testifica a Olot el 3.IV.1606, deixa clar en quant poc temps s’han esfumat les terres del 
patrimoni Fontfreda. Tinguem en compte que té quaranta-tres anys: “En lo temps que jo era de 
edat de quinse anys o serca, jo me n’aní de casa de mon germà en Peracaula, pagès de dita 
paròchia, per causa de unes dissensions que tinguérem ell y jo, y estiguí onse anys en casa 
d’en Pons de Burguès, paròchia de Mayà, de la vegaria de Besalú, y en aquex temps vené dit 
Joan Fontfreda moltes de les pesses de terra mensionades en los demuntdits articles.” (fol. 
83v-84r). Seguint aquestes paraules, el període 1578-1589 hauria estat determinant per 
dispersar el patrimoni que Sebastià voldria recuperar anys més tard. 
111. A tenor de les peces de terra que integren l’heretat Fontfreda en el cadastre de 1716 —F. 
CAULA, Les parròquies i comuns de Santa Eulàlia de Begudà cit., p. 161-162— és legítim 
sospitar que alguns dels dominis recuperats a principis del segle XVII tornarien a ser alienats. 
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II.2.2 Els vincles del Fontanella amb el monestir de Sant Pere de Besalú 

 
Contribuirà a aquest afermament l’estretíssima relació que el nostre advocat i el 

seu oncle Benet ―principalment― mantindran amb el monestir benedictí de 

Sant Pere de Besalú. Hi havien entrat com a simples pupils i, al llarg dels 

estudis, traben forts vincles amb l'abat Francesc Garraver, el qual possiblement 

veu grans aptituds i ambició en els joves olotins i els pren sota la seva 

protecció. L'abast d'aital protecció es posarà de manifest en qüestió de pocs 

anys: quan Benet i Joan Pere Fontanella finalitzin els seus cicles superiors 

d’estudi, amb els doctorats en teologia i dret respectivament, el primer 

s'integrarà a la comunitat monacal de Besalú, de la qual serà promogut abat a 

la mort de Garraver, esdevinguda el 1611112; el segon, com hem vist, es casarà 

amb la neboda del referit Garraver i començarà a exercir com a advocat de la 

Congregació Claustral Tarraconense, la comunitat dels monestirs benedictins 

de Catalunya113. Entre aquests, naturalment patrocinarà l'establiment 

bisuldunenc ―que té adscrits els priorats de Sant Llorenç del Mont i Sant 

Quirze de Colera114―, i també el de Santa Maria de Ripoll115 ―Sant Pere té 

una forta incidència sobre la vila d’Olot en l’àmbit dominical, Santa Maria en el 

                                                 
112. Catalunya Romànica, vol. IV, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1990, p. 193, presenta en 
un requadre l’abaciologi del monestir de Sant Pere: s’hi estableixen 1597 i 1611 com a dates 
extremes de Francesc Garraver, 1617 (sic, 1612) i 1627 per a Benet Fontanella, 1628 i 1631 
per a Francesc Llordal (sic, Llordat) i 1632 i 1647 per a Francesc Climent —si bé els quatre 
darrers els passaria en un exili forçat i prou actiu políticament a Roma, per la seva filiació 
filipista en la Guerra de Secessió, antagònica a la de molts altres abats benedictins catalans, 
com il·lustraria J. BUSQUETS, L’exili de l’abat de Besalú durant la Guerra dels Segadors, dins 
de “III Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú”, Banyoles, 1976, p. 43-60.  
113. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 56 i s. ha il·luminat aquest 
vincle professional. Sigui dit de passada que la Congregació Claustral Tarraconense es 
mostraria en d’altres ocasions disposada a aconductar joves promeses del món de l’advocacia: 
Bonaventura Tristany en donaria testimoni ―l’aconductament, vinculat a sa vena literària, el 
conduiria a llegar a la posteritat un tractadet editat a Barcelona l’any 1677 titulat Corona 
benedictina, adornada de lo mas precioso de sus singulares prerrogativas, con el esmalte de la 
iurisdicion ordinaria, que pueden exercer los presidentes de la Muy Ilustre, y Esclarecida 
Congregacion Claustral de San Benito de la provincia Tarraconense, Cesaraugustana, Navarra, 
y obispado de Mallorca, que ciñe y defiende las personas de los monjes, y bienes de los 
conventos, de quien se atreviere à su injuria, y les offendieren. 
114. Catalunya Romànica, vol. IV cit., p. 195, sobre les condicions d’aquesta agregació, 
disposada per Felip I (II) i decretada per Climent VIII l’any 1592. J. M. MARQUÈS, Una història 
de la diòcesi de Girona, s. l., PAM i Bisbat de Girona, 2007, p. 134, prefereix la nomenclatura 
Sant Llorenç de Sous.  
115. Vegeu al subcapítol II.9.2 els ecos d’un polèmic episodi de patrocini fontanellà al monestir 
de Ripoll. 
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jurisdiccional (només en el mixt imperi i la mínima jurisdicció a partir de l’any 

1400)116. L’actual capital garrotxina, coherent amb la seva geomorfologia 

volcànica i sísmica, actua així en certa manera com a falla on entren en fricció 

les forces dels dos establiments117. 

 

Durant la primera dècada del segle XVII, Joan Pere Fontanella dirigirà des de 

Barcelona dos plets molt rellevants per a l’abat i el monestir de Sant Pere:  

a) Un contra els jurats i la universitat de Besalú relacionat amb l’explotació de 

diversos molins bladers i drapers construïts a la riba del Fluvià —amb els 

pertinents recs i rescloses— establerts en emfiteusi pel complex eclesiàstic al 

municipi l’any 1431 sobre la idea d’anar a mitges en tot, beneficis i costos; el 

que estarà en litigi durant llarg temps serà la correspondència entre les 

despeses de manteniment i el grau d’aprofitament dels fruits de tals molins i 
                                                 
116. D’aquesta subjecció olotina al monestir de Ripoll —X. PUIGVERT, El primer govern 
consular de la vila d’Olot (1371-1373), dins de “Estudis Històrics de la Garrotxa”, vol. I, Olot, 
Arxiu Històric Comarcal d’Olot, 2004, p. 33-50, ha aportat noves dades sobre com s’havia 
intentat eludir secularment, a través d’una gravosa estratègia de redempció auspiciada per la 
reina Elionor a finals de la dècada de 1360 i avortada per Pere III amb una sentència de 1373— 
se’n redefinirien aspectes orgànics i jurisdiccionals per mitjà d’una concòrdia de 15.IV.1576 
entre l’abat Francesc May i representants del Consell de la vila garrotxina; la tal concòrdia 
rebliria llacunes d’un instrument anàleg de 11.IX.1480 i posaria fi a diversos episodis de 
litigiositat, estudiats per J. M. MADURELL, Miscel·lània de Notes Històriques d’Olot i de la seva 
comarca, dins de “II Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú. Actes (Olot, 1973)”, Olot, 
Impr. Aubert, 1978, p. 111-127, esp. p. 116-122. R. JORDÀ, El darrer jurament de fidelitat 
d’Olot a l’abat de Ripoll, dins de “III Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú. Actes 
(Banyoles, 1976)”, Olot, Impr. Aubert, 1980, p. 187-220, i M. PUIG, El règim municipal d’Olot al 
segle XVIII, dins de “Estudis Històrics de la Garrotxa”, vol. I cit., p. 51-94, esp. p. 51-66, han 
il·lustrat l’esllanguiment durant la baixa edat moderna, per motius ideològics i institucionals, dels 
gestos de subjecció de la capital garrotxina als abats de Ripoll; l’últim jurament que els seria 
prestat efectivament seria el de 1756; no aconseguirien veure’l reproduït ni el 1784 ni el 1797, 
malgrat les accions incoades davant l’Audiència. Una Audiència que, com ha constatat per al 
municipi de Ripoll J. M. TORRAS i RIBÉ, Aproximació de l’estudi del domini baronial del 
monestir de Ripoll (1266-1719), dins de “[Actes del] Primer Congrés d’Història Moderna de 
Catalunya”, Barcelona, Edicions de la UB, 1984, vol. I, p. 203-209, havia anat combatent 
sistemàticament les escletxes que se’ls obrien a les viles d’alliberar-se de certes prerrogatives 
feudals de l’abat ripollès, fins i tot les més anacròniques i abusives. L’amplitud i la persistència 
de tals prerrogatives abacials sobre la pròpia Ripoll fins al 1755 ha portat J. ALBAREDA, Als 
250 anys de la carta municipal de Ripoll, en “ACECR” 2005-2006, p. 161-171, esp. p. 167, a 
titllar la vila de la primera meitat del segle XVIII de “illa absolutista dintre de l’absolutisme 
borbònic”. 
117. De fet no és només la vila d’Olot, sinó bona part de les actuals comarques de La Garrotxa i 
El Ripollès el que, per interessos baronials i/o regis, és objecte de pressions i d’assignacions i 
reassignacions a districtes territorials durant la baixa edat mitjana i l’alta edat moderna, com 
s’aprecia a J. BURGUEÑO, Del bisbat a la província. La configuració territorial de la regió de 
Girona, en “Estudi General” 13 (1991-92), p. 113-126, esp. p. 113-114, o sobretot a F. 
SABATÉ, El territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de 
l’Edat Mitjana, Barcelona, FSVC, 1997, p. 176, 178, 189 o 195-196. 
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instal·lacions adjacents; Fontanella tindrà per missió l’aconseguir millorar un 

parell de conclusions de la Reial Audiència de 1565 que havien reconegut 

parcialment les pretensions d’uns i altres litigants118; ho aconseguirà en una 

mesura petita —evitarà que el monestir hagi de rescabalar cap de les 

reparacions assumides pel municipi, visiblement ja compensades119.   

b) L’altre plet, iniciat a les darreries de la dècada de 1560, contra diversos 

notaris —als quals s’adheriran els jurats i la universitat de Besalú—, versarà 

sobre la notaria i escrivania pública de la localitat i la seva batllia i vegueria120 

—i. e. vegueria, comtat, finalment sots-vegueria—, tinguda secularment pel 

monestir121, i la seva consideració de notaria de destret o de districte, això és, 

amb un territori assignat dins el qual li competeix en exclusiva l’atorgament de 

la fe pública notarial122. Fontanella aconseguirà que es confirmi tal condició 

privilegiada, cada cop més disputada arreu del país123 i freturosa d’una 

                                                 
118. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 68, fol. 96r-97v (11.IV.1565) i fol. 105r-106v (2.V.1565).  
119. Ibidem, vol. 112, fol. 279r-v (29.VIII.1607).   
120. Vegeu com a marc de referència recentíssim G. GUARDIOLA, Les escrivanies i notaries de 
la Garrotxa (segles X-XX), Sant Joan les Fonts, Edicions Ecuador 21, 2008, p. 14 i s.  
121. R. GINEBRA, Les escrivanies eclesiàstiques a Catalunya, dins de J. J. LÓPEZ i J. M. SANS 
(cur.), “Actes del II Congrés d’Història del Notariat Català”, Barcelona, Fundació Noguera, 2000, 
p. 88-160, sobre l’omnipresència contrastable de l’àmbit eclesiàstic en el notarial des de 
l’albada de la baixa edat mitjana a Catalunya, i sobre els intents fallits de la monarquia —per 
exemple amb el projecte de Ramon de Besalú de 1281— d’arrogar-se l’exclusivitat de la fe 
pública. Ibidem, p. 105 i s., sobre com el monestir de Sant Pere de la vila comtal no és tingut en 
alou sinó que son domini eminent és en mans dels comtes-reis. Sintetitza aquesta posició i el 
seu perquè històric T. BISSON, El senyoriu reial sobre Besalú: a propòsit de tres privilegis de 
Pere I per a Sant Pere de Besalú, dins de “III Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú” 
cit., p. 35-41. 
122. J. OLIVARES, Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria, Lleida, Ed. Pagès, 
2000, p. 338 o P. GIFRE, Quins títols i on es guarden? Els arxius patrimonials, reflex de la 
dinàmica dels drets de propietat (segles XVI-XVII), dins de R. CONGOST (ed.), “Dels capbreus 
al registre de la propietat”, Girona, AHRCG, 2008, p. 171-207, esp. 179 i s., contribueixen a 
explicar la utilitat per al senyor directe d’unes terres de tenir-les adscrites a una notaria de 
destret o de districte: controlar totes les transaccions i assegurar-ne la percepció de tots els 
lluïsmes i demés drets derivats. 
123. Una sentència de 7.IX.1613 posaria fi a un litigi incoat l’any 1597 i reconeixeria la condició 
districtual a l’escrivania de Terrassa, a la qual havien sortit diversos pertorbadors, incitats pel 
vicari de Sant Pere i els jurats i consell de la vila i la part forana terrassenques. El 1609 Jaume 
Gili, el senyor útil de la notaria, ampliaria sa pretensió, sense èxit, als termes de Rubí i 
Matadepera. Sobre tal cas, P. PUIG, Senyoria directa, domini útil i funció notarial a la notaria i 
l’escrivania públiques de Terrassa, dins de J. M. SANS (coord.), “Actes del I Congrés d’Història 
del Notariat Català”, Barcelona, Fundació Noguera, 1994, p. 617-633, esp. 627-628. Id. aut., 
Notes històriques sobre la institució i la funció notarial en època moderna i contemporània. El 
cas de l’escrivania i la notaria públiques de Terrassa, en “EHDAP” XXII (2004), p. 95-133, esp. 
105-107. 
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reglamentació ferma124. Ho farà amb un aparell provatori amplíssim, que el 

prestigiós advocat dels rivals no podrà desvirtuar125: a partir de l’ostensió de 

privilegis regis de 1203, 1344 i 1537, dues sentències arbitrals de 1345 i una de 

1574 subscrites amb notaris o escrivans que no acataven el monopoli, o una 

carta règia de Martí l’Humà de 1401 que reconeixia excepcions molt puntuals al 

rigor de l’ampli districte bisuldunenc126 —ja mutilat de facto en benefici del 

monestir de Sant Esteve de Banyoles127—; coadjuvaran en sa pretensió 

l’ostensió d’actes possessoris fets de forma continuada pel monestir des de 

finals del segle XIV fins a finals del XVI —concessions en establiment a 

diversos notaris— o una bona selecció de testimonis; i no li aconseguiran fer 

ombra els drets pretesos pels jurats i municipi de Besalú sobre la base d’una 

concessió de l’infant Joan de 1376, confirmada pel mateix Joan com a rei el 

1395 i reverdida per l’emperador Carles el 1537128. 

 

La carregosa i globalment exitosa feina de Joan Pere Fontanella a favor de 

l’abat i el monestir de Sant Pere de Besalú durant uns quinze anys reportarà al 

nostre advocat un benefici força lucratiu129. El 2 de gener de 1614 el seu oncle 

Benet Fontanella li assignarà el domini útil de la notaria pública de districte a 

                                                 
124. Aquesta arribaria en forma d’una pragmàtica donada per Felip II (III) a Madrid el 19.VI.1620. 
L’ha presentada i transcrita R. PLANES, La pragmàtica de l’any 1620, de Felip II, sobre les 
notaries de districte del principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya, dins de J. M. 
SANS (coord.), “Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon 
Noguera”, Barcelona, Fundació Noguera, 1988, p. 211-218. 
125. Hi al·ludeix, sense identificar-lo, J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis 
matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 2, num. 21. 
126. Per exemple, podrien estendre escriptures en els àmbits dels seus castells i  poblacions 
concretes els notaris de Castellfollit de la Roca i de Sales de Llierca, o el de Sant Llorenç dins 
del monestir homònim i el de Lladó també dins del monestir del poble. Vegeu la conclusió civil 
de 1607 que citem seguidament, fol. 172r. 
127. M. A. ADROER i J. MATAS, Sobre la propietat i la regència de les notaries a la demarcació 
de Girona, dins de J. M. SANS (coord.), “Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català” cit., 
p. 493-514, esp. p. 505-506, pel que fa a la discòrdia entre els abats de Besalú i Banyoles 
sobre l’àmbit de les respectives notaries. La fe pública del primer havia cobert inicialment tota 
l’àrea entre Olot i Figueres i entre Banyoles i Albanyà, però s’havia vist aviat privada de moltes 
parròquies com Fontcoberta, Serinyà, Falgons, Campmajor, o la pròpia vila i entorn banyolins. 
El 1430 una sentència consagraria de jure la possessió consolidada dels de l’actual Pla de 
l’Estany. 
128. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 112, fol. 169v-177r (10.XI.1607).  
129. En aquest punt de l’interès econòmic coincidim amb J. M. CAPDEVILA, Joan Pere 
Fontanella, notari de Besalú. La seva personalitat i la seva actuació en el seu temps, dins de 
“VII Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú”, Olot, Patronat Francesc Eiximenis, 1991, 
vol. I, p. 1-5. 
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què hem al·ludit130, comprenent la casa on està ubicada i les escriptures que 

s’hi troben131. L’establiment —i. e. el subestabliment— es farà en condicions 

força avantatjoses al jurista, en part equiparables a les dels emfiteutes més 

recents, el també jurisconsult Joan Auleda i el notari Pere Pau Soler132. 

Resumim les principals: a) es constituirà per a tres vides, és a dir, perquè en 

frueixi Fontanella mentre visqui, son successor, llegatari o cessionari i el 

successor, llegatari o cessionari d’aquest —a Auleda se li havia constituït per a 

dues vides, a Soler per a la seva únicament—; b) tindrà com a 

contraprestacions econòmiques una entrada al domini de cinquanta lliures 

barceloneses i un cens anual de setanta —abans l’entrada era de vint-i-cinc—
133; c) amb el deure de preservar i fer que els seus successors mantinguin la 

integritat dels drets de la notaria contra els seus usurpadors; d) i l’obligació de 

seguir patrocinant gratuïtament la notaria i també els abats, el monestir i els 

monjos de Sant Pere —començant per la causa de suplicació pendent sobre la 

mateixa notaria, puix la resolució de 1607 ha estat recorreguda134.  

                                                 
130. Si prenem com a marc les classificacions de M. A. ADROER i J. MATAS, Sobre la propietat 
i la regència de les notaries cit., estem parlant d’una notaria baronial, amb el domini directe en 
mans d’un senyor eclesiàstic —p. 495—, que confia a uns tercers intermediaris —amb un perfil 
jurídic diferent als habituals a l’edat moderna, p. 510-511— la regència cada cop més 
autònoma de l’establiment de fe pública —en un clar exemple de dinàmica de models, p. 502-
503. 
131. Vegeu còpies de l’instrument de l’establiment a ADG, Processos moderns, item 5086 o 
també a AHG, Notaries de Girona, GI-05/920, fol. 29r-36r. N’hem transcrit els passatges 
inicials, on consta la motivació i el plantejament de l’acte, en l’apèndix III final del present bloc.  
132. Vegeu una còpia de l’establiment a Joan Auleda (30.III.1570) a AHG, Notaries de Girona, 
GI-05/920, fol. 15v-21v. Ibidem, fol. 23r-28v, l’instrument anàleg a Pere Pau Soler (26.IX.1590). 
133. Amb aquests dos elements, absència de perpetuïtat i entrada gens simbòlica, ja tenim 
motius per dir que estem davant d’una emfiteusi desnaturalitzada o degenerada —J. M. PONS i 
GURI, Entre l’emfiteusi i el feudalisme (Els reculls de dret gironins), en “Estudi General” 5-6 
(1985-1986), p. 411-418, esp. p. 415, diria quasi emfiteusi, a les portes d’un arrendament— 
com la que es va estenent a la Catalunya moderna i assenyala el pas d’un model de rendes 
feudals a un altre posterior de rendes capitalistes. E. SERRA, Notes sobre els orígens i 
l’evolució de l’emfiteusi a Catalunya, en “EHA” 7 (1989), p. 126-138, esp. p. 134 i s. Ibidem, B. 
CLAVERO, Revolució i dret de propietat: interferència de l’emfiteusi, p. 9-23, permet constatar 
l’adaptació jurídica de la institució a l’Estat espanyol decimonònic, gens revolucionària ni 
anàloga a l’exemple francès, ans procliu a la consolidació no sols de rendes dominicals sinó 
també de residus d’arrel senyorial.  
134. En ares de la brevetat hem de preterir altres continguts d’aquest establiment de 14.I.1614 
—millor dit, relegar-los a ser només transcrits. Però al lector li convé saber que en l’instrument 
es precisen força més tant els mèrits reconeguts a Joan Pere Fontanella com els compromisos 
que ell subscriu amb l’abat i el monestir. Per exemple: a) s’avalua en unes cent setanta lliures 
el benefici que Sant Pere està obtenint anualment dels molins del Fluvià després que s’hagin 
aclarit judicialment els deutes i crèdits amb els jurats i el municipi de Besalú —amb qui 
s’exploten suposadament a mitges—; b) s’apel·la reiteradament a la incertesa de trobar 
arrendataris solvents com a argument que fa aconsellable l’establiment emfitèutic; c) i a la cura 
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El nostre advocat i els seus successors i/o cessionaris rebran plena potestat 

per nomenar i cessar els notaris i escrivans que faran rutllar quotidianament 

l’oficina de fe pública. Alternativament, podran arrendar-la —amb el consens 

del senyor directe—, però mai vendre el seu dret a tercers. L’establiment es 

confirmarà per dos dignataris diocesans, comissionats per unes lletres 

apostòliques de Gregori XV del tercer de les calendes de setembre de 1621, 

amb una sentència de 27 de gener del 1623, dictada després d’un procés d’un 

mes i escaig davant la cúria eclesiàstica de Girona135. Un procés on formalment 

s’haurà validat la documentació i s’haurà avaluat, amb el suport de 

declaracions testificals, la utilitat del contracte per al monestir de Sant Pere. 

Respecte Joan Pere Fontanella, la utilitat és indubtada. Es palesa en els 

successius instruments de 5 de gener de 1614 —nou dies abans de 

l’establiment!?—, 8 de desembre de 1615, 17 de novembre de 1619, 17 de 

desembre de 1620 o 9 de febrer de 1624 on l’advocat, directament o a través 

de  procuradors, lloga la notaria pública de Besalú respectivament a Jeroni 

Sagalàs (1614), Pere Miquel (1615 i 1619), Pere Soler (1620) i Nicolau Puig i 

Josep Gostar (1624), per diversos períodes temporals i a raó de cent cinquanta 

lliures anuals i eventuals prestacions de serveis addicionals136.  

 

A més de Joan Pere, hi haurà altres membres del nucli Fontanella que treuran 

profit del poder de l’abat i parent Benet. D'entre aquests volem destacar Joan 

Fontanella, el germà consanguini de Joan Pere, també doctor en drets i prevere 

i beneficiat de l'església de Sant Esteve d'Olot137. El 7 de setembre de 1613, i 

                                                                                                                                               
i eficàcia amb què el jurisconsult vetllarà pels dossiers si sap que treu un profit econòmic 
directe de guanyar-los.  
135. ADG, Processos moderns, item 5086 cit. (16.XII.1622-27.I.1623). Els dignitaris en qüestió 
són l’ardiaca de la Seu Bernat de Cardona i el cabiscol Francesc d’Aïmeric. 
136. AHG, Notaries de Girona, GI-05/920, fol. 36r-39v i fol. 63v-68v. Les prestacions addicionals 
consistiran fonamentalment en una franquesa de les escriptures que el propi Joan Pere 
Fontanella pugui requerir li siguin esteses. 
137. Cal evitar confondre’l amb un personatge homònim i contemporani, teixidor de lli i de llana 
de la vila d’Olot, de qui coneixem l’estructura familiar directa gràcies a son testament ―AHG, 
Notaries de Girona, GI-11/372, fol. 160v-162r (17.III.1626)―: Volem destacar-hi l’extraordinària 
coincidència de patronímics amb el nucli del nostre Joan Pere Fontanella; els fills mascles es 
diuen Josep, Domingo i Francesc, i les noies Maria i Magdalena. Esperem esbrinar aviat la 
probable vinculació entre Joan Pere i aquest Joan. 
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novament el 1625, se li assignarà la batllia de sac138 que el monestir de Sant 

Pere té a la capital garrotxina139. Això li donarà la possibilitat de gestionar 

aquesta institució dedicada a la percepció dels drets dominicals que el monestir 

bisuldunenc té sobre la parròquia i el terme d'Olot i àrees circumveïnes —

fonamentalment delmes (en gra, poc temps enrera en garba)140. L’establiment 

en emfiteusi d'aquest dret d'explotació serà polèmic per tres raons fonamentals: 

la primera, per irregularitats formals (però substancials), com la falta de 

consens de la comunitat monàstica; la segona perquè es farà en unes 

condicions econòmiques molt més avantatjoses per a Joan Fontanella del que 

és habitual; no ho diem només pel canon, inferior al que s'ha acostumat, sinó 

sobretot perquè es fa a perpetuïtat; la tercera (i aquí entrem en termes més 

subjectius), perquè implicarà el desbancament de la família Puigsec, que ha 

ocupat el càrrec durant almenys tres generacions.  

 

L’afavoriment de Joan Fontanella transcendeix l'àmbit econòmic, puix la batllia 

de sac del monestir de Sant Pere a Olot està instal·lada en un espaiós edifici 

cèntric, situat prop l'església del Tura. El mateix abat de Besalú acostuma 

passar-hi llargues temporades —Benet Fontanella hi sojornarà bona part dels 

darrers anys de la seva polèmica existència. Per tant, és un centre de poder i 

una residència simbòlicament rellevant per a la societat de la capital garrotxina 

—i hi ha qui apunta que de l’arrendament de certes estances se’n treuen ben 

bé vint lliures anuals.  

 

La capital garrotxina, per cert, també treu rèdits de l’abat Fontanella. Per 

exemple perquè aquest hi fa dur de forma clandestina una porció de les 

relíquies dels sants Prim i Felicià prèviament custodiades al monestir de Sant 

                                                 
138. Han obert un bon camí a l’estudi d’aquesta institució arrelada al bisbat de Girona R. 
CONGOST i P. GIFRE, Els problemes derivats de la manca d’informació en la construcció de 
l’estat liberal. La temptació dels batlles de sac, dins de R. CONGOST (ed.), “Dels capbreus al 
registre de la propietat”, Girona, AHRCG et alij, 2008, p. 307-340. 
139. Traiem les dades d’aquest paràgraf i el següent d’ADG, Processos moderns, item 3783. 
140. L’esmentat procés 3783 conté nombroses referències a aquest factor fiscal que tanta tinta 
ha fet córrer, sobretot en el marc d’estudis sobre les Corts Generals de Catalunya i les 
relacions entre els estaments privilegiats i el reial. Ens hi referim al subcapítol IV.1.3. Joan 
Fontanella tindrà interès en provar que la gestió de l’exacció decimal és molt més dura des que 
es delma en gra. 
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Pere i molt venerades a la vila i sotsvegueria de Besalú141. El suposat trasllat 

de tan preuats objectes142 a Sant Esteve d’Olot encendrà una onada de còlera 

a la vila comtal —àdhuc el risc d’una mobilització armada, i la seva consegüent 

resposta143. Les autoritats diocesanes, després de diversos intents fallits —

malgrat el suport del veguer de Camprodon i del virrei—, aconseguiran 

segrestar les relíquies i traslladar-les a Girona144. No podran evitar 

l’enverinament d’una situació segurament molt més complexa entre 

l’establiment eclesiàstic d’una vila puixant i un monestir en declivi145. Ara bé, 

Roma passarà a ser-ne la instància competent146. I l’abat Fontanella haurà de 

renunciar a tornar a residir, fins i tot a sojornar, a Besalú147.  

 

Benet Fontanella fins i tot obrirà un regueró de controvèrsies amb el seu 

traspàs, l’any 1627. Algunes sobre els seus propis béns, contra els quals el 

                                                 
141. J. M. SALRACH, El monestir de Sant Pere de Besalú i les relíquies de Sant Prim. Viatge 
pels misteris de la fe i de la política mil anys enrera, dins de G. BOTO (coord.), “Relíquies i 
arquitectura monàstica a Besalú: perfils històrics de la vila comtal”, Besalú, Ajuntament de 
Besalú, 2006, p. 9-34. Les relíquies de sant Prim haurien arribat a Besalú possiblement la 
primavera o l’estiu de l’any 978, sobre les de sant Felicià no s’aventura cap data. Serien restes 
d’uns coneguts màrtirs d’Agen, no pas dels seus homònims romans. Sobre el reliquiari amb 
llurs restes, J. VALERO, Art i devoció a Besalú a l’època baixmedieval, ibidem, p. 71-103, esp. 
73 i s. 
142. Tractarem aspectes pietosos i sobretot econòmics vinculats a les relíquies al capítol IV.10.  
143. ADG, Processos moderns, item 5414. La causa s’incoarà amb una suplicació de 28.X.1618 
signada per Benet Anglasell a instàncies dels edils de Besalú i la confraria dels sants Prim i 
Felicià.  
144. En son cèlebre dietari, Jeroni Pujades dedicarà un parell d’anotacions a l’acte de segrest de 
les relíquies que —afirmarà taxatiu— “fra Benet Fontanella avia robadas a son convent”. J. M. 
CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. III, Barcelona, FSVC, 1975, p. 62-63 (4-
5.VIII.1621).  
145. J. A. PADRÓS, Unes universitats molt poc universals cit., p. 76, condensa en una frase la 
disparitat d’escenaris d’Olot i Besalú a la segona meitat del segle XVI: “Besalú era una vila que 
conservava la capitalitat burocràtica però que havia perdut l’econòmica, mentre que Olot era un 
centre comercial i industrial puixant sense més burocràcia de pes que la municipal.”  
146. BC, Fullets Bonsoms, item 8360, Memoriale pro abbate Bisulduni. Recull de forma succinta 
l’estat de la controvèrsia a cavall de 1622 i 1623, quan Benet Fontanella malda perquè 
s’executi un decret de la Congregració dels Sagrats Ritus romana que ordena l’aixecament del 
segrest de les disputades relíquies i llur retorn a Olot —una Olot que, s’esgrimeix hàbilment, 
proveeix la major part de rendes del monestir—; els homes de Besalú s’oposen a la mesura tot 
al·legant —amb proves potser obtingudes obreptíciament i mitjançant un sacrilegi?— que l’abat 
no els ha deixat ni una engruna dels cossos venerats, s’ha endut totes les restes. 
147. J. M. CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. III cit., p. 155 (11.X.1623), sobre 
l’amotinament dels cònsols i els homes de Besalú al monestir de Sant Pere amb motiu d’una 
visita —convertida en visita llampec— de l’abat Fontanella i l’abat de Ripoll. El colofó és prou 
eloqüent: “Entén-se que tot fou un anúncio pera que no tornàs més a viurer a Besalú”.  
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papa permetrà diligències executives el 6 de maig de 1628148. D’altres degudes 

a què el nou abat, Francesc de Llordat, maldarà per desfer l'obra clientelar 

teixida pel seu predecessor amb familiars i presumiblement amb altres 

persones afins. Joan Fontanella veurà impugnats els seus drets sobre la batllia 

de sac de la parròquia i el terme d'Olot: la concessió perpètua en emfiteusi 

d’aquesta serà anul·lada per una sentència de la cúria eclesiàstica de Girona, 

dictada poc després de la mort del prevere, esdevinguda l’abril de 1633149; tal 

resolució afectarà directament la seva germana Anna, esposa del botiguer olotí 

Joan Soler (i. e. Anna Fontanella de Soler), llegatària testamentària dels drets 

sobre la batllia de sac per un període de quatre anys150.  

 

Per la seva banda, Joan Pere Fontanella també serà víctima de les 

maquinacions de Llordat. Veurà com se li arrabassen de facto i se li disputen 

infructuosament de iure els seus drets sobre la notaria de districte del monestir 

de Sant Pere151. L'enorme habilitat del nostre advocat amb els arguments 

legals i sobretot amb els mecanismes processals serà el que li permetrà 

superar l'envestida de l'abat ressentit. Aquest darrer, vençut en una contenció 

de jurisdiccions —una qüestió de competència152— davant del canceller el 13 

de juliol de 1629153 i en una provisió de la Reial Audiència de Catalunya el 

                                                 
148. ADG, Processos moderns, item 5140: causa del monestir de Sant Pere de Besalú contra el 
canonge de Lleida Pere Quer sobre l’herència de Benet Fontanella, incoada el 9.I.1633. 
149. Ibidem, item 3783 cit., hi ha una còpia de la partida de defunció del prevere Joan 
Fontanella; hi consta el seu enterrament el 7.IV.1633 a Sant Esteve d’Olot.  
150. Ibidem, part final del quadern. Hi ha una còpia del testament de Joan Fontanella, estès el 
26.X.1626. Hi disposa que, una vegada serà mort, els seus drets sobre la batllia de sac d'Olot, 
després d’aprofitar sa germana Anna durant quatre anys, passin a la seva altra germana i 
hereva universal Àngela, muller del notari Miquel Joan Ferrer. 
151. Unes traces de l’ofensiva de Llordat contra Fontanella les trobem a ADG, Processos 
moderns, item 3090 —procés incoat el 2.IX.1628 davant la cort eclesiàstica gironina.  
152. Aquesta equiparació amb la terminologia processalista actual la devem a J. NIEVA, El 
procés jurisdiccional català entre 1714 i 1835. Breu ressenya històrica, en “RDHC” 4 (2004), p. 
29-89, esp. p. 37. Sens perjudici de què en donem notícies al present subcapítol, al capítol II.4 i 
al subcapítol II.9.3, ens estendrem sobre les contencions de jurisdicció als subcapítols IV.5.1-2. 
153. ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 223r-v. L’oponent de Fontanella en aquesta 
contenció de jurisdiccions serà Felip Vinyes —a un any d’esdevenir magistrat de la Reial 
Audiència—, del qual llegim Iesus, Maria, Raymundus, Discursus iuris pro abbate Bisulduni, 
contra doctorem Ioannem Petrum Fontanella, Barcinone [Barcelona], ex Praelo Petri 
Lacavalleria, 1629 —ADG, volum 946/2544 d’al·legacions jurídiques, item 27, fol. 291 i s.—, 
sobre el nomenament per part de la cúria eclesiàstica d’un laic com a àrbitre en la fase prèvia a 
la contenció de jurisdiccions. J. P. FONTANELLA consagrarà al tema els capítols 324-325 del 
vol. II (1645) de ses Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones. També versaran sobre 
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setembre de 1630, optarà per restituir la possessió de la notaria154, amb 

l’esperança que una causa incoada davant la Rota romana el 12 de juliol del 

mateix 1630 li doni millors resultats155. A partir de maig de 1633 el següent 

dirigent de la comunitat de Sant Pere, Francesc Clement, potser deixarà de 

mostrar-se tan combatiu amb el que quedi dels Fontanella. Tanmateix, aquests 

ja hauran perdut la privilegiadíssima vinculació amb les rendes monacals que 

han explotat sobretot durant les dècades de 1610 i 1620. 

 

 

                                                                                                                                               
conflictes contemporanis entorn de notaries de districte els cap. 477-478 —contextualitzat a 
Palamós— i 479-483 —a Manresa. 
154. Reprenent en certa manera les seves reflexions del De pactis nuptialibus sive capitulis 
matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 13, parts 1-4, sobre alineacions de béns 
eclesiàstics, Fontanella dedicarà una sèrie de set capítols de les seves Sacri Regii Senatus 
Cathaloniae decisiones —vol. II (1645), cap. 320-326— a les vicissituds patides per mantenir el 
domini útil de la notaria pública de Besalú. Convençut de lluitar no sols pel seu patrimoni sinó 
també pel seu honor —i el familiar, podríem afegir—, haurà de superar una contenció de 
jurisdiccions molt costeruda o desvirtuar les acusacions de tenir la notaria només per afecció de 
la sang. Al capdavall del procés, es mostrarà: a) orgullós d’haver-se refet de l’espoli antijurídic 
del seu dret per part d’unes dignitats eclesiàstiques cada cop més abusadores i aprofitades de 
la protecció dels seus tribunals —són particularment durs al respecte els paràgrafs 320.1 i s. i 
322.9 i s.—; cofoi d’haver reeixit una estratègia inèdita —322.15: sortosament fent cas omís de 
col·legues que l’aconsellaven—, fruit de l’experiència adquirida assessorant persones principals 
que no han tingut la seva sort; c) decebut de les jugades de l’advocat rival —325.3: “amicus 
alias meus, contra quem ego, est bene certum, haec officium non fecissem”. 
155. És en el marc d’aquesta causa apostòlica, d’apel·lació respecte el procés executori gironí 
de 1622-23 vist supra, que es tramita un expedient de compulses davant del notari gironí 
Onofre Caixàs l’any 1630: AHG, Notaries de Girona, GI-5/920. Aquest fons documental ha estat 
utilíssim per a la construcció de l’apartat que estem a punt de cloure. 

II.2. Lligams de Fontanella amb la Garrotxa



II.3. La bibliofília de Joan Pere Fontanella 
 

II.3.1. La millor biblioteca jurídica barcelonina del seu temps? 

 

Els presents apunts sobre la vida, l’exercici professional quotidià i la producció 

de literatura jurídica de Joan Pere Fontanella seran forçosament incomplets si 

no incorporen una menció majúscula a la seva bibliofília. L’advocat olotí, un 

veritable apassionat del dret i de la lectura, es pronuncia tothora —positivament 

o no tant— respecte els seus col·legues de major respecte i crèdit i les obres 

que treuen a la llum156. La seva afició o dèria l’aboca inevitablement a 

l’acumulació de volums, en una espiral gairebé maníaca que l’autor es cuida 

prou de legitimar, apel·lant, per exemple, a Giovanni Nevizzano d’Asti157. En 

quines paraules del nostre Fontanella hi llegim la veneració pels llibres dels 

seus predecessors i contemporanis? Per exemple en l’expressió de què una 

obra com els Commentaria in syntaxis artis mirabilis de Pierre Grégoire no pot 

faltar en la biblioteca d’una persona docta158 o en el gran goig, la “multa laetitia”, 

amb què diu haver rebut el cèlebre Codex Fabrianus, el nom donat als valuosos 

comentaris de jurisprudència del més alt tribunal de la Savoia, exposats pel seu 

                                                 
156. Per cenyir-nos a autors coetanis i compatriotes de Joan Pere Fontanella, al present bloc II 
el lector hi trobarà ecos de la seva devoció reverencial per Jaume Càncer —al subcapítol 
II.7.3—, de les seves indissimulades friccions amb Joan Pau Xammar —als subcapítols II.2.1 i 
II.3.1— o del seu respecte sense admiració per Josep Ramon —al subcapítol II.9.3.  
157. G. NEVIZZANO (†1540), Silva nuptialis: in qua ex dictis Moder. per regulam et fallentias 
plurime questiones quottidie in practica occurrentes nondum per quempiam redacte in materia 
matrimonij, dotium, filiationis, adulterij, originis, successionis et monitorialium ... Addito tractatu 
de modo arguendi per ordinem alphabeti, Lugduni [Lió], Joannem Moylin alias de Cambray, 
1524, capítol penúltim, “An oporteat habere plures libros”. Hem pogut treballar sobre aquesta 
obra a la BNF. 
158. Presumim que el nostre advocat tindria P. GRÉGOIRE (1540c.-1597), Commentaria in 
syntaxes artis mirabilis, per quam de omnibus disputatur, habeturque cognitio, in libros VIII 
digesta, 4 vol. Lugduni [Lió], Apud Ioa. Pillehotte. Sub signo Iesu, 1587. Una lloança primerenca 
a aquests comentaris “doctíssims” de l’il·lustre humanista tolosà, catòlic íntegre, que acabà els 
seus dies en la universitat de Pont-à-Mousson, es formula a J. P. FONTANELLA, De pactis 
nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 2, cap. 11. Ibidem, vol. II 
(1622), cl. 5, gl. 1, p. 1, num. 24, en relació a la necessitat que les noies estiguin ben dotades si 
es volen casar, l’olotí dóna unes cites de Plaute i d’Ovidi; tot imaginant la sorpresa del lector, 
pregunta: “Sed quis nos Poetas fecit? Haec habui a Petro Gregorio, multiplicis lectionis viro, in 
syntagma. iuris universi, etc.” —pensa en una edició com P. GRÉGOIRE, Syntagma iuris 
universi, atque legum pene omnium gentium, et rerumpublicarum praecipuarum, in tres partes 
digestum, 2 vol. Lugduni [Lió], Apvd Antonivm Gryphivm, 1582. J. P. FONTANELLA, De pactis 
nuptialibus..., vol. II (1622), cl. 5, gl. 1, p. 1, num. 38, qualifica de “eruditissimum” l’admirat autor 
occità, etc. 
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president Antoine Favre de Péroges amb tanta personalitat159 com indiscutible 

vocació pràctica, seguint la sistemàtica dels nou primers llibres del Codi de 

Justinià160. Considerem igualment simptomàtic d’aquesta bibliofília el zel 

fontanellà per fer notar que disposa d’obres en algunes edicions que, a 

diferència de les precedents o posteriors, incorporen algun material inèdit o 

difícil de trobar al mercat161, o l’interès explícit per mostrar que està al corrent 

de les últimes novetats editorials dels espais polítics europeus que 

comparteixen amb Catalunya la cultura jurídica del ius commune. Així succeeix 

amb les obres següents —ens limitem a posar vuit exemples, tres extrets del 

De pactis nuptialibus i cinc de les Decisiones162—: a) el De conditionibus et 

demonstrationibus modo, causa, et poena tractatus de Leandro Galganetto 

―l’editio princeps és de 1609―163; b) el primer de quatre volums, editat el 1611, 

                                                 
159. M. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni cit., p. 92-93, arriba a qualificar el Codex 
fabrianus com a obra d’autor en el gènere literari decisionista, com una de les “raccolte che 
hanno così prepotentemente impressa l’autorità dottrinale del loro autore, da essere talora 
considerate originali opere ‘d’autore’, anziché consolidazioni della giurisprudenza di determinati 
tribunali”. 
160. Arran del “Antho. Fab. post haec scripta, cum multa laetitia, habitus, propter solidam, quam 
docet doctrinam” referit a J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis 
matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 9, p. 2, cap. 27, pensem que l’olotí hauria pogut 
comptar amb aquesta obra en la seva tercera edició, de 1610, que incorporava nombroses 
addicions de l’autor: A. FAVRE (1557-1624), Codex fabrianus definitionum forensium et rerum 
in sacro Sabaudiae senatu tractatarum, ex ordine titulorum Codicis Iustinianei, quantum fieri 
potuit, accommodate ad usum forensem, in novem libros distributus ... Editio tertia, non tantum 
caeteris emendatior sed etiam longe auctior, allegationibus, summariis, plerisque quae deerant 
definitionibus etiam, adeoque titulis nonnullis, Lugduni [Lió], Sumptibus Horatii Cardon, 1610. 
Es troba a BICAB. Nota: resulta molt complex localitzar les primeres edicions del Codex 
fabrianus, versemblantment perquè els juristes se’n desfarien quan adquirissin alguna de les 
seves nombrosíssimes versions i reimpressions posteriors.  
161. Serveixi com a exemple J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus..., vol. I (1612), cl. 4, gl. 
1, cap. 39 —“Hier. a Laurent. in repetit. l. emancipati, C. de collat. quae habetur post ejus decis. 
Avenion.— en relació a l’obra de Jêrome LAURENT o des LAURENTS, Decisiones Rotae sacri 
palatii apostolici Avenionis. Nunc primum in lucem emissae ... Cum repetitione illius difficillimae 
legis, Si emancipati C. de collation., Lugduni [Lió], In Officina Ivntarvm, Apud Horatium Cardon 
[Excudebat Guichardus Jullieron, Typographus Regius], 1600. Localitzada al BICAB, es 
distingeix d’altres edicions del mateix treball com la contemporània custodiada a la BNF, 
Decisiones Rotae Avinionensis ... concernentes materias tam civiles quam criminales, 
Francofurti [Frankfurt del Main], Curante Zacharia Palthenio, 1600 ―on, tot sigui dit, a més de 
faltar-hi la “repetitio” a C., 6, 20, 9, només hi ha cent cinquanta capítols en comptes de dos-
cents vint-i-cinc.  
162. Al subcapítol II.9.1 referim com la segona gran obra fontanellana estaria íntegrament 
enllestida l’any 1638 i, d’aleshores a la publicació del primer volum (1639), se’n faria poca cosa 
més que una relectura amb escassíssims afegitons; el segon volum es faria esperar sis anys 
(1645), durant els quals el nostre advocat no hi revisaria ni hi modificaria res o pràcticament 
res. 
163. L. GALGANETTO, De conditionibus et demonstrationib. modo, causa, et poena tractatus ... in 
duas partes divisus ... nunc primum in lucem editus, Venetiis [Venècia], Apud Bernardum Iuntam, 
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de les Decisiones de les principals instàncies jurisdiccionals aragoneses a cura de 

José Sessé Piñol164; c) ―ens quedem més a prop de casa, tot i parlar d’un altre 

jurista aragonès d’origen― la tercera part de les Variae resolutionces de Jaume 

Càncer, que surt a la llum el 1608165; d) les dues primeres parts de les 

Resolutiones morales d’Antonino Diana, editades a Palerm l’any 1629; aquí no 

es pot silenciar el que faria Fontanella —amb més vocació constructiva que no 

pas fatxenderia, segons entenem—, d’apuntar que els magistrats de la Reial 

Audiència Miquel Carreras, Jaume Mir i Gaspar Antoni Peixó sens dubte 

haurien aconsellat diferentment el canceller en una contenció de jurisdiccions si 

haguessin conegut les flamants doctrines d’aquest Diana en comptes de seguir 

les ja conegudíssimes de Jerónimo Castillo de Bovadilla166; per clavar una 

estocada així a tres ministres regis calia estar seguríssim de tenir la bibliografia 

molt al dia!; e) el tractat de factura torinesa sobre mandats possessoris 

cautelars de Luigi Posti167; f) l’obra sobre creació de censos a la llum del dret 

canònic de Leonardo Duardo168; g) l’exhaustiu tractat sobre subhastes de 

                                                                                                                                               
Io. Bapt. Ciottum, et Socios, 1609. Localitzat a la BNF. J. P. FONTANELLA, De pactis 
nuptialibus..., vol. I (1612), cl. 4, gl. 5, cap. 2 en parla amb un “novissime (...) qui post haec scrip-
ta prodijt in lucem.” 
164. J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 5, cap. 9, es 
refereix amb un “novissime, multo post haec scripta” a J. SESSÉ PIÑOL (1563-1629), 
Decisionum sacri Senatus regii regni Aragonum, et Curiae domini Iustitiae Aragonum, 
causarum civilium, et criminalium. Tomus primus, Caesaraugustae [Saragossa], Apud Ioan. de 
Larumbe, 1611. Es pot consultar a BICAB i contextualitzar amb J. LALINDE, La literatura foral y 
jurídica en el reino de Aragón cit.,  p. 148.  
165. J. CÀNCER (1559-1631), Variarum resolutionum iuris caesarei pontificii, et municipalis 
principatus Cathaloniae: pars tertia, Barcinone [Barcelona], Ex Typographia Iacobi a Cendrat, 
1608. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus..., vol. I (1612), cl. 4, gl. 5, cap. 19, o cl. 4, gl. 
9, p. 2, cap. 18, o en moltes altres ocasions, hi fa recurs amb un “multo post haec scripta in 
lucem emissa” i expressions similars. 
166. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
495.19, tot evocant una resolució del canceller de 22.V.1629, afegeix: “Eodem anno, quo facta 
fuit declaratio contentionis huius causae, prodijt in lucem Dianae 1. pars resolutionum moral. et 
forsan illum domini non viderant, et sequuti fuerunt Bovadi.”.  
167. L. POSTI, Mandati de manutenendo, sive summarissimi possessorii interim nuncupati 
tractatus, Augustae Taurinorum, Tarini, 1634. Vegeu-lo citat com a bibliografia afegida 
posteriorment a J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), 
cap. 333.15: “Posti. post haec scripta in lucem editum, observa 4 per tot in tractat de manda. de 
manuten.”  
168. L. DUARDO, Commentariorum in Extravag. Pii Papae V de forma creandi census, 2 T., 
Colloniae Allobrogum [Ginebra], Ex Typographia Iacobi Stoer, 1635. S’hi refereix com a obra 
d’aparició recent J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II 
(1645), cap. 474.19. 
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Giovanni Antonio Mangilio169; h) tanquem la sèrie d’exemples amb una cita de 

casa —no precisament pacífica—, el De officio iudicis, et advocati liber unus de 

Joan Pau Xammar, que veuria la llum el mateix 1639 del primer volum de les 

Decisiones fontanellanes170. 

 

Aquesta passió per les publicacions tot just sortides de la premsa ens permet 

catalogar de forma incontestable l’advocat olotí com a part del públic resident a 

Barcelona que visita amb assiduïtat llibreries i hi compra volums nous, quasi 

sempre d’importació. El cap i casal és un nus de comunicacions i de comerç 

essencial —que no ineludible, la ruta basca també és molt freqüentada— entre 

les principals places editorials d’Europa i la península Ibèrica, i exerceix també 

com a punt neuràlgic de la redistribució arreu de Catalunya171. Quan parlem de 

grans places editorials pensem en Lió172 i Venècia sobretot, i també Ginebra, 

                                                 
169. G. A. MANGILIO, De subhastationibus et licitationibus tractatus absoluttissimus in quo 
habentur frequentiora et practicabiliora in hac materia una cum decisionibus Sacrae Rotae 
Romanae ad eundem tractatum collectis, Bracciani, sumptibus Ioannis Dini bibliopolae, apud 
Andream Phaeum typographum ducalem, 1636. En subratlla la novetat J. P. FONTANELLA, 
Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 519.5, 7 i 9. 
170. J. P. XAMMAR, De officio iudicis, et advocati liber unus cit. Vegeu-lo citat com a ‘dernier cri’ 
bibliogràfic a J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), 
cap. 341.21 o 503.4, 16 i 30. Els cap. 503.31-34, contenen la rèplica i la justificació a una crítica 
que Xammar hauria formulat amb severitat sobre el De pactis nuptialibus fontanellà —ho 
contextualitzem ratione materiae al subcapítol II.2.1. El lector no ha de patir per aquests i altres 
atacs al nostre jurista olotí. Quan en tingués l’oportunitat, ell també s’erigiria en censor d’obres 
alienes —sense anar gaire lluny a Xammar, i també a Acaci Antoni de Ripoll, al mateix cap. 
503, num. 27, els acusaria d’haver resumit malament un afer, tot desnaturalitzant-lo. Amb 
Xammar es mostraria particularment cruel en qualificar-lo de “valde doctus” —força savi— al 
cap. 503.10, o en esmenar-li l’aparell bibliogràfic al cap. 503.32, etc. 
171. M. PEÑA, Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas, Lleida, Milenio, 1996, p. 96 o 104 
—trobareu el mateix contingut a id. aut., Francia, Castilla, Cataluña y el mercado del libro en 
Barcelona en la segunda mitad del siglo XVI, dins de ROCA, J. (coord.), “La formació del 
cinturó industrial de Barcelona”, Barcelona, IMHB i Ed. Proa, 1997, p. 37-45—; en el pla 
internacional, R. GASCON, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses 
marchands, 2 vol., Paris, École Pratique des Hautes Études-Sorbonne, 1971, p. 104, 118-119 
—sobre la balança comercial netament negativa d’Espanya respecte el tràfic mercantil lionès—, 
162-165 —com en els paràmetres dels mercaders lionesos la via catalana tindria un 
desenvolupament escàs. A una escala més propera, ha confirmat el clar dèficit comercial català 
G. LARGUIER, Les échanges franco-catalans à la fin du XVIe et dans la première moitié du 
XVIIe siècle, dins de J.-M. MINOVEZ i P. POUJADE (eds.), “Circulation des marchandises et 
réseaux commerciaux dans les Pyrénées (XIIIe-XIXe siècle)”, Toulouse, CNRS-Université de 
Toulouse-Le Mirail, 2005, vol. 2, p. 528-543, malauradament sense fer menció de dades 
relatives a llibres.  
172. C. PÉLIGRY, Les éditeurs lyonnais et le marché espagnol aux XVIe et XVIIe siècles, dins de 
“Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime. Colloque de la Casa de 
Velázquez”, Paris, Éditions A.D.P.F., 1981, p. 85-93, refereix un món de l’edició a la Lió de l’alta 
edat moderna esperonat per una suma de factors com dinamisme capitalista, fires de gran 
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Colònia, Anvers, Frankfurt del Main, Torí o París; i la península no és sols 

consumidora ans també productora, si bé en molta menor mesura, i de 

productes propis, pensem en Saragossa, Sevilla, València, la potent i 

universitària Salamanca —més al segle XVI que al XVII, quantitativament i 

qualitativa173—, Madrid i Alcalá o Medina del Campo i Valladolid174. En el marc 

d’internacionalització del tràfic llibrer, és forçós referir la transcendència de què 

tot el continent tingui el llatí com a llengua franca, particularment en matèries 

especialitzades com el dret o la medicina175. El deler per les novetats no 

impedeix, ni de bon tros, que Joan Pere Fontanella no s’hagi proveït, com era 

habitualíssim des de temps reculats176 i encara a l’època, de llibres d’ocasió: a) 

Descartem que n’hagi pogut rebre per herència familiar, puix es tracta del 

primer jurisconsult de la seva nissaga; b) en canvi, segur que n’ha obtingut a 

través d’altres mecanismes; potser no pas directament d’encants de béns 

relictes de difunts, on els juristes semblen tenir poca tirada177; més aviat de les 

botigues mateixes dels llibreters —que, aquests sí, s’anticipen a les subhastes 

o les freqüenten i s’enduen lots sencers a preus molt avantatjosos—; i no 
                                                                                                                                               
atractiu, vocació exportadora, col·lectiu de juristes que orienta i estimula la publicació d’obres 
de dret, enviament d’agents comercials a l’estranger per fer difusió, etc. Vegeu, però, també R. 
GASCON, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle cit., vol. II, p. 628-637, sobre les 
dificultats —que no regressió brutal— patides per llibreters i sobretot per impressors lionesos 
amb l’esclat de les guerres de religió a França i l’opció de molts d’ells per traslladar-se a 
Ginebra.  
173. L. RUIZ, Las ediciones de obras de Derecho en Salamanca en los siglos XVI y XVII, dins de 
S. de DIOS, J. INFANTE y E. TORIJANO (coords.), “El derecho y los juristas en Salamanca 
(siglos XVI-XX)” cit., p. 264-336. Per a una visió més general, M. DE LA MANO, Mercaderes e 
impresores de libros en la Salamanca del siglo XVI, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1998. 
174. A. ROJO, Impresores, libreros y papeleros en Medina del Campo y Valladolid en el siglo 
XVII, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1994.  
175. Si bé no ha de passar desapercebut que, a Castella, a partir del segle XVII, l’aclaparador 
èxit editorial d’una obra jurídica pràctica com la Curia Philippica de Juan Hevia Bolaños 
s’expliqui no sols pel seu preu assequible ans també per estar redactada en idioma castellà —
S. M. CORONAS, Hevia Bolaños y la ‘Curia Philippica’ cit., p. 80. Altres espais polítics 
europeus amb llengües puixants des de la baixa edat mitjana haurien anat restringint lentament 
l’espai del llatí en el camp del dret, R. JACOB, Doctrine et culture nationale. La naissance de la 
littérature juridique en langue populaire en France et en Allemagne, en “Droits” 20 (1994), p. 5-
20.  
176. M. MITJÀ, Pedro de Rajadell y su biblioteca jurídica, en “EHDAP” I (1948), p. 65-104, sobre 
el ràpid desmembrament de la col·lecció acumulada pel jurista després que es fes inventari 
post mortem dels seus béns el 10.VII.1396 a Barcelona. A la baixa edat mitjana els llibres, per 
la seva gran vàlua, podien constituir el gruix del dot d’una dona que es casés amb un jurista, 
com succeiria amb Agnès de Rajadell i son segon marit, Jaume Callís. Ofereix una visió més 
genèrica C. BATLLE, Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV, dins de 
“Livre et lecture en Espagne et en France” cit., p. 15-34, esp. p. 19-21 pel que fa als juristes. 
177. M. PEÑA, Cataluña en el Renacimiento cit., p. 214. 
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podem excloure que Fontanella hagi comprat directament —o rebut en 

dipòsit?178— un de tals lots als successors d’un col·lega traspassat179. 

Altrament, com hauria arribat a les seves mans un exemplar amb anotacions de 

Jeroni Manegat, antic canceller de Catalunya, de la compilació de dret de 

Catalunya editada els anys 1588-1589180? 

 

Hi ha testimonis que demostren com la inquietud intel·lectual i la bibliofília de 

Fontanella no és quelcom circumscrit al tacte i l’olor del paper i als carrers 

Llibreteria, de l’Arlet, etc. de la capital catalana. Per al nostre home, una legació 

política que se li confia no acaba en fracàs, encara que no assoleixi els 

objectius fixats ―defensar a la cort la jurisdicció suprema de la Generalitat 

sobre les galeres erigides per mandat de les Corts del 1599―181, si li permet 

entrar en contacte amb un brillant autor de literatura jurídica com José de 

Sessé182 o prendre coneixement d’obres noves com les Decisiones 

portugueses de l’advocat Belchior Febo183 —o, per què no dir-ho?, assabentar-

                                                 
178. F. ESTEVE, Llibres de catedràtics de l’Estudi General de Lleida i d’altres doctors (1601-
1733), dins de “Miscel·lània. Homenatge a Josep Lladonosa”, Lleida, IEL, 1992, p. 537-568, 
esp. p. 543, ofereix un cas de dipòsit de trenta-set llibres jurídics que haurien pertangut al difunt 
Nicolau Freixenet a favor del doctor en ambdós drets Francesc Bafart —de qui tindrem ocasió 
de parlar als subcapítols II.9.3 i IV.1.2. 
179. A. ESPINO, Libros, lecturas y lectores en la Barcelona de la primera mitad del siglo XVII, en 
“Estudis” 29 (2003), p. 205-229 —un treball molt meritori basat en més de tres mil inventaris 
post mortem de l’AHPB entre 1601 i 1652—, refereix com Epifani Coll adquireix els tres-cents 
quaranta dos llibres de son col·lega Vicenç Hortolà (†1634) per dues-centes setanta lliures 
barceloneses, o com el 1644 Cristòfor Cornell compra una altra biblioteca íntegra als hereus 
Soler. Posats a parlar d’Hortolà, J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. II (1645), cap. 484, ens endinsa en les controvèrsies sorgides arran del seu 
decés i procés successori, particularment complicat perquè el jurista no hauria adit oficialment 
l’herència de la seva muller morta molt poc abans que ell. 
180. Justifiquem aquesta atribució al subcapítol II.3.2.   
181. Vegeu el subcapítol II.6.2. 
182. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. II 
(1622), cl. 5, gl. 4, cap. 24, explica que, tot passant per la ciutat del Pilar de retorn cap a casa, 
confraternitza amb Sessé: “Egregius regens Aragon. Sess, quem nuper Caesaraugustae ab 
oppido Madriti rediens familiariter cognovi, et simul comprobavi quaecumque apud nos de 
hominis eruditione, licet essent non modicae aestimationis, secundum quod ex eius doctis 
scriptis colligi poterat, circumferebantur, in multo non aequare meritum”. Els seus coneixements 
personals l’impressionen encara més que els seus escrits, també molt lloables —l’any 1608 
hauria publicat a Barcelona el seu Inhibitionum et magistratus Iustitiae Aragonum tractatus i 
entre el 1611 i el 1615 hauria tret a la llum dos volums de comentaris de jurisprudència de la 
Reial Audiència i del Justicia Mayor d’Aragó; fa poc hem parlat del vol. I. 
183. Ibidem, cl. 7, gl. 3, p. 15, cap. 59, en relació a B. FEBO, Decisionum Senatus regni 
Lusitaniae, in quibus multa quae in controversiam quotidie vocantur, gravissimo illustrium 
senatorum iudicio deciduntur, tomus primus, Olysippone [Lisboa], ex Officina Petri Crasbeeck, 
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se de tafaneries sobre altres juristes prestigiosos184. El plaer de les descobertes 

de grans personalitats del món del dret no cal que sigui a domicili, Fontanella 

també vol fer constar a les seves pàgines —a darreríssima hora, si escau— 

l’haver conegut a Barcelona l’admirat Francisco Salgado de Somoza l’any 

1639, la conversa del qual li hauria procurat una gran satisfacció intel·lectual185.  

 

Recentment s’ha assenyalat la desproporció existent entre els llibres en mans 

de juristes a la Barcelona del Cinc-cents i els volums posseïts per altres 

col·lectius sòcio-professionals186, i s’han apuntat dues qüestions al respecte:  

a) Si les acumulacions de molts lloms a les lleixes (i. e. prestatges) resulten 

més un factor d’ostentació i una mostra d’èxit que no pas significatives del nivell 

cultural real dels advocats. Tal judici s’ha fonamentat sobretot a partir 

                                                                                                                                               
1619, que conegué a Madrid l’any 1621, “ubi Orator apud Regiam Maiestatem pro principatu 
Cathaloniae essem”. 
184. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 69, interpreta que 
Fontanella i Casanate coincidirien per “intercanviar punts de vista professionals”, i n’infereix 
especulacions respecte futures actituds de l’aragonès. Llegim bé què diu De pactis nuptialibus 
sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. II (1622), cl. 10, cap. 35: tot passant per Saragossa 
en tornant de Madrid, l’olotí s’assabentaria —per tercers, s’entén— que unes seves pàgines 
contradient l’opinió de Luis de Casanate no havien estat gens ben encaixades pel prestigiós 
jurisconsult; li havien posat en entredit els arguments per defensar un poderós client; per 
intentar assuaujar les tensions amb l’aragonès, l’advocat d’Olot formularia el desideratum de 
què tots els juristes s’identifiquessin tant visceralment com Casanate amb els seus patrocinats 
—paraules de fet poc afortunades, nolis velis l’estava tractant de venut!—: “Quamvis ex post 
intellexerim cum veniens de anno 1621 ab oppido Madriti, ubi apud regiam maiestatem orator 
pro Principatu Cathaloniae eram, Caesaraugusta pertransirem, Casanate ipsum non bene 
accepisse quae ego contra suam ipsius opinionem, et contra ipsum inibi scripseram, quatenus 
nocebant praetentioni nobilissimi viri, pro quo ipse scribebat, cuiusque partes ipse, non uti 
advocatus solum, sed ut verums amicus, et ut posset quicumque alius pro proprio interesse, 
agebat (utinam sic omnes advocati causas susciperemus nostrorum clientulorum) in causa 
ducatus Villaeformosae, quae adhuc tunc in secunda instantia pendebat indecisa”. Ens sorprèn 
que J. LALINDE, La literatura foral y jurídica en el reino de Aragón cit. no dediqui atenció als 
Consilia sive responsa (vol. I, Saragossa, 1606) de Casanate, tot un referent entre els juristes 
de la Corona d'Aragó de la seva època —el veiem contractat per Tortosa com a advocat de 
màxim renom al subcapítol III.2.1.  
185. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
303.13: “De hac ratione nostra fundata in praesumpto tacito pontificis assensu, pluribus agit 
novissime don Franciscus Salgado, quem in hac alma urbe hoc anno 1639 vidi, et tractavi, 
cognovique eminentem, et doctissimum virum, in novo tracta. de iusta retentione, etc. (non 
bene convenio cum hoc titulo, et eius omnimoda materia) 1 par., cap. 2, in initio per multos 
num.” Llegim com a molt positiva —en tant que critica l’excés de modèstia de l’autor castellà— 
la valoració fontanellana al títol de la flamant obra (ibidem, cap. 479.10, adverbi “novissime”) —
F. SALGADO DE SOMOZA, Tractatus de supplicatione ad Sanctissimum a litteris et bullis 
apostol[icis] nequam, et importune impetratis in perniciem Reipublicae, regni aut regis, aut iuris 
tertij praeiudicium, et de earum retentione interim in Senatu, Matriti, Apud Mariam de Quiñones, 
A costa de Pedro Coello, Mercader de Libros, 1639. 
186. Vegeu un quadre eloqüent al respecte a M. PEÑA, Cataluña en el Renacimiento cit., p. 165.  
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d’inventaris post mortem on els llibres d’un jurista difunt són més “descrits a 

pes” que no pas identificats d’un en un. Al nostre entendre, en aquesta opció 

per descriure lots sense esmerçar-se en els seus components hi incideix 

bàsicament l’escàs valor intrínsec de cadascun dels llibres jurídics i el poc preu 

que se’n pagaria d’un en un —cal tenir present la mecànica contínua de 

reimpressions i reedicions suposadament millorades, enriquides amb índexs i 

repertoris o contribucions d’altres autors; i paral·lelament, que la popularització 

de la impremta abarateix contínuament costos respecte temps precedents—; i 

hi pot incidir també, almenys en certs casos, la incomprensió per part de 

famílies llegues d’un univers de regles i conceptes en llatí que només dominava 

el difunt.  

b) Si la possessió de llibres per part dels juristes no és tant per llegir-los sinó 

‘només’ per citar-los o referir-los. Això, del tot cert, no ens sembla susceptible 

d’un judici negatiu per se. En la cultura del ius commune tardà, tan llunyana 

dels ideals codificadors contemporanis que el liberalisme exalçaria a partir dels 

postulats del iuscentrisme racionalista, s’ha produït, des de molt diversos punts 

d’Europa, una proliferació de fonts i recursos, sobretot doctrinals i 

jurisprudencials, que marquen una nova metodologia de treball als operadors 

jurídics187. Per reforçar llurs arguments, aquests multipliquen les cites 

d’autoritats, sovint de forma cumulativa més que analítica, i no sempre de 

forma contrastada. Per tant, molts llibres canvien llur funció, esdevenen dipòsits 

fragmentaris, macles de saber. D’ací la proliferació d’índexs, repertoris i 

sumaris —prou sentida a l’època188— a què acabem d’al·ludir. Però d’això no 

se’n pot detraure un judici negatiu, puix a Catalunya, com a tants altres llocs, 

els advocats no són sinó uns pràctics que han de tenir eines amb què defensar 

els casos de llurs clients. I tals eines ja no poden ser únicament, com dos-cents 
                                                 
187. A. CAVANNA, La conscience du juge dans le ‘stylus iudicandi’ du Sénat de Milan, dins de 
J.-M. CARBASSE i L. DEPAMBOUR-TARRIDE, “La conscience du juge dans la tradition 
juridique européenne”, Paris, PUF, 2009, p. 229-262, no pot ser més agut a l’hora de sintetitzar: 
“Volumineux, opinable, controversé: voilà trois adjectifs qui me semblent le mieux qualifier, en 
général, le dernier droit commun.”   
188. Giuseppe Ludovisi, oïdor general a la província d’Úmbria, reflexiona de manera agredolça 
sobre la nova manera de treballar que aprecia entre els seus coetanis, de qui constata un nivell 
de lectura molt inferior al d’antany. Vegeu la carta inicial que adreça al públic a G. LUDOVISI, 
Decisiones seu diffinitiones causarum Perusinarum et provinciae Umbriae ... nunc denuo in 
lucem editae multo quam unquam antea auctiores, et doctorum aliquot virorum annotationibus 
locupletatae, Lugduni [Lió], Apvd Carolvm Pesnot, 1582. És consultable a la BICAB. 
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anys enrera, ells llibres ordinaris de dret civil i/o canònic i uns manuscrits dels 

Usatges barcelonins i del dret paccionat de Catalunya189, objecte d’un tracte 

fiscal privilegiat190!  

 

El nostre Fontanella és una excepció molt honrosa al perfil de jurista 

exclusivament pràctic que acabem d’apuntar. No concep l’activitat forense com 

a quelcom renyit amb l’anàlisi profunda dels casos i la consegüent reflexió 

doctrinal. Sens dubte s’aplica la màxima de què un advocat és millor com més 

hagi llegit191. Tres elements ens permeten confirmar la convicció de què la seva 

bibliofília no és ni únicament pragmàtica ni té el més mínim afany ostentatori, 

sinó científic i vocacional:  

a) La imatge que esbossa de l’advocat olotí el seu jove col·laborador —

passant, si es permet— Francesc Millet, en les ratlles que li dedica al principi 

del primer volum del De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus 

tractatus (ed. 1612)192. Hi explicita l’agraïment per tot el que li ha ensenyat el 

mestre; i, sobretot, la sort d’haver-li pogut compensar part del deute contret a 

base d’ajudar-lo en el procés de correcció i revisió de l’obra; una obra de la 

qual afirma haver viscut l’etapa definitiva, on el jurista estaria abocat de manera 

frenètica i sense pausa a remenar llibres: “Ecce contigit, dum in hoc moerore 

essem [i. e. quan m’entristia no saber com restituir tants favors rebuts], quod tu 

te operi doctissimo, quod nunc profers in lucem omnibus numeris absolutum, 

accingeris, in quo iam in revolvendis libris, quibus sine intermissione 

incumbebas totus, ut perfectum exiret opus, iam in emendandis mendis, quae 

                                                 
189. L’obligatorietat de tenir els cinc ordinaris de dret civil o almenys els de dret canònic per fer 
d’advocat, jutge o assessor es consagraria mitjançant la constitució 12/1359 i s’ampliaria amb 
els Usatges de Barcelona i les constitucions i els capítols de Cort de Catalunya a través de la 
constitució 17/1422 —CYADC (1704), I, 2, 6, 4 i I, 2, 4, 1. J. A. IGLESIAS, Els llibres dels 
juristes: un record d’època universitària i una necessitat professional, dins de “[Actes del] XVII 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó”, Barcelona, 2003, vol. II, p. 729-744. 
190. M. TURULL, El gobierno de la ciudad medieval, Barcelona, CSIC, 2009, p. 438-439, refereix 
el privilegi de 21.VII.1340 —CYADC (1704) II, 3, 11, 1— que manaria als responsables de 
talles que s’exigirien en municipis catalans que seguissin valorant de la forma més baixa 
possible els llibres pertanyents a juristes, com a instruments d’un treball d’utilitat pública. 
191. G. LUDOVISI, Decisiones seu diffinitiones causarum Perusinarum et provinciae Umbriae 
cit., cap. 115.17. 
192. Millet té força presència a partir als capítols II.7-8 del present treball, i el capítol II.5 versa 
sobre el De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus. 
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inter excudendum prorumpebant, et in alijs pluribus, quae editio necesse habet 

ministeria, mea qualicunque dignatus es operula iuvari”193. 

b) A l’estudi de Joan Pere Fontanella s’hi convoquen reunions de treball amb 

altres advocats en circumstàncies extremadament delicades per a les 

institucions públiques; per exemple, quan la Diputació del General i el Consell 

de Cent de Barcelona, al llarg de l’octubre del 1622, es plantegen no 

acompanyar el bisbe de Barcelona Joan Sentís en l’acte del seu jurament com 

a virrei, considerat improcedent puix que Felip III (IV de Castella) encara no ha 

prestat el seu propi i preceptiu jurament194. En tal conjuntura, Fontanella encara 

no és assessor ordinari de la Diputació ―factor que hauria pogut explicar 

parcialment el recurs al seu estudi particular. La gran abundància de llibres que 

es troba a casa seva —més extraordinària que antany195?— és la clau196. Diem 

casa seva perquè a la Barcelona del segle XVII hi ha un vincle indissociable 

entre casa, estudi i biblioteca197. Això explica que els síndics o procuradors que 

                                                 
193. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), prolegòmens.  
194. Parlem d’aquest conflicte constitucional als subcapítols II.6.2 i IV.2.2 de la present tesi.   
195. A. ESPINO, Libros, lecturas y lectores cit., p. 206, confirma la tendència apuntada per 
Manuel Peña d’un descens en el número de llibres posseïts per juristes a la primera meitat del 
segle XVII respecte la darreria de la centúria precedent —si bé es mantenen com a líders en 
paràmetres quantitatius respecte d’altres col·lectius. 
196. ACA, Generalitat, N-181, fol. 1218v, deliberació de 18.II.1623 del consistori de diputats i 
oïdors de comptes mitjançant la qual s’ordena un pagament de quinze lliures a Joan Pere 
Fontanella "per los molts y diversos treballs que per ell són estats presos y sostinguts en lo fer 
de un memorial se féu per lo dit General en sa casa per dit Fontanella iunctament ab los 
assessors y altres doctors aplicats per ses senyories en lo fer de dit memorial per lo negoci de 
la contentió corrent del jurament del senyor bisbe de Barcelona, en lo qual se ocupà diversos 
dies ab revolutions de molts llibres y moltes doctrines, accudint en sa casa per a fer lo dit 
memorial los dits doctors aplicats dematís y tardes, que fonch negoci de molta discu[ss]ió, 
treball y doctrina...". Es reitera la idea del treball a casa de l’advocat d’origen olotí “ab revolutió 
de molts llibres y moltes doctrines” ibidem, fol.1218v-1219r (18.II.1623 també). Les cursives són 
de la nostra responsabilitat. 
197. M. PEÑA, Libro e Inquisición: conflictos y actitudes sociales en Barcelona en el siglo XVI, 
en “Historia Social” 14 (1992), p. 85-95, esp. p. 92, i Élites y cultura escrita en la Barcelona del 
Quinientos, en “Manuscrits” 14 (1996), p. 211-229, esp. p. 218, apuntaria a la pressió 
inquisitorial patida sobre el control de les lectures durant el tercer quart del segle XVI com un 
factor que empenyeria els barcelonins, particularment de classes benestants —entre ells els 
juristes— a buscar dins llurs cases espais de major intimitat per als llibres, per reserva o 
prudència. A Fontanella o a altres juristes no els reconeixem tant en aquesta conjuntura com en 
la d’un “studi” dignificadíssim, ubicat en un nivell noble de la casa —id. aut., Cataluña en el 
Renacimiento cit., p. 232—, en la línia d’A. GARCIA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres. 
Economia i vida quotidiana (1652-1714), Vic, Eumo Ed., 2004, p. 54: “En el model de vida 
allunyada del treball manual, els llibres adquirien un pes fonamental i un valor diferenciador, de 
tal manera que la ‘llibreria’ o biblioteca podia ocupar una habitació especialitzada en les ‘cases 
grans’, i la dotava d’un caràcter especial”.  
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han de tenir tractes amb l’advocat olotí estiguin contínuament visitant-lo a la 

seva llar198 i arribin a lamentar l’enorme dificultat per treure’l del seu estudi199. 

Precisament per preservar la sacralitat dels propis espais de concentració —

sobretot— i recepció de col·laboradors i clients —això ho afegim nosaltres—, 

en la seva segona gran obra, Fontanella dedicarà una reivindicativa decisio al 

respecte que mereix el professional del dret a no patir les immissions 

d’artesans propveïns sobrevinguts que farien activitats sorolloses i molestes, 

com és ara ferrers200.  

c) A principis de la dècada de 1640, en un moment determinant de sa vida com 

és el de redactar ses darreres voluntats —ens hi estendrem al subcapítol 

II.12.1—, Joan Pere Fontanella mostra una predilecció poc corrent pel fill petit 

Francesc a través de diverses clàusules, entre les quals cinc llegats. Confiat 

que el tal Francesc completarà els estudis jurídics que té iniciats, estableix que 

se li financiï el doctorat i l’agregació a la Universitat de Barcelona, se li pari 

casa i, el que ens interessa ara, se li comprin “llibres de lleys fins en dos-centas 

lliures de prompte” i, a més, “li sian donats dels meus un joch de textos civils y 

altre de canònichs de la mia llibreria, en què n’[h]i ha dos jochs de un dret y 

altre, y alguns altres llibres de lleys de la mateixa llibreria, aquells que 

apareixerà a dita ma muller, fent-ho mirar per persona que [h]u entenga que no 

faran molta falta a la mia llibreria ni la deformaran”. La part restant de la seva 

biblioteca Fontanella la llega a sa muller, convençut que sabrà repartir-la 

oportunament entre els fills —“[ella] sabrà ben mirar per sos fills y donarà a 

                                                 
198. En donem testimonis a tall només exemplificatiu, perquè l’enumeració completa fóra tant 
esgotadora com inútil: ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 16.VI.1627 
de Gabriel Martí Burguès; vol. 12 (CR), carta de 31.VIII.1628 del mateix; vol. 16 (CR), carta de 
22.IX.1632 de Pere Joan Miravall. 
199. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 9.III.1634 de Jaume Gendarme 
als jurats de Girona. 
200. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 503. El 
cas sobre el qual l’olotí edificaria aquesta decisio el protagonitzarien el serraller Joan Bassa i el 
jurista Baltasar Morell —magistrat de la Reial Audiència entre 1614 i 1622, J. L. PALOS, Els 
juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 190— i es resoldria el 28.IX.1615 a la mateixa 
Audiència a favor del segon. Amb manifesta parcialitat, cal dir-ho, tot posant l’accent en què en 
el moment en què Morell havia elegit domicili no s’efectuaven activitats molestes a la casa 
veïna, i preterint, en canvi, que Bassa ja n’ostentava la propietat. Al cap. 503.26 Fontanella 
resumeix subtilment aquesta iniquitat: “Senatus noluit tempus praeteritum considerare, sed ad 
praesentem statum attendere, quo cum doctor suam domum occupavit, et inhabitare caepit, 
nullus faber erat prope se, sed voluit venire postea, quod non permisit propter molestiam, quam 
causabat, et causare poterat doctoris studijs”.  
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quiscú lo que convindrà”. Elements a subratllar d’aquestes disposicions? 

Diversos, que llistem ràpidament: La idea que per fornir la biblioteca d’un jurista 

hi ha una combinació òptima d’herència i adquisicions; la quantia elevada del 

llegat destinat exclusivament a llibres corrobora la importància que l’olotí els 

dóna; un lot de textos civils i canònics suposa uns deu volums, i segur que no 

és l’únic material duplicat en sa biblioteca; es confia en l’esposa, degudament 

assessorada per un expert, sobre els volums que poden ser retirats de la 

biblioteca sense deformar-la —senyal que Fontanella té una concepció molt 

madura del que ha de ser la biblioteca d’un home del seu perfil, i creu haver-la 

materialitzada—; finalment, un factor sorprenent —sobre el qual tornarem, per 

exemple al final del subcapítol II.5.2—, la sorpresa majúscula perquè l’advocat 

no veu en son primogènit Josep Fontanella el dipositari natural de la seva 

confiança, del seu saber i dels seus volums jurídics.  
 

II.3.2. Sobre el fons bibliogràfic fontanellà: recursos per pal·liar la falta 

d’inventaris post mortem 

 

En les darreres dècades, els inventaris post mortem han estat un recurs 

fonamental per estudiar la vida material i cultural a Europa201. Pel que fa a 

l’àmbit jurídic i a l’edat moderna, han permès copsar l’abast i la intensitat de la 

circulació de llibres al continent i la importància d'aquest fenomen per al cultiu, 

a casa nostra202 o a Castella203, de la tradició del ius commune tardà, un 

                                                 
201. El pioner gallec A. EIRAS ROEL, La documentación de protocolos notariales en la reciente 
historiografía modernista, en “EHDAP” VIII (1980), p. 7-27 —esp. p. 14-16 per als inventaris—, 
o id. aut., De las fuentes notariales a la historia serial: una aproximación metodológica, dins de 
“Aproximación a la investigación histórica a través de la documentación notarial”, Mucia, 
Seminario ‘Floridablanca’, 1985, p. 15-30, ofereix un repàs sintètic de: a) l’auge de la 
documentació notarial —dins la qual els inventaris post mortem constitueixen una eina 
privilegiada— a l’Estat espanyol a partir dels anys 1960-70, per influència de la historiografia 
francesa; b) l’eixamplament de la projecció de tal documentació de la història rural a altres 
àmbits, com el social, el mercantil i les mentalitats; c) les possibilitats d’aquest tipus de fonts, 
sobretot processades de forma serial i a través de mitjans informàtics; d) advertiments 
metodològics crítics. Escollim J. H. MUÑOZ, Alguns aspectes de la vida material a Tortosa 
durant l’edat moderna (1553-1642), Tortosa, Coop. Graf. Dertosense, 1997, com a exemple 
sobre l’aplicació de les dades dels inventaris post mortem a la historiografia local catalana 
moderna.  
202. A. ESPINO, Las bibliotecas de los juristas catalanes en la primera mitad del siglo XVII. El 
caso de don Narcís Garbí, en “AHDE” LXXIII (2003), p. 545-574.  
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sistema d’arrels compartides amb nombrosíssims empelts d’espais polítics 

territorials i locals. I no sols això. Els inventaris també han ajudat a il·lustrar la 

força amb què el ius commune, entès com un tronc de preceptes i conceptes, 

amb frondoses ramificacions doctrinals i jurisprudencials, impregnaria els 

dominis hispànics transatlàntics204. 

 

Si ens centrem en els treballs relatius al nostre país, apreciem que s'han ofert 

moltes dades, factor positivíssim. No sols des d’una perspectiva merament 

quantitativa, sinó també analítica —i més interessada que neutra205. Se’ns han 

identificat els segments socials on el fenomen lector tenia més incidència, llurs 

preferències de consum —monotemàtiques o plurals, de primera mà o 

d’ocasió—, etc. Se’ns han reconstruït parcialment les biblioteques d’alguns 

jurisconsults difunts —d’una banda, les dades dels inventaris solen ser 

fragmentàries; per altra part, són majoria els traspassats de qui no s’inventarien 

els béns. Ens faltarà, d’ara endavant, integrar aquests coneixements, donar-los 

una nova dimensió: Els volums de literatura jurídica d’antany, com els d’avui, 

pertanyien a tipologies molt diversament connotades206; a més, els seus autors 

o curadors els havien confegit dins unes coordenades precises i amb unes 

intencions molt clares. Hem d’estar vacunats contra l’aparent neutralitat o 

inocuïtat dels títols que apareixen en un fred llistat bibliogràfic, també —o més 

encara— els de ciència jurídica. Fins i tot dins d’una mateixa categoria d’obres 

s’hi poden aixoplugar continguts diametralment oposats: La decisio piemontesa 

num. 91 d’Antonino Tesauro o la quaestio criminalis num. 39 de Lluís de 

Peguera consagrarien una noció de sobirania i conduirien a un reforçament 

                                                                                                                                               
203. Sense moure’ns d’exemplars recents de la revista cabdal per a la història del dret de l’Estat 
espanyol, J. L. BARRIO MOYA, La biblioteca jurídica de don Fernando Queipo de Llano y 
Valdés, consejero de Carlos II en el Real de Órdenes (1677), en “AHDE” LXXV (2005), p. 683-
700; id. aut., Una importante biblioteca jurídica madrileña del siglo XVII: la del oidor don Luis 
Barahona Saravia (1689), en “AHDE” LXXVII (2007), p. 481-506. 
204. J. BARRIENTOS, Librería de don Sebastián Calvo de la Puerta (1717-1767), oidor de la 
Real Audiencia de Guatemala, en “Revista de estudios histórico-jurídicos” 21 (1999), p. 337-
373, per citar només un exemple.  
205. M. PEÑA, El mundo del libro jurídico en Barcelona en el siglo XVI, en “EHDAP” XIII (1995), 
p. 105-136. Es tracta d’un article reproduït fil per randa al capítol 9 —titulat “de la ley a la 
notaría: el mundo del libro jurídico”— de la seva monografia El laberinto de los libros. Historia 
cultural de la Barcelona del Quinientos, Madrid, Pirámide, 1997, p. 439-468. 
206. Vegeu per exemple el subcapítol II.9.2 en relació als reculls de consilia.  

149



dels aparells d’Estat difícilment compatibles —que no incompatibles— amb la 

poliarquia finisecular de l’Europa de l’alta edat moderna que es reflectiria a les 

Decisiones fontanellanes207. 

 

En un moment inicial de la nostra recerca, teníem l’esperança de poder 

alimentar aquesta tipologia d’estudis amb dades i estadístiques extretes de 

molts inventaris post mortem nous. Dels Fontanella —ambició prioritària— i de 

molts altres juristes que, com Joan Pere, són aconductats per assessorar la 

ciutat de Girona entre els segles XVI i XVII i desfilaran pels capítols III.3 i III.4 

de la present tesi. A la pràctica tal desig no s’ha pogut materialitzar perquè del 

patrimoni dels dits advocats en concret se’n confegirien o se’n conserven 

relativament pocs inventaris ―i la recerca d’aquests és molt més feixuga que 

no pas a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, on l’investigador gaudeix 

d’un utilíssim buidatge en fitxes208. El que hem pogut espigolar del fons 

consultat són els inventaris detallats de les biblioteques dels juristes Sebastià 

Estrabau209 i Francesc Prats210. Han estat satisfactòries de forma només molt 

                                                 
207. M. T. GUERRA MEDICI, Principi e giuristi nella prima età moderna cit., p. 36 i s. L. de 
PEGUERA, Liber quaestionum criminalium ... in sacro Regio Criminali Concilio Cathaloniae pro 
maiori earum parte decisarum, Barcinonae [Barcelona], Apud Hubertum Gotart, 1585, cap. 39, 
comenta diverses resolucions del Reial Consell Criminal de 1570, 1582 i 1584 que legitimarien, 
atenent a consideracions de dret natural i de caràcter polític, remissions de delictes o guiatges 
contraris al dret positiu general català. Parlem sobre la naturalesa de les Decisiones 
fontanellanes al capítol II.9.2. 
208. Cal felicitar l’AHG per l’esforç d’haver buidat i inventariat els testaments i els ―valgui la 
redundància― inventaris post mortem de cinc de les onze notaries públiques de Girona; 
dissortadament per a nosaltres, aital tasca només s’ha escomès fins a les portes del segle XVII 
(l’any 1606). Pel que fa a les sis notaries i als anys restants, els llibres de comptes, quan es 
conserven, faciliten l’avenç de la recerca. 
209. AHG, Notaries de Girona, GI-09/565 (23.I.1634). Ens n’interessa singularitzar una obra 
―un opuscle, sens dubte― que no hem vist mai citada enlloc i que resultaria de gran utilitat a 
tothom qui volgués, als nostres dies, aproximar-se a la literatura jurídica del ius commune: Un 
Modus legendi abrevieturas in utroque jure. La resta de títols corresponen als textos comuns de 
l’escola de la glossa i del comentari, als reculls clàssics de jurisprudència judicial ―vegi’s aquí 
‘clàssics’ com una censura de manca d’actualització― o a la tractadística; si no fos per la 
presència d’un volum de les constitucions de les Corts catalanes del 1599 creuríem trobar-nos 
davant la biblioteca d’un avantpassat de Sebastià Estrabau a la qual el jurista no ha volgut 
modificar res. Volem subratllar una sobrerepresentació de documents abocats a la praxi 
(mètodes, pràctiques, formularis) respecte el que fóra comú a l’època. Curiosament, hi falten 
obres cabdals de dret català esdevingudes imprescindibles per defensar els clients del dia a 
dia. 
210. Ibidem, GI-09/566 (17.VI.1639). L’inventari de Prats reflecteix una situació diferent a la 
suara referida. L’adequació bibliogràfica es percep a través de la literatura jurídica del propi 
país ―Antoni Oliba, les Decisiones i la Praxis de Lluís de Peguera...― i també, per exemple, 
de la mà dels decisionistes portuguesos, molt actius i ben acollits a Catalunya a partir de la 
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parcial les dades sobre els volums acumulats per Jaume Torrent i per Narcís 

Valencas, i frustrant la promesa incomplerta del llistat corresponent a l’advocat 

Jacint Camps —més decebedora, si escau, perquè era d’esperar trobar-hi els 

llibres que haurien pertangut a son oncle Jaume Vives211.  

 

Què hi ha sobre el que al paràgraf superior hem qualificat de “ambició 

prioritària”? Ens hauria abellit poder concretar la informació del present 

subcapítol dedicat a la bibliofília fontanellana amb un llistat complet de les 

obres que deixa el nostre jurista en morir, el 29 de desembre de 1649 —1650 a 

l’època. Però ens ha estat del tot impossible, puix ni la seva muller i hereva —

amb facultat d’elegir entre els fills— ni els marmessors insten la confecció d’un 

inventari dels seus béns relictes212. En tenim plena seguretat, derivada de què 

la litigiositat entorn del patrimoni fontanellà serà molt intensa i durable, hem 

tingut la sort de localitzar-ne i seguir-ne la petja —vegeu els subcapítols II.12.2 i 

s.—, i en cap document s’ha mencionat mai tal instrument: En cas d’haver 

existit, sens dubte uns o altres pretendents l’haurien esgrimit i invocat. L’anhelat 

inventari s’hauria hagut de fer o començar devers el gener de 1650213. Vist el 

valor que Fontanella dóna a la seva llibreria, i la condició de juristes de dos dels 

seus fills —el gran, a més, és aleshores regent la Cancelleria sota obediència 

de Lluís II (XIV)—, versemblantment hi hagués constat un llistat complet i força 

fiable de les obres, com l’hem trobat amb els Estrabau i Prats citats. Per tant, 

s’hauria detallat més que el nombre de volums d’un tal o un qual format, en 

                                                                                                                                               
segona meitat del segle XVI: En són paradigmàtiques les Decisiones supremi Senatus regni 
Lusitaniae d’António da GAMA, que l’any 1597 havien conegut una edició barcelonina feta per 
Gabriel Graells i Gerard Dòtil. 
211. Vegeu al capítol III.3 les pàgines dedicades a Jaume Torrent, Bernat Valencas, Jacint 
Camps i Jaume Vives.  
212. Sobre les persones habilitades en el dret català de l’edat moderna per instar la confecció 
d’un inventari post mortem i llurs raons, X. LENCINA, Los inventarios ‘post-mortem’ en el 
estudio de la cultura material y el consumo. Propuesta metodológica. Barcelona, siglo XVII, 
dins de J. TORRAS i B. YUN (dir.), “Consumo, condiciones de vida y comercialización. 
Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX”, [s.l.], Junta de Castilla y León, 1999, p. 41-59, esp. p. 42-
44. Per a una visió més estrictament històrico-jurídica sobre els efectes de l’inventari post 
mortem en les cultures jurídiques que han impregnat Catalunya al llarg de la història, J. A. 
OBARRIO, La recepció del ‘beneficium inventarii’ en les fonts i en la doctrina catalana, en 
“RDHC” 5 (2005), p. 61-97. 
213. Versemblantment hauria figurat, com altres disposicions de Margarida Fontanella (i. e. 
Garraver de Fontanella) successives al decés de son espós, a AHPB, 691/9 —manual de 
Josep Païssa corresponent a l’any 1650. 
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més bon o mal estat, com Peña lamenta i com ens ha succeït amb Torrent i 

Valencas. Hi hauria hagut la indicació dels llocs i les dates de les edicions? Els 

casos en què es coneixen tals dades, per exemple el de Narcís Garbí (†1615), 

responen a la diligència previsora i catalogadora del propi jurista, més que no 

pas a una extrema diligència d’un notari o dels seus ajudants214.  

 

Hom pot pensar. A falta de l’inventari del pare, podem recórrer al mateix 

instrument d’algun dels seus fills per reconstruir —amb riscos evidents— la 

biblioteca fontanellana. Una còpia de l’inventari de Josep Fontanella ha estat 

l’únic consol en la recerca, i no s’hi esmenta ni un sol llibre215. Així, hem de 

creure que possiblement els volums de l’autor del De pactis nuptialibus es 

partirien entre els diferents descendents, o anirien a parar a la casa Sala 

d’Arenys amb la vídua Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) o bé 

romandrien a la casa gran de la baixada de Sant Miquel, amb destí atzarós i 

habitants successius que sacrificarien progressivament el conjunt216. 

 

Davant la ineficàcia dels instruments notarials, no ens queda sinó una via 

subsidiària per intentar complir amb el nostre propòsit: identificar els llibres que 

Joan Pere Fontanella pogué posseir —o almenys els que tingué a 

disposició217— a partir de les cites i remissions que en faria a les seves 

al·legacions i obres de literatura jurídica, tenint tothora present les fonts i la 

                                                 
214. A. ESPINO, Las bibliotecas de los juristas catalanes cit., p. 545.  
215. A AHBC, Saudin Fol.-101, item 3, aprenem que la data de l’inventari és 26.IX.1680. En 
l’hipotètic cas que Josep Fontanella hagués deixat una biblioteca nodrida —que incorporés més 
o menys volums que haurien pertangut a son pare—, visiblement aquesta no hauria acabat 
engruixint els fons molt fluixos en dret català de la Universitat de Perpinyà, vila on moriria: F.-G. 
BELLEDENT, La Bibliothèque publique de l’Université de Perpignan au XVIIIe siècle, dins 
“Revue française d’histoire du livre” 88-89 (1995), p. 267-299.  
216. Sobre tal casa gran, remetem al capítol II.12. En definitiva, cal prendre amb molta precaució 
el to absolut emprat per D. GIRONA, En Joseph Pella y Forgas (1852-1918), en “BRABLB” 70 
(1921), p. 1-14, esp. p. 3-4, predicant del jurista nascut a Begur que “era bibliòfil y adquirí la 
major part de la biblioteca de la familia Pinós y Comes; del celebrat autor del Viridiarum artis 
notariatus, imprès en 1704, axí com d’En Fontanella y d’En Jaume Cancer”.  
217. És de suposar que juristes de recta consciència i ben relacionats a Barcelona podrien 
accedir a biblioteques ben nodrides com podrien ser les d’alguns instituts religiosos, si bé no en 
tenim cap testimoni —a Mallorca han fet més sort, un valuós document de 1657 dels jurats de 
la universitat del regne reconeix que “és molt ordinari acudir los advocats a las llibreries de Sant 
Domingo, de la Companyia de Jesús, Sant Francesc y altres parts a ont encara que se·ls 
permet mirar los llibres no emperò traure·ls de la llibreria”: A. PLANAS, La abogacía en el Reino 
de Mallorca (siglos XIII-XVIII), Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner ed., 2003. 
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metodologia de treball emprades pels seus coetanis. Es tracta d’un mètode 

especulatiu d’utilitat força relativa, per la qual cosa hi aboquem unes energies 

limitades, tot confiant en obtenir resultats a molt llarg termini.  

 

El primer pas d’aquest exercici és eminentment teòric, de mer emmarcament —

als paràgrafs successius l’acompanyarem de concrecions. Consisteix en 

assenyalar categories o tipologies de les obres que, arran de les seves cites218, 

sabem no faltarien a la biblioteca de Joan Pere Fontanella. Les proposem en 

un quadre-resum sense pretensió d’exhaustivitat219: 1) Normativa, 

fonamentalment el Corpus Iuris Civilis, el Corpus Iuris Canonici, compilacions 

de dret català i altres materials legislatius. 2) Les obres mestres dels grans 

glossadors i comentaristes, en dret civil romà i en dret canònic; i. e. els 

commentaria o les repetitiones dels Bartolo de Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, 

Giovanni Andrea, Niccolò Tedeschi —conegut com l’abat panormità—, etc., la 

majoria d’ells italians dels segles XIII a XV. 3) Els treballs dels continuadors, a 

partir del segle XV, de la línia dels comentaristes en els àmbits civilista i 

canonista, entre els quals en Fontanella tindrien un particular ressó Filippo 

Decio o Diego Covarrubias de Leyva —per citar dos canonistes ben diversos—; 

tindrien molta menor acollida a les lleixes fontanellanes les obres del que 

comunament s’ha anomenat com a humanisme jurídic o mos gallicus220; 4) 

Comentaris de legislació de regnes, principats, ducats, comtats i altres espais 

polítics d’Europa: en l’àmbit català, Jaume de Marquilles, Jaume de Montjuïc, 

Guillem i Jaume de Vallseca i Jaume Callís per als Usatges, Tomàs Mieres per 

a les constitucions, etc.; en relació a Castella —amb un dret i una doctrina cada 

cop més coneguts a Catalunya221, però respecte els quals Fontanella s’aplicaria 

                                                 
218. Donada la profusió de cites dels autors i obres significadíssims que desgranarem tot seguit 
en la literatura jurídica fontanellana, considerem inútil una tasca minuciosa d’identificació.  
219. Com que il·lustrem poques obres amb bibliografia complementària, li anticipem al lector una 
possible font per enriquir-se sobre aquest ampli panorama de fonts: A. CAVANNA, Storia del 
diritto moderno in Europa. 1: Le fonti e il pensiero giuridico, Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 
1982. 
220. Aquest corrent crític i historicista, exitós sobretot a França, on deixaria espai per a un nou 
dret promogut per la monarquia, tindria escàs ressó a la Catalunya de l’alta edat moderna: L. 
FIGA, ‘Mos italicus’ y los juristas catalanes, dins de J. FIGA (cur.), “Miscel·lània Lluís Figa i 
Faura”, Barcelona, Fundació Noguera, 2000, p. 111-132, esp. p. 126-128. M. PEÑA, El mundo 
del libro jurídico en Barcelona cit., p. 122-123. 
221. Ibidem, p. 123-124. 
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a marcar distàncies, per evitar confusions222—, Alfonso de Acevedo —de forma 

més àmplia— o les glosses de Palacios Rubios o de Diego del Castillo o els 

comentaris d’Antonio Gómez i el seu addicionador Diego Gómez Cornejo o de 

Tello Fernández en relació a les Leyes de Toro; juristes com el no prou valorat 

Pierre Rebuffi per a les Ordonnances règies franceses223 o Antonio Sola per a 

les noves constitucions del duc de Savoia, Barthélemy de Chasseneuz per a 

les coutumes de Borgonya o Nicolas Bohier per a les de Bourges, etc. 5) 

Comentaris de jurisprudència de rotes i tribunals d’arreu d’Europa: de la Seu 

Apostòlica evidentment (començant per Guillem de Caçador, Achille i Cesare 

de Grassis i acabant per les ‘recentiores’ decisiones curades per Prospero 

Farinacci), dels territoris sota jurisdicció papal (Cesare Barzi per a Bolònia, 

Giuseppe Ludovisi per a l’Úmbria, Jérôme Laurent o des Laurents per a 

Avinyó), però també de Nàpols —autèntic niu de decisionistes224— (Matteo 

degli Afflitti, Tommaso Grammatico, Vincenzo de Franchis, Francesco Vivio, 

Antonio Capece), Sicília (Garzia Mastrilli), Florència (Gerolamo Magoni), Lucca 

(Giuseppe Ludovisi novament), Màntua (Giampietro Sordi), la mercantívola 

Gènova (Flaminio Cartari o Marco Antonio Belloni), la Savoia i el Piemont (el 

gran canceller ducal Ottaviano Cacherano d’Osasco, Antoine Favre, Antonino 

Tesauro i el seu fill Gaspare Antonio), el Delfinat (Guy Pape i els seus 

                                                 
222. El nostre advocat demostra conèixer-los i citar-los amb comoditat, no sense advertir que 
Castella constitueix un espai polític completament divers a Catalunya en matèria jurídica: J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 163.7: “Hic non 
regimur legibus regni Castellae, propriis legibus vivimus, nullam dependentiam habentibus ab 
illis legibus.” Francesc Ferrer i Nogués s’hauria expressat vint anys abans en la mateixa línia, i 
amb més duresa que l’olotí, per denunciar l’apropiació en exclusiva del terme ‘espanyol’ per 
part dels juristes castellans, a Commentaria sive glossemata, ad utiliorem quandam ex 
constitutionibus principatus Cathaloniae incipientem, ‘Los impubers’, Illerdae [Lleida], per 
Ludouicum Menascal Typographum, 1617, glossa 4, num. 2-3: “Et ratiocinantur omnes Tauriste 
in prin. l. 27. Tau. et authores hispanici (ut ipsi asserunt, quod melius dixissent castellani, non 
enim hispani hi soli sunt, sumus enim et nos hispani, et forsan urgentiori titulo, et tamen non 
suis legibus vivimus, nec maior pars Hispaniae vivit, et tamen passim legem Hispaniae allegare 
dicunt, quod ferre non possum.”  
223. J. GARCÍA MARTÍN, En los orígenes del derecho comparado. Pierre Rebuffi (1487?-1557) 
y la creación de una tradición jurisprudencial salmantina en el comentario del derecho regio, 
dins de S. de DIOS, J. INFANTE i E. TORIJANO (eds.), “Juristas de Salamanca, siglos XV-XX”, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p. 13-79.  
224. V. I. COMPARATO, Uffici e Società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell’ideologia del 
magistrato in età moderna, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1974 —de fet, una obra sobre la 
venalitat d’oficis a la Nàpols sota domini hispànic—, p. 204, comptabilitza com a mínim uns 
cinquanta-cinc reculls de Decisiones —obres difusores de jurisprudència judicial— i altres 
treballs de divulgació jurídica a càrrec de consellers o advocats del Sacro Regio Consilio 
napolità, entre Matteo d’Afflitto i l’any 1659.  
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addicionadors, François Marc), Bordeus (Nicolas Bohier), Tolosa (el cèlebre 

recull de Jean Corsier millorat per Étienne Aufréri), la Provença —en matèria 

prevalentment fiscal— (François de Clapiers de Vauvenargues), París (Anne 

Robert), la Càmera Imperial germànica situada a Espira225 (Andreas Gail o 

Joachim Mynsinger von Frundeck) o Portugal —molt seguit a Catalunya— 

(Álvaro Vaz, António da Gama i el seu addicionador Blas Flórez Díaz de Mena, 

Jorge de Cabedo, Belchior Febo), etc.; a principis del segle XVII tindrien gran 

predicament, puix s’identificarien amb la solució als dèficits de certesa detectats 

al sistema del ius commune226. 6) Reculls de consilia o responsa, i. e. 

dictàmens, parers o al·legacions que els millors juristes editaven a partir del 

material que havien facilitat als seus clients per a llur defensa227. 7) Els grans 

tractats monogràfics dedicats a una qüestió concreta: testaments, matrimonis, 

presumpcions, donacions, la punició dels crims228 etc.; entre aquests, no 

podem deixar de mencionar els comentaris en matèria possessòria o els llibres 

sobre l’arbitri judicial de Giacomo Menochio, el tractat sobre fideïcomissos de 

Marco Antonio Pellegrini —molt més citat que el de Pierantonio de Petra—, 

l’obra sobre conjectures d’últimes voluntats de Francesco Mantica o el cabdal 

tractat sobre proves de Giuseppe Mascardi229; Fontanella els empraria 

recurrentment com a autèntics arsenals jurídics —de fet, serien ‘best sellers’ a 

                                                 
225. R.-P. FUCHS, The Supreme Court of the Holy Roman Empire: The State of Research and 
the Outlook, en “Sixteenth Century Journal” XXXIV/1 (2003), p. 9-27, sintetitza la significació de 
la Càmera Imperial en diversos moments polítics i historiogràfics de l’època contemporània dels 
pobles germànics i, sobretot, els avenços del procés per vincular-ne informàticament totes les 
sèries documentals, esparses des del segle XIX en molts arxius d’Alemanya. 
226. M. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni cit., p. 91: “È intorno al 1600, sembra, che la 
giurisprudenza più è apprezzatta —non essendo ancora cresciuto a dismisura questo tipo di 
letteratura—, tanto da suscitare la speranza che per il suo tramite si possa finalmente por 
rimedio alla crisi ormai generalmente avvertita del sistema del diritto comune.” 
227. Tractem amb profunditat sobre la literatura jurídica decisionista i la consiliarista al subcapítol 
II.9.2. 
228. La tractadística penalista transnacional de l’edat moderna no és pròpiament enyorada però 
sí reivindicada en alguns aspectes per la historiografia més recent. Vegeu com a exemple 
general A. LAINGUI, La doctrine européenne du droit pénal à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe 
siècle), en “Revue d’Histoire des Facultés de Droit et de la Science Juridique” 13 (1992), p. 75-
89, i com a cas concret M. PIFFERI, Generalia delictorum. Il tractatus criminalis di Tiberio 
Deciani e la ‘parte generale’ di diritto penale, Milano, Giuffrè Ed., 2006.  
229. Per il·lustrar la riquesa de títols que s’oculta rera cada apartat d’aquesta nostra proposta 
tipològica, vegeu, respecte els tractats del que avui qualificaríem de dret processal, només 
entre finals de la baixa edat mitjana i principis de la moderna, i únicament prenent com a marc 
la cultura transnacional del ius commune, el llistat d’A. PÉREZ MARTÍN, El ordo iudiciarius ‘ad 
summariam notitiam’ y sus derivados. Contribución a la historia de la literatura procesal 
castellana, en “HID” 8 (1981), p. 195-266, esp. p. 214-225. 
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l’Europa del Cinc-cents i el Sis-sents. 8) Els apunts jurídics pluritemàtics o 

obres híbrides que mesclen la reflexió de l’autor i resolucions judicials sense 

cenyir-se a un gènere de literatura o a un àmbit concret —variae resolutiones, 

practicae quaestiones, libri rerum quotidianarum i anàlogues—; 9) Obres sobre 

praxi forense, força desprestigiades com a gènere literari específic230; dins 

d’aquest Catalunya a principis del segle XVII —des de 1603— només podria 

lluir estrictament Lluís de Peguera, com a èmul dels consolidats a Europa 

Roberto Maranta, de Giampetro Ferraris o de Joost Damhouder. 10) Obres de 

refosa del material contingut en les categories precedents, destinades a facilitar 

la localització de cites de doctrina, a orientar sobre quins dels grans juristes 

s’havien inclinat per unes solucions i quins per unes altres; aquestes obres es 

podien presentar sota noms com syntagma communium opinionum o thesaurus 

receptarum sententiarum, i gaudirien d’una gran difusió durant els segles XVI i 

XVII donat que facilitaven en gran mesura la pràctica forense; en aquest àmbit, 

Fontanella confiaria força en l’autor castellà Jerónimo de Ceballos. 11) Obres 

escolàstiques o acadèmiques com les Disputationes —disputes solemnes i 

públiques que precedien un examen de grau o una oposició a càtedra—, les 

repetitiones o relectiones —perorates solemnes sobre unes lliçons que amb 

caràcter anual assenyalava la universitat als catedràtics de ‘prima’, al marge de 

les lliçons ordinàries, sempre sobre un tema particularment ardu—; postulem la 

Repetitio l. si unquam C. de revocandis donationibus de Bérenger Fernand o la 

Repetitio a la decretal Raynutius sobre testaments i substitucions de Guillaume 

Benoît231 com a més representatives dels interessos fontanellans; 12) Obres de 

caràcter jurídico-polític, institucional o governatiu com —per la seva difusió i 

recepció a la doctrina de Fontanella— el clàssic Speculum Principum de Pere 

Belluga —amb les additiones cinc-centesques de Camilo Borrello—, la Summa 

nobilitatis Hispanicae de Juan Arce de Otalora o els més contemporanis 

Tractatus de Curia Pisana de origine decurionum de Juan Rodríguez de Pisa o 

                                                 
230. M. P. ALONSO, ‘Theoria’ y ‘Praxis’ en la enseñanza del derecho cit., p. 454.  
231. P. OURLIAC, La nation et l’état dans l’oeuvre de Guillaume Benoît, canoniste (1455-1516), 
dins de   P. GUICHARD et al. (col.), “Papauté, Monachisme et Théories politiques”, vol. I, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 1994, p. 147-160; id. aut., Le palais et l’école vers 1500: le 
témoignage de Guillaume Benoît, canoniste, en “Revue de la Société internationale d’histoire 
de la profession d’avocat” 4 (1992), p. 77-92.  
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Política para corregidores y señores de vassallos de Jerónimo Castillo de 

Bovadilla, etc.  

 

En resum, un jurista de l’època que volgués veure reconeguda la seva autoritat 

professional havia de dominar un ampli ventall de fonts de diferent naturalesa, 

produïdes per autors sovint llunyans geogràficament i mental, i arribades de 

molt diverses procedències. Als astuts llibreters i promotors editorials europeus 

no se’ls escaparien les oportunitats de negoci inherents a tal situació i, entre 

d’altres iniciatives, impulsarien compactacions o compilacions de monografies 

jurídiques. Quina d’aquestes tindria al seu abast Joan Pere Fontanella? Amb 

aquesta pregunta, passem dels plantejaments especulatius a les concrecions 

sobre la biblioteca del jurista. 

 

L’olotí posseiria o consultaria assíduament la gran compilació pluritemàtica de 

monografies ordenada en disset volums titulada Tractatuum ex variis iuris 

interpretibus collectorum. Continet eos tractatus qui de cognitione et 

interpretatione iuris ac verborum significatione summatim et in genere tractant. 

Primum [-secundum, etc.] volumen. Es tracta d’una col·lecció impresa a Lió 

l’any 1549 amb el finançament de Georges Regnault principalment, i Thomas 

Bartellus en menor mesura. Deuria ser prou corrent a Catalunya, puix consta 

en la biblioteca d’altres juristes —Narcís Garbí entre ells232. Joan Pere 

Fontanella donaria per fet que tothom la tenia a l’abast i en coneixia els 

continguts, cosa que l’absoldria de transcriure’n o de resumir-ne fragments233. Les 

cites als treballs d’aquesta compilació es succeeixen a les seves obres de 

doctrina: remissions al Tractatus syndicatus cum expositione inquisitionis 

generalis et querelarum porrectarum contra officiales et eorum defensiones 

d’Amadeo Giustino Castello (vol. 2, fol. 306r-322v)234; al Tractatus de 

                                                 
232. A. ESPINO, Las bibliotecas de los juristas catalanes cit., p. 547. 
233. Així, al De pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 1, num. 21 fin., en referir-se als sants que 
foren advocats, resoldria: “Eos tacite praetereo, quia apud Gribal. legi ab omnibus facile poterunt, 
cum is liber prae manibus omnium quotidie habeatur impressus cum alijs iurium voluminibus, quae 
quotidie tractamus...”. Remetria així a Matteo Gribaldi, anomenat Moffa (1520-1564), i al seu De 
methodo ac ratione studendi libri tres, que ocupava els folis 390r-413r del primer volum de la 
compilació a què al·ludim. 
234. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 3. 
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imperatore de Ristoro Castaldi (vol. 12, fol. 32v-88r)235; o al Tractatus de 

prestantia cardinalium d’Andrea Barbazza (vol. 14, fol. 357v-379r)236, per citar 

només alguns exemples —ens podríem allargar amb la Disputatio de 

precedentia doctoris vel militis de Signorolo Omodei, amb addicions de Luigi de 

Bolognini (vol. 12) o amb els tractats sobre represàlies de Giovanni Jacopo 

Cane o de Martino Gazato (vol. 17), etc. Moltes d’aquestes monografies 

figurarien altre cop, juntament amb altres menys difoses, en una nova col·lecció 

jurídica editada el 1584 a Venècia amb una etiqueta tan ambiciosa com 

Tractatvs Vniversi Ivris237. Fontanella certament la coneixeria, però tindria 

menys tirada a citar-la.  

 

L’olotí no sols es procuraria compactats els tractats o monografies, o les obres 

completes d’alguns autors238; també tindria o consultaria maximaris de 

jurisprudència, per exemple els que prepararien autors napolitans a principis 

del segle XVII tot repertoriant amb ordre sistemàtic resolucions multinacionals 

prèviament editades en volums de decisiones de cada espai polític239. Ningú 

s’estranyarà de què el nostre home subratllés les discrepàncies que 

aconseguís detectar entre el maximari i les obres subsumides240. 

                                                 
235. Ibidem, cl. 4, gl. 10, p. 1, num. 42.  
236. Ibidem, cl. 4, gl. 10, p. 1, num. 160.  
237. Ha identificat i indexat els autors i treballs integrats en aquesta obra G. COLLI, Per una 
bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo: Indici dei ‘Tractatvs Vniversi Ivris’, 
Milano, Dott. A. Giuffrè ed., 1994. M. PIFFERI, Generalia delictorum cit., p. 36-37, presenta la 
tria de continguts de la col·lecció com un compromís entre les dues grans metodologies de 
treball que conviurien a l’alta edat moderna europea en el marc del sistema del ius commune: 
“Specchio della scuola di diritto padovana nel Cinquecento, [il T. U. I.] presenta l’ormai 
consolidata giurisprudenza teorica e pratica senza però trascurare le nuove tendenze 
stilistiche.” 
238. A través de J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus 
tractatus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 3, cap. 107, prenem consciència que l’olotí treballa la literatura 
jurídica de Prospero Farinacci per la via d’unes seves opera omnia.   
239. M. ASCHERI, Tribunali, giurista e istituzioni cit., p. 91 o p. 135-136, on els equipara a 
“summae del diritto giurisprudenziale europeo”.  
240. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, vol. II (1622), cl. 6, gl. 2, p. 2, cap. 6: “Ita tenet 
Anton. Gamma decisio. Portugal. 200 et sic censuisse Senatum refert (...) Quem auctorem 
video non bene perceptum a Aloys. Riccio in collectan. decisionum collec. 386, ubi pro opinione 
contraria, quod pro debito mariti possit fieri executio in fructibus dotis, praedictam decisionem 
allegat.” Es refereix a  G. L. RICCIO, Collectanea decisionum ... praesertim romanae Rotae ac 
curiae archiepiscopalis Neapolitanae ... et Hispaniae, Galliae, Germaniae et Poloniae, ed. 1615 
i s., obra molt apreciada per la seva exhaustivitat i per invocar fins i tot decisiones manuscrites, 
però desmerescuda per errors de citació imputats a un col·laborador poc cuidadós —M. 
ASCHERI, Tribunali, giurista e istituzioni cit., p. 136, 181 i 221.  
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De compilacions dels llibres ordinaris de dret romà i de dret canònic ja hem 

referit, a partir d’una clàusula de son testament, que Joan Pere Fontanella en 

tindria com a mínim dos exemplars, que no tenim manera d’identificar de 

moment. Sí podem il·lustrar l’exemplar —o un dels exemplars?— que posseiria 

de la segona compilació impresa de dret català (1588-89), que hauria pertangut 

al canceller de Catalunya Jeroni Manegat. Visiblement, el dignatari eclesiàstic 

hi hauria fet una sèrie d’anotacions manuscrites sobre resolucions antigues o 

del seu temps del Reial Consell i Audiència —versemblantment, aventurem, al 

costat de constitucions, capítols de cort o privilegis que haurien estat objecte de 

declaració judicial241. El lector aviat tindrà ocasió de comprovar que tals 

anotacions no serien l’única drecera amb què comptaria Fontanella per 

conèixer la jurisprudència judicial rellevant dictada al país a finals del segle XV, 

durant tot el XVI i a principis del XVII242.  

 

Per identificar la resta —la immensa majoria— de llibres precisos que el nostre 

jurista tindria a disposició —un exercici tant intel·lectualment estimulant com poc 

eficient—, dos recursos es revelen fiables: a) el més segur, resseguir les cites 

d’obres a la seva literatura jurídica amb indicadors explícits com mihi o 

secundum meam impressionem; amb tals mencions és obvi que Fontanella 

està assenyalant l’edició del seu volum privat; ho podem corroborar amb la cita 

dels quatre llibres de les Institucions forenses de les Gàl·lies de Jean Imbert en 

l’edició lionesa de 1547243, i ho podríem ampliar amb Ulrich Zas244, etc. Si per 

                                                 
241. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 4, gl. 1, cap. 83: “Reperio in quibusdam antiquis exemplaribus manuscriptis in volumine 
constitutionum Cathaloniae admodum reverendi N. Manegat olim huius Principatus dignissimi, ac 
doctissimi cancellarij, quod penes me habeo, et propter multam illius egregij viri eruditionem 
summi facio...”; ibidem, num. 84: “Reperio etiam in exemplaribus manuscriptis supra relatis 
declaratum in Senatu de an. 1499. 9. Augusti in causa Galcerandi Fabra, et Dalmatij Despalau 
refferente Iacobo Destorrent.” J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, 
vol. I (1639), cap. 218.9, on Manegat seria qualificat de “vir doctus, et curiosus”. 
242. Remetem al subcapítol II.5.1, on també oferim referències sobre la compilació de dret 
català de 1588-89. 
243. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 3, gl. 3, cap. 29 —“Ita Ioan. Imbert. instit. forens. Galliae lib. 3. fol. mihi 263”, tot 
parlant sobre els casos en què els parents podrien fer instància en una causa—  apunta a J. 
IMBERT, Institutionum forensium Galliae, pene totius quae moribus regitur, communium, libri 
quatuor, universum iudiciorum et civilium et capitalium ordinem complectentes, atque nuper 
aucti plurimum, et accuratissime recogniti, per ... earundem authorem ... Ex tertia authoris 
recognitione, Lugduni [Lió], Apud Antonium Vincentium, 1542.  
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citar refereix una paginació, però sense acompanyar-la d’un possessiu de 

primera persona del singular —seria el cas amb els quatre llibres de 

resolucions del Parlement de París d’Anne Robert245 o amb l’edició de 1524 de 

la Silva nuptialis de Giovanni Nevizzano d’Asti246—, és temerari fer una 

atribució directa de la propietat del volum, però no de la seva consulta freqüent; 

b) amb més paciència, identificar en les pàgines fontanellanes trets distintius 

d’una edició de les obres que cita respecte d’altres; cal tenir present que al 

segle XVI i a principis del XVII els tiratges de les publicacions habitualment 

eren molt limitats i les obres estaven en contínua evolució; era freqüent que, 

després de la seva primera aparició, un volum fos reimprès successives voltes 

—si s’esqueia fins a cent o dos-cents anys més tard— amb afegitons —

additiones— o esmenes del propi autor o d’altri, amb delicioses rèpliques a les 

crítiques rebudes247 o amb obres menors complementàries com a esquer per 

atreure nous compradors o com a mínim nous lectors248, etc.; el problema 

podria raure —mantes vegades rauria— en què s’ampliés el gruix de l’obra 

amb informació d’una segona o una tercera fornada i hi hagués una 

renumeració de capítols o d’apartats; ocasionalment Fontanella, tot demostrant 

                                                                                                                                               
244. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 4, gl. 9, p. 5, cap. 101: “Zas. lib. 2. intellectuum singularium ... pàg. mihi 44”.  
245. A partir de J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus 
tractatus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 9, p. 5, cap. 32 i 198 o cl. 4, gl. 10, p. 1, cap. 7, o vol. II (1622), 
cl. 6, gl. 2, p. 2, cap. 42, sembla que l’olotí hauria tingut la tercera edició dels Rerum 
iudicatarum libri IIII, Coloniae Agrippinae [Colònia], Apud Antonium Hierat, 1599, i no pas la 
segona, impresa el 1597 a París “Apud Iametium Mettayer et Petrum L’Huillier” —M. 
HOULLEMARE, Un avocat parisien cit., p. 292, cita la princeps de 1596 i vàries entre 1599 i 
1622, però no coneix la de 1597, que hem consultat a la també parisina Bibliothèque de Sainte 
Geneviève. 
246. Ens ha guiat cap a aquesta edició de l’obra citada al principi del present capítol J. P. 
FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 4, 
cap. 7: “Silva nuptialis, in antiq. pag. 88.” 
247. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 9, p. 4, cap. 134, refereix la 
rèplica que Juan Yáñez Parladorio formularia a Diego de Paz en la segona edició dels seus 
Rerum quotidianarum libri duo, impresa a Salamanca l’any 1595. 
248. Les Decisiones del napolità Matteo d’Afflitto són un bell exemple d’un ball d’edicions d’una 
mateixa obra amb variacions en el lloc d’impressió, la composició i els afegitons, com es detalla 
a G. VALLONE, Le ‘Decisiones’ di Matteo d’Afflitto cit., p. 131 i s. D’aquesta de moment no ens 
consta que el nostre jurista olotí demostrés tenir-ne a disposició edicions diverses, sí ho 
declararia d’unes altres Decisiones napolitanes, les d’Antonio Capece —J. P. FONTANELLA, 
De pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 10, p. 1, cap. 150: “Verum igitur videtur quod supra 
firmatum est huiusmodi beneplacitum concedentis non posse revocari sine causa. Et licet apud 
Capi. videatur esse decis. 116. pro contraria opinione in novissima editione additionata per Prosp. 
Petram (nam in antiquis non vidi quod quicquam diceretur an uno, vel alio modo Senatus ille 
Neapoli. declarasset).” 
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el seu bon coneixement —fins i tot la possessió?— de diferents edicions, seria 

sensible  a aquest fet249; seria fins i tot més sensible que alguns editors, que 

oblidarien actualitzar els aparells de remissions internes en obres ampliades250! 

A vegades entre dues edicions del mateix títol s’ocultarien obres gairebé 

diverses251 —la qual cosa obligaria a una anàlisi aprofundida de contingut per 

conèixer l’exemplar consultat per Fontanella—, amb el problema afegit que 

sovint els canvis es declararien, però a voltes no252.  

 

En definitiva, l’esforç per reconstituir amb exactitud la biblioteca que tindria a 

l’abast Joan Pere Fontanella es demostra titànic. Malgrat la seva utilitat molt 

relativa, hi hem esmerçat algunes energies i pensem continuar en aquesta línia. 

De moment, però, preferim desviar tals energies cap a un vessant 

complementari al de la bibliofília però amb ingredients més prosaics, més 

pragmàtics.  

 

 

                                                 
249. Vegeu el cas de les Observantiae de Miquel Ferrer, a partir de la referència “cap. 37 alias 
40” de J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 2, cap. 56, de la qual 
inferim que l’olotí treballaria ordinàriament amb l’edició de 1581 però també en coneixeria les 
de 1597 o de 1608. 
250. J. EGEA, Les ‘Variae resolutiones’ i les ‘allegationes iuris’ cit., p. 829. 
251. Per exemple J. L. BERMEJO, Apuntamientos sobre la vida y escritos de Diego de 
Simancas, dins de S. de DIOS, J. INFANTE i E. TORIJANO (coords.), “El derecho y los juristas 
en Salamanca, siglos XVI-XX” cit., p. 567-587, esp. p. 574, en relació a les dues primeres 
edicions de les Instituciones Católicas —obra no estrictament jurídica, cal dir-ho, d’un jurista 
que fóra consultor del Sant Ofici. 
252. S. CORONAS, Hevia Bolaños y la ‘Curia Philippica’ cit., p. 78, denuncia interpolacions no 
anunciades entre les primeres edicions d’aquesta divulgadíssima obra processalista castellana; 
les esmenes que incorporessin les impressions del Set-cents sí es farien constar. 
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II.4. L’estudi a fons dels casos i la confecció i edició de 
‘memorials’ o al·legacions 

 

Al llarg del nostre treball, referirem repetidament la dèria de Joan Pere 

Fontanella per redactar el que a la Catalunya de la seva època s’anomenaven 

‘memorials’ —avui es parla d’al·legacions253— i donar-los gran publicitat 

mitjançant la impremta —quelcom prou novedós254. Ens sembla oportú dedicar-

los un capítol específic per dos motius: a) Es tractava d’uns documents 

majoritàriament vinculats a la praxi forense —menys sovint, a controvèrsies 

polítiques255— i que podien requerir un estudi molt minuciós d’aspectes jurídics 

concrets; per tant, podien permetre a l’advocat lluir la seva capacitat analítica i 

                                                 
253. J. EGEA i A. MIRAMBELL, Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Sala 
d’Al·legacions: Memòria, en “RJC” 80/3 (1981), p. 7-25, abordaren una remarcable i primerenca 
proposta de classificació documental a partir d’un dels fons de ‘memorials’ més complets de 
Catalunya. A l’apartat II.6.4.1 hi proposem una única esmena. 
254. Tres cartes complementàries de 30.VII.1613 dels procuradors de Tortosa, dirigides als 
advocats i a dos síndics a Barcelona —parlem molt d’aquest equip jurídic al capítol II.7—, 
palesen la transcendència que a principis de la dècada de 1610 se li donava a l’encara 
inusitada impressió d’al·legacions jurídiques. Vegeu particularment: a) ACBEB, 
Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT), fol. 148r-v, carta a Jaume Càncer, Josep Ramon i 
Pere Segura: “La de vostres mercès de 3 del present rebérem a 11 del mateix, a la qual havem 
deixat de respondre per haver fet mirar los dits memorials per a veure si hi [h]auria cosa que·s 
pogués advertir y també per fer-los copiar de bona letra y de manera que poguessen servir per 
a la estampa, los quals memorials porta lo donador de esta remesos a mossèn Blay Gil de 
Phederich, nostron síndich. Ha·ns aparegut de què en lo que ha respecte al stil y orde que 
vostres mercès senyalen peccar dits memorials, que·s poria tol·lerar, puix no dóna ni leva dret a 
esta ciutat, y així rebrem mercè sien servits y tinguen a bé de no mudar dit stil y orde, y si a 
vostres mercès los appareixerà en la applicatió del dret y de les doctrines [h]y ha necessitat de 
alguns adobs, se deixa a la discretió y prudènsia de vostres mercès, advertint tinguen compte 
en què los números, si possible serà, no·ls muden, per lo que en moltes parts de lo un 
memorial y de l’altre se al·leguen (i. e. es fan remissions), y seria menester adobar-ho en los 
lochs en los quals estan al·legats dits números, que seria algun treball y hauria menester algun 
temps, y per a persones tant sàvies y prudents no tenim que encarregar la convinènsia de 
estes coses, puix la doctrina y parts de vostres mercès nos assegura[n] que tindran compte, 
com sempre (...) y la intensió de esta ciutat és estada sempre que vostres mercès remirassen y 
censurassen dits memorials (...) de manera que en estos feriats se puguen los memorials 
imprimir”; b) ibidem, fol. 149v-150r, carta a Blai Gil de Frederic: “Ya scrivim a micer Segura 
assistesca a vostra mercè en la estampa (...) procurant se comproven bé perquè no hy haya 
alguns errors que sien de encontre. Advertesca que en la segona part de dits memorials, en lo 
número 83 y també en lo número 105, [h]y ha buyts a occasió que falten uns fòleos. Mirar-los 
han en lo procés y procuraran se omplen. En lo mateix memorial en lo número 25 hi havia un 
espay que s’[h]a d’omplir. Assí lo havem trassat y cosit junt a dit número, si bé no l’havem 
volgut omplir. Farà se remire”. Apuntem el context d’aquestes comunicacions al subcapítol 
III.2.1. 
255. D’aquest capítol II.4 n’excloem els memorials o al·legacions de caràcter polític —a vegades 
prou difícils d’escindir respecte les al·legacions jurídiques—, la qual cosa no significa que ens 
en desentenguem del tot. N’identificarem alguns al llarg de la tesi. 
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el seu domini de normes i costums, doctrina o jurisprudència judicial; en 

aquesta naturalesa bifront, pragmàtica i alhora científica, hi veiem el retrat viu 

del jurista olotí; b) Són fonts que s’han conservat en part, en col·leccions 

factícies o soltes, i a casa nostra han estat poc treballades per la 

historiografia256; de llur consulta als arxius i biblioteques —on s’estan 

inventariant a bon ritme— n’hem tret una bona colla d’informacions257, la qual 

cosa les fa creditores d’un cert reconeixement.  

 

En una acepció àmplia258, l’expressió al·legacions jurídiques comprèn 

documents d’una gran varietat de formats, dictats en el marc d’un judici 

contradictori i amb un objectiu coincident: convèncer els titulars de la jurisdicció 

sobre un cas dels plantejaments, raons i arguments d’una de les parts259. En el 

marc temporal, espacial i material del nostre estudi distingim comunament tres 

tipus d’al·legacions jurídiques susceptibles d’imprimir-se260: de fet; de dret per a 

plets substanciats davant la Reial Audiència; de dret per informar el canceller i 

els seus consultors en contencions de jurisdicció. Vegem-les amb detall.  

                                                 
256. Està en vies de posar-hi remei un equip de recerca capitanejat des de la Universitat Rovira i 
Virgili pel professor Antoni Jordà, en coordinació amb un projecte principal que té com a 
director el professor Santos M. Coronas.  
257. Els fons catalans de memorials o al·legacions d’on hem pouat més informació són el de la 
Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el del llegat Pella i Forgas de l’Arxiu 
Històric de Girona, el de l’Arxiu Diocesà de Girona i el tant valuós com poc conegut de l’Arxiu 
Comarcal de l’Alt Penedès. El lector tindrà ocasió de comprovar-ho al llarg del treball i a la 
bibliografia. 
258. A més de J. EGEA i A. MIRAMBELL, Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona cit., 
per a l’àmbit castellà, però amb possibilitat de nombroses correspondències, S. M. CORONAS, 
Alegaciones e Informaciones en Derecho (porcones) en la Castilla del Antiguo Régimen, en 
“AHDE” LXXIII (2003), p. 165-192, on es delimiten conceptualment les al·legacions, a partir de 
normativa i doctrina, sobre la base d’un dret processal ben explorat; tot plegat enriquit amb 
casos il·lustratius i amb una perspectiva diacrònica. 
259. Sembla innecessari anticipar que la transcendència de les al·legacions jurídiques creix en 
un país on les resolucions judicials són forçosament motivades —a Catalunya, en virtut de la 
constitució 55/1510, com veurem al capítol II.9.  
260. Entre les tipologies d’al·legacions jurídiques impreses menys corrents, voldríem destacar 
les que es confegien en el marc d’un procés davant la Diputació del General o els consistoris 
de les visites del General, de caràcter fiscalitzador —en parlarem al capítol II.6—; heus-ne 
l’exemple d’una i les traces de tres altres: a) BICAB, Sala d’al·legacions, vol. 42-5, G. BERART, 
Iesus cum Virgine. Memorial en dret, en confirmatio de la validitat dels procehiments, per lo 
procurador fiscal de la visita del General de Cathalunya, fets devant dels molt il·lustres senyors 
visitadors del dit General, Barcinone, Ex Typographia Stephani Liberòs, 1624; b) ibidem, vol. 
47-3; c) AHCB, Al·legacions jurídiques, VIII-31; d) Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, AJ-2, f. 
433.    
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1) Les al·legacions de fet es redactaven perquè el relator del cas i els demés 

magistrats poguessin cenyir l’objecte i l’origen de la controvèrsia entre les 

parts261. S’imprimien rarament, només si les versions dels litigants o els 

resultats de les proves eren molt dispars i calia fortificar la visió sobre els fets 

de la part pròpia per damunt de la dels rivals. Li podien reportar a l’advocat 

moltes hores de consulta i enfilació de les peces del procés —més encara si 

portava la causa un Fontanella sobreocupat, on els retards esdevenien 

patològics i el procés es retenia durant temporades massa llargues, amb les 

naturals disfuncions a la part contrària i els titulars de la jurisdicció262. No es 

                                                 
261. Vegeu V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 342, a partir sobretot del capítol de Cort 
6/1585 —CYADC (1704), I, 3, 24, 2—, fragilíssim a la llum de la decretació règia: “Plau a sa 
majestat, en las causas, y al temps que parrà al relador de la causa, o a la Audièntia Reyal”. 
Una decretació tossuda, a la llum d’ E. SERRA (coord.), Cort General de Montsó (1585) 
―Montsó-Binèfar―: Procés familiar del braç reial, vol. 18 de TJC, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 2001, p. 549, 593, 591 i 602.  
262. Una al·legació de fet que ens consta absorbí moltíssimes hores al nostre jurista olotí fou per 
a la causa entre Tortosa i Alcanar que contextualitzem al subcapítol II.7.2. En parlen cartes del 
síndic de la ciutat de l’Ebre a Barcelona i el propi Fontanella. El primer denunciaria 
sistemàticament els retards del segon i els inconvenients que se’n derivaven. L’advocat, 
sobresaturat, s’escudaria en la baixa qualitat de l’assessorament que oferiria a la ciutat de 
l’Ebre si es cenyís a les restriccions temporals comunes per estudiar les peces del procés 
judicial. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), carta de 25.X.1628 de Gabriel 
Martí Burguès: “Misser Fontanella té tres dias ha comunicats tots los dos processos cusits de 
Alcanar per a fer memorial en fet y fer-se'n capàs, perquè després tots los tres advocats junts 
pugan fer lo memorial en dret, conforme som restats ab la darrera junta que per lo dit negoci 
tinguérem”; ibidem, Fontanella, 1.XI.1628: "Jo tinch los processos de la causa de Alcanar y 
estich mirant-los actualment y fent memorial, que pens fer-lo ab gran compliment, conforme la 
causa merex, si no és que m'[h]o impedescan ab la gran pressa que·s donen los contraris de 
voler-lo cobrar.”; Martí, 8.XI.1628: "[A] misser Fontanella han apretat avuy molt per a què 
restituís lo procés de Alcanar, y com no havia acabat de fer lo memorial en fet no·l volia tornar. 
No sé en lo que haurà parat. De matí me veuré ab sa mercè, ell porta aquesta causa molt a las 
llargas y [jo] tem de un desastre"; Fontanella, 8.XI.1628: "Jo estich treballant ab molt gran 
cuydado lo memorial de la causa de Alcanar, y no sens molt gran treball, perquè se donen 
molta pressa en voler fer la causa, que és estat menester moltes vegades [h]aver demanat 
temps. Quant sia acabat lo memorial ne donaré avís y diré lo que faltarà.”; Martí, 15.XI.1628: 
“Misser Fontanella, sens acabar lo memorial en fet de la causa de Alcanar, ha tornat lo procés 
y va a Consell cada dia. (...) Torne a protestar que si succeheix algun desastre no serà a culpa 
mia. (...) Lo que jo me quexe és que ab tants dias [tenint el procés], que són estats més de 
quinze, misser Fontanella no haja acabat lo memorial y lo haja tornat sens haver-lo resolt”; 
Fontanella, 22.XI.1628: “Lo proçés del negoci de Alcanar he tingut dos vegades, però tan poch 
temps, y en particular la última vegada, que sols foren dos dies, que no és estat possible 
[h]aver pogut acabar lo memorial ab la perfectió que jo desijava. Dos dies fa que·l cobrà lo 
magnífic relador, y encontinent aní a quexar-me de la pressa. Assegurà'm que antes que no·s 
faria lo negoci lo tindria tot lo que voldria fins ne estigués assastiat, que ell no faria axí la causa 
sens donar-nos tota satisfactió. Ab esta paraula estam, de la qual apar podem confiar, y jo 
no·m descuydaré entretant perquè no s'[h]i prengués algun encontre, que bé poria ésser, però 
no se ha de crèurer de qui d'exa manera ho ha assegurat."; Martí es fa fort en ses posicions el 
22 i el 29.XI.1628 ―les cites són supèrflues―; el 6.XII.1628, Fontanella agraeix la confiança 
que acaba de rebre dels tortosins i treu ferro al fet que l’al·legació no estigui acabada... tot 
insinuant que el relator de la causa podria tenir pressa en substanciar-la (sic). “Entre los dos 
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qüestionava la comunicació pública als advocats d’aquests documents, 

consubstancial a la seva raó de ser263.  

2) Les al·legacions jurídiques en plets ventilats davant la Reial Audiència 

havien estat contemplades i reglamentades per primer cop en el dret general 

de Catalunya per la constitució 2 de les Corts de 1542264. Els advocats les 

podien confegir després d’una primera ronda d’informacions al relator d’un cas 

d’una quantia superior a quatre-centes lliures265. Consecutivament, el tal relator 

podria assenyalar els punts de dret dubtosos que li hagués suscitat 

l’argumentació de cada part i demanar que s’aclarissin. La constitució 10 de les 

Corts de 1547266 consagraria la formalització escrita d’aquesta identificació 

d’aspectes nebulosos i obriria la porta a successives rondes de comunicacions 

en un sentit i en l’altre entre magistrat i advocats de les parts (i. e. al·legacions - 

dubtes - al·legacions per aclarir-los - nous dubtes - etc.). La constitució 84 de 

les Corts de 1585 establiria un punt molt rellevant per al nostre tema: la inclusió 

al procés dels dubtes proposats pels relators de les causes267 —un pas previ a 

incloure-hi els memorials que hi donarien resposta? Fins aquí les previsions 

legals. A la vida real els pragmàtics doctors de la Reial Audiència, poc amics de 

treballar més del que fos estrictament necessari268, molt rarament donarien lloc 

                                                                                                                                               
processos fan un gran volum. [H]y ha una multitut tan gran de testimonis que ha menester 
grandíssim discurs de temps per averiguar-se ab ells, y axí lo memorial no·s pogué acabar (...) 
[el relator] me donarà demà lo proçés y·l poré tenir fins a dilluns o dimars, en lo qual temps 
acabaré lo memorial.”; el 13.XII.1628 Fontanella amb prou feines dissimula la incomoditat de la 
seva situació, amb l’al·legació visiblement sense tancar-se: "La causa de Alcanar me dóna tota 
la pena del món, y tot mon pensament per ara és entretenir-la fins passades festes perquè no 
la veig digesta, però trobe lo jutje ab tanta gana de fer-la que m’espanta. Jo tinch acabat lo 
memorial, però en borrador, y no·l puch enviar aquí fins veure si l’[h]aurem menester assí de 
prompte, ja després lo veuran.”  
263. J. P. XAMMAR, De officio iudicis, et advocati liber unus cit., part 3, qüestió II, cap. 31, a 
partir de les fonts del sistema del ius commune.  
264. CYADC (1704) I, 3, 23, 1: “Statuïm y ordenam que los jutges reladors de las causas en la 
Reyal Audièntia, aprés de ésser-los donat[s] los memorials in jure, si las parts donar los volran, 
quant se informaran per los advocats hajan a dir los puncts que·ls parran necessaris per la 
bona decisió de la causa, los quals se hajan donar ab lo parer de la sala”.  
265. Devem bona part de la informació d’aquest apartat 2) a J. P. FONTANELLA, Sacri Regii 
Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 461. 
266. CYADC (1704) I, 3, 23, 2: “Ajustant a la constitutió en la última Cort en la present vila de 
Montsó celebrada, statuïm y ordenam que los puncts se hajan de donar en scrits als advocats 
en lo temps que en dita constitutió fonc ordenat, e si aprés de la discutió de aquells occorrien 
altres puncts, que se hajan per lo semblant a donar en scrits als dits advocats”. 
267. CYADC (1704), I. 3, 23, 3.  
268. Trobem tres retrets reiterats i molt severs del tarannà funcionarial dels membres de la 
magistratura en l’àmbit que ens ocupa a J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
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a una segona ració de dubtes, encara que emergissin meridianament de dades 

del procés noves o abans desapercebudes. En conseqüència, els advocats, 

hàbilment, haurien d’aprendre a mesurar les seves energies disponibles per a 

cada dossier: abocar-ne una primera dosi en la redacció de l’al·legació en dret 

inicial —de la qual serien un bon reflex, si el relator era competent, els dubtes 

suscitats269— i reservar-ne una segona ració per a la confecció d’un text on es 

responguessin els dubtes en qüestió. Visiblement, és a aquest segon text que 

cada cop s’estilaria més donar-li relleu i fer-lo imprimir —amb o sense un títol 

com responsum iuris o com dissolutiones dubiorum270. Ho inferim no sols d’un 

abundantíssim nombre de memorials analitzats en arxius i biblioteques ans 

també de diverses cartes on Joan Pere Fontanella palesa el gran esforç que li 

suposava anar responent a les dificultats que anaven emergint del dossier —

millor dit, li anaven plantejant els magistrats271— i la idea que tals respostes 

suposaven un estudi en profunditat del cas; una idea que —anem a raure allà 

on sempre— naturalment anticipava la petició d’una remuneració272. 

Visiblement degut a aquesta component lucrativa, entre els advocats catalans 

                                                                                                                                               
decisiones, vol. II (1645), cap. 461, num. 2 ―“In hoc sunt observantissimi domini senatores 
nolentes in plus onerare officia quam obligent constitutiones”―, num. 9 ―“senatores nolunt 
onerare officia in plus”― o num. 11 ―“iste modus proponendi et tradendi dubia partibus tam 
rigurosus non observatur inter nos sed alius valde mitior et minus laboriosus”.  
269. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 461, 
num. 7-8 i 13-15, lamentaria la ineficàcia de les escasses armes deixades en mans dels 
advocats per lluitar contra un tràmit d’identificació de dubtes preterit, incomplet o esbiaixat. 
Acaci Antoni de Ripoll posaria de relleu la contradicció de l’olotí i de Jaume Càncer en aquesta 
valoració a L. de PEGUERA, Praxis criminalis, et civilis, haec additionata iuribus 
decisionibusque diversorum Senatuum per nobilem don Accacium de Ripoll, Barcinone 
[Barcelona], ex Praelo, ac aere Antonii Lacavalleria, 1649, rúbrica 23, num. 6.  
270. La immensa majoria dels memorials jurídics tenen un títol tant senzill com un Pro —seguit 
de la identificació del litigant i client— i un con o contra —i, a continuació, la part contrària.  
271. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), lletra de 26.VIII.1632 als procuradors de 
Tortosa: “Jo procuraré tenir a punt lo memorial de la causa de Gandesa, que no falta molt, y 
l'enviaré aquí, ab lo qual veuran les difficultats noves que·ns donà lo senyor misser Roca, a les 
quals procur satisfer lo que m'és possible.”; carta de 28.XII.1632 —1633 a l’època— als 
mateixos: "En la causa del nou impòsit nos han donat una gran bateria [de dubtes] antes dels 
feriats y fonc necessari informar a molta pressa. Restàrem que jo prengués lo proçés estos 
feriats y fes lo memorial del que·ls [h]avia informat, y després dels feriats acabàssem de 
informar. He·l pres y fet ja lo memorial, lo qual posarem de prompte a la estampa, y pens que 
tindrà la causa bon succés, ab lo favor de Déu (...) [als relators] jo·ls he sercat un camí que crec 
no·ns escaparan, com veuran ab lo memorial quan<t> sia estampat.”; carta de 23.II.1633: “En 
lo de Barena, troban tantas dificultats que·m fan estar ab no poc cuydado, y per·ço hi he fet lo 
memorial que va ab esta, y no·ls dexo may, informant-los tot lo menester.” 
272. Ibidem, carta de 23.III.1633: “[Sobre la causa] de Gandesa (...) jo he fet un llarch memorial, 
que veuran per lo primer [correu], que m’ha costat gran estudi axí de mirar lo procés, y en fet 
com en lo dret, que crech estaran las dificultats allanades.”  
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del segle XVII s’estendria la pràctica al·legal de confegir i editar memorials 

també fora dels dos moments processals més adients —el de l’al·legació 

jurídica pròpiament dita i el de respondre els dubtes del relator—; això seria 

alhora efecte i causa d’una perversa dinàmica d’eternització d’actuacions i 

terminis —per vocació no eterns— i de multiplicació de tràmits d’informació 

oral273 a la Reial Audiència, particularment des que s’estilava l’inserir 

formalment en els processos tots els memorials de dret sense distinció274. Al 

Principat s’aniria difonent l’opinió de què tals memorials jurídics haurien de ser 

accessibles de forma general, àdhuc als advocats de les parts contràries. 

Tanmateix, no trigarien a aixecar-se veus postulant més reserva, tot alertant de 

què massa publicitat podria conduir a uns inacabables estira-i-arronses 

argumentals275. Tals veus sensates visiblement no serien prou escoltades276. 

Conseqüentment, a partir de la segona meitat de la centúria s’impulsarien 

iniciatives jurisprudencials277 i successivament legals278 per restringir el nombre 

                                                 
273. A la subsecció IV.8.3.3.B.2) hi llegim unes instruccions dels anys 1626 i 1632 al síndic de 
Cervera a les sessions de Corts reunides per Felip III (IV) a Barcelona, orientades a postular un 
projecte normatiu pel qual es restringeixi el sacrifici econòmic derivat de la falta d’ordre i 
concert en les informacions dels advocats de les parts als magistrats de la Reial Audiència i 
altres jutges —la vila segarrenca voldria sotmetre tals informacions a condicions de 
simultaneïtat, contradicció i pràctica en un moment processal precís.  
274. Donaria fe d’aquesta tendència A. A. de RIPOLL, Variae iuris resolutiones multis diversorum 
Senatuum decisionibus illustratae, Lugduni [Lió], Sumptibus Iacobi, Andreae et Matthaei Prost, 
1630, cap. V, num. 185. Tot parlant de la constitució 18/1493 —CYADC (1704), I, 3, 14, 5—, 
que fixava un termini ordinari de dos mesos després de la publicació dels testimonis per instruir 
definitivament i precloure el procés, l’aleshores assessor de la Batllia General es preguntaria 
“an etiam sub hac dispositione instrumentorum comprehendantur memoralia in iure, ita ut 
teneantur in processu inseri, seu consui, ad partis petentis instantiam.” La solució per a ell seria 
claríssima: “Respondeo quod sic, et fieri possunt in quacunque iudicij parte, quia hae non 
habent terminum iuris praefixum”. Tal expressió de laxitud, formulada a la llum de les autoritats 
del sistema del ius commune i de la falta de regulacions restrictives en dret català, podria 
consagrar la màniga ampla dels advocats del Principat per inundar els processos d’al·legacions 
jurídiques. 
275. J. P. XAMMAR, De officio iudicis, et advocati liber unus cit., part 3, qüestió II, cap. 32, que 
es clouria amb gran duresa: “Iudex qui eas (i. e. allegationes) adversae parti seu eius advocato 
communicat, videtur proditor, et contentionem quandam incessabilem inter partium advocatos 
suscitat, qui finem allegandi et respondendi nunquam invenient”. 
276. B. de TRISTANY (†1714), Sacri supremi Regii Cathaloniae Senatus decisiones, vol. III, 
Barcinone, Ex Typographia Raphaelis Figueró, Typographi domus Deputationis, 1701, cap. 
127.5: “Licet [Xammar] dicat, [allegationes] non esse parti communicandas, tamen Senatus ex 
aequitate hoc non servat, sed partibus primas communicat, ut veritas elucescat, et aperiatur 
causae difficultas: aliquoties etiam secundas, si ita apparuerit Senatui, vel iudici.”    
277. Ibidem, cap. 127.6 es refereix una conclusió de 12.IV.1668 de les tres sales del Reial 
Consell de Catalunya que prohibiria a les parts exhibir públicament en el marc d’un procés les 
seves al·legacions jurídiques i als jutges admetre-les o cosir-les en el tal procés; al cap. 127.7 
il·lustra sobre la ineficàcia de tal resolució i exposa que el 10.I.1699 les mateixes tres sales 
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i l’extensió dels memorials de dret —i també de fet— confegits en el marc de 

cada dossier. 

3) Les al·legacions de dret per informar en contencions de jurisdicció no consta 

que obeïssin a una prèvia identificació de dubtes. Ara bé, no s’ha d’excloure —

a fi de comptes, tant qui substanciava tals conflictes competencials com qui 

l’aconsellava respiraven quotidianament la cultura processal de la Reial 

Audiència279. D’aquests memorials ens en consta inequívocament la naturalesa 

extraprocessal i accessòria per boca directa de Joan Pere Fontanella280. Així, 

llur estructura i contingut es devia decidir més lliurement per part dels advocats. 

Ho corroboren algunes comunicacions on Fontanella, abans de què el canceller 

i els seus eventuals consultors es pronunciessin sobre un cas, es vanava 

d’haver-los anticipat i resolt totes les qüestions al seu entendre determinants en 

aquest. Embalat per tan gran marge de maniobra, en una carta particularment 

castissa l’olotí fins i tot es permetria de regalar als seus clients una sèrie de 

consells sobre el bon exercici de l’advocacia281. Ens consta que, en l’àmbit de 

                                                                                                                                               
n’adoptarien una altra tendent a la prefixió de l’espai i el tipus de lletra de les dues úniques 
al·legacions, de fet o de dret, admeses per cada part en un litigi. 
278. Vegeu l’eloqüent constitució 9/1702 a CYADC (1704), I, 3, 23, 4. S’hi denunciaria la 
inobservança, gravosa a les parts en litigis, de les constitucions reguladores de l’intercanvi de 
dubtes i al·legacions jurídiques entre magistrats de la Reial Audiència i advocats. S’hi 
concretarien i enduririen les condicions del tal intercanvi, “perquè las parts litigants sian 
aliviadas del gasto que moltas vegades pateixen en fer memorials en fet y en dret fora dels 
punts y duptes que los jutges reladors regoneixen per la decisió de las causas.” A les Corts 
presidides per l’arxiduc Carles d’Àustria els anys 1705-06 s’aprovaria una norma bàsicament 
idèntica, tot i que ampliada a altres tribunals com el del portantveus del general governador, la 
Batllia General o jutges ordinaris reials i de barons i altres i es reforçarien a les parts les 
garanties perquè la finalitat de la norma no es pogués desvirtuar —mitjançant la imposició als 
jutges del deure de proposar dubtes “ex officio, encara que las parts no·ls demanen, ni·ls 
vullan” i l’extensió d’aquest a fases processals abocades a una interlocutòria provisional o quan 
la part ho demanaria. Es proposa l’acarament d’ambdós textos a través de Constitucions, 
capítols i actes de Cort: 1701-1702 i 1705-1706, Barcelona, Generalitat i Parlament de 
Catalunya, 2006 (vol. 26 de la col·lecció Textos Jurídics Catalans), p. 8 del primer facsímil i p. 
11-12 del segon. 
279. Remetem al subcapítol II.5.1.  
280. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR), carta de 19.IX.1635 de Fontanella als 
procuradors de Tortosa: “En lo cars del memorial de la contentió asseguro no [h]y ha què 
esmenar en orde a què [h]y haja ninguna cosa que preiudicar puga, que los memorials no·s 
posan en proçés ni són cosas iudicials que en altre ocasió puguen fer dany”. L’olotí ho escriu 
amb irritació en relació a l’al·legació per a una contenció de jurisdiccions en la qual havien 
intervingut successivament diverses mans. Al subcapítol II.8.5 referim aquesta i altres 
disfuncions motivades arran d’un trasllat de les principals institucions règies a Girona entre el 
maig de 1635 i el gener de 1637. 
281. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR), carta de 15.VIII.1635 als edils tortosins: 
“Jo he procurat de treballar lo memorial de la contentió del senyor bisbe, ab què pens [h]aver 
molt aclarit lo que per la consuetut aparexia tant dificultós contra la cort secular, y se ha de tenir 
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les contencions de jurisdicció, a vegades —poc sovint, cal dir-ho— una 

al·legació molt completa podia fer prescindible el tràmit de noves informacions 

orals282. Si bé era molt més corrent la situació contrària, especialment si hi 

havia pel mig un home com Fontanella: que l’al·legació no estigués enllestida 

en el moment de les informacions. Encara més, l’al·legació es podia convertir 

en un text obert on s’anaven incorporant arguments emergents, i només se li 

posaria punt final al capdavall del procés283. Es tractaria d’una forma de 

treballar si més no opinable284.  

 

Fetes aquestes consideracions particulars, sintetitzem en un nou paràgraf 

qüestions generals sobre difusió, llengua, destinataris, informació reservada i 

autories col·lectives de les al·legacions, concretament sobre les de l’època en 

què exercí com a advocat Joan Pere Fontanella, que en fou un expert i gran 

impulsor. A mesura que avancés el segle XVII, s’estendria paulatinament l’ús 

de la impremta per a textos de vocació efímera, anomenats comunament 

“remiendos”285. Conseqüentment, esdevindria corrent el fer publicar les 

                                                                                                                                               
gran confiança que·s guanyarà, guiada de la manera que jo l’[h]e posada, exint-li a la cort 
ecclesiàstica per tots los caps que podia venir, y restrenyent després lo negoci en lo cars que 
tractam de les dones, que és lo millor modo de disputar les causes: tractar-las cada una axí 
com lo cars succeex, sens embarassar-se ab los demés, aguardant per cada cosa y a son lloc 
sa disputa particular. No [h]y ha què dir, sinó que la consuetut de la cort ecclesiàstica feya gran 
nosa y gran embaràs, però ara no [h]u farà”. 
282. Ibidem, vol. 17, carta de 14.II.1635 del síndic Francesc Amargós, acabat d’aterrar a 
Barcelona des de Perpinyà, als procuradors de Tortosa. La presentem en son context al 
subcapítol II.8.3. 
283. Ho veiem amb la successió d’informacions entorn del cas d’Eloi Torres al qual ens referim 
al subcapítol II.7.2. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 16.VI.1627 de 
l’auxiliar o subsíndic Francesc March als procuradors: “Jo no só[c] estat bastant per a què micer 
Fontanila [h]aga acabat los dos mememorials (sic) estan a son comte, lo un en fet y l’altre en 
dret. Pense demà digous anirem a informar en dita causa.”. Ibidem, Fontanella, 23.VI.1627: “En 
la contentió de Aloy se fa lo possible en defençar lo partit de la ciutat, que encara que nos hi 
anàs nostra salvació no poríam fer-hi més. Estam actualment informant ab gran esforç y vigor 
(...) Jo tinc lo memorial en dret a punt, sinó que·m par no·s deu donar que no hajam acabat de 
informar, per si acars ixen noves difficultats, que seria doblar treballs, y en [h]aver acabat de 
informar ab un momento serà estampat.”. Ibidem, Fontanella, 30.VI.1627: “En lo de Aloy 
[h]avem acabat de informar fora del senyor canceller, informarem en públic y tot lo demés que 
convindrà. Jo tinc a punt lo memorial en dret, per l’altre estafeta ne tindran aquí còpia.”.  
284. Ibidem, Miquel Astor, 19.VI.1627: “La contentió de Aloy se va rematant de cada·l·dia, y 
estiguera més avant si los seus advocats tinguessen fet lo memorial, que·m diuhen acaben 
demà.” Nota: com s’aprecia al subcapítol II.7.2 suara citat, aquest Astor no visqué precisament 
un idil·li amb l’equip jurídic regular de Tortosa a Barcelona a finals de la dècada de 1620. 
285. C. PIZARRO, La imprenta barcelonesa en el siglo XVII. El caso de Josep Forcada, notario e 
impresor, en “EHDAP” XVIII (2000), p. 283-311, esp. p. 289, o Una aproximación a la imprenta 
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al·legacions confegides en el marc de causes d’una certa transcendència ―no 

pas les produïdes en contextos inferiors. Ens sospitem que, a menys que hi 

hagués un desig explícit dels clients, correspondria a l’advocat o advocats la 

decisió de portar o no tals documents al taller de l’estampador286; el síndic, per 

la seva part, s’ocuparia de decidir-ne els paràmetres tipogràfics ―subjectes a 

modes molt variables― en funció de la disponibilitat de doblers287. No és 

irrellevant indagar el tiratge d’una al·legació: Cinquanta exemplars podria ser 

una quantitat una mica superior a la normal288; en situacions ordinàries, en 

mans dels clients n’hi anirien a parar deu289; eventualment, els referits clients 

rebrien una edició especial de l’al·legació en català290 ―altrament, com en 

podrien fer difusió a l’opinió pública de l’època? ultra això, a millor comprensió 

dels arguments emprats per l’advocat, més alta satisfacció del seu treball i 

major disposició a pagar-lo bé―; el més habitual, de tota manera, seria utilitzar 

el llatí per a aquests textos processals o paraprocessals. No en va, llurs 

destinataris naturals, els que haurien de ventilar la qüestió controvertida, eren 

doctes. A aquests s’afegirien com a destinataris sobrevinguts altres operadors 

jurídics de diversa categoria, entre ells col·legues advocats amb qui es desitgés 

                                                                                                                                               
barcelonesa del siglo XVII. El impresor Josep Forcada (1651-1688), dins de “[Actes del] XVII 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó”, Barcelona, 2003, vol. II, p. 853-868. 
286. A favor d’aquesta hipòtesi ―de sentit comú, sigui dit de passada―, vegeu, per exemple, 
ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 8.VII.1627 de Miquel Astor: “Ab 
esta van los apuntaments fets en total justificatió de la contentió fets per lo senyor Fontanella, 
estampar-se [h]an (i. e. s’han d’estampar) per parèixer-li així bé, a bé que en altra ocatió molt al 
contrari”. Al tant evocat subcapítol II.7.2 apuntem l’esperit de denúncia amb què es redactarien 
aquestes línies. 
287. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de 26.I.1633 de Joan Pere 
Fontanella als edils tortosins demanant-los que no menystinguin per raó del seu escàs volum 
unes al·legacions que acaba de fer i s’han imprès. Llur poca entitat física seria fruit d’un tipus 
emprat per reduir costos: “Los memorials que se envian (...) encara que aparexen breus és 
perquè Amargós, per estalviar a la ciutat, ha volgut fer-los fer de letra prima, que a estar de la 
que corre tindria la meitat més.” 
288. Ens ho fa pensar la comunicació de 30.VII.1613 ja referida al síndic Blai Gil de Frederic 
―ibidem, vol. 10 (CT), fol. 149v-150r: “Dels memorials fassa que se n’estampen cinquanta 
còpies perquè assí ne haurem menester.” En condicions ordinàries, si no hi hagués una 
demanda especialment elevada del client, quants se n’imprimirien? 
289. Ibidem, vol. 11 (CR), carta de 10.VI.1627 del síndic Francesc March: “Envie deu còpies dels 
memorials se [h]an fet en fet del prosés de la contensió de Aloi”. Ibidem, vol. 12 (CR), carta de 
24.I.1629 del síndic Gabriel Martí Burguès: “Aquí van onse memorials, deu de la causa de 
Alcanar y <h>u de la de Cànovas” ―aquest darrer devia ser manuscrit. 
290. Ibidem, vol. 18 (CR), carta de 15.VIII.1635 de Joan Pere Fontanella als edils de la ciutat de 
l’Ebre, confessant el desig d’agradar al Consell General municipal: “He fet lo memorial en llatí y 
en català, perquè aquí si volien los del Concell pendre pler en legir-lo poguessen del català.” 

II.4. La confecció i edició d'al·legacions



alimentar una bona correspondència291. I el públic que es serviria de les 

al·legacions com a instrument formatiu, per estudiar les argumentacions dels 

jurisconsults més cèlebres. I els advocats de la part contrària? Amunt hem 

apuntat el tema en teoria. A la pràctica, seria ineludible que els pervinguessin 

els memorials, directament o indirecta, i abans, durant o poc després de la fase 

d’informació als titulars de la jurisdicció. El nostre Fontanella actuaria sovint 

condicionat per aquest fet, a fi de dificultar-los les rèpliques: per exemple, 

dosificaria la informació en diferents documents292, o dictaria directrius de 

secretisme molt severes a col·laboradors i clients. Agafar l’adversari per 

sorpresa era altament rendible!293 Hem parlat sempre en singular del redactor 

d’al·legacions, però a la pràctica aquestes apareixen sovint signades per dos o 

més advocats —quan figuren com a anònimes, si bé perfectament 

identificables pels coetanis. Això sí, rarament estan concebudes i escrites en 

primera persona del plural. En tals casos, ens trobem davant d’un treball d’un 

autor avalat per uns subscriptors o adherents, que en reforcen l’autoritat294. El 

nostre Fontanella es cuida prou de marcar la paternitat dels seus textos, sia 
                                                 
291. J. EGEA i A. MIRAMBELL, Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona cit., p. 573, 
sobre com certs juristes no tindrien inconvenient en citar arguments exposats en al·legacions 
juntament amb obres doctrinals. 
292. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 10.VI.1627 del síndic Francesc 
March, referint-se a uns memorials o al·legacions on els membres de l’equip jurídic a Barcelona 
no haurien accedit a introduir certs canvis demanats des de les ribes de l’Ebre: “Sé que·s 
queixaran de mi, legits que·ls [h]agen, perquè no [h]i [h]e fet posar los atvertimens [h]an enviat 
(...). No [h]a paregut bé a estos senyors, ans bé [h]an determinat de fer un altre memorial de 
això tantum per al senyor canseler, per·so que no·s puga revelar a la altra part, perquè no se’n 
pogesen defensar o enbarasar tan bé.” 
293. Ibidem, vol. 16 (CR), carta de 26.I.1633 de Fontanella: “En lo del nou impòsit pens [h]aver 
estirat la barra tot lo que·s podia, lo que·s veurà ab los memorials que se envian (...). Ab ells 
veuran que jo·ls só[c] exit per un camí ben extraordinari, que poc s’[h]o pensaven, y si no ere 
per aquí perillàvem molt. Los memorials ho diran, que convindrà tenir-los secrets que no·ls veja 
lo capítol, que seria gran dany. Los memorials o comptes han enviat no·ls he exhibit encara 
perquè no se enteren axí ab facilitat. Si serà menester, ja se exhibiran, que ja veurem si serà 
menester, que fins ara no dóna senyals la causa de [h]aver-ho menester.” Ibidem, vol. 17 (CR), 
carta de l’olotí de 15.VIII.1635, en el marc d’una contenció de jurisdiccions: “Del memorial no 
par se’n dega fer molt fressam fins sia feta la contentió, perquè may és bé despertar al 
contrari.”  
294. Tenim testimonis clars de com es negocien aquestes adhesions en relació a un dictamen i a 
un articulat —una exposició ordenada de punts de fet o de dret, susceptible d’utilitzar-se com a 
base de proves testificals. Ibidem, vol. 11 (CR), carta de 9.VI.1627 de Gabriel Martí Burguès: 
“Aquí va lo vot de la consulta me han enviada. Micer Ramon és del mateix vot, encara que no 
vaja firmat de sa mà, que no s’és pogut trobar per la firma”. Ibidem, carta de 1.X.1627 de 
Francesc March: “En la nit micer Mur fabricà una articulata i encontinent en lo endemà de matí 
la féu firmar a micer Fontanella.” Joan Pau Xammar tenia raons per lamentar-se d’aquestes 
pràctiques —J. EGEA i A. MIRAMBELL, Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona cit., 
nota 8, que desvirtua el darrer paràgraf de text de la p. 13. 
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amb una invocació inicial a Jesús, Maria i els sants Joan Baptista i 

Evangelista295, sia amb autocitacions —mencions al ‘seu’ De pactis nuptialibus 

o les ‘seves’ Decisiones296.  

 

 

                                                 
295. En la titànica tasca de catalogació d’al·legacions jurídiques que moltes biblioteques i 
centres documentals del país han emprès aquests darrers anys, sembla haver prevalgut el 
criteri d’excloure del camp de títol les invocacions a la divinitat, a la Verge o a sants i beats de 
tota mena —vegeu a tall d’exemple M. E. GINEBRA, Anàlisi i catalogació de les al·legacions 
jurídiques: El fons d’al·legacions jurídiques de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, Vic, 2001 
[imprès no editat]. No compartim tal manera de fer, en la mesura que pot dificultar: a) la 
identificació de la paternitat de nombroses al·legacions que no estan signades —per exemple, 
Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro Antonio Marti mercatore, contra universitatem villae de 
Montegrino, BICAB, vol. 569-48 bis (volum factici d’al·legacions de Joan Pere Fontanella), ítem 
22—; b) el discerniment de l’autor principal respecte els secundaris; normalment la invocació 
demostra que és el primer signatari —F. P. RUBÍ i J. P. FONTANELLA, Jesus Maria cum Beato 
Francisco. Responsum iuris pro Francisco Hieronymo Ozona notario civitatis Vici. Contra 
Eufrasinam Ozona viduam relictam Petri Ozona quondam notarij eiusdem civitatis, Ex 
typographia Laurentij Déu, 1622. AHG, Fons Pella Forgas, capsa 203, ítem I.3.5.10—; però pot 
ser al revés, com a J. RAMON i F. VINYES, Iesus Maria Raymundus. Iuris responsum pro vidua 
Ossona. contra Franciscum Ossona, Barcinonae, Ex typographia Stephani liberos, in vico 
sancti Dominici, 1622 —ibidem, ítem I.3.5.11 (ibidem, ítems I.3.5.6 i I.3.5.8, el lector 
comprovarà que sant Raimon és invariablement l’invocat per Felip Vinyes; similarment, a 
BICAB, Sala d’al·legacions, vol. 169-9, 170-2, 170-2bis, 170-3, etc. veurà que Vicenç Hortolà 
consagra sempre el seu treball amb la fórmula “Sanctissima Trinitas et Maria sint mihi lux et 
via”). 
296. Vegeu, com un exemple entre centenars, J. P. FONTANELLA, Iesus Maria cum utroque 
Ioanne. Iuris responsum pro reverendo priore de Lledo. Contra reverendum abbatem, et 
conventum Sancti Genesii de Fontaniis, Barcinone, Ex Typographia Laurentij Déu, 1615 —
ADG, vol. 34-516, ítem [43]: a) fol. [1]r-v —“Atque ita in illis duobus exemplaribus, quae ego 
reffero in meo de pac. nup. tracta. clau. 3. glos. 3. num. 44. non fuit habita ratio quod clerici qui 
contentionem firmaverant, comparuissent in causis Regiae Audientiae ubi fuerant citati, et etiam 
iam condemnati...”—; b) fol. [2]v —“cum actor teneatur sequi forum rei, et in tota Hispania est 
expeditissimum quod causae decimarum contra possessores terrarum non sunt mixti fori, in 
petitorio, sed curiae eius a quo petuntur, prout ego late probavi de pac. nup. clau. 4. glos. 13. 
par. 2. nu. 58."   

II.4. La confecció i edició d'al·legacions



II.5. La primera obra de doctrina:  
el ‘De pactis nuptialibus’ (1612-22) 

 

II.5.1. La vocació de donar cobertura jurídica als capítols matrimonials i als 

heretaments 

 

Hem glossat la bibliofília i la dedicació intensa de Joan Pere Fontanella als 

casos dels seus clients. Ara escau referir la confluència d’aquests factors en la 

primera obra de literatura jurídica de l’advocat olotí, el De pactis nuptialibus sive 

capitulis matrimonialibus tractatus297. El nexe és evident: si tal obra serà lloada 

arreu d'Europa es deurà a la vasta bibliografia que el seu autor, tot conduint 

litigis, haurà consultat i després integrat, juntament amb jurisprudència judicial 

de relleu, en l’hàbil tractament d’unes institucions prou corrents al continent 

però fins aleshores ateses només incidentalment per la doctrina: els capítols 

matrimonials i els heretaments. El mèrit de Fontanella raurà no sols en fornir-

los una cobertura de legitimitat ans també una aurèola de prestigi.  

 

Tal èxit no decaurà als ulls del pairalisme d’empremta romàntica298. 

Naturalment, però, esdevindrà demèrit sota una òptica liberal visceralment 

oposada als llaços d’antic règim que haurien sacrificat l’individu en ares de la 

cèl·lula familiar i, de retruc, en garantia de l’ordre social. En l’esperit dels 

catalans de l’edat moderna, del que avui qualifiquem de dret públic al dret de 

família no hi ha pas una rasa infranquejable, sinó un estret vincle que remet 

sistemàticament al príncep / pare i a la seva autoritat o potestat, sia sobre els 

súbdits sia sobre l’esposa i els descendents. En aquest darrer àmbit299, la 

                                                 
297. Fem un esforç per contenir-nos en el tractament d’aquesta obra, atenent al fet que la 
presentem com una fita biogràfica de Joan Pere Fontanella i no pas com l’objecte del nostre 
treball doctoral. 
298. E. ROCA, Família, pairalisme i institucions jurídiques, en “EHA” 12 (1998), p. 17-42, recull 
els trets essencials del dret català tal com els projectarien els influents juristes dels segles XIX i 
XX que es poden adscriure a la línia pairalista, cabdal en el complexe camí de la preservació 
d’un dret civil propi. Per a una visió més àmplia des del punt geogràfic i objectiu, són de gran 
ajut les indicacions bibliogràfiques de J. SERRANO, La família en la historiografia jurídica dels 
territoris hispànics pirenaics (s. XIX-XX), en “RDHC” 4 (2004), p. 91-120.  
299. Per valorar els impressionants progressos que la historiografia catalana ha fet en dues 
dècades en l’estudi de la família pot ser suficient acarar els fonaments, reptes i línies de treball 
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poderosa llum del pare es projecta amb particular intensitat a l’hora de traçar i 

concloure de manera ordenada o raonada estratègies matrimonials per als fills i 

d’estipular els consegüents pactes nupcials300. Coneixem amb tal nom 

l’instrument jurídic d’extraordinària transcendència301 i gran difusió fins a dates 

recents mitjançant el qual desenes de generacions, de l’àmbit rural però també 

urbà, de condició més i menys acomodada302, haurien fixat paccionadament303 

els drets i obligacions de naturalesa econòmica i social, les regles de 

convivència interna i externa, present i futura dels nuclis de nova erecció. 

D’aquests documents, Joan Pere Fontanella n’assumeix i en sap transmetre de 

forma extraordinària la sacralitat, lligada a llur caràcter convencional i 

constitutiu —en el sentit ple de la paraula304— de successives cèl·lules 

familiars, els marcs més elementals on la persona es desenvoluparia en la 

societat preliberal. Sa convicció en tal sentit s’explica en part pel seu 

arrelament garrotxí, comarca aspra i d’orografia complexa on, com hem tingut 

ocasió de veure, mantenir i explotar unes terrasses, una coma, un ermot o unes 

artigues podia ser determinant per a la viabilitat d’un grup familiar305. Feta 

aquesta presentació, procedim a parlar del De pactis nuptialibus. 

                                                                                                                                               
apuntats per A. SIMON i TARRÉS, La familia catalana del Antiguo Régimen, dins de “La familia 
en la España mediterránea”, Barcelona, Ed. Crítica, 1987, p. 65-93, amb L. FERRER, Hereus, 
pubilles i cabalers: el sistema d’hereu a Catalunya, Catarroja, ed. Afers, 2007.  
300. A. M. HESPANHA, Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época moderna, en 
“Ivs Fvgit“ 3-4 (1996), p. 63-100, esp. p. 74-75. 
301. Advertim de forma planera als llecs en la matèria que, a la Catalunya de l’època de Joan 
Pere Fontanella, en moltíssimes famílies són els capítols matrimonials i els heretament, no pas 
els testaments, els autèntics vehicles de disposició del patrimoni —es tracta de vehicles inter 
vivos, si bé tenen efectes mortis causa. 
302. A la llum de les nostres recerques d’arxiu, entenem que no es pot projectar sobre la 
Catalunya de l’alta edat moderna la idea, potser vàlida posteriorment, dels capítols 
matrimonials i els heretaments com a “institucions que eren pròpies d’una part del territori i 
d’una classe social concreta: la dels propietaris rurals” —entre d’altres, E. ROCA, Família, 
pairalisme i institucions jurídiques cit., p. 40.  
303. Sobre el caràcter radicalment paccionat dels capítols matrimonials en la tradició catalana 
ens abelleix reverdir un text del magistral J. M. FONT i RIUS, Pactos Comunitarios en el 
Régimen Económico-Familiar de la Cataluña Medieval, en “Revista Portuguesa de História” XII 
(1969), p. 77-94.    
304. El propi A. M. HESPANHA, Las categorías de lo político y lo jurídico cit., p. 75, parla de la 
família com “una constelación de estatutos, a los cuales se pertenece forzosamente o en los 
cuales se entra por casamiento”. A Catalunya els capítols matrimonials serien uns d’aquests 
“estatutos” —no necessàriament els únics—, enfilats successivament al llarg de generacions.  
305. Al subcapítol II..2.1 hem vist com li n’hauria fornit una magnífica lliçó vital el veí del seu mas 
Roig —prop de Capsec— i alhora client Sebastià Fontfreda, abocat a pledejar davant la Reial 
Audiència per recuperar peces aparentment marginals que son pare, actuant alhora com a 

II.5. El "De pactis nuptialibus"



Joan Pere Fontanella lamenta viure en un entorn de jurisconsults poc donats a 

escriure i a publicar sobre dret306. Malgrat el dinamisme de la indústria del llibre 

del cap i casal, són relativament escassos els operadors jurídics del segle XVI 

residents a Catalunya que han preparat obres per editar; entre els més 

rellevants307 hi ha tres doctors del Reial Consell de Catalunya, Miquel Ferrer, 

Lluís de Peguera i Antoni Oliba (si bé la seva segona publicació veu la llum 

pòstumament el 1606), el notari Francesc Solsona, l’advocat d’origen aragonès 

Jaume Càncer308 o l’advocat barceloní Miquel Sarrovira309. Podem atribuir 

aquesta modesta producció, com ho fa Fontanella, a una prevenció davant les 

crítiques310; però també, per què no?, a la manca d’una certesa de rebre suport 

de les institucions de la terra, que, amb honroses i escasses excepcions311, es 

                                                                                                                                               
hereu gravat i hereu escampa, hauria alienat als veïns Molleras, Esparc, Calm o Morunys, 
trencant així la vinculació d’aquestes amb el propi llinatge.  
306. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 3, gl. 1, cap. 32: “Hoc solum ultimo loco advertens in honorem doctorum, qui in 
nostro Senatu sedent, ac eorum qui advocationis laudabili munere apud eundem funguntur 
(omitto alios per totam Cathaloniam aspersos, inter quos revera sunt qui plurimum sapiunt) 
esse inter eos quamplurimos, imo omnes fere sic in iurisprudentia sapientes ut vix habeant in 
orbe primos, secundos vero multos (...) In hoc solum defficiunt Cathalani quod non sint sic 
audaces quemadmodum aliae nationes, semper timent repraehendi, et ideo parum scribunt, et 
a publica ostentatione naturaliter abhorrent, quod dolendum sane est, cum sint ex ipsis 
quamplurimi qui possent sine metu in publicum prodire.” 
307. Està pendent una purga i identificació d’autors, obres i edicions que, amb els mitjans 
cibernètics actuals, permetrà superar les imprecisions i llacunes de llistats com el de G. M. de 
BROCÀ, Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del Civil, y Exposición de las 
Instituciones del Derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la 
Jurisprudencia, vol. I, Barcelona, Herederos de Juan Gili, editores, 1918, p. 401-404, o el de V. 
FERRO, Los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII, dins de J. ALVARADO (ed.), “Historia 
de la literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen”, vol. I cit., p. 153-166, esp. p. 161 i s. 
308. J. EGEA, Les ‘Variae resolutiones’ i les ‘allegationes iuris’ cit., p. 827-828, recull una llarga 
sèrie d’edicions que ha pogut comprovar personalment, tot començant com és obvi per la 
princeps del primer volum, editades per Jaume Cendrat a Barcelona el 1594 i 1598 
respectivament. 
309. A l’apartat IV.8.2.1 dediquem unes reflexions al seu Cerimonial de Cort editat l’any 1599 i 
reimprès amb ocasió de la celebració d’altres Corts catalanes. 
310. Vegeu, a més del fragment transcrit amunt, la dedicatòria fontanellana als doctors del Reial 
Consell de Catalunya al principi del primer volum del De pactis nuptialibus sive capitulis 
matrimonialibus tractatus; l’olotí sembla tenir la fixació de què viu en un país ple de llengües 
viperines; s’aprecia concretament en aquesta frase que ve a ser una versió de l’actual 
“agraeixo els comentaris d’en talis, a qui no faig responsable de la meva incapacitat per 
integrar-los al present treball”: “Agnoscite igitur, senatores, ipsum ut opus, et rem vestram, et ut 
tale a maledicis laniantium linguis vindicate, qui non deerunt (ego promito) ad obtrectandum, 
praestantiam vestrorum ingeniorum excellentium, unde fluxit, non cernentes, sed mei, qui illud 
prodeo, exiguitatem contemplantes”. 
311. A J. CAPDEFERRO, Promoció, edició i difusió d’obres jurídiques a Catalunya a cavall dels 
segles XVI i XVII, en “Ivs Fvgit” 15 (2007-2008), p. 537-559, apuntem la satisfacció que els 
estaments reunits a la Cort General de Montsó l’any 1585 acordarien, prèvia suplicació de 
l’interessat, a Lluís de Peguera pels esforços esmerçats en la divulgació d’obres jurídiques.  
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conformen amb la publicació de cossos legals del Principat —quaderns de 

normativa aprovats en Corts312 o la compilació de 1588-89313—; són, així, 

menys proactives i tenen un programa editorial menys ambiciós que les seves 

homòlogues aragoneses314, no sols en l’àmbit jurídic ans també en el 

d’històries o cròniques nacionals315 —el silenci en aquest darrer camp respon a 

la falta de consensos en relació a l’erecció i sufragi de la figura del cronista del 

Principat a les Corts de 1552316. En definitiva, a la Catalunya del tombant del 

segle XVII, un jurista disposat a dedicar les seves vigílies a escriure per 

publicar no ho ha de fer confiant en estímuls econòmics públics. En tal context, 

cal valorar com a molt vocacional la singladura on s’embarca Joan Pere 

Fontanella.  

 

El De pactis nuptialibus és objecte del treball del nostre advocat durant dues 

dècades ben bones. Tenim motius per creure que en comença a plantejar 

l’esquelet —i també a redactar parts317— entorn del 1602 o el 1603, quan porta 

                                                 
312. M. BAJET, Les estampacions de quaderns de Constitucions i altres actes de Cort (notes per 
al seu estudi), dins de “Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la 
Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries”, Barcelona, Parlament i Museu 
d’Història de Catalunya, vol. I, p. 554-567. 
313. Hem dedicat a la difusió oficial d’aquesta compilació bona part de J. CAPDEFERRO, 
Promoció, edició i difusió d’obres jurídiques a Catalunya cit. Lamentem no haver tingut 
coneixement, al moment d’escriure’l, ergo no haver-hi citat O. OLEART, El capítulo 24 de las 
Cortes de Monzón de 1585 y la elaboración de la recopilación catalana de 1588-1589. Datos 
para su historia, en “Initium” 9 (2004), p. 223-286, o id. aut., El full d’errates de la compilació 
catalana de 1588-1589. Edició, en “Initium” 10 (2005), p. 349-356. Si un i altre haguéssim sabut 
que estàvem coincidint temàticament hauríem pogut col·laborar o almenys estalviar-nos una 
feinada. Altrament, la coordinació material ha estat òptima amb la companya i amiga M. 
BAJET, La compilació de 1588/89 i la seva relació amb els altres codis europeus del segle XVI, 
en “Pedralbes” 18-II (1998), p. 123-134 i La compilació de 1588/89: notes sobre la seva 
sistemàtica, dins de “El territori i les seves institucions històriques”, Barcelona, Fundació 
Noguera, 1999, vol. II, p. 657-685. 
314. M. PEDRAZA, Poder político e imprenta en el Renacimiento en la Península Ibérica: el libro 
y la Diputación del Reino de Aragón en los siglos XV y XVI, en “Cuadernos para investigación 
de la literatura hispánica” 29 (2004), p. 295-320. 
315. C. PIZARRO, Edición y mecenazgo: la publicación de historias generales en Cataluña 
(1599-1628), en “Pedralbes” 21 (2001), p. 121-136. 
316. E. SERRA, Constitucions perdudes (1547-1552). Algunes reflexions, dins de “Josep 
Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a una trajectòria”, Barcelona, Ed. Crítica, 
2004, p. 407-423, esp. p. 416. 
317. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 4, gl. 16, brevíssima, sobre l’host i la cavalcada, seria possiblement un dels primers 
passatges redactats. S’hi menciona com a “novissime” el Commentarius, ad usat. Alium 
namque de Iure fisci. lib. 10. constit. Cathaloniae d’Antoni Oliba, imprès l’any 1600 a Barcelona, 
i s’hi esmenta el capítol 57 de les Decisiones de Lluís de Peguera —el 51 i successius no es 
publiquen fins l’any 1605— “quae prodijt in lucem post haec scripta”.  
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poc més d’un lustre de pràctica professional a Barcelona. I ho fa amb el 

propòsit de practicar la dissecció metòdica dels capítols que es signen amb 

motiu del matrimoni entre un home i una dona. L’exercici s’inicia, a l’entrada del 

primer volum, amb la presentació d’un model fictici i manifestament excessiu318 

de pactes nupcials redactats dins els cànons tridentins319. La dissecció de tal 

model es materialitzarà en una divisió i anàlisi individualitzada de clàusules, 

glosses, parts i capites —un format pretesament original320 que s’inspira 

directíssimament del Tractatus clausularum instrumentalium de Bartolomeo 

Bertazzoli o Bertacciuoli, consagrat a les compra-vendes321. 

 

Aquesta riquesa tant gran com anòmala de clàusules dels capítols tipus 

fontanellans és un hàbil artifici que obre a l’autor i al lector l’ocasió d’abarcar 

una àmplia panoràmica d’aspectes del dret català de l’època322, incloent-ne 

molts d’escassament —quasi nul·lament, fins i tot— relacionats amb qüestions 

familiars, patrimonials i/o successòries. Sens perjudici que, cal dir-ho?, 

aquestes siguin el pern sobre el qual pivota l’obra.  

                                                 
318. A l’extrem contrari de Fontanella en el plantejament d’uns capítols matrimonials tipus 
trobem els ‘esquelets’ de pactes nupcials presentats als formularis on els notaris es podrien 
inspirar en llur praxi quotidiana. Vegeu-ne transcrit un exemple a H. ALONSO, Los formularios 
notariales como instrumentos para la aplicación del derecho. Análisis de un ‘Art de notaria’ 
catalán del siglo XVI, dins de “Actas III Jornadas de Historia del Derecho”, Jaén, Universidad de 
Jaén, 1998, p. 203-233, esp. p. 228-230. 
319. H. KAMEN, Canvi cultural a la societat del Segle d’Or: Catalunya i Castella, segles XVI-
XVII, Lleida, Pagès editors, 1998, p. 373 i s., esp. p. 388.  
320. En la dedicatòria al lector de J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis 
matrimonialibus tractatus, vol. I (1612) es presenta el mètode expositiu quasi com si fos fruit de 
la invenció de l’autor: “Videns quales, et quantae indies suscitentur in foro lites, ac moveantur 
inter homines concertationes circa materias in capitulis matrimonialibus, et pactis nuptialibus, 
quae in contractu matrimonij fiunt, inclusas, unum unum ipsorum sumere, et quibusdam 
scholijs, atque declarationibus (glossas appello) clausulas omnes, et singula verba, a quibus 
nonnullae cum pulchrae, tum difficiles penderent iuris quaestiones, prosequi statui...”. La 
originalitat del plantejament es torna a reivindicar en l’índex inicial de glosses o capítols o títols.  
321. Presumim que Fontanella no hauria pas conegut la primera edició, de 1598, sinó la segona 
del tractat d’aquest autor nascut a Finale però que havia gaudit de la ciutadania de Ferrara: B. 
BERTAZZOLI (BERTACCIUOLI?) (1520c.-1588), Tractatus clausularum instrumentalium: in 
quo, praeter ea quae ad litium integram discussionem, et causidicorum faciliorem pariter 
instructionem necessario requiri videntur, accurate omnia etiam difficilium quasi legum 
aenigmata passim enodata reperiuntur, Venetiis [Venècia], Apud Floravantem Pratum, 1601. Es 
pot consultar a BICAB. L’editio princeps es troba a la BNF. 
322. Vegeu-los referits alfabèticament al principi de J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus 
sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612): “Index glossarum, seu capitulorum, aut 
titulorum huius voluminis” —on l’autor explica i justifica el seu mètode de dissecció. 
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Dins la seva coherència global —indiscutible—, l’estructura del De pactis 

nuptialibus es veu impactada pel que podria semblar una certa dispersió de 

l’autor en el tractament de matèries; al lector poc avesat ocasionalment fins i tot 

se li pot fer irreconeixible el fil conductor o les línies mestres del tractat. Dos 

motius poderosos expliquen aquesta aparença —que, a l’hora de la veritat, 

esdevé una virtut i dóna una vitalitat inèdita a la monografia—: a) el desig —a 

vegades fixació— de Joan Pere Fontanella per integrar al seu discurs qüestions 

emergents o incidentals suscitades en el marc de litigis que ha portat 

personalment com a advocat o ha conegut de primera mà; b) el vici —si ens és 

permesa la paraula— d’estendre’s en temàtiques sobre les quals ha consultat 

bibliografia de recent aparició o descoberta; potser el cas més evident és el 

dels delmes323.  

 

La impressió de ductilitat argumental que hem referit al paràgraf precedent es 

fa evident al mateix inici de l’obra; hom constata tot seguit que, abans d’entrar 

en matèria pròpiament de règim matrimonial, d’heretaments o de dots, l’advocat 

olotí s’interroga sobre l’exigència o conveniència d’invocar la divinitat o els 

sants a l’hora de començar a estendre un instrument jurídic324; o s’esplaia 

sobre les preeminències dels doctors en dret en el marc social325; i versa sobre 

els privilegis de Barcelona i els seus ciutadans326 —a un cert punt hom es 

pregunta si no està complint sense dilació la seva amenaça de confegir un 

tractat sobre represàlies327!—; força pàgines més tard, un cop s’han introduït 

                                                 
323. Ibidem, cl. 4, gl. 19, p. 1-2, tot i afirmar haver tingut coneixement de bibliografia sobre el 
tema —F. SUÁREZ (1548-1617), Opus de virtute et statu religionis, 1a ed., Lugduni, sumptibus 
H. Cardon, 1609— després d’embastar-lo (cap. 5, 8, 37, etc.); visiblement a l’olotí se li’n va la 
mà, acaba citant el castellà a bastament —per cert, aporta desenes de declaracions 
jurisdiccionals del XVI i principis del XVII, atenent a les pragmàtiques règies, per enriquir el 
tema que apassiona la professora Eva Serra: el debat sobre la universalitat del delme i la forma 
de percebre’l —en parlem al subcapítol IV.1.3—; tot i que no es cenyeix a parlar de matèria 
decimal, parla de pragmàtiques i llur relació amb el dret paccionat, etc.  
324. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 2.  
325. Ibidem, cl. 3, gl. 2.  
326. Ibidem, cl. 3, gl. 3.  
327. Ibidem, cl. 3, gl. 2, cap. 31: “Si ego represaliarum peculiarem tractatum scriberem, 
quasdam, quae utiles forent in materia, quaestiones pertractassem”; acte seguit, s’estén fins al 
cap. 71 —sobre 79— sobre tals represàlies —dediquem el capítol IV.12 a diversos casos 
d’aquestes, principalment un de suscitat entre Girona i Sant Feliu de Guíxols. 
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alguns aspectes essencials d’uns capítols matrimonials corrents, les diversions 

es repeteixen328. 

 

Parlem de diversió —en el sentit originari del terme— i pot donar la impressió 

gairebé que pensem en una tendència a la distracció o a la dispersió. Aquest 

no és en absolut el missatge, com comprova qui s’endinsa al De pactis 

nuptialibus —amb passatges de lectura molt amena i tocs d’ironia hil·larants, 

per cert329. L’obra té unes forces constants, uns leitmotivs que la travessen 

verticalment. Una de les principals? la força del costum; d’un costum cabdal330 

per sostenir l’edifici d’uns heretaments que contravenen almenys tres principis 

bàsics del dret romà331 —ingredient formalment i materialment cabdal en el dret 

català de l’edat moderna. Fixem-nos com Fontanella hi va introduint el seu 

públic amb la màxima naturalitat des de la primeríssima clàusula del treball: tot 

discorrent, com hem referit, sobre les invocacions divines, ja celebra el vigor i 

els efectes de l’observança interpretativa.  

 

L’advocat olotí és perfectament conscient d’estar inserint al seu tractat 

reflexions que la praxi li ha suscitat sobre temes contingents —si bé colaterals, 

emergents o freqüents— en uns capítols matrimonials. I no se n’amaga. La 

prova possiblement més castissa la trobem al principi d’uns passatges 

consagrats a la constitució dotal, on sense circumloquis recomana al lector 
                                                 
328. Ibidem, cl. 4, gl. 16 cit.  
329. V. FERRO, Los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII cit., p. 160. 
330. En discrepa M. BUENO, ‘De hereditamentis’ o sobre el lecho de Procusto, en “Initium” 8 
(2003), p. 179-269, esp. p. 264. En canvi n’assumeix la força constitutiva en aquesta institució 
J. M. PÉREZ COLLADOS, El derecho catalán de sucesiones en vísperas de la codificación, en 
“AHDE” LXXV (2005), p. 331-367, esp. p. 353 i s. 
331. En aquest sentit, ens dol esmenar doblement el benvolgut company que segurament coneix 
millor els capítols matrimonials al Rosselló actual, J. PEYTAVÍ, Famille, mariage et patrimoine 
dans la Catalogne moderne: l’exemple roussillonnais, en “Annales du Midi” 258 (2007), p. 159-
182, esp. p. 160: “Cet acte dérivé de l’antique droit romain a été travaillé, discuté, peaufiné 
depuis des siècles par les plus hautes institutions du pays” —la correcció deriva de la 
“romanització” i alhora d’una excessiva institucionalització del procés configurador dels capítols 
matrimonials. Els heretaments sovint continguts en els capítols matrimonials, en tant que 
pactes successoris amb efectes futurs, contravenien l’esperit i la lletra d’un dret romà que 
consagrava l’autonomia de l’individu en la disposició última dels seus béns, que impedia 
donacions entre el paterfamilias i el fill sota sa potestat en tant que civilment constituïen la 
mateixa persona, que no admetia un nasciturus com a donatari... Sintetitzen els esforços per 
legitimar-los en diversos moments —incloent Fontanella i molt més enllà d’ell— J. M. PÉREZ 
COLLADOS, El derecho catalán de sucesiones cit. o E. ROCA, Família, pairalia i institucions 
jurídiques cit., p. 35 i s. 
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saltar de tema si el que comença no li interessa. Transcrivim íntegrament les 

línies fontanellanes perquè no tenen pèrdua:  
 

“Occasione eorum, quae supra dixi de obligatione scripturae tertij, ac via executiva, quod 

non comprehendant, nec afficiant maritum, et sic tertium, sed eos dumtaxat, qui in 

instrumento firmaverint, libet hic tractarem quaestionem, quam de anno 1619 in Senatu, 

iunctis tribus aulis, propter sui difficultatem, per multos dies disputavimus in hac materia 

valde scitu dignam. Dices hanc non esse materiam capitulorum matrimonialium propriam. 

Respondeo, verte folium, si illi soli materiae te obstrinxisti, nemo te compellit hoc legere. 

Sane non est tam impertinens haec materia sicut expulsio maurorum ab Hispania, bellum 

Lusitaniae post mortem serenissimi regis Sebastiani, et alij successus mundi varij, quae 

alij iuriscribentes suis operibus largissime inseruerunt. Haec materia est practicabilissima, 

quotidie eam habemus prae manibus, doluisse eam tibi non communicasse”332.  

 

El nostre advocat recorda una i altra vegada —sobretot quan li convé— que la 

seva vocació és escriure una obra eminentment pràctica, útil perquè els 

operadors jurídics afrontin la quotidianeïtat dels dossiers es manté. És a dir, a 

l’hora d’enfilar les seves pàgines hauria adoptat la praxi forense com a motor i 

alhora com a filtre de continguts. El que és “practicable”, controvertit i freqüent 

mereix espai, el que no ho és queda fora de l’obra: “Ego non prosequor, quia 

nunquam, aut raro de hoc incidit in praxi controversia”333. Aquesta és una de les 

raons per les quals es pot adscriure indiscutiblement el De pactis nuptialibus —

com la major part de la literatura jurídica catalana coetània334— en els corrents 

del mos italicus, el mètode de treball heretat dels comentaristes de la baixa 

edat mitjana. Quatre altres motius són els que segueixen: a) un gran desinterès 

—que a voltes arriba a la desacreditació— pels juristes que han cultivat el fins 

fa poc considerat model rival, l’humanisme jurídic o el mètode elegant —

conegut com mos gallicus—; Fontanella defuig sistemàticament la crítica 

historicista —ergo la contextualització— de les fonts produïdes al llarg de la 

civilització romana i cristal·litzades en bona part en el Corpus Iuris Civilis 

ordenat per l’emperador d’Orient Justinià; puntualment pretén participar d’una 

                                                 
332. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. II 
(1622), cl. 6, gl. 1, p. 4, cap. 1.   
333. Ibidem, cl. 6, gl. 2, p. 2, cap. 36 —novament és un exemple entre tants. 
334. L. FIGA, ‘Mos italicus’ y los juristas catalanes cit., p. 127.  
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curiositat de tall històric o etimològic quan presenta alguna institució, sense 

anar més enllà d’un estadi de mera reiteració del que ja han dit altres, sense 

incorporar-hi apunts crítics de collita pròpia; b) el cultiu fervent de les línies 

discursives del pro et contra pròpies de l’escolàstica medieval; c) l’acumulació 

de cites —no sempre de primera mà— d’autoritats normatives, jurisprudencials, 

doctrinals, etc., assuaujada —millor dit, agreujada— pel recurs als mecanismes 

eminentment quantitatius de la communis opinio335, tan significatius de 

l’esgotament de la cultura del ius commune tardà; d) l’espai concedit sense 

reserves als demés gèneres literaris d’aquest ius commune tardà, incloent els 

controvertits reculls de consilia sive responsa o les obres de decisiones, cada 

vegada més abundants arreu d’Europa.   

 

Precisament —i amb això fem un salt temàtic— el De pactis nuptialibus 

s’erigeix a la pràctica, ell també, com una col·lecció de decisiones dictades per 

la Reial Audiència de Catalunya, prevalentment —que no única— en relació a 

matèries pròpies de família, patrimoni i successions. Ho declaren les 

dedicatòries de Fontanella als doctors del Reial Consell, més tímidament al 

volum primer i de forma més explícita —això sí, rera artificis barrocs— al 

segon. I també ho il·lustren les nòmines dels tals magistrats del Reial Consell a 

la part introductòria d’ambdós llibres. Al principi del primer fins i tot s’ofereix un 

repertori previ de les “huius doctissimi Senatus quatuorcententum fere 

decisionum, quibus illustratur hoc opus” —al segon Fontanella ho estima 

superflu i remet als índexs generals finals. La diferència respecte la segona 

obra de literatura jurídica de l’olotí, pròpiament —o impròpiament— titulada 

Decisiones —vegeu el capítol II.9— és que al De pactis nuptialibus les 

resolucions jurisdiccionals s’enfilen seguint un itinerari, s’integren en un discurs 

propi de l’autor, se’ls dóna una major cohesió temàtica. Varien els mitjans, però 

l’efecte és el mateix: la monografia fontanellana s’erigeix en un magnífic 
                                                 
335. Al primer volum del De pactis nuptialibus, Fontanella apareix captiu dels cants de sirena de 
la communis opinio, la magis communis opinio, el communiter, etc. —i. e. mesures d’avaluació 
“ex multitudine” de l’autoritat d’un criteri jurídic. Els sovintejats asteriscs al marge del text que 
identifiquen tals coincidències d’opinions demostren que l’olotí encara no té una consciència 
forjada en contra d’elles. Només a partir del segon volum, podem reconèixer-lo partícep de la 
progressiva consciència crítica que descriu F. PACHECO, Los juristas catalanes y la ‘opinio 
doctorum’, en “AHDE” LXVII-I (1997), p. 295-307.   
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aparador de jurisprudència judicial; no sols en un vehicle de projecció, ans 

d’habilitació oficial d’aquesta. I és que, legalment, arran de la celebèrrima 

constitució 40/1599, l’equitat a Catalunya està mancada d’eficàcia jurídica erga 

omnes si no passa abans per un filtratge doctrinal336. Ateses aquestes 

circumstàncies, la falta de provisió de Joan Pere Fontanella en una 

magistratura del Reial Consell català resulta una injustícia clamorosa, 

independentment dels personalismes o motivacions polítiques que hi pugui 

haver al darrera337. 

 

En l’obra que glossem es palpa que a Joan Pere Fontanella li ha desplagut en 

mantes ocasions que moltes de les més importants declaracions judicials —per 

no parlar dels estils, usos i pràctiques338— de la màxima instància judicial règia 

del Principat no fossin accessibles als operadors jurídics en general. Diem en 

general, perquè la seva situació personal en aquest sentit és excepcional. Per 

exemple, l’olotí es mostra cofoi d’haver vist i treballat el recull manuscrit de 

resolucions confegit per Jeroni Torner, un competent jurista —a l’entendre del 

nostre advocat— que hauria acabat els seus dies ostentant —

merescudament?339— el càrrec de regent la Cancelleria340. La lloança de 

                                                 
336. Tal constitució —CYADC (1704) I, 1, 30, 1— fixa definitivament l’ordre de prelació de fonts 
del dret català: “Axí bé statuïm y ordenam, ab loatió y approbatió de la present Cort, que los 
doctors del Real Consell hajan de decidir y votar les causes que·s portaran en la Real Audièntia 
conforme y segons la dispositió dels Usatges, constitutions y capítols de Cort y altres drets del 
present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, y en los casos que dits Usatges, 
constitutions y altres drets faltaran, hajan de decidir les dites causes segons la dispositió del 
dret canònic, y, aquell faltant, del civil y doctrines de doctors, y que no les pugan decidir ni 
declarar per equitat sinó que sia regulada y conforme a les regles del dret comú y que aportan 
los doctors sobre matèria de equitat.” Segons J. B. VALLET DE GOYTISOLO, Reflexiones 
sobre Cataluña. Religación, interacción y dialéctica en su historia y en su derecho, Barcelona, 
Fundación Caja Barcelona, 1989, p. 256-257, la cláusula final ―la realment novedosa ergo 
sucosa del text― tindria per missió prevenir l’arbitri judicial d’empremta racionalista idealista, en 
boga a l’època, en la substanciació dels plets al Principat. Nosaltres entenem que podria ser el 
fruit de la conciliació o complementarietat entre llei i equitat buscada i afinada durant tot el 
segle XVI per la doctrina francesa —a Catalunya se n’haurien rebut certament els ecos. En 
parla J.-L. THIREAU, Le bon juge chez les juristes français du XVIe siècle, dins de J.-M. 
CARBASSE i L. DEPAMBOUR-TARRIDE, “La conscience du juge” cit., p. 131-153, esp. p. 146. 
337. Referim aquest tema cabdal al subcapítol II.7.1. 
338. També d’aquests l’olotí fa un esforç per aixecar-ne constància, a partir de la seva 
experiència quotidiana. Vegeu, per citar només un exemple, J. P. FONTANELLA, De pactis 
nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. II (1622), cl. 6, gl. 2, p. 1, cap. 42: “nos 
etiam de hoc stylo, et consuetudine attestari possumus, qui inconcusse id observari videmus”.  
339. Permet formular aquest interrogant una anotació del dietari de Jeroni Pujades on s’intueix 
que la característica més rellevant de Torner per caure en gràcia a Fontanella seria la seva 
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Fontanella permet pensar que hauria mantingut una amistat franca amb Torner 

i que aquest, també vinculat a terres garrotxines, li hauria deixat veure les 

seves anotacions —alternativament, ens veuríem abocats a creure que, quan 

mori el regent l’any 1608, l’advocat olotí s’interessarà per volums i documents 

seus que puguin haver passat, com tota sa biblioteca, a mans del llibrer 

Lleonart341. El petit recull de decisiones manuscrites de Torner no és pas l’únic 

que Joan Pere Fontanella hauria treballat; com a mínim ens informa de dos 

altres de factura més antiga, que devien circular per la Catalunya del Cinc-

cents i de principis del Sis-cents: a) de ben segur, un que seria cosí germà del 

que hem localitzat dins de la col·lecció factícia 34-516 de l’Arxiu Diocesà de 

Girona i que estem en vies de difondre i contextualitzar, tot i ignorar-ne l’autoria 

de moment342; b) un altre, segurament força més extens, imputable a Martí 

Sunyer, magistrat de la Reial Audiència a la primera meitat del segle XVI343. 

 

Aquest tipus de quaderns esdevenen dreceres per accedir amb celeritat a 

jurisprudència judicial de relleu. A Joan Pere Fontanella l’ajuden però, cal 

deixar-ho clar, no li estalvien hores d’incansable recerca en diferents arxius 

―els processos de plets durables que assumeix344 i s’enduu a casa per 

                                                                                                                                               
condició de natural de Besalú: J. M. CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. II, Barcelona, 
FSVC, 1975, p. 64-65. 
340. Vegeu J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, 
vol. I (1612), cl. 3, gl. 3, cap. 37 i 43 ―on lloa Torner tractant-lo de “primum huius nostri Senatus 
egregij Senatoris, et postea pro suis meritis Regentis Regiam Cancellariam”― o cl. 4, gl. 9, p. 5, 
cap. 127. D’aital recull manuscrit, la decisio 3 ―comentada posteriorment per Lluís de Peguera 
al cap. 145 de les seves Decisiones aureae― correspondria a una resolució de 27.X.1597,on 
Torner hauria estat present; la decisio 41 correspondria a una resolució de 6.XI.1602; la decisio 
50 correspondria a una resolució de 13.II.1604 ―on Torner hauria participat―, etc. 
341. A. ESPINO, Las bibliotecas de los juristas catalanes cit., p. 208. 
342. J. CAPDEFERRO, Práctica y desarrollo del derecho en la Cataluña moderna: a propósito 
de la jurisprudencia judicial y la doctrina, dins de S. de DIOS, J. INFANTE i E. TORIJANO 
(eds.), “Juristas de Salamanca, siglos XV-XX” cit., p. 235-257. 
343. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 268.20: 
“Habebam ego exemplum ferme in terminis, in quadam antiqua resolutione duarum aularum 
facta die ultima octobris 1531 (...) quae decisio est 281 inter deciss. Martini Sunner olim Reg. 
Audient. D. Partes pupilli Vicens et Gilabertus de Malla.”  
344. Entenem que per regla general el seu accés documental es produiria en el marc de la 
constitució 16/1481, que exigiria un interès legítim de part per accedir a la documentació de 
l’arxiu reial de Barcelona  —a resultes d’aquesta norma, V. FERRO, El Dret Públic Català cit., 
p. 387, ha atribuït un “dret a la informació” als súbdits catalans d’abans dels Decrets de Nova 
Planta. 
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analitzar-los minuciosament345 poden ser una mina d’informació i de 

sorpreses346. Fontanella poua material en petita mesura de l’arxiu de la 

Diputació del General347 o el de la cúria episcopal de Barcelona348 i, 

majoritàriament, de l’Arxiu Reial de Barcelona349. És allí on es custodia la 

documentació relativa a la majoria de plets de son interès material prioritari: en 

diverses Corts Generals del segle XVI s’ha disposat la reunió, col·lecció i 

identificació dels processos, el règim d’accés a la informació i les condicions de 

les cerques professionalitzades350; és natural que, sobretot a les Corts de 1542 

i 1585, tal impuls a la traçabilitat de la tasca jurisprudencial hagi anat de bracet 

a iniciatives, una reeixida i una no, per promoure l’edició de reculls de 

Decisiones351. 

 

Tot aquest amàs de documentació de caràcter judicial, ofereix un rostre nítid 

dels capítols matrimonials que Joan Pere Fontanella té l’objectiu d’il·lustrar? De 

cap manera. Precisament, la manca d’una sensibilitat unívoca de la Reial 

Audiència envers l’esperit i el contingut dels tals capítols i fonamentalment dels 

heretaments que s’hi contenen —i de llur naturalesa jurídica i efectes—352, 

                                                 
345. Tant al capítol II.4 com al subcapítol II.9.3 sentim protestes pel seu retard sistemàtic en 
retornar processos judicials quan està preparant la defensa dels seus clients.  
346. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 3, cap. 88.  
347. A la segona meitat del segle XVI la cura d’aquest arxiu, d’entitat consolidadíssima des de 
temps reculats, havia fet rivalitzar diferents oficials de la institució provincial ―el racional, el 
regent els comptes i l’escrivà major. El que a la pràctica perseguien no era la custòdia dels 
documents en si mateixa sinó els fruits emanats de les còpies d’aquests.   
348. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 4, gl. 10, p. 2, cap. 71. 
349. Per a les seves primeres passes en aquest dipòsit documental degué resultar utilíssima la 
guia amb què s’inauguraria el segle XVII, reeditada per R. CONDE (ed.), La brújula. Guía del 
Archivo Real de Barcelona. Pere Benet (1601), Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 
1999. 
350. Vegeu la constitució 7/1503 —CYADC (1704), I, 3, 32, 1— que ordena la reunió en un arxiu 
públic de tots els processos portats davant la Reial Audiència un cop es cloguin, “a fi que tots 
temps que los dits processos seran demanats per aquells de qui serà interès, se’n puga haver 
rahó”; ibidem, I, 3, 32, 2, la constitució 17/1547 promou que la feina dels qui redacten o 
participen en processos i escrits judicials es faci en una oficina pública acondicionada a 
despeses del General perquè els relators de les causes sempre tinguin la documentació a 
disposició; ibidem, I, 3, 32, 3, el capítol de Cort 18/1585, suposa un salt qualitatiu de gran 
relleu, puix millora i clarifica la conservació separada i l’inventari de processos civils i criminals 
acabats, el règim d’accés públic a aquests i als que encara estan oberts, la taxació del cost de 
les cerques, la restitució a la Batllia General dels processos originals portats davant seu, etc.  
351. En parlem al subcapítol II.9.2.  
352. Vegem com es fa ressó d’aquesta circumstància J. M. PÉREZ COLLADOS, El derecho 
catalán de sucesiones cit., p. 355-356: “La propia Audiencia (...) comenzaría a plantear 
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demostrada en algunes resolucions com les del plet sobre el mas Grau de Sant 

Jaume de Viladrover353, és el ressort que impulsa l’olotí a emprendre la seva 

primera obra de doctrina354. Per redactar-la, per trobar l’encaix d’aquestes 

realitats jurídiques difícilment conciliables que són el costum i els drets romà 

justinianenc i canònic de la recepció, l’olotí es serveix de pàgines, casos i 

comentaris de jurisprudència d’altres doctors del sistema del ius commune —

amb aquesta evocació de la bibliofília fontanellana anem tancant el cercle—: de 

Guy Pape i els addicionadors dels seus comentaris a la jurisprudència del 

Delfinat, o de François Marc, també de la regió de Grenoble, o del bordelès 

Nicolas Bohier, o d’Antoine Guibert de la Coste o de Francisco Caldas de 

Pereira Castro; però, per sobre de tots ells, de Bérenger Fernand, figura poc 

atesa per la història del dret francesa355, a qui Joan Pere Fontanella lloarà dient 

                                                                                                                                               
dificultades a las instituciones que no se adaptaran cómodamente al ordenamiento jurídico 
romano”. 
353. Protagonitzarien la causa Antònia i Gaspar Grau, germans consanguinis. ACA, RA, 
Conclusions civils, vol. 109, fol. 201v-205v (6.III.1604), i vol. 111, fol. 161r-163v (17.III.1606). La 
primera resolució consagraria per sobre de tot la condició d’Antònia de donatària de son pare 
en virtut d’uns capítols signats el 1575 amb motiu de son casament amb Bartomeu Planas, 
àlies Meca. La segona validaria el desposseïment per ingratitud d’Antònia i els actes paterns 
posteriors a 1593 a favor del noi fruit d’un segon matrimoni; a Antònia se li reduïrien els drets a 
un crèdit pel valor de la legítima habitual a la zona del Montseny en el moment de son 
casament —s’ignoraria, així, la component sinal·lagmàtica de les múltiples obligacions 
contretes per les famílies dels antics contraients. Recordem que al subcapítol II.2.1 ja vèiem 
Fontanella enxerinat amb Salvador Fontanet per la solució que hauria donat al cas de les 
germanes Julià. 
354. Són abundants els llocs on es treu a col·lació aquest cas a J. P. FONTANELLA, De pactis 
nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), per exemple cl. 4, gl. 1, cap. 
35; cl. 4, gl. 3, cap. 17; cl. 4, gl. 9, p. 1, cap. 31; cl. 4, gl. 9, p. 5, cap. 192; vol. II (1622), cl. 5, gl. 
1, p. 1, cap. 44, etc.  
355. H. GILLES, Université de Toulouse et enseignement du droit cit., p. 223-225, ofereix una 
síntesi de l’obra que Bérenger Fernand deixà escrita ―ho fa per apuntar que segurament no 
fou sant de la devoció del jove estudiant Jean Bodin. Els textos de Fernand, molts d’extensió 
força breu, foren publicats en diversos reculls. Recomanem la consulta d’un dels més complets: 
Lucubrationum libri V antehac in lucem editi, quibus sextum de futura conventionali successione 
pacta complexum adiunxit (...) emendati, et multo locupletiores redditi. Accesserunt enim huic 
postremae editioni (...) tractatus quatuor antehac in lucem non emissi, unus de gradibus; alter in 
l. generaliter, C. de institut. et substitut. sub condit. fact.; tertius in l. si unquam. C. de revocand. 
donat.; postremus, in authent. de heredib. ab intestato venientibus, Lugduni [Lió], Apud 
Ioannem Veyrat et Thomam Sovbron, 1601. Hem tingut l’ocasió de treballar aquest rar volum —
editio princeps pel que fa al tractat de graus de parentiu, i sobre C., 8, 56, 8 (ed. crítica 8, 55, 
8), C., 6, 25, 6 (ed. crítica 6, 25, 7) i Coll. IX, 1 (ed. crítica Nov. 118)— a la BCCP. D’entre les 
obres de Fernand, els juristes catalans recorren sobretot als ―advertim que la cita del títol és 
literal― Perutiles in c. unicum, de filiis nat. ex matrim. ad morganaticam contracto, commentarij 
nusquam ante hac editi. Successionis conventionalis, quae frequenter in pactis matrimonialibus 
defertur, cognitio hinc colligitur non poenitenda. Ocupa les p. 616-732 del volum de 
Lucubrationum libri V editat l’any 1601 suara referit.  
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que “in hac materia haereditamentorum plusquam alius laboravit”356. La seva 

tasca a la Universitat sertoriana d’Osca a mitjan la dècada de 1530 —n’hem 

parlat al subcapítol II.2.1—, li hauria accentuat l’interès pels règims de 

successió paccionada o convencional357? Com a mínim, l’hauria mantingut 

allunyat un lustre del mos gallicus que tanta aversió li produïa: un factor més 

per explicar el seu èxit al Principat, visible en la il·lustració i desenvolupament 

de les seves idees per part d’algun bon jurista barceloní del segle XVI358. 

   

Fetes aquestes consideracions sobre l’estructura, el contingut i les fonts del De 

pactis nuptialibus, escau identificar-ne un parell de qüestions estrictament 

materials. La primera, l’inici del procés editorial. La llicència del virrei marquès 

d’Almazán a Fontanella per imprimir i comercialitzar en exclusiva el primer 

volum de l’obra s’atorga el 14 de març de 1612359. El seu àmbit temporal és 

l’habitual de deu anys i el geogràfic es cenyeix, com és propi de l’autoritat 

concedent, al principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya. S’hi fa 

constar l’avaluació prèvia positiva del treball per part dels doctors del Reial 

Consell Jeroni Santjust i Francesc Ferrús, per comissió de l’antic lloctinent 

general, el duc de Monteleón. Un treball que certament a mitjan novembre de 

1611 ja hauria d’estar enllestit —en tal data el doctor en teologia Francesc 

Broquetas hi donaria el seu aval per a una llicència eclesiàstica que el vicari 

general de Barcelona Pere Pau Cassador no concediria fins a finals de febrer 

de 1612. 

 
                                                 
356. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 4, gl. 9, p. 5, cap. 142.  
357. Sobre les institucions anàlogues als capítols matrimonials i als heretaments practicats a 
Aragó, F. L. PACHECO, ‘Para después de los días y no en otra manera. Origen y desarrollo de 
la sucesión contractual en Aragón, en “Initium” 12 (2007), p. 119-197.  
358. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 4, gl. 9, p. 1, cap. 8: “Et idem etiam antiquitus declaraverat isdem Senatus in causa 
Michaelis Boxadors, et Bernardi fratrum, uti habetur in quodam libro valde antiquo exemplarium 
Regiae Audientiae, quem multi doctores habent in hac civitate, in quo, et in quadam additione 
manuscripta ad Bereng. Ferdi. de filijs nat. ex matrim. ad morga. contract. penes Salvatorem Pi 
quondam huius civitatis non paenitendae doctrinae advocatum existenti signanter reperi annotatum 
in dicta causa fratrum Boxadors vota Senatorum scisa fuisse in tres partes...”.  
359. J. M. MADURELL, Licencias reales para la impresión y venta de libros (1519-1705), en 
“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, Tom LXXII, 1-2. (1964-65), p. 111-248, esp. p. 183 
(n. 292), ha localitzat a ACA, Cancelleria, vol. 5190, fol. 86v, aquest privilegi editorial a favor de 
Fontanella.  
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Els permisos d’impressió ens són novament d’utilitat per posar data ad quem al 

volum segon del De pactis nuptialibus. Aquí, l’aprovació eclesiàstica del doctor 

en teologia carmelità Pau Alzina és de 15 de juny de 1621; un mes abans, el 

dia 11 de maig, Joan Pere Fontanella ha obtingut de la mà del duc d’Alcalá —a 

penes confirmat com a virrei a Catalunya— el privilegi d’exclusivitat decennal 

per editar-lo i vendre’l —com a gràcia addicional, li han renovat també per un 

període de deu anys tal exclusivitat per al volum primer360. El virrei declara 

haver confiat la lectura i censura de la part nova de l’obra a “persones doctes i 

eminents” que no s’especifiquen, la qual cosa significa que el jurisconsult olotí 

deu haver posat terme als seus treballs el primer de maig com a tard.  

 

S’ocupa de l’edició dels dos volums l’impressor i notable gravador Llorenç Déu, 

associat a Sebastià Matevat durant els set primers anys de la seva trajectòria 

(1606-13)361 —si bé a partir de 1611 ja emprèn projectes en solitari362. Les 

despeses corren a càrrec de Miquel Manescal —el finançament extern era 

habitual a l’època. Malauradament, encara no hem trobat contractes ni amb 

l’editor ni amb l’inversor363. 

 

El fet que el De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus de 

Fontanella sigui reiteradament reimprès als principals nuclis editorials de 

                                                 
360. J. M. MADURELL, Licencias reales para la impresión y venta de libros cit., p. 192 (n. 334) 
l’ha localitzat a ACA, Cancelleria, vol. 5497, fol. 25. 
361. M. LLANAS, L'edició a Catalunya: segles XV a XVII, Barcelona, Gremi d'Editors de 
Catalunya, 2002, p. 295 i s. Sobre els Matevat, C. PIZARRO, Imprenta y gobierno municipal en 
Barcelona. Sebastián y Jaume Matevat al servicio del Consell de Cent (1631-1644), en 
“Hispania” LXIII/1, n. 213 (2003), p. 137-160.  
362. C. PIZARRO, La imprenta barcelonesa en el siglo XVII cit., p. 292, refereix notícies 
professionals i biogràfiques sobre Déu i sobre el matrimoni de sa vídua Helena amb Josep 
Forcada el març de 1651, en el marc del qual servirà com a dot la casa de la impremta del marit 
difunt. 
363. No hem tingut la sort de R. PLANES, El contracte d’edició de ‘De officio judicis et advocati’ 
(Barcelona, 1639) de Joan Pau Xammar, en “ATCA” 26 (2007), p. 652-655, que ha identificat la 
clau de volta del contracte editorial que preferí l’assessor de la Batllia General de Catalunya 
Joan Pau Xammar amb el llibreter Joan Çapera i l’impressor Jaume Romeu: el ministre regi els 
vengué els drets sobre el seu tractat original amb diverses condicions, entre elles una 
contraprestació monetària de seixanta lliures i un total de quaranta exemplars del llibre 
estampat, alguns d’ells relligats i uns quants lliurats a destinataris que residien a Madrid. Vegeu 
un altre llibre jurídic de la Catalunya moderna del qual es coneix el contracte d’edició —en un 
moment i dins paràmetres objectius i quantitatius (tres mil exemplars!) molt diferents dels de 
Xammar— a J. M. MADURELL, La edición de las constituciones provinciales tarraconenses de 
1557, dins de “Gutenberg-Jahrbuch 1966”, Magúncia, p. 209-213. 
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França (Lió, 1667-68 i 1719), de l’actual Itàlia (Venècia [1645] i 1647) i sobretot 

de l’actual Suïssa (Colloniae Allobrogum/Ginebra, 1627, [1634], 1638, 1641 i 

1647, 1659, 1681 i 1684, [1685], [1686], [1690] i 1752)364, es pot considerar una 

prova solvent de la seva vàlua i, amb més precaució, del seu reconeixement 

internacional365. Les raons d’aquest ritme intens de les premses són 

prosaiques: van lligades sobretot a factors com els costos del paper i del 

procés d’impressió, i a l’existència de grans companyies consolidades de 

publicació en certes ciutats europees. Tals empreses, malgrat tenir les 

despeses de transport i els drets de duanes en contra, oferirien, gràcies a una 

hàbil pràctica de subcontractacions i externalitzacions, preus molt més 

competitius que els dels editors catalans. I menys trabes. I, sobretot als primers 

temps de vida de l’obra, la possibilitat de burlar els efectes forçosament 

nacionals del privilegi d’exclusivitat en la impressió366. I un producte millor? Cal 

advertir que la qualitat de les impressions estrangeres no seria sempre òptima 

—per bé que a les seves portades s’anunciaria sempre que s’haurien corregit 

innombrables errades respecte exemplars anteriors. Hi localitzem nombroses 

relliscades tipogràfiques: algunes en el cos del text llatí i en els índexs; d’altres 

en els escassos fragments escrits en llengua catalana, que els tipògrafs i 

caixistes estrangers desconeixerien i maltractarien; les més lesives —i més 

corrents—, unes que, pel fet d’errar o ometre un sol número o alguna lletra, 

impedeixen la correcta localització d’algunes de les múltiples referències legals, 

bibliogràfiques i jurisprudencials citades en l’obra.   

                                                 
364. Les edicions que apareixen sense claudàtors són les identificades per A. PALAU, Manual 
del librero hispanoamericano, vol. V, 2a ed., Barcelona, Librería Palau, 1951, p. 457; les que 
figuren entre claudàtors ens les ha referit l’amiga i eficient bibliotecària de la UPF Imma Muxella 
a partir d’una recerca feta sobre els catàlegs bibliogràfics col·lectius de Catalunya i Itàlia —
naturalment ni ella ni jo ens responsabilitzem de possibles errades de tals catàlegs. Li agraeixo 
l’esforç, així com la generositat de llegir diversos capítols de la present tesi doctoral i fer-hi 
observacions agudes. Si tant ella com jo seguim trobant edicions del De pactis nuptialibus fins 
ara desconegudes, aconseguirem que la principal obra de Fontanella superi el nombre de 
reimpressions del best seller de dret català de l’època, segons A. PÉREZ MARTÍN i J.-M. 
SCHOLZ, Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen cit., p. 287-288: les 
Variae resolutiones de Jaume Càncer. 
365. Diem “amb més precaució” perquè volums reimpressos a l’estranger podien abocar-se al 
mercat del país d’on seria originari l’autor, com evidencia P. BOHIGAS, Un memorial sobre 
importació de llibres al Regne de Castella, en “EHDAP” VI (1978), p. 245-256, esp. p. 254.  
366. A més de l’obra suara citada, en parla F. DE LOS REYES, Publicar en el Antiguo Régimen, 
dins de J. ALVARADO (ed.), “Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo 
Régimen” cit., p. 287-330, esp. p. 314 i s. 
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D’aquesta rastellera d’edicions, és impossible saber quantes en veurà Joan 

Pere Fontanella. Més d’una dècada després d’escriure l’obra, es declararà molt 

sorprès pel seu èxit: “Plures ego et ex eis, quae contingere possunt utiliores in 

materia haereditamentorum, et donationum, quae fiunt in favorem filiorum 

tempore nuptiarum, tractavi quaestiones in 1 de pact. nup. quod fuit maioris 

utilitatis, et expectationis opus, quam ego cogitare potuissem.367” L’humilitat de 

l’olotí368 es pot contraposar a l’orgull indissimulat —gairebé fatxenda— que 

destil·la son fill primogènit Josep repetidament: a) a l’hora de confegir la seva 

dedicatòria al primer volum de les Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, 

on, en comptes de redactar un “domestica commendatione opus, semper 

suspecta, nunquam genitori grata”, confegeix un llistat certament pretensiós de 

lloances que jurisconsults contemporanis han dedicat a Joan Pere Fontanella 

en llurs obres després de llegir el De pactis nuptialibus; b) en la dedicatòria al 

segon volum, signada a Münster, on malda per fer sentir la veu de Catalunya 

entre les nacions que estan redissenyant el mapa d’Europa; narra com arreu 

per on ha passat el seu periple continental li han parlat amb admiració de les 

ben conegudes obres paternes369.  

 

II.5.2. Un bagatge doctrinal que Joan Pere Fontanella no aplica al seu cercle 

familiar  

 

No volem acomiadar el present capítol sense un element de trànsit des de les 

obres i l’activitat intel·lectual de Joan Pere Fontanella a la seva vida i realitat 

familiar. Unes vida i realitat que, com s’esdevé sovint a l’edat moderna, troben 

un petit espai per projectar-se als prolegòmens dels llibres que l’autor treu a la 

llum.  

 

El reflex de l’entorn de Joan Pere Fontanella varia molt, d’una forma totalment 

previsible, en els deu anys que transcorren entre el primer del segon volum del 

                                                 
367. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 46.1. 
368. La seva aversió als homes —particularment als juristes— arrogants es fa evident en 
passatges com J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus 
tractatus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 3, cap. 10 i s. o vol. II (1622), cl. 6, gl. 2, p. 7, cap. 30-31. 
369. Vegeu el subcapítol II.11.2. 
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De pactis nuptialibus. Al volum editat el 1612, les dedicatòries visualitzen un 

món del jurisconsult encara força vinculat als companys olotins i als anys de 

formació: a Fontanella li composa un dístic el jurista d’Olot Francesc Pasqual, i 

Bartomeu Morató li consagra tres poemes —dos d’ells acròstics amb els 

cognoms del dedicant i del dedicatari—370; un tercer garrotxí, l’estudiant en dret 

Esteve Mallol, també li ofereix una creació en la moda barroca del temps. Entre 

els familiars que s’adhereixen a l’homenatge cap a l’autor novell hi ha l’antic 

abat de Besalú i oncle polític de Fontanella, Francesc Garraver —li ha confegit 

un epigrama laudatori abans de morir— i l’abat vigent Benet Fontanella, oncle 

per part de pare i de mare —si bé coetani— del nostre home. El món 

professional del cap i casal també està representat a través de tres proses 

breus: una on Jaume Càncer, més que reconèixer l’encert del treball de 

Fontanella, s’elogia a si mateix per haver-lo estimulat sense treva a què 

redactés i publiqués les seves agudes reflexions; una segona del donzell i 

jurista Gabriel de Malla, de qui Fontanella acabaria essent entreparent a través 

del fill Josep; finalment, una de l’encara estudiant Francesc Millet, reconegut 

d’estar sota protecció de Fontanella i cofoi d’haver-li fet un cop de mà en la 

correcció de proves del tractat; esdevindran col·legues en el futur, per exemple 

en el si de l’equip jurídic de Tortosa371. 

 

Els gestos literaris d’amistat i admiració que obren el segon volum del De pactis 

nuptialibus ens parlen d’un context familiar evolucionat i d’una parentela que, 

sota el paraigües de Joan Pere Fontanella, avança per fer-se un lloc rellevant a 

la societat jurídico-política catalana. La novetat la constitueixen sens dubte les 

dedicatòries dels fills: un poema de Josep —escrit amb setze i no pas amb vint-

i-un anys372—, que “sobretot amplifica la gratitud filial”, i un epigrama a dues 

mans del mateix primogènit amb son germà Benet, estudiant de retòrica de 

tretze anys, que, si bé “es basteix sobre fàcils jocs de paraules amb el cognom 

familiar i respon a les hipèrboles encomiàstiques del gènere, però mostra certa 

                                                 
370. Aquests dos olotins apareixen al subcapítol II.1; Pasqual novament al IV.1.  
371. Aprofitem i transcrivim la dedicatòria de Millet al subcapítol II.3.1. 
372. Remetem al subcapítol II.6.2.  
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habilitat retòrica, enginy i gràcia”373. El joveníssim Benet Fontanella en fa un 

altre tot sol, aquest sense imatges aqüàtiques. Representen la generació 

superior d’aquest tant llur oncle-avi homònim, per partida doble —lluint el càrrec 

de diputat eclesiàstic—, com llur oncle Joan Fontanella. Entremig —seguint 

paràmetres d’edat— queda ubicat el gendre de Joan Pere Fontanella, Francesc 

Pere Rubí. Tanta presència familiar no eradica, però sí deixa en un pla molt 

secundari, el món extern o professional de l’autor del De pactis nuptialibus. Ara 

queda reduït a dues peces de l’estudiant de lleis Jacint Roca, un epigrama 

laudatori i un poema dirigit a la joventut que s’està formant. Només un doctor 

en dret sembla consolidat en el cercle íntim del nostre jurista, el perpinyanenc 

Cristòfor Cornell; esperem que la seva amistat fos més satisfactòria que les 

seves virtuts literàries.  

 

Un cop identificat aquest punt de confluència significatiu de la literatura jurídica 

de Joan Pere Fontanella i el seu entorn, considerem oportú formular una 

pregunta: el nostre advocat, com coordinarà o conciliarà la seva paternitat i els 

seus afectes a través de capítols matrimonials? Si hi ha una cosa incontestable 

en relació a l’olotí és el seu coneixement profundíssim d’aquests instruments i 

de les seves sovint intricades clàusules, fruit d’acords a vegades difícils de 

moltes voluntats —i, si escau, del criteri no sempre admirat dels notaris374. 

Conseqüentment, de la simple presència i eventualment del grau de 

participació del jurista en els tals capítols dels membres de la seva família 

immediata en podem treure conclusions molt afinades. I n’hi ha una que mereix 
                                                 
373. F. X. VALL, La faceta literària de Josep Fontanella cit., p. 168-170.  
374. Entre els retrets fontanellans als notaris del seu temps, en seleccionem un parell: J. P. 
FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. II (1622), cl. 5, 
gl. 10, p. 1, cap. 65: “Parcat ijs Deus, qui nobis haec mala fecerunt, id est, parcat notarijs Deus, 
qui nos quotidie pro resarciendis suis defectibus insudare multum cogunt: si enim, ut debent, 
ipsi attenderent qualiter sint instrumenta concipienda, non oporteret quod in his tantum tempus 
contereretur.”; ibidem cl. 7, gl. 1, p. 3, cap. 17: “Remittendi ad notarios forent qui id quaerunt, 
pro huiusce rei explicatione, qui sequendo formularia potius antiqua, quae habent, quam 
voluntatem contrahentium eis declaratam, haec ex stylo ponunt.” L’olotí s’hauria mostrat més 
indulgent al vol. I (1612), cl. 1, cap. 24, amb un notari amic seu al qual li havia passat per alt 
l’errada d’un escrivà —en escriure novembre en comptes d’octubre— tot copiant un instrument 
de reconeixement de deute. Es recullen referències doctrinals de Joan Pere Fontanella sobre 
els instruments notarials en la visió generalista de fonts de J. GÜNZBERG, L’instrument notarial 
a l’època moderna (s. XVI i XVII), dins de J. J. LÓPEZ i J. M. SANS (cur.), “Actes del II Congrés 
d’Història del Notariat Català”, Barcelona, Fundació Noguera, 2000, p. 313-342, esp. p. 318-
320. 
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ser destacada per sobre de les demés —quasi exclusivament, per donar-li més 

força375—: ni Fontanella ni la seva esposa Margarida Garraver apareixeran ni 

intervindran en absolut en l’acte dels pactes de 10 de març de 1627376 de llur fill 

primogènit Josep amb motiu del seu matrimoni amb Magdalena Safont i de 

Malla, a celebrar el mes de maig del mateix any. L’anomalia s’agreuja si tenim 

en compte que pare i fill compartiran professió jurídica, la qual cosa hauria fet 

perfectament viable i socialment aplaudit un heretament del primer en favor del 

segon377. Hi ha explicacions per a una i altra omissions, de presència i 

d’heretament? N’hem imaginat un cabassat, però n’hi ha algunes de poc 

versemblants i cap no és prou convincent per si sola. Per tant, les exposem de 

forma cumulativa i alhora alternativa: a) Joan Pere Fontanella i sa muller 

podrien haver sentit una desconfiança pregona cap al seu primogènit des de la 

seva infància o la seva pubertat, potser per haver donat mostres d’un caràcter 

arrauxat o desordenat; b) podrien haver-lo considerat suficientment beneficiat 

del patrimoni familiar amb la seguretat de què el seu oncle olotí Joan 

Fontanella, germà consanguini de Joan Pere, tenia la determinació de donar-li 

tots els seus béns i la major part de la massa patrimonial de son pare Joan —

avi de Josep—, cosa que succeiria efectivament l’any 1631378; c) son pare 

hauria pogut acompanyar el seu acte d’emancipació —el 21 de febrer de 1623, 

                                                 
375. Només trenquem l’exclusivitat per proposar una dada que conduirà el lector a establir una 
útil comparació entre germans. Dissortadament, a AHPB, 691/8, fol. 152v-153r, únicament 
s’enuncia la signatura dels capítols amb motiu del matrimoni de Francesc Fontanella i Garraver 
amb Helena Serra de Mollet. Ara bé, ibidem, 691/9, fol. 70r-71v, hi ha un instrument de 
26.III.1650 de Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) que permet omplir molt 
parcialment la llacuna documental i afirmar de manera concloent que Joan Pere Fontanella 
hauria participat activament en tals capítols i, com a mínim, hauria aportat a favor de son fill 
benjamí una donació de drets sobre quatre censals que totalitzarien poc menys de dues mil sis-
centes lliures barcelonines de capital i gairebé cent vint-i-nou de pensió anual. Agraïm al 
company de fatigues fontanellanes Pep Valsalobre l’haver-nos guiat cap a aquests manuals del 
notari Josep Païssa. 
376. AHPB, 651/63, fol. 88r-94v.  
377. Al subcapítol II.3 manifestem la nostra estranyesa perquè Joan Pere Fontanella, en son 
testament, llegui la seva apreciadíssima biblioteca a la muller, Margarida Garraver, amb 
l’encàrrec de repartir-la com li sembli convenient entre els fills; de fet, ja autoritza que son fill 
petit, Francesc Fontanella Garraver, n’obtingui una porció quan estigui doctorat i pari un estudi 
autònom. Al subcapítol II.12 oferim una visió general sobre el tal testament i les seves 
clàusules. 
378. AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, item 1, testament ja referit de Joan Fontanella de 
6.V.1621, i item 2, donació de 14.IV.1631 del prevere Joan Fontanella. Es tracta de còpies de 
2.X i de 31.XII.1708. A aquest Joan Fontanella al subcapítol II.2.2 li hem vist gestionar la batllia 
de sac d’Olot entre 1613 i 1633 per compte de l’abat de Sant Pere de Besalú; també hem referit 
son testament de 1626 i sa defunció el dit 1633. 
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per facilitar-li l’accés a un ofici de la Diputació del General379— d’alguna 

donació o cessió de béns de la qual encara no tenim cap notícia; d) els 

Fontanella haurien entès que l’heretament en capítols matrimonials seria una 

institució poc adient a llur urbanització consolidada, més encara a llur condició 

de ciutadans honrats i al seu aleshores escàs patrimoni immobiliari380; de fet, el 

1612 Joan Pere Fontanella ja havia donat públicament l’alerta de la minva del 

número d’heretaments, lligada en bona part a l’alarmant litigiositat que estaven 

suscitant381; e) o al jurisconsult li hauria abellit no posar en un segon pla —rera 

un Josep de vint anys i escaig— el seu gendre i estret col·laborador des de 

força temps, Francesc Pere Rubí, marit d’Anna Fontanella, d’uns deu anys més 

d’edat i de competència ja reconeguda382; f) el seu fill Benet Fontanella s’estava 

decantant per la vida eclesiàstica, en canvi el petit Francesc l’any 1627 només 

comptava amb cinc anys d’edat, i potser era el dipositari de tots els afectes 

familiars i mostrava capacitats intel·lectuals molt destacades383... Descartem 

una eventual opció g), consistent en què els Fontanella desaprovarien el 

matrimoni de llur primogènit amb una dona que considerarien de dignitat 

inapropiada, puix Magdalena descendia per part de pare d’una nissaga 

barcelonina de notaris consolidadíssima i prou enriquida que hauria servit tant 

la Diputació com les més altes instàncies règies, i per part de mare dels 

cavallers Malla384.  

                                                 
379. Vegeu el subcapítol II.6.2.  
380. Parlem sobre aquest patrimoni immobiliari i les etapes de la seva adquisició als capítols II.8 
i II.12.  
381. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 9, p. 4, num. 1: “Solebant 
antiquitus (plusquam hodie, quia nunc pauci sunt, qui haereditamenta filijs faciant, de quibus 
inferius sumus dicturi, experti quantum confusionis, et litigij ea pariant) omnia fere instrumenta 
nuptialia, cum haereditamentis filijs nascituris per sponsos factis, apparere, vel quod ita 
pactatum esset per contrahentes, vel etiam quod ex stylo tabellionum, qui sub colore illius 
solent persaepe plus scribere, quam sit dictum, ea in instrumento apponerentur.” El paràgraf 
ens ofereix una de tantes constatacions de la ja al·ludida complicitat (sic) fontanellana amb els 
notaris.  
382. En parlem tot seguit, en l’apartat II.6.2.  
383. Aquesta darrera possible explicació es justifica amb el tenor i el contingut de la disposició 
testamentària de Joan Pere Fontanella, que, com hem avançat, es desglossa al subcapítol 
II.12.  
384. M. A. FARGAS, Auge i davallada d’una família de notaris de Barcelona, durant l’època 
moderna, dins de J. M. SANS (coord.), “Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català”, 
Barcelona, Fundació Noguera, 1994, p. 351-360. Sens dubte notaris com els Safont i molts 
altres dels segles XVI i XVII no encaixaven en absolut en la posició que els reservaven des de 
temps enrera els esquemes socials i institucionals de Barcelona, resumits a P. MOLAS, La 
condició social dels notaris de Barcelona a l’edat moderna, ibidem, p. 713-726.  
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D’entre les diverses opcions apuntades, volem donar un particular relleu a la d), 

el creixent descrèdit dels pactes nupcials vinculat als cada cop més nombrosos 

plets que generarien385. No pas perquè sigui la més plausible de cara a 

justificar l’estranya absència dels pares Fontanella als capítols matrimonials de 

llur primogènit. Simplement per constatar, de bracet de l’autor del De pactis 

nuptialibus, un poderós canvi de mentalitat que s’estaria operant a la Catalunya 

de l’alta edat moderna386. En virtut d’aquest, les generacions joves haurien 

deixat de plegar-se obedientment a l’imperi de la “casa”, a les disposicions 

patrimonials de llurs antecedents —materialitzades en els heretaments. Les 

causes? La difusió d’una cultura que transformaria la idea de reciprocitat fins 

aleshores arrelada387, també la urbanització de poblacions desvinculades de la 

terra o els nous mecanismes permesos des de l’any 1585 per satisfer les 

llegítimes388, per citar-ne només tres. Convidem el lector a reflexionar-ho amb 

aquest passatge, certament exagerat però no per això indigne de crèdit: 
 
“Et licet haec haereditamenta a tempore immemoriali sint solita, et consueta in huiusmodi 

nuptialibus instrumentis fieri, per multum tamen temporis ea ita dormierunt, ut parvus, aut 

nullus esset in palatijs illorum antiquitus rumor, nullus ex fillis eorum vigore vocationem 

necessariam praetendebat, sed voluntati, et dispositioni parentum, quae postea in 

testamento fiebat, acquiescebant omnes: aurea erat illa aetas, et vere aurea, quae summa 

gaudens tranquillitate, et quiete, hac litigiorum, quae haec haereditamentorum materia 

capit, quaeque supremum hunc Senatum, et quaecunque alia praesentis Principatus 

tribunalia occupata, ne dicam conturbata, tenet, ac denique plurium discentionum, et 

conturbationum parentum cum filijs, fratrum cum fratribus, et alias sunt in causa, 

multitudine carebat. Verumtamen postquam suscitata sunt ista haereditamenta, et 

postquam caepit bene aliquibus in palatijs esse cum eis, tot lites, et iurgia circa ea mota 

sunt, ut vix alia reperiantur nec in Senatu, nec in alijs tribunalibus: omnia haec occupant, 
                                                 
385. J. M. PÉREZ COLLADOS, El derecho catalán de sucesiones cit., p. 357, interpreta aquest 
pledejar en termes més jurídics que no pas socials i culturals: “La institución del heredamiento 
se vería muy afectada por estas dificultades de encaje con la tradición del ius commune, dado 
que su necesaria adaptación a las exigencias romanísticas de un Derecho catalán moderno 
dominado por los juristas del mos italicus, daría lugar a que se desdibujaran los perfiles de la 
institución, generándose confusión y, como consecuencia, numerosos procesos judiciales.” 
386. Ibidem, p. 360, s’incideix sobre l’exercici de dissimulació del suposat període crític dels 
capítols matrimonials durant l’edat moderna que la doctrina catalana contemporània tindria 
interès en fer per defensar el seu projecte jurídico-polític. 
387. G. LEVI, Reciprocidad mediterránea, en “Hispania” LX/1, num. 204 (2000), p. 103-126, esp. 
p. 105.  
388. E. ROCA, Família, pairalisme i institucions jurídiques cit., p. 30, sintetitza les valoracions 
que es farien d’aquesta determinant disposició a partir del segle XIX.  
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omnes se illis iuvare volunt, saepissime, proh dolor, iustissimos fraudandi parentum 

creditores gratia, qui persaepe pro ipsis alendis, et fame, et carcere liberandis pecunias 

parentibus mutuo dederunt, et alijs eorum necessitatibus, proprijs pecunijs occurrerunt.389” 

 
Al lector li interessarà saber que, mitjançant aquestes línies, l’estem preparant 

per identificar el contrast entre unes dècades de 1620 i 1630 on Joan Pere 

Fontanella desplegarà el seu poder i patronatge de cap de llinatge —capítols 

II.6-9— i una dècada de 1640 —capítols II.10-11— on s’invertiran les tornes i 

visualitzarem el que sintetitzarem amb la crua expressió “un fill col·locador i un 

pare col·locat”390. 
 

 

                                                 
389. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 9, p. 4, cap. 1. El fragment 
transcrit al text és la continuació del paràgraf suara inserit en una nota a peu de pàgina.  
390. L’hem utilitzada a J. CAPDEFERRO, ‘Aggiornamento’ biogràfic de Joan Pere Fontanella 
(1575-1649), dins de G. SANSANO i P. VALSALOBRE (cur.), “Fontanellana” cit., p. 125-162, 
esp. p. 146. 
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II.6. L'empremta dels Fontanella  
a la Diputació del General (1620-1629) 

 

II.6.1. Observacions sobre les fonts emprades i el plantejament del tema 

 

Hom es pregunta com al llarg de dècades s’han pogut generar i arrossegar, 

sense un aparell crític complet o mínimament decent, tants judicis severs sobre 

la Diputació del General que el Decret de Nova Planta aboliria391. Se l’hauria 

acusada d’haver estat un niu d'elits o d’haver protegit només les classes 

dirigents de Catalunya, sense la indulgència obligada per haver participat 

d’unes realitats estamentals i clientelars d’antic règim que no li eren privatives 

—ben al contrari, s’estenien arreu d’Europa— i que tenien un fonament 

antropològic estrany als ulls liberals392; sobretot, sense apreciar-hi ni un sol 

factor positiu. El panorama historiogràfic actual és ben diferent. Després d’una 

inestimable onada de tesis doctorals recents393, podem distingir les llums i les 

ombres de la institució i valorar-ne el seu rol cabdal, en els aspectes fiscal i 

financer, polític i identitari, àdhuc d’articulació territorial, en la vida política de 

“l’estat de sobirania (o potestat) imperfecta” que vam ser durant l’alta edat 

moderna394. La qual cosa no significa que no quedin reptes per abordar. I és 

que molts dels testimonis que ens han arribat del funcionament de l’antiga 

Generalitat, més o menys explotats fins al dia present, alguns de divulgació 

recent, no són del tot satisfactoris: Les deliberacions del consistori són 

                                                 
391. Prenem com a punt de partida inexcusable V. FERRO, El Dret Públic Català cit., cap. 5.  
392. B. CLAVERO, Antidora. Antropología católica de la economía moderna, Milano, Giuffrè 
editore, 1991, p. 195: “Regía como norma y operaba como práctica el estilo del patronazgo, de 
la paternidad dilatada, y no la desviación del cohecho, de la corrupción generalizada. Puede 
que materialmente representen unas conductas similares, pero históricamente no conforman 
unas mismas realidades.”  
393. A. ESTRADA, Els Orígens de la Generalitat de Catalunya: la Deputació del General de 
Catalunya. Dels precedents a la reforma del 1413, tesi doctoral dirigida per T. de Montagut, 
UPF, 2001; I. SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, tesi publicada amb el títol La Diputació del General 
de Catalunya (1413-1479), Barcelona, Generalitat de Catalunya i IEC, 2004. M. PÉREZ 
LATRE, Diputació i monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599, tesi doctoral dirigida 
per E. Serra, UPF, 2001. 
394. Sobre la dificultat per qualificar entitats polítiques en general a l’edat moderna, i Catalunya 
en particular, N. SALES, De Tuïr a Catarroja, Catarroja-Barcelona, Ed. Afers, 2002, p. 83 i s. Ja 
que hi som, ibidem, p. 91, un advertiment del risc d’assimilar l’antiga Diputació a “el govern 
propi” de Catalunya. 
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rarament raonades i menys sovint justificades degudament; bona part de la 

correspondència, sobretot la tramesa ―òbviament395― no hi aboca massa llum 

addicional; les conclusions del consistori ―les resolucions que adopten els 

diputats i els oïdors de comptes, aconsellats pels assessors ordinaris, quan es 

constitueixen en tribunal per jutjar sobre els afers de la seva jurisdicció― no es 

motiven396; els dietaris tenen un alt contingut en cerimonial i no són pocs els 

seus exercicis de dissimulació ―o directament de tergiversació― de la realitat 

política397…  

 

La curiositat envers dades menys oficials, que reflecteixin amb més fidelitat les 

interioritats o els ‘passos perduts’ de la institució, ens ha mogut principalment 

cap a dues fonts de gran valor: a) els materials ―especialment els processos― 

de les visites de la institució, fins ara gens o poc estudiats398; b) diversos 

capítols de l'obra Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones de Joan Pere 

Fontanella, al costat d’alguna altra font de literatura jurídica de l’època i com a 

complement de les ja esmentades conclusions del consistori, encara 

pràcticament verges des del punt de vista historiogràfic399.  

                                                 
395. Ens ha pervingut molt poca correspondència comuna rebuda de la Generalitat moderna. 
396. En aquest sentit detectem un canvi de tendència en el curs d’ACA, Generalitat, G-50/6, que 
conté conclusions entre 26.VIII.1643 i 4.III.1648.  
397. N’hem aportat un exemple bellíssim, amb una acurada contextualització, a J. 
CAPDEFERRO, ‘Attès los dits diputats no eran sinó procuradors...’: Relacions entre els braços i 
la Diputació del General durant la celebració de les Corts catalanes de 1599, en “Ivs Fvgit” 10-
11 (2001-02), p. 849-870. Al llarg de la tesi se’n visualitzaran altres casos. Ho ha sintetitzat així, 
J. L. PALOS en la seva part de Pròleg: De la defensa de les lleis al canvi de sobirania, dins de 
“Dietaris de la Generalitat de Catalunya”, vol. V, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999, p. 
XVII: “Tot i l’aire notarial emprat pel seu redactor, el Dietari té poc a veure amb una crònica 
freda i desapassionada de la vida de la institució i, en canvi, té molt a veure amb una mena 
d’autobiografia col·lectiva”.  
398. E. SERRA, Le Roussillon et la ‘Generalitat’ de Catalogne aux XVIe et XVIIe siècles: Les 
visites de la ‘Diputació del General’, 1590-1626, dins de “Le Roussillon: De la Marca Hispanica 
aux Pyrénées-Orientales (VIIIe-XXe siècles)”, Perpignan, SASLPO, CIIIe vol., 1995, p. 39-61, ha 
estat, un cop més, qui ha apuntat l’interès, les potencialitats i també les llacunes de les fonts 
relacionades amb les visites —fonts que des d’aleshores alimenten i il·lustren els seus textos. 
Lamentem sincerament no haver citat aquest treball seu a J. CAPDEFERRO, El vigor de les 
institucions de la terra a la vigília dels Segadors, dins de J. ALBAREDA (ed.), “Una relació 
difícil. Catalunya i l’Espanya moderna (segles XVII-XIX)”, Barcelona, Ed. Base, 2007, p. 47-83 
—si bé ens omple alhora de goig haver-hi ofert conclusions anàlogues a les de la professora. 
399. Ja apuntà l’interès molt superior de la literatura jurídica per sobre de la dels tractadistes 
polítics a l’hora de retratar un sistema de poder polític —en son cas el del Portugal continental 
barroc— A. M. HESPANHA, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo 
XVII), Taurus, Madrid, 1989, p. 12: "Fundado en la opinio communis, cultivador del 'estilo' y 
respectuoso con el stare decisis, el jurista de la 'praxis' es el gran cristalizador, en términos de 
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Les reflexions de Fontanella en la seva segona obra de doctrina resulten 

especialment valuoses per a nosaltres. Projecten llum sobre aspectes inèdits 

d’un període en què la Diputació es mostraria particularment combativa amb la 

monarquia, en el marc estrictament institucional i també en l’àmbit de l’opinió 

pública: un període que coincidiria amb la intensificació —primer— i la 

regularització —després, entre 1623 i 1629—, de l’assessorament jurídic de 

l’advocat olotí —deixem per a més endavant la represa de tals funcions a finals 

del 1641.  

 

Les Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones no pretendrien conformar un 

corpus teòric i aparentment tampoc es dotarien d’una sistemàtica ni material ni 

cronològica, sinó que serien amplis i doctes comentaris de jurisprudència 

generats a partir de l'experiència professional del nostre autor400. Això explica 

que Fontanella es prengués la llicència d'introduir-hi nombrosíssims capítols i 

passatges dedicats a la Diputació del General a la qual hauria servit durant 

tants anys. I no pas per tractar-la tangencialment, sinó amb la profunditat i 

criteri habituals. Dels sis-cents capítols que conformarien els dos volums de 

Decisiones, n'hi ha gairebé trenta dedicats íntegrament a afers plantejats i 

resolts dins la casa del General, o bé amb una participació activíssima dels 

diputats i llur equip jurídic. Es tracta dels capítols següents. Al volum I, editat el 

1639: a) capítol 188 —sobre la possible provisió en el càrrec d’assessor 

ordinari del General d’un consistorial sortint—; b) capítols 245-246 —sobre les 

recompenses que els diputats oferien a qui capturés bandits—; c) capítols 247-

248 —sobre el règim salarial dels subrogats en oficis del General—; d) capítols 

249 a 251 —sobre incidències en la provisió de l’ofici d’assessor patides pel 

propi Fontanella—; e) capítols 252-253 —sobre traspassos problemàtics 

d’oficis venals del General—; f) capítols 254-255 —en relació a drets 

privilegiats del fisc del General sobre quantitats executades als seus deutors—; 

g) capítol 256 —sobre un cas en què s’havia exigit als diputats l’oposar-se a 

                                                                                                                                               
derecho, de las situaciones ya vigentes en la práctica, potenciando aún más su vigencia a 
través del papel socialmente conformador que la regla de derecho —acaso más la doctrinal 
que la legal— desempeña en esta civiltà della carta bollata."  
400. Sobre aquesta obra fontanellana, vegeu el capítol II.9.  
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una pretesa contrafacció dels drets de Catalunya—; h) capítols 257-258 —pel 

que fa a mecanismes per provar falsedats en documents públics, concretament 

en albarans de guia del General. En el volum II, editat el 1645: i) capítol 394 —

pel que fa a la interacció temporal d’altercats i la causa principal on s’haurien 

suscitat—; j) capítols 549 a 556 —diverses qüestions relacionades amb les 

resignacions d’oficis a la Diputació—; k) capítols 562 a 565 —sobre les 

insaculacions a la Diputació. 

 

En molts altres capítols també apareixeria la Diputació, tot i que de forma més 

o menys accessòria i no necessàriament com a font d’enjudiciaments, 

pràctiques o estils sobre les matèries de la seva competència. Citem només a 

tall d'exemple, pel que fa al primer volum, els capítols 28.13, 30, 120.21, 168-

169 —sobre les llistes de sants, a què ens referirem més endavant401—, 217.2, 

242.19, 287; al volum segon, pensem en capítols com 359, 360 —sobre el rol 

de la Diputació en temes d’Observança del dret402—, 424.12, 426.18, 433.22, 

496.18, 498.10, 517.15, 520.18, etc. No té massa sentit ser exhaustius en 

aquest segon llistat perquè és evident que, essent la Diputació una peça clau 

de l'organigrama institucional del Principat, no hauria pas estat factible 

silenciar-la en la narració dels afers on havia estat implicada. 

 

II.6.2. L’aterratge del nucli Fontanella a la Diputació del General 

 

El desembarcament dels Fontanella a la Diputació del General es produeix a 

partir del 22 de juliol de 1620, en què l'abat de Sant Pere de Besalú, Benet 

Fontanella, és extret a sort per exercir, a partir del primer d'agost següent i 

durant tres anys, el càrrec de diputat eclesiàstic403. Al llarg d'aquest trienni, 

                                                 
401. Vegeu l’apartat II.6.4.3, la subsecció IV.8.3.3.B.5) i el subcapítol IV.8.6. 
402. Vegeu la subsecció IV.8.3.3.B.6) i el subcapítol IV.8.6. 
403. Destaquem la rapidesa amb què rebria el favor del destí. El 15.V.1615 havia estat insaculat 
a una bossa d’oïdor eclesiàstic ―un any més tard passava a una de diputat. Per tant, era 
designat per l’atzar en la segona extracció a la qual era elegible.  
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seguint paràmetres ben comuns a l’època, l'abat Fontanella anirà apropant els 

seus familiars directes al nucli decisori de la institució de forma escalonada404.  

 

El primer parent que es beneficia d'aquesta incorporació és el nebot Joan Pere. 

Els seus serveis com a advocat ja havien estat sol·licitats per la Diputació 

temps enrera. Concretament, havia exercit com a assessor itinerant de la visita 

del 1602405, havia participat ocasionalment en reunions i treballs amb motiu de 

certs conflictes jurisdiccionals en la dècada de 1610406, havia aconsellat el 

consistori en l’enjudiciament de causes en darrera instància407... Ja tenia, per 

tant, una certa correspondència amb la institució408. A partir del primer d'agost 

de 1620, el jurista serà cridat sistemàticament cada vegada que el consistori 

vulgui reforçar el seu equip jurídic oficial amb assessors externs409. 

                                                 
404. Ha resumit aquest procés A. SIMON i TARRÉS, Benet Fontanella (1620-1623), dins de J. 
M. SOLÉ i SABATÉ (dir.), “Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents”, vol. II 
(1518-1714), Barcelona, Generalitat de Catalunya i Fundació Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 
182-183.  
405. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 54-55, fa una narració 
detallada de les aventures que passaren Fontanella i els demés homes que, durant els mesos 
de setembre i octubre del 1602, inspeccionaren la sobrecol·lecta de llevant del General. E. 
SERRA, Le Roussillon et la ‘Generalitat’ de Catalogne cit., p. 53, representa cartogràficament 
l’itinerari complet del visitador de la sobrecol·lecta de llevant a la vereda de Girona l’any 1605 i 
el seu recorregut simplificat a la vereda de Vic l’any 1600; són bons instruments per il·lustrar el 
tipus de periple que pogué assumir Fontanella el 1602.  
406. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997, 
p. 16 (5.X.1611), p. 31 (16.XII.1611), p. 60 (28.V.1612), p. 121-126 (30.VIII.1613) i p. 370 
(25.VII.1619). 
407. Vegeu, per exemple, ACA, Generalitat, G-50/2, fol. 93v (12.VI.1620).  
408. A partir del 15.VII.1614 el trobem insaculat en una de les bosses d’oïdor del braç reial 
corresponents a Barcelona. 
409. A nivell de tasques força comunes, també se’l seguirà convocant ocasionalment com a 
assessor jurisdiccional per substanciar dossiers en darrer recurs davant la Diputació ―per 
exemple, ACA, Generalitat, G-50/2, fol. 103v-104r (8.X.1620), o G-50/3, fol. 5v (dia indeterminat 
de maig de 1622). També volem destacar Joan Pere Fontanella com a un dels set consultors 
de suport als assessors ordinaris en l’enjudiciament d’una interessant causa de torb, ibidem, G-
50/2, fol. 104v-105r (10.X.1620). Per cert, anys més tard l’olotí no tindria inconvenient en 
admetre amb els edils de Tortosa, clients seus, l’excessiva facilitat de la Diputació per actuar 
amb una severitat durable contra els que considerés pertorbadors de la seva jurisdicció i/o de 
l’exacció dels seus drets fiscals: “És forçós complaure’ls per lo poder que tenen de declarar-nos 
lo torb que amanassen, que·l solen declarar ab poca ceremònia, y després és dificultós de 
llevar.” —ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de 23.III.1633, sobre un 
tema d’aprovisionament de fusta hàbil per a la construcció. Acaci Antoni de Ripoll —de qui 
parlem al capítol III.4— ens il·lustra sobre les passes del procés de torb a L. de PEGUERA, 
Praxis criminalis, et civilis, haec additionata iuribus decisionibusque diversorum Senatuum per 
nobilem don Accacium de Ripoll, Barcinone, ex Praelo, ac aere Antonii Lacavalleria, 1649, 
immediatament després del tercer bloc del volum —la pràctica criminal—, en un apèndix titulat 
“De forma procedendi in domo Deputationis contra turbantes iurisdictionem deputatorum, et 
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A més, Joan Pere Fontanella serà tramès a Madrid l’hivern de 1621 en funcions 

d'ambaixador per representar a la cort la divergència de parers entre la 

Diputació i el lloctinent general al Principat i als Comtats en relació al govern de 

les galeres del General. La seva gestió resultarà decebedora per a molts, però 

no per “mèrits” propis sinó per la política de refús intransigent del Consell 

Suprem de la Corona d’Aragó envers la possibilitat que el rei rebi qualsevulla 

ambaixada dels catalans410. A tal efecte, és cèlebre la seva carta dient que no 

el deixen apropar a la cort411. Pel que fa als dos anys següents, la història més 

coneguda del nostre advocat en connexió amb la Generalitat és la de la seva 

visceral oposició inicial a què el bisbe de Barcelona Joan Sentís sigui acceptat 

com a nou virrei de Catalunya412 i, pocs mesos després, el seu canvi radical de 

parer, vist per a molts com una defecció, àdhuc una traïció a la pàtria413. 

Independentment de l’animadversió que hagués pogut suscitar, l’hàbil jurista 

d’origen olotí obtindrà, a les acaballes del trienni de son oncle, el rellevant 

càrrec d'assessor ordinari per al període que va des del primer d'agost de 1623 

fins al darrer dia de juliol de 1629414 ―amb tot el que vindrà al darrera, que 

anirem desgranant415. 

 

                                                                                                                                               
exactionem iurium Generalis per viam laudamenti Curiae elaborata per don Accacium de Ripoll, 
et practicata deservientem officio assessoris Deputationis, anno 1608.”  
410. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 68-69.  
411. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 445-446 (12.II.1621). 
412. A la vista de la molt minsa remuneració que se li acordaria a Joan Pere Fontanella —ACA, 
Generalitat, N-181, fol. 1145r-1146r (17.XII.1622)— ens havíem pensat que no hauria estat 
determinant en aquesta delicada conjuntura; per sort, a fol. 1218v (18.II.1623) se li paguen 
quinze lliures per la redacció d’un memorial —tot i que ibidem, el mateix dia es delibera pagar 
el doble a sis altres consultors externs—; la feina, de tota manera, ha estat feta a la casa de 
Fontanella —ho hem vist al subcapítol II.3.1—, la qual cosa sembla prou concloent. Potser la 
provisió com a assessor ordinari a venir seria una forma de cobrar en espècie? 
413. Ens abstenim de narrar aquest intens episodi històric perquè ja ha estat objecte de 
nombroses visions ―J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 147-167; J. L. PALOS, Els 
juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 69-74; A. SIMON i TARRÉS, Els orígens 
ideològics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, PAM, 1999, p. 121-129, aprofundint en 
els arguments amb què les institucions catalanes sustentaren les seves pretensions. De tota 
manera, en tocarem alguns aspectes tangencials infra, o connexes al subcapítol IV.2.2.  
414. Sobre les vicissituds que es produirien entorn de la seva provisió, vegeu l’apartat II.6.3.4.  
415. Avancem només la promoció a una bossa de diputat reial, la vint-i-vuitena corresponent a 
Barcelona, el 15.V.1625.  
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Un segon individu del grupuscle Fontanella a la Diputació del General serà 

Francesc Pere Rubí (*1593c.416), oriünd de Puigcerdà. Aquest reunirà dues 

qualitats: 1) ser doctor en ambdós drets417; 2) ser gendre de Joan Pere 

Fontanella, gràcies al fet d’estar casat amb la seva filla Anna. Tot plegat el 

portarà a ser contractat sovint per la institució a partir de 1620418, sia com a 

consultor extern sia com a ambaixador419. També se li encomanarà l’ofici 

d’inspector de les galeres del General420. Ja dins el sexenni 1623-29 

incrementarà el nombre de col·laboracions jurídiques amb els diputats421 i, fins i 

tot, assumirà episòdicament el càrrec d’assessor ordinari com a subrogat del 

seu sogre422. En definitiva, assolirà una gran familiaritat ―valgui el joc de 

paraules― amb el nucli decisori de la Generalitat423.  

  

                                                 
416. Inferim aquesta data de la declaració testifical de 20.II.1627 on Rubí afirma tenir trenta-
quatre anys aproximadament —ACA, Generalitat, VG-81, querella 30.  
417. Després d’estudiar a la Universitat Sertoriana d’Osca, obtindria el batxillerat en lleis el 
28.IV.1610 —J. M. LAHOZ, Graduados catalanes cit., p. 211— i assoliria el grau de doctor 
també en lleis el 12.II.1615 ―ACA, Cancelleria, registre 5192, fol. 187v-190r. Es matricularia 
per exercir als tribunals de la vegueria de Barcelona el 15.V.1616 ―AHCB, Arxiu del Veguer, 
XV-02, s. f. 
418. Abans que comencés el trienni de Benet Fontanella, ja localitzem Rubí signant en ocasions 
soltes al llibre de conclusions judicials del consistori de diputats i oïdors de comptes, ACA, 
Generalitat, G-50/2, fol. 53r (19.VI.1619) i fol. 93v-94v (30.VI.1620). A partir del nou mandat, 
s’intensifica la col·laboració, com per exemple ibidem, fol. 134r-v (17.X.1621), fol. 134v 
(19.X.1621) o G-50/3, fol. 3v (7.V.1622). 
419. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 429 (17.IX.1620) ―el trienni ha 
començat un mes i mig abans―, p. 437 (19.XI.1620), p. 458 (10.IV.1621), p. 470 (15.IV.1621), 
p. 488 (1.VII.1621), p. 499 (27.VII.1621), p. 532 (12.III.1622), p. 609 (24.XI.1622) o p. 650 
(17.IV.1623). Les dues darreres referències corresponen a les dates a quo i ad quem formals 
de l’ambaixada interestamental a la cort per justificar l’oposició al nomenament del bisbe de 
Barcelona com a lloctinent general de Catalunya. 
420. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 105 (8.X.1625, referint-se a un període 
previ).  
421. Ibidem, p. 39 (17.II.1624), p. 44 (2.IV.1624), p. 66 (14.X.1624), p. 88 (2.V.1625), p. 109 
(20.XI.1625)... 
422. Des del 8.VI fins al 7.VII.1624, per exemple, Rubí participa en condició d’assessor ordinari 
subrogat en una expedició del General a Cardona, a la Seu d’Urgell, etc. El procurador fiscal de 
la visita del 1626 censurarà que durant l’esmentat període ell i Fontanella, subrogat i subrogant 
―romàs a Barcelona―, hagin percebut dos salaris en comptes d’un ―ACA, Generalitat, VG-
82, querella 34. Tres anys més tard, Fontanella i el seu gendre i reemplaçant són novament 
acusats de cobrar diners per partida doble ―VG-87, querella 28. Trobem altres traces de 
Francesc Pere Rubí substituint el seu sogre a ACA, Generalitat, G-50/3, fol. 48r (13.X.1623) i 
post fol. 140r (desembre de 1626).   
423. Com tants altres tècnics jurídics d’alt nivell al servei de la Diputació, Francesc Pere Rubí 
aconseguirà una insaculació privilegiada. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 311: el 15.VII.1626 
entrarà a la segona bossa de diputat reial de Barcelona, d’on serà retirat el maig de 1640 per 
defunció. 
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Un darrer parent directe del diputat eclesiàstic, Josep Fontanella, primer fill 

mascle viable de Joan Pere, també serà integrat en la xarxa del poderós 

organisme provincial. El seu cas resultarà més problemàtic que els demés 

perquè l'home ―l'homenet― només té disset anys i un mes quan el proveeixen 

en l'ofici de sobrecollidor de la col·lecta de llevant424. A tan tendra edat no té 

capacitat per obligar-se, la qual cosa constitueix un impediment greu per a qui 

vol exercir un ofici del General que implica remenar directament diners425. El 

problema de l'edat serà solventat amb gran celeritat pels Fontanella. El dia 

abans que Josep sigui designat oficialment per al seu nou càrrec, ell i son pare 

es dirigiran plegats al regent la vegueria de Barcelona per tramitar 

l'emancipació del noi426. A través d'aquest mecanisme ―que si bé no és 

                                                 
424. Josep Fontanella és batejat el 23.I.1606, un o pocs dies després de néixer, a l’església de 
Sant Jaume de Barcelona. La seva provisió com a sobrecollidor es produeix el 22.II.1623. 
Informacions extretes de ACA, Generalitat, N-181, fol. 1222r —on es presenta el nou oficial 
com a estudiant de lleis i ciutadà honrat de Barcelona (?)— i VG-72 ―visita de 1623―, querella 
20, plec de l’acusació; el baptisme de 1606 no és desvirtuat per la defensa, cosa eloqüent; ara 
bé, dues apreciacions fan témer que hi pugui haver alguna errada en relació a l’any: a) l’article 
quinzè dels signats el 15.I.1624 per Francesc Pere Rubí, on qualifica el seu cunyat de doctor 
en ambdós drets (abans de complir els divuit anys?) b) la sentència absolutòria fonamentada 
en què no consten suficientment els mèrits esgrimits per l’acusació ―ibidem, VG-79 
(18.V.1624)―; sortosament, dissipa tots els dubtes una declaració processal de 10.XII.1632 on 
Josep Fontanella manifesta tenir vint-i-sis anys: ibidem, VG-93 ―visita de 1632―, querella 7; 
pel que fa a l’accés sospitosament prematur als títols acadèmics, l’explicació ―fraudulenta o 
no― es pot vincular amb el que hem explicat al subcapítol II.2.1. De fet, el mateix germà petit 
de Josep, Francesc Fontanella, també es doctoraria en dret amb divuit anys ―Pep Valsalobre 
ens ho ha fet avinent. Cal posar de relleu que tradicionalment la historiografia ha identificat 
Josep Fontanella amb un primer fill homònim que nasqué de Joan Pere i Margarida Garraver el 
1601 —entre molts altres, J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 49 i 
65. Ara sabem que aquest degué ser un albat i calgué esperar cinc anys a tenir un altre infant 
mascle a la família —ja ho hem anticipat al subcapítol II.2.1.  
425. Vegeu infra les garanties que escauen a un sobrecollidor de la Diputació en l’època 
estudiada. 
426. A. de RIPOLL, Ordo iudiciarius causarum usufrequentium in curia vicarii Barcinone, opus 
antea quidem ignotum, nunc maximo labore, et vigiliis a tenebris ad lucem evocatum ―annexe 
final a L. de PEGUERA, Praxis criminalis, et civilis, haec additionata iuribus decisionibusque 
diversorum Senatuum per nobilem don Accacium de Ripoll..., Barcinone, ex Praelo, ac aere 
Antonii Lacavalleria, 1649― rúbrica 18, passim, aixeca acta de com a la Catalunya moderna 
els fills tenen dues vies corrents per sostreure’s a la pàtria potestat: a) contreure matrimoni amb 
el vist-i-plau dels progenitors; b) pare i fill es presenten davant d’un oficial regi competent ―el 
virrei o el regent la vegueria―, al qual l’adult sol·licita l’alliberament del vincle paterno-filial 
perquè el descendent pugui obligar-se, assumir drets i deures per si mateix. La suplicació que 
Joan Pere Fontanella presentaria al regent la vegueria Jeroni de Peguera el 21.II.1623 seria 
cosina germana d’aquest model: “N. habet in filium N. qui propter nexum patriae potestatis 
nequit contrahere, et disponere; ideo supplicat emancipationem admiti cum ipse pater in 
favorem ipsius filij renuntiat iuri patriae potestatis, illumque eximit, et liberat a nexibus illius, et in 
dicta emancipatione supplicat decretum interponi, et provisiones oportunas expediri iuxta stylum 
officio.”  
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fraudulent, resulta almenys precipitat― les veredes del llevant català427 

passaran a tenir el sobrecollidor potser més jove de la seva història… i l'abat de 

Besalú haurà introduït un parent més a la institució428, i no precisament per poc 

temps ―ni per passar desapercebut429 !  

 

El 31 de juliol de 1623 l'abat finalitzarà el seu trienni com a diputat eclesiàstic430 

―d'aleshores ençà es mantindrà allunyat de la institució431. Ben aviat els seus 

familiars, des de llurs respectives ―i confortables― situacions, tindran l'ocasió 

de tornar-li els favors rebuts. Francesc Pere Rubí i, en menor mesura, Josep 

Fontanella li faran d'advocats ―a ell i als seus companys de consistori― durant 

els més de nou mesos que durarà el procés de la visita432. Joan Pere no podrà 

                                                 
427. M. M. GRAS, Territori i fiscalitat a la Catalunya moderna. Col·lectes i veredes, dins de 
“Actes del V Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya [de 1999]”, Barcelona, 
L’Avenç, 2001, p. 399-409, esp. p. 406-407.   
428. Per conèixer altres padrins de Josep Fontanella en la seva entrada a la comunitat social i 
financera de la Catalunya del XVII recorrem a ACA, Generalitat, G-33/9, fol. 75v-78r 
(22.II.1623), on es recull com el flamant sobrecollidor —ascendit a "legum professor"— lliura sa 
caució i presenta fiadors per cobrir, en diferents proporcions, fins a una quantitat de sis mil 
lliures. Son pare Joan Pere és qui s’obliga per una xifra més elevada, dues mil cinc-centes 
lliures, seguit a distància per misser Gabriel de Malla i el mercader Baltasar Gilbert, amb set-
centes lliures cadascun, el burgès de Perpinyà Carles Vila i l’escrivà de registre Antoni Piella, 
amb sis-centes lliures per hom, finalment el notari Bartomeu Pou per cinc-centes lliures i el 
daguer barceloní Mateu Casals per quatre-centes. 
429. Josep Fontanella deixa l’ofici de sobrecollidor de llevant el 10.XI.1633; oficialment no el 
resigna a favor de ningú ―sobre resignacions, vegeu el subcapítol IV.6.2― i, per tant, no es 
lucra amb el traspàs: Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 501. A partir de 
15.I.1636 i durant més de tres anys i mig Josep, el seu successor en el càrrec ―Francesc 
Descatllar i Sorribes― i el sobrecollidor de la part de ponent ―Onofre Massanes― batallaran 
judicialment contra el fisc de la Diputació per pretendre que no se’ls haurien pagat o no se’ls 
estarien pagant uns complements retributius que els seus predecessors havien acostumat de 
rebre ―concretament cinquanta lliures anuals per hom pels treballs presos en l'exacció dels 
drets de galeres o dotze lliures i deu sous per cada anada pel territori: ACA, Generalitat, V-81, 
fol. 9v-10r, i G-50/5, fol. 73r, 89v i 110v. Força més avall veurem que el desvincular-se del 
càrrec de sobrecollidor no li llevaria gens feina ni influència prop dels directoris de la Diputació, 
especialment a partir dels moments finals i més turbulents de la dècada de 1630. 
430. La firma que Benet Fontanella estampa en el llibre de deliberacions del consistori, al full que 
clou el registre ACA, Generalitat, N-181, és d'un tamany molt desproporcionat respecte les cinc 
dels demés diputats i oïdors de comptes. Denota una personalitat d'excessos, probablement 
molt egocèntrica. 
431. L'agost de 1626, per exemple, la sort el designarà per ser visitador i ell refusarà el càrrec 
―Dietaris de la Generalitat, vol. V cit., p. 145 (16.VIII.1626). Sens dubte la raó de la renúncia 
és la seva fràgil salut. Gosem aventurar que si en ple estiu de l’any referit se’l localitza a la casa 
que el seu nebot té a Barcelona és perquè ha baixat a la capital per viure en directe el 
remenament que suposa, un cop cada tres anys, l’extracció de nous diputats, de visitadors, etc. 
Habitualment imaginem Benet Fontanella en sa residència olotina —vegeu el subcapítol II.2.2. 
432. La visita del General, regulada pel capítol R. 1/1599 ―sobre els seus antecedents, vegeu 
T. de MONTAGUT, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya (des dels 
seus orígens fins a la reforma de 1413), Barcelona, Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
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intervenir directament en aquest episodi d'agraïment per incompatibilitat amb el 

seu flamant càrrec d'assessor ordinari. Tenim la certesa, però, que prestarà 

valuosos consells al gendre i al fill; fins i tot els redactarà algun document 

processal perquè l'honor i el patrimoni del protector del grupuscle es mantinguin 

indemnes. Concretament hi ha un text signat per Francesc Pere Rubí on és 

impossible no veure-hi la petja del seu sogre. Es copiarà i s’adjuntarà en totes i 

cadascuna de les querelles de la visita perquè els encarregats de substanciar-

les no el deixin de tenir present. El que s'hi demana es pot resumir en els punts 

següents: 

a) els antics consistorials es reserven el dret de recusar qualsevol dels 

homes que els haurà de jutjar o algun dels seus assessors si el 

consideren suspecte de parcialitat. El fet que responguin a les denúncies 

que s'han presentat contra d'ells no pot desvirtuar aquesta facultat de 

recusació; 

b) s’ataca la legitimitat dels calculadors que han participat en la 

instrucció de les querelles. No consta que hagin estat nomenats 

                                                                                                                                               
1996, i I. SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de 
Catalunya (des de la reforma de 1413 fins al final del regnat de l’Emperador Carles I, el 1556), 
Barcelona, Sindicatura de Comptes de Catalunya, 2004; d’aquí, es pot fer un pont a la 
contextualització d’À. CASALS, L’Emperador i els catalans. Catalunya a l’Imperi de Carles V 
(1516-1543), Granollers, Ed. Granollers, 2000, per exemple p. 286-288 o p. 426-428―, es 
concebia com un procediment de fiscalització general, d'amplíssim abast, que es projectava 
cada tres anys sobre tots els aspectes de la gestió dels dirigents i els oficials de la Diputació 
que acabaven de cloure el seu mandat. No es cenyia, per exemple, a una mera revisió de 
llibres de comptes o a un control de què les deliberacions del consistori haguessin estat 
adoptades amb les formalitats preceptives; per tant, podia esdevenir una perillosa eina de 
censura política. El mecanisme funcionava de la següent manera. Cada tres anys, al pic de 
l'estiu, quan es produïa el canvi reglamentari de dirigents a la Diputació, de les bosses 
d'insaculats de l'estament eclesiàstic per a les dignitats de diputat i d'oïdor de comptes ―els 
noms d'unes i altres es barrejaven― se n'extreien a sort tres persones. Es feia el mateix amb 
els estaments militar i reial fins arribar a un total de nou individus, que serien els visitadors. 
S'estrenaven el 16 d'agost, després de prestar els juraments oportuns. La primera providència 
dels visitadors era designar-ne a l’atzar tres, que serien els encarregats de dinamitzar la 
instrucció dels processos. A aquests se'ls confiava també la direcció econòmica de tot el 
procediment. No cal dir que els visitadors comptaven amb un aparell de suport ―que escollien 
ells mateixos― format per dos advocats (un feia les funcions d'assessor i l'altre d'advocat 
fiscal), un procurador, escrivans i altres oficis auxiliars, i tenien a disposició uns mitjans 
econòmics indeterminats que el regent els comptes de la Diputació els havia de facilitar. En nou 
mesos s'havien de substanciar tots els negocis: els tres primers servien per a la recollida i 
fonamentació de les acusacions ―cada qüestió es vehiculava a través d'una querella―, els 
tres següents havien de servir a les parts processades per preparar les seves defenses, i en els 
darrers mesos es procedia a deliberar i jutjar cadascuna de les causes. Les decisions dels 
visitadors, que s'havien de prendre per majoria, i amb un vot de cada estament com a mínim, 
teòricament eren inapel·lables. 
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oficialment pels visitadors ni que hagin prestat jurament a principi del seu 

mandat; endemés, se’ls censuren els números que han presentat, en 

tant que no mencionen les fonts d’on els han obtinguts; 

c) es denuncien irregularitats formals de diferent naturalesa en la 

instrucció de les querelles i en la recollida de proves; 

d) es demana que els documents, testimonis i demés elements que la 

defensa haurà adjuntat com a prova en el procés concret d’una querella 

siguin tinguts en compte en l’enjudiciament d’altres querelles connexes o 

similars; 

e) s’avança que, en cas que es dicti/n una o més sentències de la visita 

que obligui/n a restituir al General diners despesos irregularment en 

forma de salaris, la pena no pot caure sobre els diputats i els oïdors 

fiscalitzats, sinó sobre els oficials que hauran percebut els pagaments. 

De fet, les querelles s’haurien d’haver dirigit directament contra aitals 

oficials i no contra els membres de l’antic consistori433.  

 

Al lector poc avesat a tractar amb el riquíssim fons arxivístic de les visites de la 

Diputació del General el text suara extractat li pot semblar del tot raonable i 

legítim. No li negarem pas aquests adjectius, però volem aclarir-li que es troba 

davant d’un document inèdit, que segurament suscitaria nombroses crítiques 

quan es formularia públicament. A què respondrien, en una fase relativament 

inicial del procés de fiscalització, tantes precaucions i cauteles, denúncies 

genèriques d’irregularitats processals, l’intent ―forassenyat, tot s’ha de dir― de 

desresponsabilitzar els diputats i oïdors de comptes passats dels pagaments 

eventualment injustificables que haurien efectuat? Només Joan Pere 

Fontanella, protegit rera la signatura del seu fill polític, Francesc Pere Rubí, 

podria haver engendrat un estratagema de defensa tan arrodonit per blindar el 

seu oncle i patró434. 

                                                 
433. ACA, Generalitat, VG-71. Document lliurat el 12.I.1624 pel procurador Bartomeu Ripoll als 
visitadors del trienni de 1620. El trobem reproduït arreu, dins el dossier de cadascuna de les 
querelles que afecten els membres del consistori. El transcrivim en apèndix al final del bloc.  
434. Entenem que cal llegir en la mateixa línia un altre escrit signat per Francesc Pere Rubí, 
lliurat als jutges de la visita el 15.III.1624 —a les acaballes de la fase d’instrucció de la visita—, 
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II.6.3. Dificultats durant el trienni de 1620, en què Benet Fontanella seria diputat 

eclesiàstic 

 

La pregunta és, de què havien de tenir por, Benet Fontanella i els que havien 

estat col·legues seus entre el primer d’agost de 1620 i el darrer dia de juliol del 

1623? El trienni en què havien portat les regnes de la institució senyera dels 

interessos de Catalunya havia estat particularment delicat. I no ho diem 

pensant estrictament en el cèlebre tema dels plets sobre la segona lloctinència 

del duc d’Alcalá i la seva substitució pel bisbe Sentís, ni tampoc en altres 

conflictes amb ministres i oficials del rei. També ens referim al govern i a la 

gestió interna de la pròpia Diputació del General. En aitals àmbits s’havien 

suscitat problemàtiques greus que havien conduït el consistori a adoptar 

resolucions opinables. Farem una ullada ràpida a cinc d’aitals problemàtiques 

amb l’ànim de projectar una perspectiva novedosa ―tractarem sobre qüestions 

poc o gens estudiades― i, per tant, enriquidora sobre la Generalitat que, a la 

dècada de 1620, defensaren i envigoriren els homes del nucli familiar que 

resseguim.  

 

II.6.3.1. Les topades del consistori presidit per Benet Fontanella amb els 

visitadors del trienni precedent 

 

L’abat de Sant Pere de Besalú i oncle del nostre protagonista no tingué un 

principi de mandat com a diputat eclesiàstic gens plàcid. L’equip d’homes 

elegits per visitar el consistori i els oficials del trienni que s’acabava de cloure435 

resultà incomodíssim, sobretot perquè s’intentà apropiar de parcel·les 

jurisdiccionals que no li pertocaven. Benet Fontanella, els demés diputats i els 

oïdors de comptes no digeriren bé la convivència amb els visitadors i se les 

hagueren repetidament amb ells436.  

                                                                                                                                               
on es denunciarien nombroses irregularitats formals comeses per l'acusació al llarg de tot el 
procés fiscalitzador. Vegeu-lo, per exemple, a ACA, Generalitat, VG-73, querella 63. 
435. Vegeu-ne la nòmina a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 424 
(3.VIII.1620).  
436. Ampliem informació que figura en aquest apartat a J. CAPDEFERRO, El vigor de les 
institucions de la terra cit.  
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Un primer conflicte sorgí arran de certes pretensions econòmiques de l’equip 

de fiscalització ―quan ja duia gastades vint-i-una mil nou-centes lliures, una 

xifra elevadíssima― que el consistori considerà abusives437. La picabaralla 

sobre aquest finançament pujà de to fins a desembocar en una agra disputa el 

mes de juliol de 1621. Els jutges de la visita i el consistori hagueren de recórrer 

als doctors del Reial Consell de Catalunya perquè, amb l'autoritat que els 

conferien el càrrec i els coneixements jurídics, fessin de mitjancers en el litigi438. 

El fet que calgués la mediació d’aquests dotze magistrats de la màxima 

jurisdicció reial a Catalunya era, sens dubte, un mal auguri. Pal·lesava la 

dificultat d'uns i altres per trobar ponts de diàleg. 

 

La referida dificultat ja s'havia posat de manifest al llarg del mes de juny, a 

mesura que les sentències de la visita eren pronunciades i publicades ―ens 

disposem a abordar un punt de gran transcendència en relació a la creació del 

dret a la casa del General. Resultà que els visitadors dictaren una sèrie de 

resolucions que, si bé per norma general absolien l'antic consistori i els seus 

oficials de les irregularitats que havien comès, culminaven amb unes directrius 

perquè aquestes no es repetissin. És a dir, els nou jutges s'erigien en un òrgan 

creador d'obligacions per als diputats en exercici i per als que vindrien 

posteriorment. Això, que en triennis precedents havia succeït en menor 

mesura439, es percebia com una extralimitació jurisdiccional flagrant. Els 

visitadors s'irrogaven una competència que només estava reconeguda als tres 

braços reunits en Cort i, de forma subsidiària, als diputats i als oïdors de 

comptes ―sempre que respectessin els preceptes dictats pels estaments.  

                                                 
437. La mort de Felip II (III), de la qual a Catalunya es tingué notícia a principis d'abril, donà lloc 
a què els visitadors demanessin la ‘mòdica’ suma de quatre mil lliures per poder-se endolar 
convenientment: Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 470-471 (17, 19 i 
28.IV.1621). Més endavant, volgueren dues mil lliures addicionals per pagar salaris als oficials 
que els havien servit i per a altres qüestions: ibidem, p. 481-482 (22.V i 7.VI.1621). El lector 
comprendrà aviat en què consistien aquestes altres qüestions.  
438. Els ministres regis emeteren un dictamen amb el qual ambdues parts es podien considerar 
satisfetes: d'una banda, reconegueren que els diputats no podien privar els visitadors dels fons 
necessaris per a la seva missió i opinaren que els havien de pagar les dues mil lliures objecte 
de controvèrsia. D'altra part, comminaren els visitadors a ser més mesurats en les seves 
despeses. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 482-484 (8-12.VII.1621).  
439. N’oferim exemples a J. CAPDEFERRO, El vigor de les institucions de la terra cit., p. 57-60. 
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Ens interessem, a tall d’exemple, per tres àmbits precisos en què els jutges de 

la visita s'havien sentit cridats a desplegar la mencionada missió innovadora del 

dret: a) postularen que es restringís el marge de discrecionalitat dels diputats i 

els oïdors de comptes en l’adjudicació d’obres per als edificis del General440; b) 

imposaren als assessors ordinaris i a l'advocat fiscal de la Diputació l’obligació 

de substanciar amb celeritat certes causes judicials contra deutors del General 

que eren sistemàticament obstaculitzades per les esposes d'aquests441; c) 

ratificaren la cobertura jurídica que la visita de 1606 havia donat a nous oficis 

de la Diputació i en concretaren les condicions d’exercici442.  

 

                                                 
440. En el capítol R. 30/1599, la Cort havia disposat que els membres del consistori no podrien 
encarregar obres superiors a les tres-centes lliures de forma arbitrària, sinó que haurien de fer 
una convocatòria pública i caldria adjudicar els treballs a qui fes la proposta més econòmica 
―aital precepte inequívocament perseguia que no es repetissin casos com el de 1597 amb 
Pere Blai i la casa de plaça Sant Jaume, vegeu supra. Els visitadors del trienni de 1620 
introduiren una nova regla en la matèria: les obres d'un import estimat en menys de tres-centes 
lliures s'haurien de contractar al paleta o fuster desitjat a preu fet ―amb un preu tancat― que 
inclogués tots els conceptes del pressupost: materials, mà d'obra (d'oficials, d'aprenents i 
d'auxiliars), etc. No ha de sorprendre a ningú que es prengués aquesta determinació, puix els 
abusos en la facturació d'hores extraordinàries, de materials que no es destinaven a les obres 
de la Diputació, etc. eren a l'ordre del dia... Malauradament, hi continuarien estant durant molt 
de temps ―ACA, Generalitat, VG-83 (1623), querelles 93, 110 i 114; VG-219, querella 78; VG-
95 (1629), querella 59; VG-104 (1632), querella 21, etc.  
441. Al final de la dècada de 1610, sobre la taula dels esmentats professionals jurídics 
s'amuntegaven nombrosíssims casos de característiques molt similars. Corresponien a 
processos de constrenyiment contra deutors del General, incoats davant del tribunal de la 
Diputació, en els quals havien comparegut les mullers dels encausats pretenent que no es 
podien executar els béns de llurs marits perquè elles hi tenien un dret preferent en virtut de 
crèdits dotals i anàlegs. Els visitadors que actuaren entre 1620 i 1621, per desencallar la 
situació, imposaren als juristes de la Diputació uns terminis rígids de sis mesos ―un any en 
certs casos― perquè resolguessin els expedients acumulats. També fixaren un protocol 
d'actuació per al futur amb la finalitat que no es tornés a suscitar el problema. 
442. J. CAPDEFERRO, El vigor de les institucions de la terra cit., p. 64. Des de feia una colla 
d'anys, el racional del General es veia impossibilitat d'assegurar tot sol la feina que li pertocava. 
Al regent els comptes de la institució li passava el mateix. Un i altre s'havien acostumat a 
delegar part de les seves funcions en uns escrivans adjunts als seus respectius despatxos, 
cosa que la visita del trienni de 1606 havia acceptat. Això topava amb el capítol R. 97/1599, 
que havia prohibit de forma taxativa la creació de nous càrrecs remunerats a la Diputació. 
Doncs bé, els visitadors que exerciren els anys 1620 i 1621, emparant-se en declaracions 
testificals que demostraven la saturació del racional i del regent els comptes, ratificaren la 
possibilitat de què tinguessin els seus escrivans i, per eradicar abusos a nivell retributiu, els 
fixaren un topall dues-centes setanta-cinc lliures anuals a cadascun d’ells. A fi que aquesta 
quantitat no fos sobrepassada sota cap concepte, ordenaren que un i altre escrivans no fossin 
tractats com a oficials ordinaris del General a l'hora de pagar-se estrenes i altres emoluments 
extraordinaris ―ACA, Generalitat, VG-70 (processos de la visita iniciada l'any 1620), 
sentències de la visita (14.VI.1621), fol. 61v-62v (declaració corresponent a la querella 17, 
sobre l'ofici de l'escrivà del regent els comptes), fol. 62v-63r (sobre la querella 13, relativa a 
l'escrivà del racional de la Diputació).  
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Vist amb perspectiva, resulta fàcil de comprendre què mogué els visitadors a 

multiplicar el nombre de directrius i ordres ad futurum en les seves sentències 

de 1621. Successius consistoris de diputats i oïdors no s'havien mostrat prou 

estrictes en l'aplicació dels capítols del General i del redreç vigents443. A més, 

feia més de dues dècades que no es celebraven Corts a Catalunya. Els jutges 

de la visita simplement havien pretès omplir el buit deixat per aquestes 

circumstàncies, davant l'evidència que la Diputació necessitava un redreçament 

―no hi ha proves de què tinguessin altres intencions. La seva intromissió podia 

ser, per tant, molt lloable. De fet, reflectia el sanitós increment de participants i 

de rigor —encara que fos mitjançant controls ex post— que s’havia desplegat 

amb èxit des del 1599 en la gestió econòmica i també política de la casa del 

General. Ara bé, el consistori dirigit per l'abat Benet Fontanella no ho veié tan 

positivament. Sobretot quan, a mitjan juliol de 1621, tingué notícia que els 

visitadors feien editar un llibre444 on incloïen alguns fragments de les sentències 

i les ordinacions que acabaven de dictar445. El tractadet en qüestió ―de fet 

eren dos, perquè també se’n publicà un de consagrat únicament a la gestió de 

les galeres del General446― no pogué ser pitjor rebut pel consistori de la 

Diputació. Per a aquest, constituïa la millor prova de què la intenció última dels 

visitadors era llimar, davant tot el país, qüotes de poder i d’autoritat al directori 

de la província.   

 

Els diputats i els visitadors s’acusaren d’extralimitació competencial i 

d’obstaculització respectivament. Joan Pere Fontanella i Francesc Pere Rubí 

                                                 
443. Teòricament les visites haurien d’haver posat fi a aitals negligències. Ara bé, les sentències 
que n’emanaven eren sistemàticament inobservades i no s’executaven. Això passava el 1602 
―ACA, Generalitat, VG-25, camisa 59―, i el 1623 ―VG-71, querella 9―, i seguiria passant el 
1635 ―VG-103, querella 37―, per citar només alguns exemples.  
444. Capitols resultants de las sententias fetas per los molt il·lustres senyors visitadors del 
General de Cathalunya, acerca dels carrechs dels officials de la casa de la Deputatio, y 
General de Barcelona, y altres publicadas en lo any MDCXXI, Barcelona, per Hierony Margarit, 
l’any 1621. 
445. Per exemple, les resolucions de les sentències de la visita referides més amunt en els 
subepígrafs a, b i c figuraven al fol. 6v (cap. 34), fol. 12v-13r (cap. 17 i 18) i 13v (cap. 4) i fol. 
44r (cap. 40) del llibre.  
446. Capitols y desliberations resultants de las sententias fetas per los molt il·lustres senyors 
visitadors del General de Cathalunya acerca dels carrechs dels officials de la squadra de las 
galeras de Cathalunya y altras subjectes a la present visita publicadas en lo any MDCXXI, 
Barcelona, per Hierony Margarit, l’any 1621. 
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foren uns dels nombrosos advocats cridats447 pel consistori dirigit per l’abat de 

Besalú per argumentar la legitimitat de la seva postura en l’afer de les 

sentències, en relació al llibre i en altres matèries litigioses448. El context, però, 

era talment delicat que no hi havia dictàmens que valguessin. Calgué recórrer 

novament a l’autoritat dels doctors del Reial Consell de Catalunya perquè 

posessin pau a la Generalitat449. Cadascun dels magistrats regis fou remunerat 

generosament, la qual cosa elevà encara més el preu total que s’acabaria 

pagant per una simple fiscalització d’un sol trienni d’activitat de la institució 

provincial.  

 

Els resultats de tot l’enrenou foren principalment dos: a) un dispendi elevat i 

improductiu ―per sufragar querelles internes― de recursos públics. 

Naturalment se’n parlaria a bastament quan Benet Fontanella i els seus 

companys de consistori haguessin de passar el seu propi procés de 

fiscalització en acabar llur trienni450, i es seguiria debatent la qüestió a les Corts 

que Felip III (IV) celebrà als catalans a Barcelona l’any 1626451; b) dos llibres, 

que resultaren força oportuns per compilar normes sobre la Diputació de 

diverses èpoques i sobre les seves galeres, depurar-ne de derogades i introduir 

noves directrius452. Els doctors del Reial Consell havien reconegut que, amb 

ells, el comitè de fiscalització havia sobreeixit del seu marc jurisdiccional i havia 

lesionat l’autoritat del consistori de diputats i oïdors de comptes de 1620. Però, 

amb els anys, tals pecats s’oblidarien, i perviurien els volums impresos, 
                                                 
447. A través de ACA, Generalitat, N-179, fol. 498, deliberació remuneratòria de 24.VII.1621, 
s’aprecia la intensitat de la dedicació de cadascun dels advocats en aquestes vicissituds.   
448. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 497-499 (27.VII.1621).  
449. Ibidem, p. 513-514 (30.X.1621).  
450. ACA, Generalitat, VG-71, querella 129. Són molt eloqüents —això sí, viciats de 
corporativisme— els termes en què formulava la seva acusació el procurador fiscal de la visita: 
"Los diputats y oÿdors del trienni passat, volent-se entremetre del que no podian ni devian 
entremetre's, ço és de las sentèntias y altras procehiments fets en la vesita pròxima passada, 
gastaren per dit effecte moltas quantitats de diners, y en particular donaren y pagaren sis-
centes lliures a sis magnífichs doctors del Real Consell, y foren causa que los vesitadós ne 
hagueren de pagar set-centes lliures a altres set magnífichs doctors del Real Consell [insert. 
marg.: y a alguns advocats pagaren trenta-vuit lliures vuit sous]." L’advocat Francesc Pere Rubí 
s’hagué d’esmerçar per defensar l’apassionadament amb què l’oncle de son sogre i companyia 
havien protegit la jurisdicció del consistori. La querella es clogué amb una sentència 
absolutòria, ACA, Generalitat, VG-79 (18.V.1624).  
451. Vegeu l’apartat IV.8.5.2. 
452. A J. CAPDEFERRO, El vigor de les institucions de la terra cit., p. 65-67, apuntem diverses 
virtuts d’aquests breviaris d’obligacions.  
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autèntics breviaris on cada oficial de la Generalitat —si els aconseguia453— 

podria conèixer les seves obligacions. Les controvertides ordinacions 

establertes ad futurum pels visitadors dels anys 1620-1621 —un “redreç 

encobert”, si es permet l’expressió— s'incorporarien de forma natural en el 

bagatge normatiu d’una Diputació cada cop més autònoma; contribuiria a 

donar-los valor el fet que la reunió dels braços amb el rei de 1626-1632 no 

donés els fruits esperats.  

 

II.6.3.2. Una pugna sobre els vots particulars 

en reunions polítiques delicades 

 

El novembre del 1622 la Diputació presidida per Benet Fontanella travessà una 

altra conjuntura delicada. A Barcelona l’estiu s’havia despedit descarregant una 

tamborinada: la notícia que Felip III (IV), sense haver jurat encara els drets de 

Catalunya, aspirava a què se li acceptés obedientment la designació del bisbe 

de Barcelona Joan Sentís com a nou virrei. La tensió es flairava arreu, a una 

banda i altra de la plaça Sant Jaume es succeïen les reunions de diversa 

naturalesa i composició i els dictàmens jurídico-polítics454. En certs cercles de 

la capital catalana, probablement força amplis455, no es parlava d’altra cosa456.  

 

Dins d’aquest marc, succeí que en una junta de braços auspiciada pels diputats 

el 4 de novembre hi hagué qui demanà que constés en acta la seva 
                                                 
453. Els Capitols resultants de las sententias no gaudirien d’una distribució oficial a la Diputació. 
No figurarien entre els diversos llibres —alguns imprescindibles, altres no— dels quals es 
lliuraria gratuïtament un exemplar a persones que adoptessin un vincle fort amb el General, per 
exemple els successius visitadors i els seus oficials. ACA, Generalitat, G-6/2, fol. 6r 
(23.VIII.1623), fol. 12r ―d’una segona sèrie de documents― (20.VIII.1626); G-6/3, s. fol. 
(23.VIII.1629); G-6/4, fol. 18v-19r (31.VIII.1635), etc.  
454. Dóna idea de la magnitud de l’enrenou una simple lectura a vol d’ocell dels Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 562 i s. (del 10.IX.1621 endavant). 
455. ACA, Generalitat, N-838, fol. 46r-47r, carta de 10.IX.1622 dels diputats a nou ambaixadors 
que tenien enviats a Madrid. 
456. Francesc de Cartellà i de Malla copsà amb molta vivacitat aquesta dedicació obsessiva de 
les institucions de Barcelona pel dossier de la lloctinència de Joan Sentís ―AMGI, 
Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 15.IX.1622 del dit Cartellà als jurats de 
Girona: "Assí [a Barcelona] estan tan occupats ab estos negossis del jurament de virey que vol 
fer lo bisbe que no s'[h]a que poder parlar ni ymaginar de tractar altra cosa que esta no [h]aia 
pres algun assiento. Déu se servesca que sia qual convé. La Diputatió, ciutat y bras militar 
estan casi contínuament aiuntats, que són ordinàriament las deu de la nit quant se'n tornen en 
llus casas, y ab gran conformitat tractan estas cosas."   
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discrepància respecte el parer majoritari. Benet Fontanella i els seus veieren 

amb bons ulls aquesta possibilitat i la plantejaren a l'escrivà major del General, 

Antoni Tió, el qual els respongué que mai no s'havia fet tal cosa. Els assistents 

a la reunió s'esvalotaren per impedir una innovació de tanta importància. 

Apel·laren a criteris de legalitat i d'oportunitat per justificar les seves reticències. 

Els primers pivotaven sobre el fet que a la Diputació mai no s'havia estilat 

d'aixecar vots particulars, i, com els usos tenien força de llei a la institució, 

mereixien un respecte absolut. Els criteris d'oportunitat resultaven encara més 

inapel·lables: si l'escrivà donava fe dels parers divergents, es trencaria 

l'atmosfera de consens institucional que feia fort l'organisme provincial davant 

els seus oponents. Aquests, per exemple els ministres regis, podrien furgar en 

els Dietaris per resseguir quines persones s'havien mostrat més afectes al rei o 

a la pàtria amb motiu d'un conflicte457. Això portaria, de retruc, a què molts 

homes “de poch sperit” votessin en contra del que creien, deixant-se arrossegar 

per les insistències d'altri o, encara pitjor, pel temor a represàlies458. Les juntes 

de braços, conseqüentment, entrarien en una nefasta espiral de descrèdit459. 

 

Benet Fontanella i els demés consistorials es quedaren insatisfets de no haver 

pogut impulsar la proposta. Obstinats, no trigarien ni dues setmanes a tornar-la 

a posar sobre la taula. Això sí, seria en una comissió interestamental més 

restringida en la qual versemblantment havien pres precaucions perquè no hi 

hagués el personal que se’ls havia enfilat per les parets el dia 4. Així doncs, el 

                                                 
457. Sobre la pràctica d’aquest senzill mecanisme de divide et impera a Mallorca durant l’any 
1638 a partir d’un impuls virregnal, R. PIÑA, El Gran i General Consell. Asamblea del Reino de 
Mallorca, Palma de Mallorca, [Diputación Provincial de Baleares et al.], 1977, p. 155. 
458. El 22.XI.1623, davant dels instructors de la visita, Miquel Baptista Falcó rememorava les 
frases que havia pronunciat en la polèmica junta de braços del 4.XI.1622: "Abans no 
vinguéssem a medis de llevar actes nos teníam tots de matar, perquè lo llevar actes no és 
sinó voler fer a uns lleals y altros traÿdors, y que [a] los hòmens de poch sperit és llevar-los 
la llibertat de votar y descarregar la conscièntia, y així no és servey de Déu ni de sa 
magestat" (...) "Si·s podia llevar acte dels vots particulars, com ho han conciderat [Benet 
Fontanella i els demés diputats], los antichs y vells no [h]u han may concentit ni permès per 
no causar guerras civils entre nosaltros y evitar morts, desastras y inconvenients". ACA, 
Generalitat, VG-74, querella 104, plec d’acusacions, fol. 4r i 6v respectivament. 
459. Ibidem, fol. 9, declaració de 23.XI.1623 de Domingo de Monrodon, a favor de què es 
continuï sense aixecar-se acta dels vots particulars en el si de les institucions catalanes: "De no 
fer-se així, se seguiria la total perditió de Cathalunya, perquè ni los senyors deputats quan<t> 
tinguessen alguns negosis graves y de molta importàntia porian juntar brassos ni las personas 
qui podian y devian intervenir gosarian votar ab llibertat allò que centirian juxta llur concièntia". 
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16 de novembre de 1622, els que no pensaven com la majoria —pocs, 

presumim— pogueren aixecar acta pública del seu dissentiment460. La situació 

no es reproduí, la qual cosa basta per demostrar el sever rebuig que degué 

suscitar.  

 

De l’afer no se’n digué gall ni gallina fins que, un any i mig més tard, arribà 

l’hora de la visita461. Aleshores, Josep Fontanella assumí la defensa del parent 

vilipendiat i dels seus antics col·legues462. Sospitem que li calgué un esforç 

enorme per contrarestar els testimonis airats dels que havien viscut en primera 

persona la junta de braços d’aquell llunyà 4 de novembre. Josep optà per no 

negar l’evidència ―a diferència de Benet Fontanella, que havia preferit fer l’orni 

en la seva declaració davant dels visitadors― i es féu fort en la idea que els 

diputats i els oïdors de comptes havien actuat d’una forma modèlica en una 

conjuntura tant difícil com aquella. D’una banda, esgrimí que resultava vexatori 

per a les persones que intervenien en juntes de braços i en reunions més 

restringides del General pensar que es deixarien influenciar per circumstàncies 

externes a l'hora de votar463. Segonament, apel·là a la insistència de certs 

                                                 
460. Falcó fa referència a la selecció perniciosa dels convocats el dia 16 quan declara als 
visitadors que “Jo li responguí [a Benet Fontanella] que si jo'm fos trobat deputat no 
l’[h]aguera dexat llevar [ni tan sols] a l’archabisbe de Tarragona, y que aquest llevar acte [del 
dit dia] era causa que·ls elets que elegia lo concistori eran tots scolans de amén, y que era 
molt mal fet com no cridavan personas de experiènsia que'ls aconsellassan, lo que devian 
fer, pus cridavan elets". Ibidem, fol. 6v.  
461. El 17.XI.1623 el procurador fiscal del procés fiscalitzador defensà amb les següents 
paraules la pràctica tradicional de no aixecar acta dels vots particulars en les reunions 
polítiques celebrades en el si de la Diputació: "[L'antiga] consuetut és estada molt justament 
introduhida y en gran beneffici de la dita casa de la Deputatió perquè, com en ella y en les dites 
juntes ordinàriament se tracten coses molt graves y de gran importàntia, y en les quals moltes 
vegades té interès lo rey nostre senyor, y lo General se oppose contra ministres superiors en 
respecte de contrafactió de constitutions de Cathalunya y de conservar las preheminènties y 
drets del General, en las quals ocasions moltes persones dels dits brassos y juntes, o per 
temor de dits ministres, o per congratiar-se ab ells, forçan (i. e. potser) farien different vot del 
que sa consièntia y la justítia li dictarien, lo que tot cessa si los dits vots no·s continuen ni·s 
propalan en scrits…". Ibidem, fol. 1r.   
462. L'articulat de Josep Fontanella fou lliurat als visitadors el 26.I.1624. Vegeu ACA, 
Generalitat, VG-74, querella 104, plec de defensa. 
463. Text de la defensa dels acusats suara referit, apartat 4: "Las ditas personas votants en dits 
braços y juntes són perçones, com és dit, de tanta noblesa y calitat, que no·s pot suspitar d'ells 
que per interès algú, ni del servey de sa magestat ni de la casa pública, ni per temor, respecte 
ni sobornatió alguna, dexen de dir y notar líberament llur vot y parer, no fent cas algú que 
semblant vot se sàpia"; ap. 5: "Per la matexa rahó de ésser ditas perçonas votants de tanta 
qualitat y noblesa com són, gustaran y tindran per bé que tot lo món sàpia llurs vots 
particulars…".  
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homes com el conseller segon de la ciutat de Barcelona, Jeroni de Navel, per 

justificar que es donés curs a llurs controvertides peticions i es fessin constar 

en acta els seus vots particulars. Finalment, censurà la magnificació que 

s’havia fet d’una qüestió manifestament anecdòtica. A fi de comptes, només 

s'havia autoritzat un petit canvi en els usos i estils de la Diputació en una 

ocasió molt precisa.  

 

El fill de Joan Pere Fontanella aconseguí que els jutges de la visita 

absolguessin l’oncle de son pare d’una querella tan compromesa 

políticament464. Això sí, amb la instrucció que de l’acta de la reunió del 16 de 

novembre se’n borrés la llum verda donada a l’anotació de parers discordants, 

a fi que no se’n pogués al·legar precedent465.  

 

II.6.3.3. La captura de les últimes galeres del General (juliol del 1623) 

 

L'any 1599, a petició dels estaments de la Cort General, Felip II (III) havia 

concedit als catalans la possibilitat d'erigir una flota de galeres que hauria de 

servir per defensar les costes de la província dels moriscos i els pirates466. 

Mitjançant aquestes embarcacions, la Diputació podria recuperar una part del 

seu esplendor militar del passat. El mateix 1599 calgué estipular uns 

mecanismes de finançament per a la flota catalana. Aquests consistiren, d'una 

banda, en nous drets indirectes i, d'altra part, en una venda de censals.  
                                                 
464. ACA, Generalitat, VG-79 ―sentències de la visita de 1623―, s. fol., resolució de 
18.V.1624. 
465. Vegeu aquesta deliberació, cancel·lada a posteriori, a ACA, Generalitat, N-181, fol. 1118r 
(16.XI.1622): "[Els diputats i oïdors de comptes] deliberan que en la junta de elets que al 
present se té en la present casa sien continuats tots los vots particulars que·s faran en aquella 
per lo scrivà major y secretari del dit General en lo dietari de la present casa, no obstant sie 
representat a sas senyorias per lo dit scrivà major no acostumar-se de fer en la present casa, 
per vèurer-ho sas senyorias axí convenir". No obstant això, els Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, vol. IV cit., p. 595-596 i 602-603, mantindrien anotades les diferents opcions 
votades i el nombre d’adhesions de cadascuna d’elles, tant per al 4.XI com per al 16.XI.1622.  
466. E. SERRA, Les galeres del General: només una política defensiva? Nota: reconec que he 
treballat sobre un imprès que em va facilitar ella i no disposo de la localització formal del text. A 
tall de context sobre la Catalunya que, a les darreries del segle XVI, hauria recuperat la 
centralitat econòmica a la Corona d’Aragó i s’hauria aplicat a una “reconquesta comercial i 
gairebé ‘militar’” de la Mediterrània —interès ja palpable en el posicionament de Barcelona 
durant les Corts de 1564—, vegeu O. JUNQUERAS, La mediterraneïtat de l’economia catalana 
del segle XVI, en “Afers” 60 (2008), p. 313-331, que revisa cronologies i perquès consolidats de 
P. VILAR, Catalunya dins l’Espanya moderna cit., vol. II, p. 253-267. 
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Passaren uns quants anys fins que les galeres del General, fracassada l’opció 

de comprar-les d’ocasió, no estigueren construïdes i es pogueren fer a la mar. 

Molt abans que això succeís, ja s'havien proveït els seus oficis de 

comandament, s’havien distribuït sucosos salaris i hi havia contractes 

d’aprovisionament compromesos. Aquests foren problemes recurrents en 

relació als vaixells en qüestió durant la seva efímera existència. Altres 

contratemps amb què toparen de forma sovintejada derivaren de la voluntat de 

l'administració virregnal de Catalunya de què les galeres servissin els 

interessos de la monarquia o de l’intent del capità general d'immiscuir-se en el 

nomenament dels quadres de comandament dels vaixells467. 

 

Els conflictes entorn de si les galeres del General havien de plegar-se o no a la 

voluntat del capità general de Catalunya no es tornarien a plantejar, perquè el 7 

de juliol del mateix 1623 les dues naus que quedaven operatives caigueren en 

mans dels moriscos a la zona de Saint Raphaël, al Migdia francès468. Aquest 

fracàs destapà la caixa dels trons i posà en una situació molt delicada els 

dirigents de la Diputació. I és que provocà que afloressin a la llum pública una 

sèrie de qüestions que fins aleshores s'havien mantingut força silenciades: es 

divulgaren els detalls dels contractes amb què els consistoris dels triennis de 

1617 i de 1620 havien afavorit els potents financers Jeroni Negroto i Joan Pau 

Cànovas469, adjudicant-los la sustentació de les galeres en condicions molt 

                                                 
467. El trienni de 1620, concretament, els conflictes sobre això amb el duc d'Alcalá serien molt 
greus. Recordem que és en relació a aquesta qüestió que Joan Pere Fontanella seria enviat a 
Madrid com a ambaixador de la Diputació del General. Entre d’altres traces del jurista olotí en 
afers relacionats amb les galeres durant la presidència de son oncle Benet a la Generalitat, 
Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 535-536 (al·legació jurídica de 
12.IV.1622, amb l’eloqüent invocació inicial a sant Joan Baptista i sant Joan Evangelista). 
468. Mereix ser posat de relleu l’exercici de dissimulació que en farien els Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, vol. IV cit. —vegeu-hi la primera notícia, molt velada, de la pèrdua de 
les galeres, a p. 668 (31.VII.1623), a contrastar amb la p. 657 (20.VI.1623). 
469. E. BADOSA, Negocis, patrimonis, préstecs i rendes a Barcelona entre 1600 i 1652, a partir 
dels inventaris post mortem, en “EHDAP” XXV (2007), p. 255-309, esp. p. 282-283, resumeix 
l’hàbil cúmul de negocis que Joan Pau Cànovas aconseguia lligar simultàniament entorn de les 
galeres del General: proveïment de bescuit, acaparament de grans i aprofitament de les 
llicències d’extracció de blat de Sicília, ús de les galeres per al transport de mercaderies i 
combinacions de lucratives assegurances i reassegurances sobre els vaixells i llurs càrregues. 
Indubtablement, a Cànovas li facilitaria certs negocis frumentaris el fet d’estar casat —ho 
certifiquem indirectament a partir d’ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de 
Pere Joan Miravall i Lluís Torres de 26.V.1632— amb una filla de Francesc Bonet, magistrat de 
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avantatjoses; es parlà de com, en el marc dels dits contractes, els diputats els 

havien concedit, a més de quantiosos pagaments anuals, la possibilitat de 

servir-se parcialment de les naus per mercadejar amb Sicília i amb altres llocs 

de la Mediterrània; es sabé que les galeres estaven assegurades per una 

quantitat considerada irrisòria, o en tot cas molt inferior al seu valor real...  

 

La pèrdua de les galeres suposà un cop duríssim per al prestigi de la institució  

i un final de trienni i de mandat ben poc galdós per a Benet Fontanella. Per sort, 

quan en la visita imminent es passarien comptes d'aquestes qüestions470 i 

d'altres relacionades amb les naus471, l’home tindria la seva parentela ben 

peixada i disposada a deixar-se la pell en sa defensa.  

 

Les qüestions suara referides sobre les galeres del General no només deixaren 

tocat el bon nom de la Diputació i dels seus capitostos. Per a Joan Pere 

Fontanella, que començaria a exercir com a assessor ordinari l’1 d’agost del 

1623, esdevindrien un maldecap al llarg de sis anys. Ja a partir de la segona 

causa que substanciaria en seu jurisdiccional472, sobre la seva taula de treball 

hi hauria sempre algun dossier de salaris i remuneracions de càrrecs del 

General en relació a galeres473, reclamacions fonamentades perquè es 

                                                                                                                                               
la Reial Audiència entre 1598 i 1633 —J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les 
Constitucions cit., p. 190. 
470. ACA, Generalitat, VG, capses relatives a la visita del trienni de 1620: VG-72, querelles n. 18 
―per l'assegurament de les galeres a un preu excessivament baix― i n. 36 ―per haver 
permès que anessin a Messina i a d'altres indrets amb finalitats comercials―; VG-75, querella 
n. 123 ―per haver carregat a la Diputació despeses de les galeres que teòricament havien de 
córrer a compte de Joan Pau Cànovas―... 
471. Ibidem, VG-73, querella n. 72, i VG-76, querella n. 39 ―per dues ocasions en què algun 
membre del consistori s'havia afavorit els serveis d'un esclau o d'un forçat a les galeres per al 
seu interès privat―; VG-74, querella n. 88 ―per haver consentit que els condemnats arreu de 
la Corona d'Aragó purguessin la seva pena en les galeres règies destinades a Nàpols i no en 
les del General― i querella n. 93 ―per pagaments fets a un jurista com a advocat fiscal de les 
galeres, un càrrec inexistent―, etc.   
472. ACA, Generalitat, G-50/3, fol. 43r-v (1.IX.1623). Els assessors Pere Pla i Joan Pere 
Fontanella hi acollirien la pretensió del procurador fiscal de la Diputació d’anar proveint a la 
indemnitat del General pels danys patits a causa de la recent pèrdua de les galeres i 
ordenarien l’inventari i la intervenció pública de tots els béns i drets dels seus comandants, fra 
Francesc Sabater i fra Francesc Miquel. 
473. a) D’entrada, pensem en els salaris dels oficials de les galeres; en un primer moment, la 
monarquia blasmaria la Diputació per haver-ne interromput el pagament sense el seu permís, 
en un correu de 9.XI.1623 on també condicionaria una represa de la política defensiva marítima 
provincial catalana a vuit galiotes  —Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 20 
(21.XI.1623). b) Amb el temps, el problema el posarien oficials ordinaris del General que es 
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suprimissin els tributs creats el 1599 per construir, dotar i mantenir la flota 

catalana i també perquè s’amortitzés el quantiós deute contret per raó 

d’aquesta474, peticions en sentit contrari dels grans mercaders que s’havien 

embarcat ―mai millor dit― en la sustentació de les naus475, la voluntat de Felip 

III (IV) de què se li reservessin els fruits dels drets de galeres i la indemnització 

pagadora pels asseguradors476, etc.  

 

 

II.6.3.4. La controvertida provisió de Joan Pere Fontanella 

com a assessor ordinari de la Diputació (juny del 1623)477 
 

Vicissituds com les fins ara ressenyades marcarien el context en què Joan Pere 

Fontanella s'hauria anat apropant al nucli decisori de la Diputació i s'hauria 

amarat de coneixements sobre els usos i estils de la casa478. Això el situaria en 

                                                                                                                                               
voldrien seguir lucrant —parlem de gairebé deu mil cinc-centes lliures en un trienni, a repartir 
entre uns pocs càrrecs— a costa de gestions que haurien fet relacionades amb les antigues 
galeres —vegeu-ne la reprensió a ACA, Generalitat, VG-81, querella n. 33. 
474. Vegeu: a) un memorial polític que tindria molt ressó, signat l’any 1625 pels advocats Vicenç 
Hortalà i Felip Vinyes —a l’apartat IV.8.5.2 veiem com l’escrit es tornaria a fer circular durant les 
sessions de Corts de 1626—; b) l’acta d’una junta de braços de 16.VI.1628 —Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 235-236—; c) com a utilíssim capmàs, la querella n. 2 
de la visita del General iniciada l’agost de 1629, ACA, VG-87. 
475. ACA, Generalitat, G-50/3, fol. 114r-115r, el 23.VI.1626 —un mes i mig després que 
fracassessin les sessions de Corts—, conclusió inequívocament política, ambivalent i d’efectes 
dilatoris dels diputats i oïdors de comptes amb l’assessorament de Pere Pla i Joan Pere 
Fontanella. D’entrada, s’hi refusaria la pretensió del financer Joan Pau Cànovas de ser 
compensat per la pèrdua del dret a la meitat del profit de tres viatges que efectuarien les 
galeres del General, al·legant que l’atac dels pirates constituïa un cas fortuït; no es tindria en 
compte la mora de la Diputació en permetre els viatges en qüestió, puix el contracte 
d’aprovisionament de 5.XII.1620 no els estipulava paràmetres temporals fixos i, a més, el 
financer havia acceptat que es retardessin i canviessin de format —un sol viatge a utilitat 
exclusiva seva en comptes de dos a parts iguals; s’apreciaria, a més, que els tractes entre la 
Diputació i Cànovas reflectien un cert esperit de comunió i societat mercantil, per la qual cosa 
ambdues parts havien de ser responsables, en guanys i en pèrdues. Segonament, s’apreciaria 
que les quantioses aportacions que Cànovas havia estat efectuant a les famoses galeres 
mereixien certa recompensa i que el fisc provincial no es podia lucrar amb les pèrdues del seu 
soci, per la qual cosa se’l condemnaria a rescabalar en certa mesura el financer, a partir dels 
diners ingressats en concepte de drets de galeres —el volum econòmic del rescabalament es 
determinaria ulteriorment.  
476. Vegeu a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 206, la indiferència que 
provocaria a la Diputació la recepció d’una carta règia de 30.VIII.1627 en aquest sentit.  
477. Aquest episodi enllaça amb el proper (n. 5), raó per la qual l’exposem després del de les 
galeres, que si seguíssim un criteri cronològic rigorós s’hauria d’haver posposat.  
478. Alguns d’aquests usos i estils ens han pervingut gràcies a manuscrits com el del que fou 
escrivà major Antoni Lombart, del qual devem la transcripció a I. SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, 
La Diputació del General de Catalunya cit., p. 476-522.  
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una posició molt avantatjosa a l'hora de fer valdre la seva candidatura per a 

l'ofici d'assessor ordinari que calia proveir a les darreries del període de govern 

del seu oncle Benet.  

 

La Diputació del General tenia en nòmina dos assessors ordinaris ―vegeu 

detalls sobre aquest ofici a l’apartat II.6.4.1―, que rebien un mandat sixennal. 

La renovació d'aquests càrrecs es feia de forma escalonada: cada trienni se'n 

canviava un, i l'altre seguia en exercici. D'aquesta manera s'aconseguia que la 

institució tingués sempre a la seva disposició un jurista experimentat en els 

seus afers. El 30 de juliol de 1623 expirava el mandat de l'assessor Pere Antoni 

Vinyola, i, des de molts mesos abans, ja es devia comentar que el substituiria 

Joan Pere Fontanella. 

 

Per a ell seria una sort que al consistori que havia de fer l'elecció només hi 

hagués un doctor en drets i que aquest fos el seu oncle Benet Fontanella. I és 

que, en diverses ocasions recents en què hi havia hagut un diputat o un oïdor 

―generalment del braç reial― amb la titulació jurídica adient, aquest s'havia fet 

elegir pels seus companys ―els electors, valgui la redundància― en el càrrec 

d'assessor ordinari. Joan Arolas, el 1614, o Pere Antoni Vinyola, tres anys 

després, havien seguit aquest procediment479. Aquest afany per seguir 

estretament vinculats a la política de la Diputació ―simptomàtic de què hi havia 

possibilitats de gaudir d'una notabilíssima parcel·la de poder, més que no pas 

de lucrar-se480― havia suscitat diversos debats. En el primer volum de la seva 

segona gran obra de literatura jurídica, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 

decisiones, editat el 1639, Joan Pere Fontanella els consagraria un capítol ―el 

                                                 
479. Joan Arolas havia estat diputat reial del trienni de 1611, i Pere Antoni Vinyola havia exercit 
com a oïdor reial del trienni de 1614. El fenomen es repetiria l'any 1626, quan Bernat Sala, 
després d'exercir com a oïdor reial des del primer d'agost de 1623, fos elegit per al preuat 
càrrec jurídic.  
480. M. PÉREZ LATRE, ‘Dogmatizadores de malas doctrinas’ cit., p. 410, refereix “tota mena 
d’estratègies i tèrboles maniobres”, suborns, tota mena de pressions i influències personals per 
obtenir un ofici d’assessor ordinari de la Diputació a la segona meitat del XVI. 
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n. 188―, que havien resultat especialment encesos amb motiu de la provisió 

de Vinyola —li havia calgut votar-se a si mateix perquè li faltaven suports481. 
 

L’olotí abordaria la controvertida qüestió amb els dos interrogants següents: a) En l'elecció 

i provisió d'assessors i de l'advocat fiscal del General de Catalunya, podia concórrer 

activament i passiva un diputat o un oïdor de comptes que fos jurispèrit? b) Hom podia 

elegir-se a sí mateix?482 Abans d'entrar pròpiament en matèria, Fontanella faria una breu 

introducció sobre com s'elegien aquests càrrecs de suport jurídic de la Diputació catalana, 

prestant especial atenció al fet que els escollits havien de comptar amb una majoria dels 

vots del consistori ―havent-n'hi com a mínim un de cadascun dels estaments. Així 

preparava ja la resposta que donaria conclusió a l'afer: un diputat reial que volgués ser 

assessor, per exemple, podria abstenir-se de pronunciar-se en l'elecció, però no 

d’assegurar-se el vot favorable de l'oïdor del seu mateix braç483.  

 

Acte seguit484, el jurista presentaria les bases jurídiques del dret comú que alimentaven la 

regla general de què ningú no es podia elegir a si mateix per a un càrrec, ofici o dignitat. 

Així, un home que havia de conferir un benefici eclesiàstic no se'l podia autoatribuir, aquell 

que hagués rebut la facultat de distribuir quelcom entre els necessitats no es podia 

beneficiar del repartiment, un pare no podia constituir-se en el substitut exemplar del seu 

fill, etc.  

 

Els sobredits impediments no obstaven, però, a què entre els catalans estigués admesa la 

pràctica contrària485. Aquesta no violentava les regles de dret romano-canònic, en les quals 

hi havia reconegudes certes limitacions al principi general: una d'elles disposava que si 

l'elecció en qüestió es feia de forma pública i oberta, i hom era designat pels seus col·legues 

per al càrrec, aquest podia acceptar la confiança dels demés i el seu consentiment es 

convertia en un vot favorable addicional. Arribat en aquest punt, quan s'albirava la recta final 

del seu discurs, el nostre jurista introduiria una consideració de tipus moral: explicaria que, 
                                                 
481. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 188.12 
i. f.: "Memini, quod de tempore provisionis assessoriae Petri Antonii Vinyola legum doctoris, et 
civis honorati Barcinonae, qui erat tunc unus ex auditoribus computorum Generalis, et nuper 
obiit regius consiliarius, quia deficiebant ei aliqua vota consistorialium multum illi profuit, posse 
pro se suffragium dare, et non deerant, qui contradicebant, regula generali in contrarium 
proposita forsan ducti."  
482. Ibidem, encapçalament del cap. 188: "An in electione, et provisione assessorum, et advocati 
fiscalis Generalis Cathaloniae, concurrat active, et passive deputatus, vel auditor computorum, 
qui sit iurisperitus. An quis possit se ipsum eligere."  
483. Ibidem, cap. 188.1: "Qui habent plura vota, et suffragia, dum sint de omnibus stamentis, 
assessores fiunt, et seu advocatus fiscalis". 
484. Ibidem, cap. 188.3-8. 
485. Ibidem, cap. 188.12. Aquesta és una de les Decisiones de Fontanella que no es clouria amb 
una/es resolució/ons jurisdiccional/s concreta/es sinó amb un "practicatur", que denotava una 
observança general del moment en la institució estudiada. 
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mentre les gestions entorn de l'elecció es fessin d'una forma oberta, i no pas secretament, 

l'interessat en accedir al càrrec, ofici o dignitat no podria ser titllat d'ambiciós486. 

 

Tornem a l'elecció que s'havia de fer el 1623. Des de feia mesos semblava 

haver-hi un consens en el consistori de la Diputació de què el càrrec d'assessor 

ordinari es conferiria a Joan Pere Fontanella. De fet, tan bon punt l'abat de 

Besalú i els seus companys havien pres possessió dels seus llocs, havien 

negociat i conclós un acord pel qual s'havien repartit equitativament la provisió 

dels oficis de la institució que esqueien al seu trienni. Així, cadascun d'ells 

podria acostar a la casa del General les persones que desitgés ―amb la 

conseqüent obtenció d'un lucre econòmic quan es tractés d'oficis venals487. 

Volem destacar que aquest acord o pacte de repartiment no era secret; 

qualsevulla persona pròxima a la Diputació podia tenir-ne notícia488. Pel que 

sembla, els principals càrrecs de la casa en quedaven exclosos, almenys de 

forma oficial. Es donava per fet que aquests s'havien d'adjudicar per mèrits 

preferentment professionals, no altrament.  

 

Vegem tot seguit com la malaltia i la mort de Maria de Calders complicà 

enormement les coses al nostre Fontanella. El 8 de maig de 1623, l'oïdor militar 

Ramon de Calders i de Santa Fe sol·licità als seus companys del consistori una 

llicència per absentar-se de Barcelona durant uns dies. Aquesta, que se li 

concedí489, li havia de permetre visitar els seus dominis de Santa Fe i 

                                                 
486. Ibidem, cap. 188.10: "In isto enim casu non potest dici ambitiosus is, qui videns se ab aliis 
eligi publice, et idoneum reputari, electioni huiusmodi consentit, et pro se votum profert, et 
suffragium praebet, sicut ambitiosus diceretur si secreto fieret electio, vel per ipsum solum, et 
sic conciliantur cum his, quae dicta sunt in contrarium."  
487. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polític a Catalunya cit., p. 169-174.  
488. Vegeu amb quina naturalitat se’n parla a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., 
p. 662 (12.VII.1623). Ens consta que la conclusió d'acords similars no s'eradicà després de la 
polèmica que estem estudiant, ACA, Generalitat, VG-87 ―visita contra els membres del 
consistori i els oficials del trienni de 1626―, querella 7, acusació del procurador fiscal del 
procés fiscalitzador: “Els deputats y oïdors del trienni passat, en molt gran preiudici del bon 
govern y administratió de las cosas del General, y en violació dels actes y capítols de Cort y 
ordinacions del General que disposan que las nominacions y provisions per als officis de la 
Generalitat han de ser líberas y sens negociatió alguna, sens poder-se prometre ni donar res 
per ellas, [insert. marg. y contra lo iurament que han prestat], han fet en lo discurs de dit trienni, 
uns ab altres, entre si, diversos concerts, col·ligacions y monopolis sobre las nominacions 
havian de fer per a dits officis, prometent-se uns a altres recíprocament llochs de officis, plaers 
y amistats, firmant per a maior seguretat entre ells actes y escripturas de dits concerts”. 
489. ACA, Generalitat, N-181, fol. 1320v (8.V.1623).  
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acompanyar-hi la seva muller, Maria, probablement perquè hi passés les calors 

estiuenques. Pocs dies després de la seva arribada a Santa Fe, Maria 

emmalaltí greument i lliurà la seva ànima al Senyor. Mentrestant, Benet 

Fontanella i els demés consistorials, que teòricament no sabien res d'aquest 

luctuós procés, frissaven perquè veien com se'ls apropava la data final del seu 

trienni i volien deixar ben assegurats els interessos dels seus parents i clients a 

la Diputació.  

 

El 22 de maig requeriren per escrit a l'oïdor militar que es reintegrés a les seves 

funcions a Barcelona, a la casa del General, amb la qual cosa tingueren per 

revocada la llicència per absentar-se predecentment concedida. Ramon de 

Calders ni els respongué ni acudí a la seva crida, ocupat possiblement com 

devia estar en les obsèquies i el dol de la difunta. De fet, encara trigaria més 

d'un mes a reincorporar-se. Durant aquest temps, es proveiren diversos oficis 

de la Diputació. Entre ells, el 26 de juny de 1623, el lloc d'assessor ordinari a 

Joan Pere Fontanella490.  

 

Quan Ramon de Calders tornà, no volgué adherir-se al nomenament del nostre 

advocat; tampoc no donà lloc a què es fes una nova deliberació que el 

ratifiqués en el càrrec. És més, es considerà tant menystingut pels seus 

companys del consistori que el dia 15 de juliol de 1623 decidí prescindir d'ells 

en el transcendental acte oficial d'insaculació ―ho veurem en el proper apartat. 

                                                 
490. Ibidem, fol. 1382r: "Los senyors deputats del General del Principat de Cathalunya, en 
Barcelona residins, ab interventió dels senyors oÿdors de comptes del dit General, lo militar 
absent de la present ciutat y vegueria (...), confiant sas senyories de la fidelitat, legalitat y 
perítia y doctrina del magnífich misser Joan Pere Fontanella, en quiscun dret doctor y ciutadà 
honrrat de Barcelona, lo provehexen del offici y càrrech de l’altre dels assessors ordinaris del 
dit General per lo sexcenni que comensarà y vacarà lo primer die del mes de agost pròxim 
vinent, per acabar y finir lo sexcenni corrent lo doctor misser Pere Antoni Vinyola lo últim del 
corrent mes de juliol, conforme dispositió dels capítols de Cort, usos, pràtica y styl de la present 
casa los és lícit y permès, ab los salaris, praerrogatives y emolumens al dit offici pertanyens. E 
lo dit misser Joan Pere Fontanella, present en consistori, accepte lo dit offici y càrrech, 
convenint y en bona fe prometent a ses senyories que se haurà bé llealment en lo exercici de 
aquell, com de bon official y ministre del dit General se pertany, obligant sa persona y béns al 
dit General com <h>a deutes fiscals y reals, renuntiant, jurant y prestant sagrament y 
homenatge en mà y poder de Miquel Fontana, <h>u dels porters ordinaris de la present casa, 
presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Pere Calp, negotiant, ciutadans de 
Barcelona." 
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Què acabà passant amb Joan Pere Fontanella, l'encara no estrenat assessor 

ordinari? 

 

Com que no es féu un nomenament alternatiu al seu, començà a exercir les 

funcions que se li havien assignat el primer d'agost de 1623. Ara bé, durant 

gairebé nou mesos pesà sobre d'ell l'amenaça de què la seva provisió podia 

ser anul·lada i hauria d'abandonar el càrrec. I és que Ramon de Calders, tan 

bon punt s'inicià el procés de fiscalització del trienni acabat de cloure, denuncià 

els seus antics companys de consistori per la deliberació que havien fet el 26 

de juny sense la seva participació. El procurador fiscal de la visita acollí la 

queixa i s'adherí a la querella com a acusació pública491.  

 

Els arguments que adduiren Calders i el fiscal contra la provisió d'assessor 

ordinari foren els següents: a) havia estat feta massa aviat, fora dels terminis 

assenyalats per diversos capítols del General de Catalunya ―el capítol 

13/1420, en combinació amb el 16/1413, i el R. 13/1533― i pels usos i estils de 

la casa; aquests preceptuaven que l'elecció de l'advocat fiscal de la Diputació 

s'havia de fer en un moment pròxim a l'elecció dels nous consistorials, els 

darrers dies del trienni; b) no s'havia realitzat en presència de tots els membres 

del consistori, com hauria estat legal; ben al contrari, s'havia fet en menyspreu 

d'una persona, que no havia estat convocada malgrat estar absent lícitament, 

amb llicència dels seus companys, i malgrat no trobar-se massa lluny de la 

ciutat492. 

 

Curiosament, per donar més consistència a les seves pretensions, els 

acusadors aportaren diversos exemplars de les provisions d'assessor més 

recents que, en més d'una ocasió, havien estat realitzades abans del període 

                                                 
491. Al final, el fisc es quedaria sol en la conducció de la causa, puix Ramon de Calders 
renunciaria a seguir participant-hi des del 14.III.1624 —ACA, Generalitat, VG-73, querella 63. 
492. Ibidem, escrit d'acusació lliurat el 19.X.1623. En definitiva, les parts actores del procés 
demanaven que l'elecció i provisió de Joan Pere Fontanella com a assessor ordinari fos "nul·la, 
invàlida, contra capítols de cort, usos y costums de la casa de la Deputatió, y feta en contempte 
y emulatió del dit oïdor militar absent." 
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estrictament legal i en absència d'algun dels membres del consistori493. Cal dir 

que les esmentades provisions havien estat posteriorment ratificades el tercer o 

quart dia abans de la fi del trienni, amb la qual havien vist solventades les 

seves deficiències494. Calders i el procurador fiscal farien valdre que a 

Fontanella no se l'havia confirmat en el seu càrrec d'aquesta forma.  

 

En realitat, cap d'aquestes tres pretensions tenia massa possibilitats de 

prosperar. Totes elles resultarien fàcils de contestar per la part contrària. Potser 

Calders i el procurador fiscal de la visita havien intentat vestir amb arguments 

jurídics un problema que no era pròpiament susceptible d'un procés judicial? 

Calders hauria desitjat acusar els seus antics companys de consistori de no 

haver respectat l'acord signat a principi del trienni ―segons l'ex oïdor militar, 

s'hi havia estipulat que per proveir l'ofici d'assessor ordinari hi haurien de ser 

tots plegats―; aquest acord, però, difícilment es podia erigir en base 

d'obligacions jurídiques; és més, era completament il·legal. Calders també 

hauria volgut expressar la seva queixa en termes d'urbanitat o de manca de 

respecte envers algú que havia sofert una pèrdua tan delicada, però això 

evidentment no donaria mai peu a una condemna495.  

 

La feblesa dels fonaments de l'acusació fou posada en evidència de forma 

contundent pels escrits de la defensa, presentats a partir del segon trimestre 

del procés fiscalitzador. El principal articulat de descàrrec per als cinc antics 

membres del consistori encausats, molt més llarg del que era habitual en les 

visites, fou signat per l'advocat Lluís Güell496. L'autoria del text correspongué a 

Fontanella —qui podia estar més motivat que ell?—, però en aquell moment no 

en deixà constància, perquè no podia patrocinar oficialment cap de les parts 
                                                 
493. Per exemple, l'elecció de Joan Aroles havia estat feta el 28.V.1614, sense que fos present 
al consistori el diputat militar. A Pere Antoni Vinyola se l'havia proveït el 11.VI.1617 amb el 
dissentiment exprés del diputat militar. ACA, Generalitat, N-174, fol. 727r-v, i N-176, fol. 654r-
655r respectivament.  
494. A Aroles se'l ratificà i proveí novament en el càrrec el 29.VII.1614, i a Vinyola el 29.VII.1617 
―el diputat militar seguí sense donar-li el seu vot favorable. ACA, Generalitat, N-174, fol. 807r, 
i N-176, fol. 715r respectivament.  
495. Coneixem les raons de fons del malestar de Ramon de Calders a través d'un escrit 
reprovatori que adreçà als seus col·legues el 7 de juliol de 1623. ACA, Generalitat, VG-73, 
querella 63, plec de l'acusació.  
496. Ibidem, plec de la defensa.   
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degut al seu càrrec institucional. Quinze anys més tard, quan publiqués el 

primer volum de les seves Decisiones, Fontanella explicaria obertament com 

havia portat el cas ―sense ni mencionar que ho havia fet a l'ombra― i de quins 

arguments jurídics s'havia servit497. Vegem-ne els principals en tres grans 

blocs:  
 

Sobre el nombre de votants necessaris per proveir un ofici del General498. 

1er.- El més fàcil de tot fou rebatre la idea de què calia la presència de tots els membres 

del consistori perquè una deliberació, per molt rellevants que fossin els seus efectes, 

tingués validesa. Fontanella recordà que en el capítol R. 57/1599 s'havia preceptuat 

expressament ―millor dit, s’havia ratificat una vegada més― que el consistori podia 

adoptar qualsevulla resolució amb un quòrum de quatre persones, sempre i quant n'hi 

hagués almenys una de cada estament. 

2on.- També resultà senzill respondre a l'acusació de què el 26 de juny els diputats i els 

oïdors reunits havien actuat clarament en menyspreu de Ramon de Calders perquè ni 

s'havien esperat que tornés ni l'havien fet cridar expressament. La defensa aportà 

diversos testimonis que certificaren que a la Diputació no s'enviaven a buscar els absents 

encara que hi hagués votacions499; ho ratificaren diverses anotacions fetes al tercer terç 

del segle XV per l'antic escrivà major Antoni Lombart en el seu recull d'usos i estils de la 

institució500.  

3er.- Amb una certa sornegueria, Fontanella féu veure que segurament el problema no 

residia en cap dels dos punts exposats, ja que durant el mes de juny de 1623, quan 

                                                 
497. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 249-
251. Vegeu especialment, per comprovar que Fontanella havia confegit personalment la 
defensa de la querella n. 63, el cap. 249.16, "Haec, quae contra dictam provisionem 
opponebantur ego, cuius intererat, contendebam in nihilo obsisterem atque ita in illis non 
obstantibus judicandum fore pro validitate dictae provisionis.", i el to general de la resta de les 
tres decisiones citades. 
498. ACA, Generalitat, VG-73 ―visita del trienni de 1620―, querella 63, apartats 10 i s. de 
l'escrit de la defensa. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I 
(1639), cap. 249.16-249.20. 
499. Ibidem, cap. 249.18: "Nec obstare aiebam, quod opponebatur de praetenso contemptu 
auditoris militaris est (sic, ex) eo, quod cum absens esset de licentia consistorii, non fuerat 
vocatus, quia probabam non esse solitum in domo Deputationis vocari absentes, sed omnis 
omnino iurisdictio residebat apud praesentes, taliter quod praesentes solebant expedire omnia 
omnino negotia occurrentia, absque aliqua diligentia facienda erga absentes, de quo 
deponebant plures testes, quod ministrabam valde versatos in domo Deputationis et ulterius 
exhibebam in terminis provisionum officiorum factarum per praesentes sine aliqua diligentia 
circa vocationem absentium, plura exemplaria diversis temporibus ac in diversis trienniis 
facta..."  
500. ACA, Generalitat, VG-73 ―visita del trienni de 1620―, querella 63, apartat 13 de l'escrit de 
la defensa: "Ponit que lo dit llibre de Antoni Llombart és un llibre que en matèria de pràtiques y 
estils de la Deputació se sol inconcussament crèurer y donar fe, conforme en ell se troba escrit 
y assentat, y és ver".  
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Calders s'estava als seus dominis de Santa Fe, s'havien deliberat altres provisions d'oficis 

―del tauler de Sant Feliu de Codines, el de Gandesa o el de Riudecanyes― sense que 

l'oïdor militar les impugnés501. 

 

Sobre els condicionants temporals de l'elecció502.  

4rt.- La base més sòlida dels contraris era, sens dubte, un nucli de tres capítols del 

General ―els ja esmentats 13/1420,  16/1413 i R. 13/1533― que obligaven a fer l'elecció i 

provisió del càrrec d'assessor ordinari els mateixos dies que s'escollien els diputats i 

oïdors del trienni que estava a punt d'inaugurar-se. Hàbilment, Fontanella aconseguí 

neutralitzar aquests preceptes. En primer lloc, sotmeté les normes de 1413 i de 1420 a un 

procés de relativització historicista503. És a dir, recordà que havien estat concebudes per a 

una Diputació on els càrrecs de diputat i d'oïdor eren objecte d'elecció. Les coses havien 

canviat molt amb Ferran II i la instauració del procés insaculatori i l'extracció a sort. Des 

d'aleshores, l'aplicació dels preceptes de principis del segle XV no podia ser rígida, i 

menys en qüestions formals. La regla del rebus sic stantibus era de referència obligada 

per fer valdre la pretensió del nostre jurista504. 

5è.- Segonament, el nostre jurista demanà una interpretació teleològica dels dits capítols 

13/1420 i 16/1413. Per què s'havien promulgat? Per assegurar que, al capdavall del 

trienni, quan els diputats i oïdors de comptes sortints haguessin de proveir els oficis 

jurídics de la casa del General, coneguessin bé els diferents experts en dret i poguessin 

fer l'elecció més encertada. A Fontanella li semblava ridícul que Calders i el procurador 

fiscal de la visita no acceptessin que trenta dies de més o de menys no afectaven 

l'observança d'aquesta regla505. 

6è.- En relació a aquest tema de dies i terminis, Fontanella continuà apretant l'adversari a 

base d'aportar doctrines divergents que demostraven que l'expressió "al final del trienni" 

                                                 
501. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 249.18: 
"Ut magis negotium perstringerem, ostendebam quatuor alias provisiones factas in discursu 
illiusmet absentiae auditoris militaris, absque eo quod modo aliquo vocaretur ad eas, de quibus 
nec ipse, nec alius conquestus fuerat, non ergo erat justum, ut de haec querimonia fieret." 
502. ACA, Generalitat, VG-73 ―visita del trienni de 1620―, querella 63, apartats 22 i s. de 
l'escrit de la defensa.  
503. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 250.3 i 
250.4.   
504. Ibidem, 250.7: "Erat enim dicta dispositio [cap. 13/1420] intelligenda rebus sic stantibus, 
idest, dum non mutaretur illa electio deputatorum".   
505. Ibidem, 251.15 i 251.16: "Cumque in isto casu, si attendatur ratio, ob quam voluit Curia 
assessores esse eligendos in fine triennii, illa debet esse, que exprimitur in provisione 
deputatorum localium capitulo 13 Curia anni 1533 in quo etiam fit mentio provisionis 
assessorum, ut superius dixi, ibi, Per tant en tal temps conexeran millor les persones, que 
convenen per los tals officis. Ex qua ratione expressa in dicto capitulo colligitur mens, et intentio 
Curiae (...) cui intentioni, et menti, et rationi legis eodem modo satisfit, faciendo provisionem 
ante unum mensem vel postea, cum praesumatur quod sic ante unum mensem, quam post, 
cognoscent deputati personas dignas officio, et beneficio; ergo non interest ante unum 
mensem, vel post fiat provisio." 
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continguda en el capítol R. 13/1533 es podia interpretar de moltes maneres; aprofità 

també per qüestionar de passada si la formalitat de què l'elecció de l'assessor es fes "al 

final del trienni" constituïa una solemnitat essencial per a la validesa de l'acte; és a dir, si 

la manca de respecte als terminis viciava de nul·litat la provisió. Per a Fontanella aquest 

punt constituïa l'eix central de tota la defensa dels que l'havien proveït en l'ofici d'assessor 

ordinari506. Hi havia alguna llei que estipulés que la facultat per elegir un càrrec, en cas de 

no ser exercida dins uns terminis precisos, passaria a altri? La resposta era no, i això 

significava que les formalitats temporals previstes en les normes del General no 

constituïen solemnitats essencials507. 

 

En relació als efectes de la confirmació del càrrec508. 

7è.- Recordem que a alguns dels predecessors de Fontanella, nomenats també abans del 

període reglamentari, se'ls havia consolidat la provisió en el càrrec amb una deliberació 

confirmatòria del consistori de diputats i oïdors de comptes. El nostre jurista no havia 

tingut la mateixa sort. Ell no deixà que això pogués acabar suposant-li la revocació del 

mandat rebut. D'una banda, difongué la idea que aquestes confirmacions només es feien 

ad maiorem cauthelam, no tenien un efecte jurídic de major pes.  

8è.- Per si això no satisfeia els jutges de la visita, Fontanella adduí que la seva provisió 

d'assessor ordinari havia estat objecte d'una ratificació tàcita per dues vies: a) perquè els 

cinc membres del consistori que l'havien votada manifestaren que la donaven per bona en 

una resposta que el 7 de juliol de 1623 adreçaren a l'oïdor militar que no hi havia 

participat; b) perquè no s'havia proveït ningú més per al càrrec509.  

                                                 
506. Fins i tot gosava convidar el lector a deixar de banda les argumentacions que ja li havia 
exposat i a deixar-se portar només per la que seguia ―resumida en la nostra nota següent. 
Ibidem, cap. 251.9: "Vides, quanta in favorem meae provisionis adduxi? sum contentus, quod 
ea omnia omittas, ad rationem sequentem duntaxat attendas, et ex ea rem judices."  
507. Ibidem: "Ratio igitur concludentissima, quae facit pro provisione est, quod quamvis sint 
aliqua capitula Curiarum, quae velint insinuare provisionem assessorum debere fieri in fine 
triennii, et licet posse dici, quod provisio, de qua agitur, non fuit facta in fine triennii, sed antea, 
et sic facta ante tempus, non propterea esset nulla, quia nulla adest dispositio, quae illam 
annullet, si fiat ante dictum tempus, neque tran[s]ferat ius eligendi in alium si non fit tempore 
praefixo, quia de jure, praefixio certi temporis, intra quod actus fieri debeat, si lex, vel statutum 
non transit ulterius annullando actum, aut transferendo jus eligendi in alium, si non illo tempore, 
non efficit, ut actus sit nullus, quod fiat ante, vel post tempus, dummodo fiat per eos, qui habent 
faciendi potestatem".  
508. ACA, Generalitat, VG-73 ―visita del trienni de 1620―, querella 63, apartats 28-29 de 
l'escrit de la defensa.  
509. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 251.5: 
"Ex quibus resultat, quod post jam finita officia non poterat venire in disputationem provisio, 
quamvis extra tempus fuisset facta, praesupposito quod postea tempore, quo debuisset fieri, 
deputati perseveraverant in eadem voluntate, et sic tacite videbantur eam ratificasse tempore 
competenti. Solum intrare potuisset difficultas, si postea tempore, quo praetendebatur debere 
fieri provisionem, deputati recedendo a prima, uti illegitime facta, aliam fecissent, quia tunc 
prima si defectuosa fuisset, remansisset cum illo defectu, nec habuisset beneficium tacitae 
ratificationis; cum autem illa alia, et secunda provisio non fuisset facta, et ille praetensus 
defectus primae, casu quo talis adfuisset, potuisset tolli, prout revera tollebatur, per 
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Amb aquesta bateria de raons, el nostre advocat es guanyà que el 18 de maig 

de 1624 els jutges de la visita dictessin una sentència absolutòria per a Benet 

Fontanella i els seus quatre col·legues510. Aquesta resolució donaria al nostre 

jurista la tranquil·litat d'esperit necessària per seguir fent d'assessor ordinari 

durant els més de cinc anys que li quedaven en l'ofici.  

 

II.6.3.5. Insaculacions paral·leles a la casa del General 

(15 de juliol de 1623) 

 

Visiblement, Ramon de Calders no hauria paït gens bé el modus procedendi 

dels seus companys del consistori en relació a la provisió de Joan Pere 

Fontanella, i no defugiria altres motius per discrepar d'ells. Així, el 15 de juliol 

de 1623, quan s'havia de fer la insaculació de noves persones en les bosses de 

la Diputació, provocà una situació d'extrema gravetat, una absurditat màxima —

com diria l’advocat olotí en les seves Decisiones511—, una controvèrsia més 

forta del que era habitual en tals conjuntures512. L'oïdor militar, amb el suport 

                                                                                                                                               
perseverantiam, et tacitam ratificationem, res erat extra omnem dubitationem.". Ibidem, 251.7: 
"Et ubi desideraretur ratificatio expressa, nec illa defuit, quia cum auditor militaris de mense iulii 
conquestus fuisset in scriptis de deputatis, et auditoribus computorum, qui provisionem 
fecerant, eo quod illam, ipso spreto, ante tempus fecissent, respondit consistorium fuisse illam 
legitime factam et potuisse fieri, et alia, quae denotant expressam ratificationem". 
510. ACA, Generalitat, VG-79 ―sentències de la visita iniciada el 1623―; tercer llistat de 
sentències, de 18.V.1624, resolució sobre la querella 63.  
511. Vegeu l’aparatosa controvèrsia suscitada entorn d’aquest afer a J. P. FONTANELLA, Sacri 
Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 562-565. Al cap. 562.1 hi llegim la 
versió de l’olotí sobre els fets que la desencadenarien: "In insiculationibus locorum domus 
Deputationis hujus Principatus ultimi anni trienni 1620 successit unum ex majoribus absurdis, 
quae in ea domo contingere possent, quia auditor militaris propter certas differentias, quas 
habuit cum consistorio, adjutus militari manu nobilium, qui pro sua parte erant, et unius ex 
deputatis, regalis nempe, qui illi adhaesit, a consistorio se separando, voluit solus, et seu cum 
dicto deputato regali, et cum novem extractis pro habilitatione qui juxta capitula Curiae, sunt ad 
id necessarij, et hi fuerunt pro sua parte, insiculationes facere, prout fecit, utendo certa vi 
maiore cum illis, qui ei assistebant, in apprehendendo librum, quem del Anima, dicimus, ubi 
scribuntur nomina insiculatorum, et in aliis, quae tunc occurrerunt, quae vix est fas referre nunc. 
Et alii duo deputati cum duobus auditoribus computorum fecerunt aliam insiculationem absque 
dictis novem, quia requisiti noluerunt habilitare, dicendo loca jam fuisse insiculata, quia, ut dixi, 
ipsi admittebant nominatos per deputatum, et auditorem, non nominatos per consistorium.” 
512. No cal anar gaire enrera per trobar traces d’altres insaculacions molt problemàtiques a la 
Diputació; la de 1615 seria particularment moguda; donaria lloc a què es suscitessin dos dubtes 
consecutius i connexes en el si de la Diputació, a substanciar seguint el capítol R. 39/1599 —
ACA, V-89, fol. 8r i s., 6è i 7è dubtes, maig del 1615—, el primer sobre si era forçosa la 
presència de testimonis en l’acte d’extracció d’habilitadors per insacular, el segon sobre si la 
declaració del dubte previ s’havia d’anul·lar pel fet que no hi havia concorregut el vot favorable 
de cap consistorial eclesiàstic. 
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del diputat reial, juntament amb l'aquiescència dels nou habilitadors vàlidament 

extrets a sort —però sense el consentiment dels consistorials eclesiàstics, del 

diputat militar i de l’oïdor reial—, executaren el ritual de la insaculació aprofitant 

que s’havien emparat amb certa violència del llibre de l’ànima513. Al·legaren 

que, una vegada trencada la concòrdia del trienni sobre repartiment de càrrecs, 

les insaculacions s’havien de fer només “conforme los capítols y actes de Cort“ 

—estrictament com disposava el capítol R. 1599/8—, i no pas, com pretendria 

el bloc majoritari del consistori, “segons disposició dels capítols y actes de Cort, 

ús, pràctica y costum del dit General”514.  

 

Assabentats d'aquesta actuació, el diputat i l’oïdor eclesiàstics, el diputat militar 

i l’oïdor reial feren una insaculació paral·lela —amb només cinc noms 

coincidents amb l’altra515. Ells prescindiren dels insaculadors, que s'havien 

posicionat clarament en contra seu. De passada, irritats amb l'escrivà major del 

General perquè havia anotat al llibre de l'ànima els noms dels recents 

inseculats pretesament irregulars, el suspengueren durant un quart d’hora del 

seu ofici516. 

                                                 
513. Vegeu la nòmina de les quaranta-vuit persones que insacularien, extreta d’ACA, 
Generalitat, G-50/3, fol. 59v-61v (30.III.1624): Berenguer d'Oms i Santa Pau, Josep Calders, 
Francesc Ballero, Miquel Joan Magarola, Dimàs de Llupià, Joaquim Frigola, Guillem de 
Calders, l’abat Antoni Mantilla, Jacint Descatllar, Guillem Balet, Antoni Frigola, Joan Pere 
Alsina, Joan Baptista Gori, Pere Joan Rossell, Francesc Alsina, Raimon de Farners, Miquel 
d'Oms i Biure, Joan Magarola, Miquel Àngel Llorenç, Francesc Aguiló, Benet Anglasell, Dimàs 
Polit, Jeroni Ferrer, Joan Frigola i Llordat, Gaspar Oriol, Francesc Ros, Pere Ribes, Francesc 
Oluja, Pere Pla, Salvador Batlle, Francesc Rafart, Martí Joan Rull, Antoni Aixada, Rafel Baldó, 
Joan Pau Folcràs, Antoni Gai, Vicent Ferrer, Felip de Boixadors, Martí Joan de Pons, Felip de 
Sorribas i Rovira, Alexandre Taverner i Montornès, Jeroni Polo, Josep Puig, Francesc Aparici, 
Rafel Cabrer, Rafel Sardà, Dídac Vilanova i Joan Baptista Desvalls. 
514. A Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 662 (12.VII.1623), trobem 
confrontades ambdues fórmules. 
515. Els trenta-set insaculats pel sector majoritari del consistori serien, a tenor novament d’ACA, 
Generalitat, G-50/3, fol. 59v-61v (30.III.1624), Joan de Boixadors i de Pau, Francesc Terré, 
Francesc Pastor, Miquel de Tagamanent i Rocabertí, l’abat Bernardí Damians, Francesc Ros, 
Dídac Vilanova, Feliu Bou, Joan Pau Xammar, Gaspar de Montpalau, Baltasar Tarroja, Joan 
Baptista de Déu, Jeroni Gil de Frederic, Francesc Huguet, Miquel Saleta, el prior Francesc 
Peroi, Francesc Gimbert, Galceran Ferrer de la Mora, Joan Baptista Monjo, Francesc Mir 
Arnau, Salvador Batlle, Pere Joan Sanou, Pere Pau Pasqual, Llàtzer Amat, Pere Joan Puigvert 
i Serra, Melcior Ferrer, Onofre Mendoza, Pere Cornell, l’abat Antoni Mantilla, Joan Mulet, 
Miquel Perpinyà, Jeroni Pastor, Carles Vila, Antoni Aixada, Jaume Cubells, Baptista de Pons i 
Jeroni Mora d'Almenar. Hem posat en cursiva els cinc noms presents en ambdues 
insaculacions.  
516. Això motivaria una querella, la n. 28, en la visita que començaria l’agost de 1623 —ACA, 
Generalitat, VG-72.  

229



Com el consistori estava a les acaballes del seu mandat, ningú no volia perdre 

aquella última oportunitat d'incloure familiars, amics i clients en les preuades 

bosses. Cap dels dos bàndols en què s'havia escindit el directori del General 

no volgué fer marxa enrera —cosa que es visualitzaria molt bé en una 

declaració formal de dubte, seguint el circuit instituït pel R. 39/1599, sobre el 

capítol R. 8/1599517. Amb això, arribà el 31 de juliol, data que marcava el canvi 

de trienni, i hi havia dos noms per a moltes de les places abans vacants. Qui 

posaria remei a aquesta complexa situació? 

 

El procurador fiscal de la visita, a través de la querella n. 14, posà en entredit 

totes les mesures que havien conduït a les insaculacions paral·leles518. Com 

era previsible, els visitadors de recent extracció buscarien treure profit de les 

dissensions alienes —no faltaven antecedents d’equips de fiscalització que 

haguessin intentat (infructuosament, cal dir-ho) atribuir-se la provisió de càrrecs 

anul·lats als consistoris sortints per defectes materials o formals519. Quan els 

jutges tingueren l'afer sota els seus ulls, imaginaren que podrien decidir quina 

de les dues insaculacions havia estat feta de forma legítima i, arran d'això, 

quins noms quedarien dins les bosses i quins n'haurien de ser trets —

s’irrogarien així de facto una parcel·la de jurisdicció del General molt llaminera. 

Els nous diputats i oïdors de comptes, assessorats per Pere Pla i també per 

Joan Pere Fontanella, intentarien marcar-los el terreny, a base de dir-los que 

només podrien determinar si alguns dels antics consistorials havien delinquit, 

sense anar més enllà520. La inevitable discrepància originaria tot de consultes 

jurídiques i reunions de magistrats i advocats nomenats pels dos directoris 

                                                 
517. ACA, Generalitat, V-89, fol. 21r i s., 9è dubte del volum, declarat el 17.VII.1623 per la major 
part del consistori i els assessors, naturalment en contra de Calders —que hi dissentiria. 
518. Colateralment, amb la querella 87 —ACA, Generalitat, VG-74— acusaria l’antic consistori 
d'haver gastat voluntàriament i amb culpa gairebé nou mil cinc-centes lliures entorn de la 
insaculació de 1623. 
519. ACA, Generalitat, V-44, 3er dubte, de 20.IX.1603, avalat en quant a legitimitat formal —
sense entrar al contingut— per un parer de 19.XI.1603 del canceller, el regent la Cancelleria i 
deu doctors del Reial Consell. Vegeu també ACA, Generalitat, VG-29 —visita iniciada l’agost 
de 1605—, camisa 73, declaració de 14.XII.1605 del canceller, el regent la Cancelleria i tres 
doctors del Reial Consell, a posar en connexió amb Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. 
III, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1996, p. 826-827. 
520. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), presenta 
les posicions enfrontades de partida al cap. 562.3-4. Després, els arguments dels visitadors —
562.5 i s.— i els dels diputats i oïdors de comptes recentment accedits al càrrec —cap. 563. 
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simultàniament operatius al General, el dels consistorials i el dels visitadors521. 

La plana major dels tècnics en dret de l’aparell virregnal avalarien que l’equip 

fiscalitzador no s’excedís en el seu àmbit jurisdiccional, de poder únicament 

condemnar els antics diputats i/o oïdors que haguessin actuat malament522. 
 

Així523, la pilota quedaria al taulat dels consistorials en curs, assessorats per 

uns consultors externs —Pere Segura i Francesc Llauger, molt ben triats pels 

diputats524—; després d’anul·lar les dues insaculacions rivals de 1623 per vicis 

letals de procediment, decidirien que era a ells a qui tocaria fer insaculació 

doble l’any en curs —pels llocs proveïts problemàticament durant l’exercici previ 

i pels que tocaven aquell any525. Joan Pere Fontanella, que havia assessorat el 

consistori de 1623 en el tema —com a advocat, no pas en l’exercici de la 

jurisdicció—, sense ocultar la seva preferència per la posició del bloc majoritari 

                                                 
521. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 12-13 —primers contactes i 
ambaixades, de 12 i 16.IX.1623, entre els dos directoris—, p. 15-16 (30 i 31.X.1623) i p. 17 (4, 
5 i 7.XI.1623). 
522. Ibidem, p. 21-23 (2.XII.1623). J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. II (1645), cap. 563.23 i 564, plasmaria joiós el parer del canceller, el regent la 
Cancelleria i doctors del Reial Consell, tot alegrant-se que hagués constituït un vist-i-plau als 
arguments que ell havia enfilat com a assessor ordinari dels diputats i oïdors en curs. 
523. La darrera fase del cas es pot reconstruir a partir d’ibidem, cap. 565. 
524. L’olotí els qualificaria, no sense ironia, com a “selectos intra mille per deputatos” —ibidem, 
cap. 565.27. 
525. ACA, Generalitat, G-50/3, fol. 59v-61v, de 30.III.1624 —inferim la data d’una provisió de 
9.V.1624. Vegeu-ne el principal fonament jurídic al fol. 61r: "Tamen quia in dicto capitulo 8 
curiarum 1599 et expresse est decretum et stabilitum quo modo sit procedendum in huiusmodi 
insiculationibus fiendi, quod neque in uno neque in altero actu praetensarum insiculationum 
observatum extat. Cum in uno actu insiculationis factae per dictos deputatum realem et 
auditorem militarem deficiat nominatio et praesentatio a maiori parte consistorij, in altero deficiat 
laudatio, approbatio et habilitatio praedictarum novem personarum. Cumque in dicto capitulo 
pro forma requiratur quod utrumque simul interveniat nominatio seu praesentatio a maiori parte 
consistorij et approbatio seu laudatio dictorum habilitatorum aut a maiori parte illorum, quorum 
uno deficiente tota corruit insiculatio. Ubi enim plura in statuto copulative postulantur omnium 
copulatorum desideretur necessarius concursus...”. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus 
Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 565.27, mostraria així son desencís per la resolució, 
al seu entendre feta a partir d’una lectura excessivament literal de les normes: “Sed dominis 
assessoribus selectis intra mille per deputatos, quorum intererat, non ita visum fuit, sed 
attendentes ad corticem verborum, primam insiculationem unius deputati, et unius auditoris, 
tametsi cum habilitatoribus factam, nullam declararunt quia non majoris partis, quia non 
consistorij. Secundam similiter, quia licet, esset a maiori parte, non tamen habuerat 
habilitatores, cuius declarationis vigore deputati hujus triennij insicularunt nedum suos, et et 
aliorum etiam”. 
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del consistori de 1620 presidit per son oncle Benet526, lamentaria aquesta 

resolució527.  

 

Mentrestant, els visitadors, visiblement no abandonarien del tot llurs intencions 

inicials. Quan s’estava arribant a la recta final dels seus processos de 

fiscalització, quan faltaven setmanes per a la publicació de llurs resolucions, 

començaria a ploure'ls una allau de peticions per recusar-los, a ells i als seus 

assessors jurídics. Tals demandes estaven motivades pels lligams de parentiu 

que gairebé tots tenien amb algun dels insaculats de 1623, d'un bàndol i de 

l'altre528. No obstant això, ells no donarien signes de canviar de rumb, 

treballarien amb la previsió d’anul·lar, ells també, les dues insaculacions 

efectuades al capdavall de l’últim trienni529. Al final —com a premi de 

consolació— només podrien dictar sentències parcialment condemnatòries dels 

antics consistorials, censurar bona part de les despeses que havien autoritzat 

en la querella de les insaculacions i ordenar-ne la limitació de cara al futur, 

almenys de forma provisional fins a l’adveniment d’unes Corts530. 

 

En definitiva, Joan Pere Fontanella hauria entrat a primera línia de la política i 

la gestió de la Diputació del General en un entorn marcat per “una de las 

causas més graves que s'[h]aja [h]agut en la casa de la Deputatió de 

moltíssims anys a esta part, axí per tractar-se de interès de moltes persones 

ricas, poderosas y nobles, de las quals moltes insistien ab gran vehemèntia y 

                                                 
526. Ibidem, cap. 563.23, l’advocat olotí narraria la seva posició i com el seu parentiu respecte 
Benet Fontanella l’hauria inhabilitat per assessorar el consistori en l’enjudiciament del cas.  
527. Ibidem, cap. 565.27: “Num bene haec praecesserint, iudicabis: ego solum sum relator 
eorum, quae gesta fuerunt, fidelis tamen, ac fidelissimus. Et si meum requisiveris iudicium, non 
ita facile contra insiculationem maioris partis inclinassem. Fuit enim res satis mali exempli.” 
528. ACA, Generalitat, VG-72, querella 14, vegeu a partir de 16.IV.1624. En qüestió d’hores, dels 
nou visitadors —que hem pogut conèixer a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 
2 i 5 (2 i 15.VIII.1623)—, se’n veurien impugnats més de la meitat —l’abat d’Arles, Pere de 
Llordat, Joan Olmera, Gaspar de Prat, Jeroni Navel—, i també l’assessor de la visita Francesc 
Ribas. La cosa semblava no tenir aturador. 
529. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 51 (9.V.1624); tal fermesa ignoraria les 
directrius règies rebudes a través d’una carta de 27.IV, ibidem, p. 50. 
530. ACA, Generalitat, VG-79, sentència de 13.VI.1624 sobre la querella 87 —per les despeses 
generades arran de la insaculació de 1623. Joan Pere Fontanella, com a assessor ordinari del 
General, a través d’un escrit presentat el 15.VI pel síndic Bartomeu Ripoll, impugnaria part de la 
resolució dels visitadors al·legant que envaïa un àmbit ja jutjat pel consistori mitjançant les 
conclusions de 30.III i 9.V.1624. 
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fervor a la deffensa de dita causa, com també per lo interès de les insiculacions 

y [h]aver-se fet dites insiculations ab grans controvèrsias y inquietuts, com és 

públich y notori a tot lo present Principat.531” 

 

II.6.4. El sexenni de Joan Pere Fontanella com a assessor ordinari del General 

 

Fins ací hem explicat el desembarcament —si existís el terme 

‘desencotxament’ el preferiríem532— de l’abat Fontanella i diversos dels seus 

parents a la Diputació del General a partir de l’agost de 1620 i algunes 

dificultats que hagué d’afrontar el govern del seu trienni. Entre aquestes, hem 

analitzat particularment els elements de controvèrsia en la provisió de Joan 

Pere Fontanella com a assessor ordinari del General. Ens correspon ara obrir 

un subcapítol dedicat al sexenni de l’olotí com a tal assessor. L’estructurem en 

una primera secció on oferim una visió sincrònica i institucional del càrrec i 

dues altres més dinàmiques basades en casos significatius. 

 

II.6.4.1. Visió sincrònica de l’ofici d’assessor ordinari del General 

 

Joan Lluís Palos, en sa monografia sobre la vida i el context de Joan Pere 

Fontanella, ha subratllat repetidament la transcendència de l’ofici d’assessor de 

la Diputació que el nostre protagonista assumí durant bona part de la dècada 

                                                 
531. ACA, Generalitat, VG-81 —visita iniciada l’agost del 1626—, querella 29, per haver, els 
diputats, pagat dues-centes lliures a Segura i Lleuger per fer d’assessors puntuals en la causa 
de les insaculacions paral·leles, ja que Pere Pla i el nostre Joan Pere Fontanella hi havien estat 
recusats. El fragment transcrit és del cap. 4rt de l’escrit de defensa. 
532. ACA, Generalitat, VG-73, la querella 68 de la visita iniciada el 1623 posaria de manifest la 
gran afició dels dirigents de la Diputació pels cotxes oficials —encara vigent avui en dia. En sa 
declaració testifical al respecte, l’abat Fontanella deixaria perles com aquestes: a) en ser 
preguntat si durant el seu trienni havien manat al regent els comptes que pagués al cotxer i a 
altres un total de les tres-centes seixanta lliures per haver transportat a diputats i oficials, 
respondria que “may lo [h]y ha manat, que ell dit [regent] Vallgornera ja ho té per dit, que anant 
lo consistori ha de sercar cotxos, y creu que·ls deu pagar.”; b) i quan se li esmentés la 
prohibició de gastar diners del General en conceptes com cotxes diria que “[ell] no·n sab res, 
antes bé sempre ha oÿt a dir als officials de la casa tot al contrari, y que, quant ell, deposant, ho 
hagués hagut de pagar de sos diners, ja ell tenie cotxo.” Ibidem, en la querella 52 de la mateixa 
visita de 1623-24, sobre despeses en concepte de roba de dol per l’òbit de Felip II (III), el gust 
per l’ostentació de Benet Fontanella quedaria particularment ben retratat —aquí sense tantes 
ironies. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y Catalunya (1550-1640), Madrid, 
Alianza Editorial, 1998, p. 340, identifica tenir cotxer i cotxer, més que no pas un immoble gran i 
bell, com a vertaders i exclusius signes d’ostentació a la Barcelona del segle XVII. 
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de 1620. Això no significa que no quedin coses per dir al respecte, sia sobre la 

naturalesa jurídica i les funcions del càrrec533 o fins i tot sobre les retribucions, 

matèria sempre atractiva als historiadors generalistes534. Ja hi hem dedicat 

algunes pàgines, per la qual cosa no ens hi esplaiarem avui535.  

 

L’ofici d’assessor ordinari és una clara mostra de recepció del ius commune en 

una institució de planta baixmedieval com és la Diputació536. Entre les seves 

tasques, hi havia la d’auxiliar el consistori de diputats i oïdors de comptes en 

l’exercici de la seva potestat jurisdiccional. Auxiliar, assessorar, implicava —en 

aquest cas concret— donar el parer conforme a dret. La qüestió política sobre 

la vinculatorietat d’aquest parer, objecte de disputa entre els contemporanis de 

Fontanella537, ja quedava molt ben il·lustrada al Digest (D., 2, 2, 2), on es 

preveia que l’home llec que, en l’exercici de la seva jurisdicció, seguís el consell 

del seu assessor ―tècnic en Dret―, quedaria eximit de responsabilitat per 

culpa en les seves resolucions. És a dir, el consell de l’assessor no era de 

seguiment obligatori, però seguir-lo comportava avantatges en el camp de la 

responsabilitat i de la conciència. 

 

Cal palesar de bon principi que ser assessor ordinari de la Diputació al segle 

XVII —també abans, en què s’havia pugnat per cenyir-li l’àmbit d’influència538— 

anava molt més enllà que ser un advocat institucional en el sentit que avui hom 

es podria figurar. No sols per qüestions estrictament competencials, en 

                                                 
533. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 34-35.  
534. Tot l’apartat on PALOS compara sumàriament els salaris dels oficials de diverses 
institucions —p. 43-46—, donada la seva importància, mereixeria un tractament més complet i 
detallat. Pel que fa als assessors ordinaris de la Diputació al segle XVII, les dades contingudes 
als Capítols resultants de les sentències de la visita de 1621 pequen d’excessiu formalisme. Ho 
justifiquem més endavant. 
535. J. CAPDEFERRO, Una aproximació a l'activitat dels assessors ordinaris de la Diputació del 
General de Catalunya al segle XVII, dins de "El territori i les seves institucions històriques", 
Barcelona, Fundació Noguera, 1999, p. 687-702.  
536. I. SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, La Diputació del General de Catalunya cit., dedica les p. 182-
192 als assessors, amb un compendi complet de llur normativa orgànica al segle XV. 
537. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 79.   
538. M. PÉREZ LATRE, Juntes de braços i Diputació del General (1587-1593): ‘Un presidi de 
cavallers conspirants contra sa magestat’?, en “Pedralbes” 13-I (1993), p. 281-298, esp. p. 284-
285. La puixança de les juntes de braços al voltant del consistori de la Diputació a partir de les 
Corts de 1585, aviat frenada per Felip I (II), constituiria un factor de concurrència, amb major 
representativitat social i política, a la tecnocràcia identificada amb els assessors. 
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l’assessorament jurisdiccional sobretot —a més de l’assessorament jurídic i 

d’un cert pes de representació; ho veurem uns paràgrafs més avall—, sinó 

també operatives de la institució provincial539.  

 

El gran poder de l’ofici d’assessor ordinari residia en la seva durada sixennal —

el doble de temps que els tres diputats i els tres oïdors de comptes— i en com 

esdevenia, així, un element de continuïtat, d’enllaçament, entre governs540. La 

influència d’un assessor era especialment sensible sobre els dirigents que 

accedien al càrrec quan l’assessor encarava el seu segon trienni en funcions. 

Recordem que en el funcionament de la Diputació no hi tenia pes només el dret 

escrit —la normativa orgànica que reis i estaments li havien procurat, les 

pròpies reglamentacions internes de rang inferior o les controvertides 

resolucions de les visites—, ans sobretot els usos i costums, dels quals només 

una petita part estava codificada541. En tal context, sols l’escrivà major de la 

Diputació, un ofici venal542 que no tenia durada prefixada, podia tenir més 

autoritat que els assessors —si bé estava per sota d’ells en quant a dignitat. 

 

La influència a què ens estem referint seria més determinant si l’assessor o els 

assessors —de fet eren dos, que actuaven col·legiadament— compartien 

afinitats, parers i/o visions polítiques amb els seus diputats i oïdors de comptes 

coetanis. Podem suposar que seria el cas de Joan Pere Fontanella, el qual 

coincidiria amb almenys dos membres del consistori vinculats, com la seva 
                                                 
539. Prenem en préstec les paraules d’A. PLANAS, Los juristas mallorquines del siglo XV, en 
"Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics" 7 (1997), p. 23-59, esp. p. 25, en 
parlar sobre els advocats institucionals illencs a les darreries de la baixa edat mitjana: "Los 
abogados de [las] instituciones, además de aportar sus conocimientos jurídicos en los 
constantes litigios en los que se veían envueltas, ejercían una función claramente política, pues 
no se limitaban a dar cobertura técnica a las pretensiones de la corporación, sino que 
intervenían muy activamente en la formación de su voluntad."  
540. Coincidim amb M. PÉREZ LATRE, ‘Dogmatizadores de malas doctrinas’ cit., p. 409-410, en 
subratllar la centralitat del factor temporal per convertir els dos assessors ordinaris en “l’ànima 
rectora de la política de la Diputació” o “els càrrecs de major contingut polític de la institució 
fora dels consistorials”. 
541. N’hem parlat en relació al recull d’Antoni Lombart, transcrit per I. SÁNCHEZ DE 
MOVELLÁN, La Diputació del General de Catalunya cit. 
542. Un càrrec de tanta transcendència per al General com aquest estava subjecte a les lleis del 
mercat. Per exemple, Antoni Thió, que començà a exercir-lo l'agost de 1619, versemblantment 
l’havia comprat per cinc mil cinc-centes lliures al seu predecessor Pere Pau Vidal. ACA, 
Generalitat, VG-84 ―visita del trienni de 1623―, querella 64, escrit d'acusació del procurador 
fiscal de la visita. 
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família política, amb el Rosselló543, tant al trienni de 1623 com al de 1626544. 

Estem parlant del bisbe i el canonge d’Elna Pere de Magarola i Onofre Comte 

—diputat i oïdor eclesiàstics respectivament el primer trienni— i del donzell 

Alexandre Caors i de Soler i del canonge d’Elna Joan Pere Reart —diputat 

militar i oïdor eclesiàstic el trienni de 1626. Pensem, per comparar, que tant el 

trienni de 1611 com el de 1617 només un diputat havia sortit d’una bossa del 

comtat transpirinenc, i el 1614 o el 1620 ni tan sols això545.  

 

Una qüestió prosaica com les remuneracions no pot quedar al marge del 

panorama que estem traçant. I és que la preeminència dels assessors, i 

consegüentment llur empremta de facto en els afers del General, seria 

directament proporcional als rèdits que els reportés el càrrec. A l’època de 

Fontanella els assessors ordinaris resultarien, després dels diputats i els 

oïdors, els oficials millor pagats de la Diputació. Llur salari base era d’almenys 

tres-centes seixanta cinc lliures anuals —i no pas cent, com s’ha dit a partir 

d’una lectura dels capítols del redreç del General pertinents—, gràcies a 

successives deliberacions de consistoris de la segona meitat del segle XVI546. 

Sobre aquest punt de partida, calia aplicar les periòdiques estrenes, en líquid o 

en espècie. I també els “plusos” i “sobreplusos”, retribucions complementàries, 

                                                 
543. E. SERRA, Le Roussillon et la ‘Generalitat’ de Catalogne cit., p. 41: sobre el nombre de 
places en les bosses dels llibres de l’ànima de la Diputació disponibles a prelats de la diòcesi 
d’Elna —una de diputat i tres d’oïdor de comptes— i a nobles i ciutadans de Perpinyà —deu de 
diputat i sis d’oïdor i vint-i-dues de diputat i vint-i-una d’oïdor respectivament.  
544. Als consistorials d’aquest segon trienni i a Fontanella els tocaria de ben a prop l’intent, 
alimentat des de la cort, d’erigir als comtats de Rosselló i Cerdanya una Diputació autònoma a 
la del Principat. J. TRES, Aportacions a l’estudi dels ‘Summari’ d’Andreu Bosc (Justificació de la 
separació de Perpinyà de la Diputació del General al segle XVII), en “Revista de Catalunya” 
110 (1996), p. 31-43, ha posat de relleu els ecos del moviment a favor d’una Diputació 
autònoma per als comtats del nord de les Alberes en la coneguda obra d’història i de descripció 
institucional de Bosc, Summari, índex o epítome dels admirables títols de honor de Cathalunya, 
Rosselló y Cerdanya. Sobre l’ús per part del “partit de la desunió” de les denominacions 
territorials Principat —de Catalunya— i Comtats —de Rosselló i Cerdanya— amb una finalitat 
política interessada, i el joc que això donaria entre 1646 i 1660, N. SALES, De Tuïr a Catarroja 
cit., p. 44. Advertim que en les pàgines del nostre treball juxtaposem sovint ambdues etiquetes 
—tot i sabent que la de Principat comprenia històricament l’altra.   
545. Vegeu E. SERRA, Perpinyà, una vila a Corts catalanes, en “Afers” 28 (1997), p. 573-626, 
esp. p. 624-626, a partir de J. M. SANS i TRAVÉ i C. BALLART, El catàleg de Diputats i Oïdors 
de Comptes de la Generalitat de Catalunya (1359-1710) de Pere Serra i Postius, en “EHDAP” 
VIII (1980), p. 63-118, esp. p. 95-97. 
546. Concretament, deliberacions de 31.VII.1566, 13.IX.1569, 14.VII.1572 i 21.VII.1578. Vegeu 
ACA, Generalitat, G-64/1 o 64/3, fol. 148r i s. 
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esdevingudes ordinàries de facto per la regularitat amb què es distribuïen, al 

principi i a la fi de cada trienni i en altres dates significatives del calendari, com 

la de les habilitacions en el marc de les insaculacions547: podien ascendir a més 

d’un centenar de lliures anuals. En èpoques de sobrecàrrega de treball, per una 

abundància de conflictes constitucionals, per exemple, els diputats, amb l’aval 

dels oïdors, aprovaven remuneracions extraordinàries que les visites del 

General vigilaven i perseguien amb particular afició. En concret, el nostre 

Fontanella, malgrat defensar aferrissadament els seus interessos548, seria 

condemnat a restituir seixanta lliures rebudes en concepte de tals 

remuneracions extraordinàries al llarg del trienni de 1623549. Abandonem 

aquest repàs, no sense advertir que a mesura que avancés el segle XVII la vis 

expansiva dels assessors els portaria a participar en cada vegada més afers de 

                                                 
547. ACA, Generalitat, VG-82, querella 41. L’objecte de l’acusació eren els plusos i sobreplusos 
presumptament contraris als capítols R. 1599/97, R. 1599/2 i R. 1599/34, pagats en concepte 
d’assistència a les insaculacions per a les bosses de la Diputació. Només l’any 1624 havien 
assolit les tres mil cent i escaig lliures. En sa declaració testifical de 20.XI.1626, Joan Pere 
Fontanella reconeixeria haver rebut cinquanta lliures el 1624 i vuitanta l’any després. 
548. ACA, Generalitat, VG-81, querella 30. La implicació directa de Fontanella en la defensa dels 
diputats i oïdors que haurien deliberat els pagaments extraordinaris a l’equip jurídic del General 
s’aprecia particularment als articulats de 13 i 27.II.1627. Subratllem sobretot un argument amb 
què l’olotí pretendria girar completament la truita del cas: Esgrimiria una insatisfacció pregona 
per l’escassetat relativa de les quantitats fins aleshores percebudes —cap. 11è de 13.II.1627—: 
"Ponit que en lo trienni proppassat hi [h]agué en la Diputatió moltes y diverses contentions de 
molta importàntia, en les quals los assessors y advocat fiscal prengueren molts y excessius 
treballs, que merexien molt més del que se'ls donà per satisfactió de treballs, com diran los 
testimonis, y és ver.” Entre els testimonis, no li fallaria el seu gendre Francesc Pere Rubí, en 
declarar “ha ohit quexar-se moltes vegades als assessors y advocat fiscal de la casa de la 
Deputatió (...) que los diputats no·ls pagaven y remuneraven treballs extraordinaris que feian 
per los negocis de la casa de la Deputatió com era iust" —ibidem, cap. 6è (20.II.1627)—, o “per 
los quals [memorials sobre la controvèrsia del vicecanceller] merexian dits assessors condigna 
remuneratió major de la que se'ls donà, y entengué ell testimoni en dita ocasió que dits 
assessors restaven descontents del poc que dits deputats remuneraren los treballs havian 
presos" —ibidem, cap. 11è. Es mostraria molt més prudent Benet Anglasell, que no declinaria 
valorar les quantitats rebudes per Fontanella i els seus col·legues, tot esgrimint desconèixer-les 
amb exactitud —ibidem, cap. 11è (3.III.1627). Per fortificar l’aparell de la defensa, s’inseririen al 
procés fiscalitzador cinc certificatòries —17.XI.1623, 8.III i 31.XII.1624, 18.VI.1625, 
16.VI.1626— dels treballs fets pels quals assessors i advocat fiscal haurien demanat un 
sobresou. Per ser coherent amb la seva postura de preterir la normativa orgànica envellida de 
la Diputació i donar força als usos, estils i precedents de la casa, el propi Joan Pere Fontanella 
arribaria a l’extrem de negar tenir coneixement d’un capítol de Cort o del redreç del General 
limitador de retribucions: “Et dixit que no sab hi haja tal capítol, antes bé sap que [h]y ha 
sentèntia de visita que permet que·s puguen donar per satisfactió de treballs precehint 
informatió". Deliberacions del consistori impugnades pels visitadors que haurien autoritzat els 
pagaments en qüestió serien de 5.XII.1623 (ACA, Generalitat, N-182, fol. 98r-98v), 17.III.1626 
(ibidem, N-183, fol. 747v-[747bis]r) i la “clàssica” de final de trienni, de 31.VII.1626 (al final de 
N-183). 
549. La sentència condemnatòria es troba a ACA, Generalitat, G-8/2, fol. 200v i s. (14.VI.1627). 
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la Diputació ―amb les consegüents repercussions salarials. Per exemple, al 

principi de cada trienni, en la confecció dels tarifaris, on antany només tenien 

audiència alguns mercaders550. Els juristes potser hi eren prescindibles —

potser551—, no així en la redacció de les ordinacions fiscals també d’inici de 

trienni —on, per cert, Fontanella introduiria molts capítols nous i repertoris per 

agilitzar la consulta552. Ens sospitem que en la preparació de certes taules de 

taxació de salaris i preus públics passaria el mateix que amb els tarifaris553. 

Com a corol·lari de l’epígraf, advertim que els assessors ordinaris no tenien un 

compromís de dedicació exclusiva a la Diputació, per la qual cosa podien 

mantenir intacta o quasi la cartera de clients durant llur sexenni. 

 

En plena edat moderna, els assessors ordinaris de la Diputació tenien 

consolidats tres grans nuclis de funcions o competències. Els presentem en un 

ordre convenient al nostre pla expositiu:  

 

a) Funcions representatives: 

                                                 
550. ACA, Generalitat, G-160/18, testament dels diputats del trienni de 1668 per als del de 1671. 
Per reduir despeses en les ordinacions i els tarifaris, que afavorien sobretot assessors i altres 
oficials, s’aconsellaria que els “fasen fer, com antes se acostumave, per dos mercaders, dos 
botiguers y dos adroguers, donant sols alguna cosa per refresch.” (fol. 2v). Trobem un missatge 
similar ibidem, G-160/17 —testament per al trienni de 1677— o G-160/19 —per al de 1680. 
551. M. A. SANLLEHY i E. SERRA, Comerç transpirinenc a Catalunya segons la documentació 
de la Generalitat de Catalunya (s. XVI-XVII), dins de J.-M. MINOVEZ i P. POUJADE (eds.), 
“Circulation des marchandises et réseaux commerciaux” cit., vol. 2, p. 473-522, esp. p. 489-
491, refereixen una política fiscal de la Diputació de l’alta edat moderna en constant adaptació 
—si bé lenta i retardatària per culpa de l’escassetat de convocatòries de Corts catalanes— a 
les conjuntures econòmiques. Els tarifaris, com les ordinacions, podrien ser un instrument de 
primer ordre per accelerar tal adaptació mentre no s’aprovessin nous redreços del General. 
552. ACA, Generalitat, VG-81, querella 30, certificació de 17.XI.1623 —que hauria fonamentat el 
pagament ordenat ibidem, N-182, fol. 97v-98v (5.XII.1623)—: “[Els assessors i l’advocat fiscal] 
han fet y ordenat les ordinacions aserca que fraus no sian fets al General y a la bona exactió 
dels drets de aquell (...), fent-ne de nou moltes més ordinations de les que ja estavan fetes, fent 
summaris y reportoris nous”. L’estamper Jeroni Margarit ho corroboraria en qualitat de 
testimoni. Visiblement revisions d’aquesta envergadura no sovintejarien; deliberacions de 
consistoris de la Diputació posteriors —com ibidem, N-194, fol. 469r (3.XII.1639) o N-200, fol. 
100r (23.XI.1644)— les fan suposar més rutinàries. 
553. ACA, Generalitat, V-128, item 1 —Taula de les tatxes, y salaris que se han de pagar als 
notaris de criminal en lo Principat de Cathalunya, Comptats de Roselló, y Serdanya, aprovada 
pels diputats, amb intervenció dels oïdors, i de consell dels assessors, amb una deliberació de 
11.VIII.1611—; item 2 —Taula de les tatxes, y salaris que han de pagar los presos qui seran 
aportats, y encarcerats en les càrcers reals de la present ciutat de Barcelona y en qualsevols 
altres presons de Cathalunya, Comptats de Roselló, y Cerdanya y als escarcellers de aquelles, 
en idèntiques condicions.  
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En el protocol del General de Catalunya els assessors eren els oficials tècnics 

que copaven el primer lloc immediatament posterior al dels diputats i oïdors de 

comptes. Això no sols repercutia en el cerimonial de grans celebracions. 

Altrament, provocava que de tant en quant se’ls convidés a reunions polítiques 

amb personatges tan destacats com els virreis. O que se’ls assignessin 

missions polítiques o legacions que no requerien el concurs de les primeres 

dignitats de la casa, però que eren massa importants com per confiar-les al 

síndic o representant ordinari554.  

 

b) Funcions consulents:  

En aquest punt és forçós parlar, en primer lloc, del consell jurídic ordinari que 

podien exigir les activitats quotidianes —o les poc freqüents, però 

periòdiques— de la Diputació. Ja n’hem referit algunes, com la confecció 

d’ordinacions fiscals o tarifaris, llistats de preus públics, etc. Pensem que 

qualssevol deliberacions o actuacions dels diputats, contractes, crides 

públiques o bans, etc. amb una component jurídica freturaven del vist-i-plau 

dels assessors. Igualment, se’ls necessitava per conduir les causes judicials en 

jurisdiccions externes on llur institució fos part activa o passiva. 

 

També s’acudia a ells, i a una rastellera de juristes de reforç, en conjuntures 

polítiques procel·loses o directament en conflictes constitucionals, habitualment 

amb la monarquia, com els que tant sovintejaren durant la dècada de 1620. No 

hi entrarem amb detall aquí per tres raons: que la historiografia ja n’ha dit 

moltíssimes coses555; que hem preferit centrar la nostra atenció en les matèries 

pròpies del subapartat c), menys conegudes; finalment, que ja tractarem sobre 

                                                 
554. J. CAPDEFERRO, Una aproximació a l'activitat dels assessors ordinaris cit., p. 699.  
555. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 141 i s., J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de 
les Constitucions cit., p. 67 i s., P. MOLAS i J. L. PALOS, Pròleg: De la defensa de les lleis al 
canvi de sobirania, dins de “Dietaris de la Generalitat de Catalunya”, vol. V, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, 1999, p. IX-XXXII i A. SIMON i TARRÉS, Els orígens ideològics de la 
revolució catalana de 1640 cit., p. 115 i s., han situat, amb no poques divergències 
interpretatives, les coordenades d’aquests conflictes constitucionals. Com a exemple d’una 
anàlisi d’un conflicte concret, arran de l’intent d’intervenció de la cort en els afers del Consell 
Suprem de la Corona d’Aragó a base de nomenar-hi un president que eclipsés el vicecanceller i 
no estigués subjecte a cap requisit de naturalesa, J. ARRIETA, Las regalías en la Corona de 
Aragón en el siglo XVII: A propósito de un dictamen de Silverio Bernat de 1624, en "AHDE" 
LXVI, 1996, p. 365-443.   
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la participació de la Diputació en conflictes constitucionals al subcapítol IV.2.2 

—dedicat als drets de coronatge exigits per Felip III (IV)— i, en menor mesura, 

al IV.7 —sobre les prestacions de carretatge. Nogensmenys, unes línies de 

síntesi no les volem ni les podem estalviar al lector.  

 

Parlar de la Diputació en conflictes constitucionals d’entrada implica al·ludir, 

com a marc conceptual, al pactisme polític i al juridicisme de la societat 

catalana cultivats ininterrompudament al llarg de l’edat mitjana i l’alta edat 

moderna556. Cal recordar que la institució provincial catalana havia assumit des 

de 1413 competències en vetllar per l’observança del dret català per part 

sobretot de la monarquia i els seus oficials557, cosa que li donaria una dimensió 

política inèdita i la convertiria, amb el pas dels anys, en contrapoder d’una 

monarquia cada cop més apropada a la cultura política decisionista reeixida a 

Castella. Quan, durant el segle XVI, la monarquia Hispànica anés avançant cap 

a posicions cada cop més homogeneïtzadores entre els espais polítics que 

regia, amb sovintejats incidents i topades558, la Diputació, que des dels seus 

inicis havia fet una aposta per projectar-se com a element de vertebració 

administrativa sobre tot el territori català559, s’aniria enfortint i potenciant, tant 

en termes de volum de diner gestionat com de suport personal —a través de 

                                                 
556. Al capítol I.1 ja hem proposat com a síntesi T. de MONTAGUT, El principi de l’imperi del 
dret i el control de la seva observança a la Catalunya medieval i moderna, dins de R. 
FERRERO i L. GUIA (ed.), “Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó”, València, PUV, 2008, p. 
559-567. 
557. Aquestes funcions de vigilància del respecte envers el dret català se li adjudicaren de forma 
sobrevinguda a la Diputació després del compromís de Casp i l’accés al tron de Ferran 
d’Antequera, el primer rei de la dinastia Trastàmara. Vegeu la documentació adient a T. de 
MONTAGUT, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya (des dels seus 
orígens fins a la reforma de 1413), Barcelona, Sindicatura de Comptes de Catalunya, 1996, p. 
137-138 i 189.  
558. À. CASALS, Carles I i la historiografia catalana. Una relació incompleta, en “Afers” 60 
(2008), p. 359-375, palesa com les seves pròpies recerques i les de Jordi Buyreu han contribuït 
decisivament a traçar certes línies de continuïtat en les polítiques de la corona respecte 
Catalunya durant tot el XVI i, així, a desmentir la intuïció de Reglà d’un viratge castellanista de 
la monarquia hispànica operat a partir de 1568. A Aragó plantejar el tema en termes de viratge 
fóra sarcàstic, davant la contundència dels fets de 1590-1591 i de les successives Corts de 
Tarassona —dels quals la literatura històrica, condicionada per pressions polítiques i una certa 
censura, no reflectiria la magnitud, G. COLÁS, Felipe II y el constitucionalismo aragonés, en 
“Manuscrits” 16 (1998), p. 131-153.  
559. Sobre això i sobre com la fiscalitat general de la Diputació s’erigiria —no sempre 
pacíficament— en un indicador de pertinença a la comunitat general de Catalunya, A. 
ESTRADA, La ‘Deputació del General de Catalunya’ i el territori del Principat: notes per al seu 
estudi, en “Ivs Fvgit” 8-9 (1999-2000), p. 75-94. 

II.6. Els Fontanella a la Diputació del General



xarxes d’oficials i arrendataris dels drets del General, i també de creditors560. Hi 

assolirien un grau de participació remarcable sectors socials molt diferents del 

país, en dinamisme constant —i naturalment amb interessos sovint 

contraposats, molt legítims. Així, quan s’evidenciessin les incompatibilitats entre 

els projectes polítics de la monarquia i de les institucions de legitimitat 

ascendent catalanes, la Diputació estaria prompta a mobilitzar els seus equips 

jurídics regulars, degudament reforçats amb agents externs561 i amb el coixí 

d’una àmplia base social. Si a això hi sumem els sentiments d’identificació i de 

patriotisme que havien crescut —no només en els segments de la població més 

formats— entre la terra i el seu dret general o particular paccionat562, el cercle 

queda tancat.  

 

El sexenni de Joan Pere Fontanella com a assessor ordinari de la Diputació 

seria particularment intens des del punt de vista dels conflictes constitucionals, 

tant quantitativament com qualitativa —per sort, l’olotí s’hi hauria familiaritzat, 

durant el trienni de govern de son oncle, amb els litigis per la renovada 

lloctinència del duc d’Alcalá i la del bisbe Sentís. Un dels signes distintius del 

període fontanellà seria el recurs cada cop més sovintejat, sovint per iniciativa 

dels propis assessors563, a la redacció, impressió i difusió de memorials 

polítics564 on es donaria ressó als arguments que movien la Diputació a una 

                                                 
560. M. PÉREZ LATRE, Entre el rei i la terra cit., passim.  
561. J. L. PALOS, ¿El Estado contra Cataluña? Estrategias de control y limitaciones del poder 
real en los siglos XVI-XVII, en “Manuscrits” 13 (1995), p. 143-154, esp. p. 146, planteja aquest 
reforçament com un fenomen de reacció: “Tanto la Generalitat como el Consell de Barcelona 
se vieron obligados a reforzar sus respectivos equipos jurídicos para estar en condiciones de 
debatir en pie de igualdad con los jueces [de la Real Audiencia]”. Es reprodueixen les idees i la 
frase a id. aut., Autoridad real y mediación ministerial en la Cataluña moderna (siglos XVI y 
XVII), en “Historia Social” 24 (1996), p. 39-56, esp. p. 41. M. PÉREZ LATRE, ‘Dogmatizadores 
de malas doctrinas’ cit., p. 401, l’entén com a requeriment i factor legitimador de “l’ambiciosa 
política d’expansió jurisdiccional que aplica la Diputació”. 
562. X. TORRES, Pactisme i patriotisme a la Catalunya de la Guerra dels Segadors, en 
“Recerques” 32 (1995), p. 45-62, esp. p. 52 i s.; id. aut., Identitat i vocabulari: nació, terra i 
pàtria a la Catalunya dels Àustria, en “Pedralbes” 23 (2003), p. 41-58, esp. p. 52-53; més 
recentment i àmplia, id. aut., Naciones sin nacionalismo, València, PUV, 2008; J. 
CAPDEFERRO, El Dret al servei de la Pàtria cit.  
563. Al subcapítol IV.2.2, en relació al contenciós dels coronatges, identifiquem els testimonis 
que es difonen de tebior, fredor i flaquesa dels diputats en la defensa dels drets de la província. 
564. J. EGEA i A. MIRAMBELL, Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona cit., p. 575-578, 
distingeixen dues categories —2. Discurs-dissertació-informe, i 3. Peticions-súpliques-queixes-
exposicions-instàncies— que, al nostre entendre, són difícils d’escindir netament, almenys en 
relació als memorials polítics de les institucions de legitimitat ascendent de la Catalunya de la 
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determinada actitud davant de poders rivals —aquesta dinàmica no deixaria de 

suposar una traslació al món institucional i a la via de gràcia de la passió del 

nostre jurista per les al·legacions jurídiques, pròpies d’afers subjectes a un 

judici contradictori. Amb els anys, la tendència i els seus efectes sobre una 

certa massa crítica es consolidarien i creixerien565 —indirectament, contribuirien 

a sostenir la indústria editorial barcelonina en moments econòmics crítics, 

sense grans encàrrecs, com la dècada de 1630566. 

 

És important remarcar que els jocs d’interessos en tots els potencials conflictes 

constitucionals serien molts, i la Diputació, sensible a algunes contraindicacions 

de possibles actuacions567, després d’oir el preceptiu parer dels seus assessors 

ordinaris, no respondria sempre ni al gust de tothom ni amb la mateixa força i 

procediments —Joan Pere Fontanella reflexionaria al respecte en alguns 

capítols de ses Decisiones568.  

 
c) Funcions d’assessorament en l’exercici de la jurisdicció:  

Un dels vessants principals de l’assessor ordinari que s’ha menystingut en 

l’actualitat, pel paradigma de la divisió i la separació de poders, era el 

d’aconsellar els diputats i oïdors de comptes en la seva parcel·la gens marginal 

d’administració de la justícia. I és que la Diputació tenia jurisdicció, exercia com 

                                                                                                                                               
primera meitat del XVII. Aquests reunien: a) la pretensió de fer arribar els propis arguments 
sobre una controvèrsia a la incipient opinió pública; b) la impugnació o sol·licitud de revisió 
d’una decisió política. 
565. Els memorials polítics de la Diputació tindrien la complexa tasca de contrapesar o 
neutralitzar uns aparells institucionals de propaganda i de difusió de notícies arrelats a la cort 
que, durant el segle XVII, farien prevaldre Madrid sobre Barcelona, Sevilla o València com a 
lloc de publicació de relacions informatives. H. ETTINGHAUSEN, Informació, comunicació i 
poder a l’Espanya del segle XVII, en “Manuscrits” 23 (2005), p. 45-58. 
566. C. PIZARRO, La imprenta barcelonesa en el siglo XVII cit., p. 288-289.  
567. Ho hem desenvolupat a J. CAPDEFERRO, El Dret al servei de la Pàtria cit., p. 65-66, a 
partir de J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. 
II (1622), cl. 6, gl. 2, p. 2, cap. 11 i s., en relació a com Fontanella comprendria que podia ser 
inoportú impugar amb massa duresa les mesures inconstitucionals del duc d’Alburquerque per 
lluitar contra el bandidatge a Catalunya, puix, a més criminalitat, menys ingressos fiscals de la 
Diputació, sobre el tràfic de mercaderies. 
568. Particularment, J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II 
(1645), cap. 359-360, a la llum dels quals s’eclipsa part de l’argumentació de J. VILLANUEVA, 
El debat sobre la constitució de l’Observança a les Corts catalanes de 1626-1632, en 
“Manuscrits” 13 (1995), p. 247-272. 
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a tribunal569, tant en les capitals de les seves circumscripcions —on hi havia els 

corresponents assessor i advocat fiscal570— com sobretot en la seva seu 

central571. Ho feia exclusivament sobre els afers de la seva competència 

executiva de naturalesa fiscal, financera i d’auto-organització. I, a l’hora de 

substanciar els seus plets, on l’advocat fiscal i el síndic de la institució solien 

ser part572, els membres del consistori, majoritàriament llecs, necessitaven el 

dictamen vinculant dels seus juristes.  

 

No s’ha fet mai una anàlisi minuciosa dels processos portats davant d’aquest 

tribunal de la Diputació a l’edat moderna, i a fe que se’n conserven alguns 

exemplars, i també algunes al·legacions jurídiques confegides en el marc 

d’ells573. Tenim constància que a les darreries del 1609 els diputats, amb el 

suport dels oïdors i l’aval dels assessors, ordenarien implementar a llur cúria 

central —no així a les diputacions locals— l’ordre judiciari practicat a la Reial 

                                                 
569. ESTRADA i RIUS, Albert, La ‘iurisdictio’ atribuída a la ‘Deputació del General de Catalunya’ 
y su ejercicio, en “Rudimentos legales” 1 (1999), p. 131-164, esp. p. 153-155, assenyala les 
Corts de Montsó de 1389 com a moment fundador d’aquest vessant dels diputats com a jutges 
sobre els afers de la seva competència. 
570. Sobre la regularització de la figura dels assessors de les diputacions locals al segle XVI, de 
durada indefinida, amb tendència a ser vitalícia, i una retribució en ascens, M. PÉREZ LATRE, 
‘Dogmatizadores de malas doctrinas’ cit, p. 408-409; ibidem, p. 409, sobre els advocats fiscals 
a les circumscripcions territorials de la Diputació.  
571. La macrocefàlia de la Diputació també es feia visible en aquest àmbit jurisdiccional, com ho 
demostren algunes iniciatives per inhibir les diputacions locals de causes substancioses en 
benefici del consistori i els assessors de la seu central de la institució, a Barcelona. ACA, 
Generalitat, V-89, fol. 23-24, 10è dubte resolt el maig de 1629 amb l’assessorament de Joan 
Pere Fontanella i Bernat Sala, seguint el procediment instituït pel capítol R. 39/1599. S’hi 
optaria per evocar a la seu central de la Diputació, a desgrat del capítol R. 29/1533, una causa 
que pretenia enjudiciar el diputat local de Girona tocant a una barca trobada a Sant Feliu de 
Guíxols amb mercaderies i diners que fraudaven els drets del General. Es legitimaria tal 
contravenció per criteris declarats de capacitat, oportunitat i utilitat, esgrimint un conflicte de 
competències o contenció de jurisdiccions que els oficials de Capitania General estaven 
provocant contra la Diputació en la matèria; el diputat local seria massa feble per afrontar-lo 
amb garanties. Vegeu un parer previ de consultors externs a Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, vol. V cit., p. 269-270. 
572. La figura de l’advocat fiscal del General no fou creada fins al 21.VI.1560, mitjançant una 
deliberació dels diputats i oïdors de comptes. Rebria cobertura jurídica a través del capítol R. 
10/1599, on se’n vindria a legitimar l’existència a base de censurar el modus procedendi antic 
de la Diputació, on, quan calia substanciar causes, un dels assessors ordinaris exercia com a 
advocat en defensa de l’interès del General i podia, més tard, juntament amb l’altre, aconsellar 
el consistori sobre la resolució del plet: “No és bé tornar a l’orde antich, que <h>u dels 
assessors servesca de advocat fiscal, de què se seguia grans inconvenients, y lo més principal 
era ser jutge de la causa que ere estat advocat de la part”. 
573. D’aquestes al·legacions en processos davant del General o davant la visita del General en 
referim al principi del subcapítol II.3.1. 
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Audiència de Catalunya i cada cop més estès al país574, per posar fi a la 

diversitat d’estils —i la conseqüent inseguretat jurídica— introduïda per la 

sovintejada rotació d’assessors575. Caldrà veure si el mandat seria executat 

eficaçment i amb celeritat. 

 

Durant el seu sexenni, Joan Pere Fontanella practicà de forma molt intensa 

aquesta funció d’assessorament jurisdiccional i, per la gran reverència amb què 

parlava de tot el que tingués esguart a l’ofici de jutge, suposem que gaudí molt 

de la substanciació de les causes. Els llibres de conclusions de 1623 a 1629 

estan farcits de la seva lletra576 —i la segona obra de doctrina que treuria a la 

llum, les Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, estarien trufades de ses 

resolucions al costat dels diputats577. Inequívocament, per la via de la praxi i de 

la difusió, el jurista olotí contribuiria com pocs altres a la dinàmica 

d’envigoriment del tribunal de la Diputació que s’estava produint des d’almenys 

la darreria del segle XVI.  

 

Potser la gran pega és que passaven entre les seves mans pocs casos com els 

que l’apassionaven i que li havien donat prestigi, els de dret de família i de 

                                                 
574. A les darreries del segle XVI havien impulsat l’homogeneïtzació processal en els diferents 
tribunals i seus de jurisdicció règia, general, territorial o local, la constitució 67/1585 —CYADC 
(1704) I, 3, 25, 6— o la 48/1599 —ibidem, I, 3, 25, 9. Àdhuc a la Diputació, de forma explícita, 
la constitució 11/1553 —ibidem, I, 3, 25, 3. La deliberació de 1609, per tant, obeïa un mandat 
legal amb mig segle llarg de retard. 
575. ACA, Generalitat, N-172, fol. 364v (5.XII.1609). Transcrivim aquesta deliberació donada la 
seva transcendència a efectes historicojurídics: “Los senyors deputats del General de 
Cathalunya, lo real absent del consistori y casa de la Deputatió per sa indispositió corporal, ab 
interventió dels senyors oïdors de comptes, lo real succeint en lloc y poder del deputat de son 
stament, com és dit, absent, attès y considerat que en moltes occasions se ha vist que en lo 
progrés de les causes hy ha moltes qüestions y altercats per les differents opinions que per la 
mudança de assessors se té en l'orde judiciari de la present casa de la Deputatió, deliberen, ab 
consell y parer dels magnífics assessors y advocats ordinaris de dit General devall scrits, que a 
cetero [insert. supra en totes] les causes se haja de observar l'orde judiciari ordenat per les 
constitutions de Cathalunya y observa la Real Audièntia y que per dit effecte sia la present 
deliberatió posada en les portas de la sala de la scrivania maior y en les portas a la scrivania 
maior, [a] baix, [on] servexen los ajudants de la scrivania maior, y sia fet tot lo necessari, no 
entenent los senyors deputats per la present deliberatió mudar cosa alguna en lo que toca a la 
exactió y executió de debitors del General”.  
576. ACA, Generalitat, G-50/3 —amb conclusions entre 1622 i 1628—, on Fontanella intervindria 
com a assessor ordinari a partir del fol. 43r; G-50/4 —amb conclusions entre 1628 i 1636.  
577. Al subcapítol II.9.2 tractem sobre les íntimes connexions entre les Decisiones i l’experiència 
fontanellana com a advocat i també, més significativament, com a assessor jurisdiccional a la 
cúria del veguer de Barcelona i sobretot a la Diputació del General. 
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successions, i en general qüestions de dret civil. No és menys cert, però, que 

es devia sentir intensament prop del poder en resoldre dossiers on estaven 

implicats personatges de gran notorietat pública ―i de gran fortuna― del 

Principat.  

 

Un altre handicap seria el de les resolucions que li tombarien i com li les 

revocarien. Fontanella, com qualsevol altre assessor ordinari de la Diputació, 

podia vanar-se d’estar assistint una jurisdicció que no admetia recursos al rei —

per tant, a la Reial Audiència de Catalunya. Però quasi podia resultar-li més 

humiliant estar subjecte, si els litigants feien un recurs de suplicació contra les 

seves resolucions, al parer de tres jurisconsults externs a la Diputació, extrets a 

sort d’una nòmina dels advocats acreditats de Barcelona578. A continuació —

II.6.4.2— analitzarem un cas on una conclusió fontanellana seria revocada 

d’aquesta forma i sentirem el lament del jurista per com “els tres desvinculats 

de la casa” jutjaven en “detriment” de l’interès del General. Acte seguit, per 

tancar aquest capítol dedicat a la Diputació, estudiarem —II.6.4.3— un cas ben 

diferent: el de tres resolucions on Fontanella intervingué que ben segur no 

deixaren indiferent a ningú, per la transcendència del seu objecte, per la 

relativa variació jurisprudencial que s’hi podria veure i per la connotació política 

que es podria intuir rera aquesta variació —en quant al trencament d’un pont 

entre la Generalitat i la monarquia. 

 

 

 

 

                                                 
578. Els juristes que havien de revisar les causes resoltes pel consistori amb consell dels 
assessors ordinaris contra les quals alguna de les parts hagués interposat una suplicació foren 
instituïts pel capítol R. 4/1547 per garantir l’equitat dels processos a la Diputació: “Ítem, com los 
deputats del General del principat de Cathalunya, en causes criminals, y encara en les civils, 
quan<t> donen alguna sentència, y de aquella se supplique, declaren ab los matexos 
assessors, lo que par és gran inconvenient, perquè aquells tart o nunca vindran contra lo que 
han declarat.” Eren doctors en dret externs a la institució —tot i que ben vistos pels diputats, els 
encarregats de proposar nou persones, de les quals se n’extraurien a sort tres. Aquest era el 
règim a partir del capítol R. 52/1599. Havia variat respecte el capítol R. 55/1585, on el nombre 
de doctors que entraven al sorteig era únicament de sis. 
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II.6.4.2. Anàlisi d’un primer cas significatiu: sobre la remuneració de qui hauria 

exercit alhora dos oficis de la Diputació molt estretament vinculats 

 

En aquest apartat oferim unes pinzellades sobre les problemàtiques que 

generava a la Diputació del General que Fontanella conegué la sempre 

complexa matèria dels oficis i dels salaris. Hi desfilaran qüestions relacionades 

amb la interpretació del dret positiu de la institució, amb la pràctica —que 

generava precedents—, coneixerem el marge de discrecionalitat que tenien els 

assessors a l'hora de jutjar les causes que es portaven davant del consistori, 

l’ús dels arguments de la doctrina europea, etc.   

 

El dia 1 de gener de 1615 la sort designà el regent els comptes de la Diputació, 

Francesc de Vallgornera i Santjust, per exercir durant dotze mesos les funcions 

de jurat en cap de Girona. Vallgornera volgué assumir l'ofici, segurament 

perquè li abellí servir la seva ciutat d'origen. En cas d'haver pres la decisió 

contrària de forma justificada, se l'hauria condemnat a pagar la pena de dues-

centes lliures que un privilegi de 1576 infligia als que recusaven participar en la 

gestió de la cosa pública local579?  

 

Els diputats i oïdors de comptes li concediren la llicència indispensable per 

absentar-se de Barcelona i per deixar d'ocupar el seu càrrec fins al 31 de 

desembre del mateix any580. Durant aquest període, qui faria les vegades de 

regent els comptes del General? La persona designada fou el notari Baldiri 

Miquel Sovies, l'escrivà adscrit a l'ofici581. Aquest ofici de suport burocràtic no 

havia estat instituït per capítols de Cort, sinó generat de forma espontània en el 

                                                 
579. Privilegi del lloctinent general de Catalunya, Fernando de Toledo, de 22.XI.1576, G. JULIOL 
(ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de Girona i 
Fundació Noguera, 2001, p. 509-513, esp. p. 510.  
580. ACA, Generalitat, N-175 ―primer registre de deliberacions del consistori del trienni de 
1614―, fol. 84v-85r: acord del 13.I.1615. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1: el 
15 de gener s'escrigueren dues cartes a la ciutat de Girona. En la primera, els membres del 
consistori es mostraven perfectament conformes i disponibles a permetre que Vallgornera 
s'absentés de Barcelona per fer de jurat en cap. En la segona, els visitadors del General que 
aleshores estaven en funcions excusaren el regent els comptes de desplaçar-se a la capital per 
declarar i asseguraren que podria prestar el seu testimoni en relació a diferents querelles des 
de Girona mateix. 
581. La interinitat de Sovies es decidí en la deliberació de 13.I.1615 suara indicada. 
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si de la Diputació ―i ratificat per via jurisprudencial a través de diverses 

sentències d’equips fiscalitzadors, la més recent la que els visitadors del trienni 

de 1617 dictarien el 14 de juny de 1621582.  

 

Sovies exercí, per tant, com a regent els comptes durant tot el 1615. Ara bé, 

només cobrà el salari que s'acostumava pagar-li quan feia d'ajudant. Quan es 

clogué el seu període d'interinitat, reclamà als diputats i oïdors de comptes que 

li satisfessin també un salari i uns complements retributius iguals als que 

Francesc de Vallgornera rebia ―i havia seguit rebent en tant que oficial absent 

amb el beneplàcit del consistori. És a dir, Sovies volia ser remunerat alhora 

com a ajudant del regent els comptes i com a regent pròpiament dit. Els 

diputats rebutjaren les seves exigències econòmiques, adduint que no havien 

estat pactades expressament. Aquest refús abocà Sovies a un procés judicial 

davant la pròpia institució, erigida en tribunal jurisdiccional.  

 

Joan Pere Fontanella conegué de prop les vicissituds d'aquest procés perquè 

es substancià mentre ell era assessor ordinari de la Diputació. Els arguments 

jurídics creuats entre Sovies i el procurador fiscal del General li requeriren un 

estudi aprofundit. Segurament per això, i perquè el plet afectava una matèria 

que era sovint objecte de controvèrsia a la casa del General, el nostre jurista li 

consagrà més endavant dos capítols de les seves Decisiones583.  

 

Sovies fonamentà la seva demanda sobre els següents punts584:  

Primerament, era una pràctica comuna i acceptada a l'època a Catalunya que, 

quan hom es subrogava en les funcions d'altri, se li pagava el sou d'aquest 

darrer, "et est ratio, quia subrogatus capit naturam eius, in cuius locum 

                                                 
582. Vegeu l’apartat II.6.3.1. 
583. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I. (1639), cap. 247-
248. El títol amb què Fontanella sintetitzà la matèria és: "De subrogatis relinquendis in domo 
Deputationis, et de salariis eorum". Al capítol 248.1 reconeixia la intensa dedicació que requerí 
la causa de Sovies: "Haec omnia quae, tam pro una, quam pro alia parte, fuerunt adducta in 
praecedenti decisione consideravimus, et examinavimus diligenter". Les cursives són de la 
nostra responsabilitat.  
584. Ibidem, cap. 247.2-11.  
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subrogatur"585. Apel·là a doctors com Stefano Graziani i el sicilià Garzia 

Mestrillo que havien escrit que a l'hora de satisfer remuneracions calia seguir 

els dictats del costum, independentment del que establís el dret positiu. 

En segon lloc, en la mateixa línia, quan els diputats concedien a una persona 

una llicència per exercir les funcions d'un oficial i no explicitaven que la 

substitució s'havia de fer amb un sol salari global, habitualment acabaven 

pagant dos sous, un per a l'oficial ordinari i un altre per a l'interí. Amb la ciutat 

de Barcelona, a més, la Diputació practicava el tracte següent: quan un oficial 

era designat conseller, el General li pagava el seu salari habitual durant l'any 

en què deixava d'exercir les funcions habituals, i també remunerava el seu 

substitut. Com que Girona tenia comunicats els privilegis, gràcies i 

prerrogatives de la capital, amb Vallgornera i Sovies calia seguir el mateix 

règim586. 

Finalment, un home que havia exercit dos càrrecs alhora, com que a la pràctica 

havia representat dues persones simultàniament, mereixia rebre les 

retribucions de l'una i de l'altra, "et est ratio, quia quando iura duorum deveniunt 

ad unum, et in una eademque persona concurrunt, tali casu tantum debet unus 

habere, quantum illi duo"587. Aquest darrer argument era el més fràgil ―i el més 

ambiciós― de Sovies. En cas que fos acollit pels que jutjarien la causa, el 

notari no sols es beneficiaria d'un augment retributiu ―allò que el regent els 

comptes rebia de més que el seu ajudant― sinó directament d'una percepció 

íntegra d'ambdós sous. 

 

El procurador fiscal del General estructurà la seva rèplica en dos grans 

eixos588: 

Ni les disposicions de dret romano-canònic ni els estatuts de la Diputació 

―concretament el capítol R. 13/1599― no permetien que un mateix individu 
                                                 
585. Ibidem, cap. 247.3.  
586. Ibidem, cap. 247.7: "Ultra quod, civitas Gerundae, cuius iuratus erat extractus dictus 
Vallgornera, ex privilegiis regiis gaudebat omnibus privilegiis, gratiis, et praerogativis civitatis 
Barcinonae, ubi istud inconcusse observatur, quod qui extrahitur consul, sive consiliarius, ponit 
substitutum in domo Deputationis, si in ea habet officium, cum duplici salario. Iure igitur 
videbatur dicto Sovies esse debitum salarium, quod petebat." Sobre la comunicació dels 
privilegis de Barcelona a Girona, remetem als capítols IV.7 i IV.12. 
587. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 247.9. 
588. Ibidem, cap. 247.12-23.  
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exercís alhora dues funcions. Hi havia el perill que no en complís correctament 

cap d'elles, que es generessin confusions, etc. Per tant, hi havia una 

incompatibilitat manifesta dels oficis de regent els comptes i d'escrivà seu. 

Davant d'aquesta situació, evidentment no es podia autoritzar la retribució 

doble i simultània de Baldiri Miquel Sovies, encara que l'any 1615 hagués anat 

sobrecarregat de feina.  

El capítol R. 22/1599 permetia les interinitats en els oficis del General amb un 

salari per a la persona que vacava i un altre per a la que la substituïa. Ara bé, la 

Cort havia volgut restringir aquest règim als casos de malaltia o d'impediment 

considerat just pels diputats. No es podia incloure Francesc de Vallgornera 

Santjust en cap d'aquests supòsits, perquè havia acceptat les funcions de jurat 

en cap de Girona de forma totalment voluntària. Si bé era cert que les 

ordinacions de la ciutat obligaven a tothom a assumir les seves responsabilitats 

en la gestió del municipi sota amenaça d'una pena pecuniària, el procurador del 

General defensava que a Vallgornera no se l'hauria pogut forçar perquè ja 

servia un interès públic superior al d'abast local, el de la Diputació de 

Catalunya:  

 
"Verum id non procedit, nec procedere potest respectu officialium Generalis, qui 

inserviunt Generalitati Cathaloniae, in quorum officiis, et exercitiis cum versetur majus, et 

communius bonum publicum, major, ac communior utilitas publica, praevalere ea sine 

dubio debet".589  

 

Davant les al·legacions d'uns i altres, què resolgueren els membres del 

consistori, assessorats per Pere Pla i Joan Pere Fontanella? El dia 11 de juliol 

de 1626 conclogueren que Baldiri Miquel Sovies tenia dret a un salari i a unes 

remuneracions complementàries superiors a les que se li havien pagat al llarg 

de 1615590. Havia merescut ser retribuït com a regent els comptes i no pas com 

a adjunt seu. Estimaren parcialment, per tant, les pretensions de Sovies. 

Diguem parcialment perquè no li acceptaren la petició de cobrar alhora els sous 

i els extres propis del regent els comptes i els del seu escrivà. Pla i Fontanella 

                                                 
589. Ibidem, cap. 247.22-23.  
590. ACA, Generalitat, vol. G-50/3, fol. 128v-129r.  
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consideraren que els dos oficis eren incompatibles. Ningú no podia ser alhora 

el seu cap i el seu subordinat: "Nemo enim potest sibi ipsi servire nech sui 

ipsius esse coadiutor imo per provisionem et acceptationem officij principalis 

cessavit in eadem persona officium coadiutoris."591  

 

Com concordaren aquest verdicte amb els capítols 13 i 22 del redreç de 1599 

reiteradament esgrimits pel procurador del General? En relació al 22, negaren 

que aquest preceptués les úniques circumstàncies en què els diputats i els 

oïdors de comptes podien concedir a un oficial una llicència per absentar-se de 

la Diputació i, en conseqüència, per nomenar un substitut. Subratllaren que, 

ben al contrari, la norma reconeixia un ampli arbitri als membres del consistori 

per avaluar les peticions d'una llicència. Quan aquesta era emesa, havia de ser 

tinguda per legítima592. El capítol R. 13/1599, que prohibia a un oficial del 

General exercir les tasques d'un seu company, fou neutralitzat de la següent 

manera per Pla i Fontanella: recordaren que el 19 de juny de 1612, a petició del 

racional de la Diputació, s'havia sotmès aquesta regla a una interpretació 

formal dels diputats i els assessors seguint les passes indicades al capítol R. 

39/1599. Desconeixem el que s'havia resolt exactament en aquesta ocasió593, 

però devia ser que no calia ser estricte en l'apreciació de les incompatibilitats 

entre certs càrrecs molt relacionats entre si594.   

                                                 
591. Ibidem. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 
248.12, recordà que s'aplicava un règim similar als oïdors de comptes quan es trobaven 
absents del consistori els diputats dels seus respectius braços. Per exemple, quan l'oïdor militar 
es trobava exercint provisionalment com a diputat per indisposició d'aquest darrer, no cobrava 
ambdós sous sinó el seu salari propi i un plus que l'equiparés al que hauria cobrat el diputat. 
592. Ibidem: "Constat ex serie et tenore dicti capituli 22 esse debitum duplex salarium 
quotiescumque alicui officiali Generalis conceditur simpliciter per dominos deputatos licentia se 
absentandi et nominandi et relinquendi subrogatum in locum suum ex aliqua causa illis per 
officialem representata quae eo ipso censetur habita pro legitima quod deputati eam modo 
supradicto approbant." Les cursives són de la nostra responsabilitat. 
593. Teòricament calia aixecar acta en un llibre de totes les interpretacions oficials que es fessin 
de capítols del General i del redreç del General. Malauradament en el volum on constaven 
aquestes actes, ACA, Generalitat, V-89, no s'hi troba cap referència de l'any 1612 ni que 
concordi amb la matèria que estem estudiant.  
594. ACA, Generalitat, vol. G-50/3, fol. 129r: "Quia tamen declaratione facta die 19 junij 1612 
super dubio formato per rationalem quae iuxta dispositionem capituli 39 (…) habet vim legis in 
eiusdem vel similibus casibus constat dictum Sovies declaratum fuisse habilem ad serviendum 
officium praedictum nech esse comprehensum sub dispositione dicti capituli 13". Curiosament, 
en les decisiones 247 i 248 Joan Pere Fontanella no féu cap menció de com s'havia solventat 
l'aparent rigidesa del capítol R. 13/1599. Potser li semblà poc adient estendre's en qüestions 
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Baldiri Miquel Sovies no es conformà amb la resolució de 1626. Tampoc 

l'acceptà el procurador fiscal del General. Ambdós decidiren recórrer-la. Sis 

anys més tard, no foren els assessors ordinaris de la Diputació sinó tres 

advocats externs a la institució ―Ribas i de Riu, Narcís Mir i Bonaventura 

Tristany― els que revisaren la causa. Amb ells Sovies tingué més sort. Li 

reconegueren que tenia dret a conservar el salari i els complements rebuts com 

a adjunt del regent els comptes l'any 1615 i a sumar-hi una quantitat igual al 

sou i als extres que en el mateix període havia cobrat Francesc de Vallgornera i 

Santjust595. Ribas, Mir i Tristany consideraren provat que, mentre Vallgornera 

havia exercit com a jurat en cap de Girona, Sovies havia assumit tant les seves 

pròpies funcions com les del seu superior. Unes i altres estaven prou ben 

diferenciades. Per tant, no s'havia donat una suspensió de facto de l'ofici 

d'escrivà del regent. Com que el dret comú disposava que a qui assegurava 

dos càrrecs se li havien de satisfer dos salaris, els diputats havien actuat 

irregularment tot intentant estalviar-se'n un ―el d'escrivà596. Joan Pere 

Fontanella, en les reflexions que plasmà el 1639 en les seves Decisiones, no 

es pogué estar de lamentar que el tribunal de la Diputació estigués sotmès a 

                                                                                                                                               
sobre la interpretació dels capítols del General i del redreç, tenint en compte que una bona part 
del seu públic es conformava amb unes pinzellades sobre els afers de la Diputació catalana.  
595. ACA, Generalitat, G-50/4 ―conclusions dictades pel consistori de diputats i oïdors de 
comptes i els assessors des del gener de 1629 fins al gener de 1636―, fol. 97v-98v. Conclusió 
de 22.XI.1632. 
596. Ibidem: "Quia tamen ex processu actis constat dictum Baudilium Michaelem Sovies per 
totum dicti anni 1615, curriculum vires duarum personarum gessisse, et duorum ministeria 
exercuisse et servitutes duorum fecisse, nempe dicti regentis compota Generalis et scriptoris; 
adeo ut integriter utriusque exercitij, et ministerij functionibus, et obligationibus satisfecerit: et de 
iure illi, qui duorum offici seu exercitia, exercet, ac duorum onera subit, et gerens cives duarum 
personarum, duas servitutes prestat, debetur utrumque salarium quod unicuius oficio, seu 
exercitio est annexum; cum in illo duarum personarum iura concurrant, quo casu, idem servatur 
in persona unius, quod in duabus personis servabatur…". Per justificar la compatibilitat del 
càrrec d'escrivà amb el de regent els comptes recordaren que a aquest darrer se li havien llimat 
responsabilitats "propter immensitatem negotiorum et pluralitatem diversarum functionum, 
quibus una persona vix satisfacere non poterat", i glossaren les que havien estat adjudicades a 
l'escrivà: "alterum vero minus principale, nec naturam, neque oficij nomen habet, imo exercitium 
scriptoris nuncupatur, cum eius ministerium, et labor totus in scribendo versetur, et huic 
exercitio fuit annexum certum, et determinatum salarium…". Prosseguiren combatent la idea de 
què l'escrivà era un ajudant del regent: "Nec possunt considerari tanquam coadjutus, et 
coadjutor, regens compota, et scriptor, quia coadjutus, et coadjutor dicuntur respectu eiusdem 
ministerij, et exercitij, quod per unam personam exerceri debet, et ita cessante, assistentia, vel 
interessentia, seu exercitio coadiuti intrat tunc in locum illius coadjutor, et non possunt ambo in 
simul concurrere in eodem exercitio, quod secus est, et contingit in regente compota Generalis, 
et scriptore praefatis, qui simul et eodem tempore in distinctis functionibus, et ministerij 
deserviunt Generali." Hem respectat el criteri de puntuació original.  
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aquesta situació: que uns juristes de fora poguessin capgirar impunement el 

que els experts de la institució, que en coneixien millor que ningú les 

particularitats i els interessos, havien resolt597. En relació a un altre cas amb 

idèntica sort, l’olotí repetiria la queixa, incidint addicionalment en el fet que els 

tres assessors forans no estaven subjectes a cap judici fiscalitzador, ningú els 

passava comptes pels seus actes598. 

 

II.6.4.3. Anàlisi d’un segon cas significatiu: litigis derivats de les crides contra 

els bandits 

 

Alguns dels afers en què Joan Pere Fontanella proporcionà assessorament 

jurídic als diputats i als oïdors de comptes constituïts consistorialment en 

tribunal des de 1623 fins a 1629 tocaven de ple el problema del bandolerisme 

que tant afectà la societat catalana i la d'altres espais polítics del sud d'Europa 

a l'edat moderna599. Es tracta de dossiers vinculats al pagament de certes 

                                                 
597. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 248.13: 
"Ducto tamen negotio in causa supplicationis ad tres iudices, qui solent sorte ad has causas 
extrahi, revocata fuit nostra sententia, non quod fundamenta procuratoris Generalis 
reprobarentur omnino, sed aliis rationibus moti, suum proprium salarium et sui principalis etiam, 
officiali adiudicarunt; eas in sententia inde lata videre poteris, meum non est amplius in hoc 
morari. Haec est miseria illius tribunalis, et sane non modica, ac propterea lugenda, quod non 
sint destinati iudices in eadem domo, sed capiantur doctores quasi exteri, unde quot quotidie 
infortunia in damnum Generalis, nos qui vidimus, testari possumus cum tota veritate." Les 
cursives són de la nostra responsabilitat. 
598. Ibidem, cap. 257.26: “Verum est quod postea iudicibus causae supplicationis, qui 
assumuntur per deputatos ex advocatis huius civitatis, prout eis placet, in satis quandoque 
magnum bonae administrationis iustitiae damnum, et praeiudicium, ut frequenti experientia 
quotidie experimur, quia isti non subiiciuntur syndicatui: non fuit visum extendere poenam hanc 
extraordinariam in omne illud, ad quod nos reum condemnaveramus, sed mitius cum eo se 
habuerunt, nihil moror, ego semper in his materiis arbitror ambos iudices putasse facere 
iustitiam, secundum quod est cuiusque sensus.” 
599. Ens abstenim d’oferir aquí un recull bibliogràfic exhaustiu sobre el banditisme o el 
bandolerisme a les societats mediterrànies de l’edat moderna, entre elles Catalunya. Ens 
limitem a una remissió genèrica a aparadors col·lectius de les recerques més recents F. 
MANCONI (cur.), Banditismi mediterranei (secoli XVI-XVII), Roma, Carocci editore, 2003. A 
casa nostra, seguint el camí obert, entre d’altres, per Joan Reglà, o els esquemes tradicionals 
qüestionats per N. SALES, Senyors, bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la Catalunya 
dels segles XVI al XVIII, Barcelona, Empúries, 1984, esp. cap. 1, i De Tuïr a Catarroja cit., p. 
167 i s., el millor coneixedor del tema —un tema ara desvinculat de l’àmbit estrictament rural i 
conjuntural— és sens dubte X. TORRES, El bandolerisme català del barroc: ¿’fill de la misèria’ 
o de la benestança?, dins d’A. ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El barroc català”, Barcelona, 
Quaderns Crema, 1989, p. 47-60, Els bandolers (s. XVI-XVII), Vic, Eumo Ed., 1991, Nyerros i 
Cadells. Bandolers i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640), Barcelona, Quaderns 
Crema, 1993, o El bandolerismo mediterráneo: una visión comparativa (siglos XVI-XVII), dins 
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recompenses que la Diputació del General havia promès públicament a les 

persones que contribuissin a la lluita contra la criminalitat organitzada. Se'n 

beneficiarien els homes que capturessin i lliuressin delinqüents o bé que 

oferissin proves concloents que permetessin identificar-los. Ens detindrem en 

tres d'aquestes causes judicials, que significativament es substanciaren en un 

espai relativament curt de temps, concretament entre el març de 1624 i el maig 

de 1625. La darrera de les que veurem donà lloc a dos capítols de les 

Decisiones fontanellanes600. El nostre advocat hi volgué fer conèixer els 

arguments que havia esgrimit la part actora del procés, que reclamava una de 

les recompenses publicitades per la Diputació, i els motius de què es valdria la 

institució per negar-li els diners. Aquests darrers ―els motius, no pas els 

diners― serien els que triomfarien en la resolució del plet en qüestió. Ens 

preparem, per tant, per assistir a un més dels múltiples exercicis que Joan Pere 

Fontanella realitzà de plasmació en una obra de literatura jurídica seva de la 

realitat que havia viscut de prop ―com a assessor de dignitaris amb jurisdicció, 

en aquest cas.  

 

Primerament farem una anàlisi de cadascun dels tres afers que hem 

seleccionat. Després els confrontarem entre sí, buscant-hi similituds i 

diferències, i avaluarem si els membres del consistori i els assessors es 

mantingueren fidels a uns mateixos paràmetres a l'hora d'enjudiciar-los. Rera la 

matèria objecte de la nostra anàlisi històrico-jurídica hi ha obert un interrogant 

de gran entitat: La Diputació, en quina mesura participaria de les sinergies que 

permetrien eradicar el bandolerisme de la Catalunya de l’alta edat moderna?  

 

A) Dues-centes lliures per la captura d'en Trucafort 

                                                                                                                                               
d’E. BELENGUER (coord.), “Felipe II y el Mediterráneo”, Madrid, SECCFSCQ, 1999, vol. II, p. 
397-423. 
600. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), capítols 245 
i 246. El títol amb què es sintetitza la matèria estudiada és "An deputatis Generalis Cathaloniae 
liceat facere praeconia, et edicta publica, cum promissione praemiorum, pro expulsione 
latronum, et aliorum facinorosum hominum." 
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El 2 de febrer de 1616, a l'hostal del Figueró601, ubicat en el camí reial entre Vic 

i Barcelona, una guarda extraordinària del General anomenada Joan Seguí 

tingué la mala sort de topar amb el temut bandoler cadell Gabriel Torrent, àlies 

Trucafort, i quaranta dels seus acòlits602. Deixem que sigui la documentació de 

l'època la que ens expliqui el calvari que patí aquest oficial de la Diputació:  

 
"T. Trucafort, ab quaranta de sa quadrilla poch més o mancho, prengueren en lo camí real 

qui ve de Vich a Barcelona, en lo hostal del Figaró, a Joan Seguí, guarda extraordinària 

del General, y aprés y aprés (sic) de haver-lo robat, trobant-li lo privilegi de guarda 

extraordinària, legint aquell ab alta veu, ab molt gran innomínia lo squisaren, fent-ne molts 

trossos, y a dit Seguí abrahonaren fent-lo agenollar per degollar-lo, y aprés, mudant de 

intent, li pagaren moltes bastonades ab un bastó molt gros, dexant-lo cassi per mort, dient 

dit Trucafort y los de sa quadrilla públicament quant squinsaren dit privilegi de guarda 

extraordinari y pagaven dites bastonades a dit Seguí que no conexien los deputats, y que 

lo mateix farien de qualsevol altres officials, axí reals com del General..."603 

 

El procurador del General recollí dades d'aquest lamentable incident i, el dia 11 

del mateix mes, presentà un informe als diputats i oïdors de comptes. Aquests, 

aconsellats per Joan Aroles i Pere Antoni Vinyola, que aleshores eren els seus 

assessors ordinaris, decidiren dictar unes crides amb les quals es prometien 

dues-centes lliures a qui els portés Trucafort. Del text de les dites crides, 

publicades el 18 de febrer, es veu que el que motivà la reacció visceral de la 

Diputació fou que amb l'agressió a Joan Seguí s'havia atemptat contra 

l'autoritat i la jurisdicció de la institució:  

 

                                                 
601. La denominació oficial vigent del terme municipal dins el qual es devia trobar aquest hostal 
és Figaró-Montmany. Ara bé, el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, elaborat 
per l'Institut d'Estudis Catalans i editat el 2003 per la Generalitat de Catalunya, estableix com a 
nom correcte "El Figueró i Montmany". Vegeu la nota que clou el capítol inicial "Procés 
d'elaboració i metodologia", p. XXIII. 
602. Vegeu X. TORRES, La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i 
bandolers, Vic, Eumo Ed., 1995, p. 79-102, 166-170 i 173-174, molt exhaustivament, sobre 
Trucafort i la seva quadrilla, els inicis de la seva activitat delictiva, la seva mobilitat geogràfica, 
la seva contribució als rebels de la vila de Ripoll contra el monestir el 1611, les batusses amb 
bandositats rivals dels nyerros i de simples bandits, l’assalt molt lucratiu d’algunes caravanes 
reials de moneda, els segrestaments i rescats consegüents...  
603. ACA, Generalitat, N-831, fol. 162v-163v, fragment inicial de la crida publicada pels diputats 
el 18.II.1616 per incentivar la captura d'en Trucafort. 

II.6. Els Fontanella a la Diputació del General



"[S'havia fet] en gran vilipendi y menyspreu de la autoritat y jurisdictió de dits senyors 

deputats".604 

 

En qüestió de tres mesos el capitost cadell veié canviar la seva sort. Després 

de ser acorralat devers Espinelves, Sant Hilari Sacalm, Roda i Sant Esteve d’en 

Bas, fou capturat a Joanetes. El 28 de maig l'algutzir ordinari del rei Miquel 

Joan Montrodon el conduïa davant la presència del diputat militar, Dídac 

d'Alentorn. Trucafort fou jutjat pels seus nombrosos crims pel Reial Consell 

Criminal. La província tingué en poc temps un enemic públic menys. Morí 

esquarterat605. 

 

Amb l'execució d'aquest home no s'acabà ni de bon tros el problema del 

bandolerisme a Catalunya. i tampoc es consumà el pagament de les dues-

centes lliures a Montrodon. Resultà que en la captura del malfactor hi havien 

intervingut diversos individus: d'una banda l'algutzir regi i els seus criats, d'altra 

part un pagès de Les Preses anomenat Bartomeu Ferrarons. Entre ells no 

només es disputaven la recompensa promesa per la Diputació, ans també 

altres quantitats ofertes per l'administració del nou virrei, el duc d'Alburquerque.  

 

Els diferents interessats intentaren un procés judicial presumiblement davant la 

Reial Audiència que donà lloc a una provisió l'any 1621. Segurament aquesta 

no satisféu a cap de les parts, les quals continuaren enfrontades fins que 

arribaren a un acord el 18 de novembre de 1623. Pactaren repartir-se en dues 

parts iguals tots els guanys derivats de la seva gesta de set anys abans. 

Francesc Sans i misser Felip Vinyes foren comissionats per anar a cobrar els 

diners.  

                                                 
604. Ibidem. 
605. Pervisqué la seva llegenda, ara bé, inferior a la de Serrallonga o Rocaguinarda; ses 
malvestats potser foren superiors als dels altres dos, però son ressó en l’imaginari popular 
―potenciat per la ‘literatura de canya i cordill’ retratada per A. ALCOBERRO, Visió popular del 
bandolerisme del XVII: una aproximació, dins de “[Actes del] Primer Congrés d’Història 
Moderna de Catalunya”, vol. II, Barcelona, Edicions de la UB, 1984, p. 569-577― i en la 
literatura no els igualà. X. TORRES, La Vall de Torelló als segles XVI i XVII cit., p. 83-85. La 
llegenda de Serrallonga segueix fent córrer rius de tinta. Heus-ne aquí el fruit més recent: 
Adriadna Sotorra ha compromès per al VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya, convocat 
el desembre del 2008 pel Departament d’Història Moderna de la UB, una comunicació titulada 
Joan Sala i Ferrer, àlies Serrallonga. De la història a la llegenda. 
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La Diputació es mostrà contrària a satisfer al noble i al jurista les dues-centes 

lliures promeses com a recompensa, la qual cosa conduí aquests a instar una 

causa contra el procurador del General. En el decurs d'aquesta, el representant 

legal de l'erari català argumentà que no es podia fer efectiva la quantitat perquè 

no concorria cap de les circumstàncies sota les quals estava permès als 

diputats gastar les pecúnies del General. Versemblantment s'escudà amb el 

capítol R. 2/1599, que havia restringit les causes que autoritzaven la Diputació 

a despendre els seus fons:  

 
“[Que diputats i oïdors] no pugan gastar ditas pecúnias del General sinó tant solament per 

defensió de les generalitats, drets y libertats de la terra y per casos de alegria de vinguda 

de rey, coronació o noces, demonstracions de dol, per comptes y obres necessàries, y no 

per altres casos.”606 

 

Al capdavall del procés, el 5 de març de 1624, els assessors ordinaris Pere Pla 

i Joan Pere Fontanella aconsellaren als membres del consistori que 

desestimessin les al·legacions del procurador del General i que resolguessin el 

plet a favor de Francesc Sans i de Felip Vinyes. Com fonamentaren la seva 

conclusió? Subratllaren la idea que els actes de violència comesos contra Joan 

Seguí per Gabriel Torrent àlias Trucafort i la seva quadrilla havien constituït un 

atac directe a la integritat i l'honor de la Diputació del General. Ressaltaren que 

la víctima dels fets era un oficial de la institució; que quan li fou trobat el 

privilegi de guarda extraordinària aquest fou llegit amb veu alta i amb "magna 

ignominia" i posteriorment esquinçat en molts bocins; que Trucafort havia dit 

públicament que no reconeixia l'autoritat dels diputats; i que estava disposat a 

infligir les mateixes salvatjades als oficials regis i als demés de la Diputació. Per 

tot això, calia interpretar que els diputats del trienni de 1614 havien actuat 

correctament quan havien publicat la seva crida de 18 de febrer de 1616, ja que 

els diners que hi havien promès eren "pro defensione generalitatum" ―noció 

prou indeterminada expressament prevista en el capítol R. 2/1599―: "Sic enim 

generalitates defenduntur procurando quod impedientes illorum exactionem et 

                                                 
606. R. 2/1599, extret de ACA, Generalitat, G-152/3. El títol del precepte era "Sobre los gastos 
que poden fer los deputats".  
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ministros et officiales ad id destinatos offendentes puniantur." Els assessors 

reforçaren la legitimitat de la seva conclusió esgrimint que aquesta estava en 

consonància amb altres casos resolts de forma similar a la mateixa Diputació 

―per tant, apel·lant al costum de la casa del General607. 

 

Aquesta conclusió judicial no fou recorreguda pel procurador del General, per la 

qual cosa els assessors Pla i Fontanella en dictaren una provisió d'execució 

poques setmanes més tard608.  

 

B) La captura de Joan Muntada, àlies lo minyó de Sant Llorenç 

Aquest cas ens obliga a remuntar-nos al dia 11 de desembre de 1609 i a situar-

nos a l'Hostal del Racó, que era un recer prop de La Roca del Vallès per als qui 

circulaven pel principal eix viari nord-sud de Catalunya609. Uns traginers de la 

ciutat de Girona no pogueren gaudir-hi del descans que buscaven perquè hi 

coincidiren amb alguns homes de la quadrilla d'en Perot Rocaguinarda. 

Aquests els robaren tot el que devien portar de valor a sobre: robes, diners, 

vestits, etc. També caigueren en mans dels bandits unes taxes que els 

traginers portaven a Girona amb el seu preceptiu albarà de guia ―que fou 

estripat― i unes caixes de ploms que els diputats els havien confiat perquè les 

lliuressin al col·lector dels drets del General de Perpinyà. Els ploms, que 

haurien d'haver servit per marcar les mercaderies que ja haguessin estat 

gravades fiscalment, foren tots llançats i dispersats per terra. 

 

Els robatoris i les bretolades dels homes d'en Rocaguinarda foren contestats a 

mitjan gener de 1610 pels diputats de Catalunya ―concretament pels del 

trienni de 1608, que es trobaven a l'equador del seu mandat. Aquests 

deliberaren fer unes crides públiques per incentivar la captura dels 

                                                 
607. ACA, Generalitat, G-50/3 ―conclusions del consistori amb els assessors―, fol. 56r-v. 
608. Ibidem, fol. 59r.   
609. Concretament aquest hostal es trobava dins la parròquia de Montornès, i el dirigien Pau 
Ricart i la seva muller. Ho aprenem a ACA, Generalitat, N-172, fol. 381v (12.I.1610): els 
membres del consistori deliberaren que es manés a les dites persones que anessin a la seu de 
la Diputació a Barcelona per testificar sobre el robatori que tingué lloc al seu establiment el dit 
11.XII.1609. 
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malfactors610. Fonamentant-se en què les activitats perseguides eren “en 

notòria emulatió y torp notable de la jurisdictió dels senyors deputats y del 

líbero comers y exercici d'ella y en evident diminutió y dany dels drets de 

aquell”, prometeren mil lliures a qui els portés el cèlebre bandoler originari 

d'Oristà, i dues-centes a qui els lliurés qualsevol altre dels homes de la seva 

comitiva611.  

 

Un pagès de la parròquia de Sant Feliu del Racó anomenat Mateu Busqueta es 

presentà als membres del consistori més d'un any més tard, a finals de juny del 

1612, "acompanyat" de Joan Muntada, conegut com "lo minyó de Sant 

Llorenç", que fins aleshores s’havia fet escàpol612. La presència del bandit 

impactà molt els diputats, que ordenaren la seva reclusió immediata a les 

presons reials de Barcelona. Una sessió de torments ben orquestrada permeté 

que Joan Muntada fes memòria i recordés l'assalt als traginers gironins del 

1609 i moltes altres malvestats. Quan es complien set dies exactes des de la 

seva detenció, el malfactor fou condemnat pel Reial Consell Criminal a suplicis i 

a la pena capital, no sense una altra sessió de tortures per fer-li cantar sobre 

els seus companys613. 

                                                 
610. ACA, Generalitat, vol. N-172, fol. 384v-385r, deliberació del 16.I.1610. 
611. ACA, Generalitat, vol. N-825, fol. 165v-167r. Les crides foren dictades el 19.I.1610. Dos 
dies després es deliberà que en comptes de ser copiades a mà s'imprimissin: ACA, Generalitat, 
vol. N-172, fol. 387r. 
612. A. FERRANDO, Cròniques bandoleres de Sant Llorenç de Munt, Barcelona, Abadia de 
Montserrat, 1988, p. 59-66, parla d'una ocasió en què els homes de la Unió contra els 
bandolers, encapçalats pel batlle Pere Agell, pararen un parany a Joan Muntada i a un seu 
company. Fou el capvespre del 7 d'abril de 1610. El lloc on havien de ser capturats era l'hostal 
de Sant Llorenç Savall, que regentava un tal Francesc Busqueta ―versemblantment un parent 
de Joan Busqueta. Els bandits s'escapoliren del parany, si bé Joan Muntada quedà nafrat d'un 
braç. Aprenem que seria presentat als diputats dos anys i escaig més tard a ACA, Generalitat, 
G-50/3, fol. 84v-85v, document que desenvoluparem en breu. 
613. ACA, RA, Conclusions criminals, vol. 38 (1612-1615), fol. 42v-43v. Conclusió del Reial 
Consell de 6.VII.1612, proferida per Francesc Bonet, Miquel Sala, Francesc Gamis i Miquel 
Rotllan. El relator de la causa havia estat el jutge de cort Pere Soler. De la instrucció del procés 
resultà que lo minyó de Sant Llorenç, enquadrat en la banda de Perot Rocaguinarda, havia 
comès com a mínim sis homicidis i múltiples robatoris d'importància. Transcrivim la condemna 
que se li infligí com un homenatge pòstum als homes que sofriren atrocitats similars o pitjors: 
"Fuit conclusum quod declaretur quod Joannes Montada alias lo minyó de Sant Lorens 
condemnetur quod est reus mortis et quod fustigetur palam et publice per loca solita civitatis 
Barcinone et quod amputentur ei auriculae et quod raptatus per terram ducatur ad locum 
supplicij et ibi juguletur per collum taliter quod naturaliter moriatur et anima ab eius corpore illico 
separetur et cadaver illius cindatur in frustra (…) et quod post latam sententiam et ante realem 
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Tot plegat devia fer pensar a Mateu Busqueta que l'hora de cobrar les dues-

centes lliures havia arribat. Res més lluny de la realitat. Dotze anys més tard es 

trobaria litigant contra el procurador del General perquè la Diputació li satisfés 

la recompensa promesa.  

 

En aquesta causa judicial, que fou substanciada pels diputats i els oïdors de 

comptes amb l'assessorament de Joan Pere Fontanella i Nicolau Freixenet, el 

defensor de l'interès públic tornà a al·legar que la Diputació no podia despendre 

els seus diners en casos no previstos expressament pel capítol R. 2/1599 

―com la persecució de malfactors no es contemplava en el precepte, la crida 

de 1610 havia de ser tinguda per nul·la―, etc. Pel cas que se li desestimés 

aquest argument, el procurador del General adduí que tots els delictes 

comesos per Joan Muntada havien estat objecte d'una remissió per part del 

virrei el 30 de juny de 1611 ―un any just abans que el malfactor fos capturat614. 

En virtut d'aquesta remissió, no es podria considerar que lo minyó de Sant 

Llorenç fos tingut per un delinqüent i en conseqüència la seva detenció no 

donaria dret a cap tipus de recompensa. El 4 de març de 1625 Fontanella i 

Freixenet desestimaren ambdós raonaments i condemnaren la Diputació a 

satisfer les dues-centes lliures promeses a Joan Busqueta. Entengueren que 

les crides de 19 de gener de 1610 havien estat dictades legítimament perquè 

perseguien la defensa de l'interès del General en la defensa de les generalitats. 

Amb aquest fonament de dret, Fontanella i Freixenet validaren la interpretació 

àmplia del capítol R. 2/1599 que els assessors ordinaris del trienni de 1608 

havien fet després dels fets de l'Hostal del Racó. Tingueren en compte que en 

altres ocasions s'havia autoritzat la dita interpretació. D'altra part, l'argument de 

la remissió dels delictes de Joan Muntada fou rebutjat perquè el virrei havia 

                                                                                                                                               
illius executionem torqueatur in caput sociorum dictorum latrociniorum et coadunationis 
fauctorum et receptatorum et de alijs criminibus et delictis de quibus infamatus existit."  
614. Perot Rocaguinarda, que figura amb lletres d’or a la novela més celebrada de la literatura 
espanyola ―T. de MONTAGUT, Lluís de Peguera (1540-1610) cit., p. 189― i els seus homes 
foren indultats a canvi de servir el rei a Nàpols. El cap de la quadrilla s'embarcà efectivament a 
Mataró el 21 de juliol de 1611, i morí presumiblement a la capital partenopea l'any 1635. 
Teòricament entre els que l'acompanyaren es trobava Joan Muntada. A. FERRANDO, 
Cròniques bandoleres cit., p. 65. Com veurem tot seguit, Muntada o bé no es trobava entre la 
tropa o bé tornà a Catalunya de forma clandestina. X. TORRES, Els bandolers (s. XVI-XVII), 
Vic, Eumo Ed., 1991, p. 177, sosté que aquesta fou una maniobra freqüent.  
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ofert aquesta gràcia sota unes certes condicions que el bandit no havia 

complert615. Per tant, la remissió no havia tingut efectes616.  

 

Per què s'estimà que l'interès del General en la defensa dels seus drets estava 

en joc en l'afer de l'hostal del Racó? Senzillament perquè s'havia donat la 

circumstància que, entre les mercaderies que transportaven els traginers de 

Girona, hi havia "las taxas que dits traginers aportaven y havien tret de la 

present ciutat ab albarà de guia del General per aportar a dita ciutat de 

Gerona"; els bandits se les havien repartides entre ells, "defraudant los drets de 

la bolla que per rahó de ditas taxas se devian al General". D'altra banda, quan 

Muntada i els seus havien extret els ploms que anaven dins de "molts cabassos 

y sarrions (...), lansant y escampant dits ploms per terra ab gran menyspreu del 

General y de la auctoritat de ses senyorias", havien actuat "directament en 

notòria emulatió y torp notable de la jurisdictió dels senyors deputats y del 

líbero comers y exercici d'ella y en evident diminutió y dany dels drets de 

aquell"617. 

 

El General, per tant, no només havia patit unes pèrdues puntuals dels seus 

drets i d'objectes que servien per a l'exacció d'aquests, sinó també un atemptat 

a la seva autoritat pública.  

 

C) Miquel Arenas i Francesc Solsona, un bandit i un lladre comú que no 

generaren dret a percebre cap recompensa 
                                                 
615 Com hem vist, l'indult només era vàlid per als homes d'en Perot Rocaguinarda que 
exercissin les armes per al rei a Nàpols. Si Muntada fou capturat a Catalunya era perquè no 
havia complert la seva part del pacte. La conclusió criminal de 6.VII.1612 ja referida amb què 
se'l condemnà a mort, ni tan sols mencionà la circumstància. 
616. ACA, Generalitat, G-50/3, fol. 84v-85v. Transcrivim la motivació d'aquesta resolució: "Quia 
tamen constat praeconium praedictum fuisse factum de consilio magnificorum assessorum 
Generalis praecedente informatione de interesse Generalis pro defensione Generalitatis, qui est 
unus ex casibus in quibus per dictum capitulum 2 Curiarum anni 1599 permititur dominis 
deputatis expendere posse pecunias Generalis, maxime secundum interpretationem quam 
dictum caput recepit per similes declarationes in contradictorio iuditio factas quae sunt in 
processu. Nech remissio allegata efficit ne sit debitum praemium petitum cum constet eam 
factam fuisse sub certa conditione quae cum non fuisset adimpleta ideo remissio nullum habuit 
effectum...". Com que el procurador del General no recorregué aquesta conclusió, el 9.V.1625 
els assessors ordinaris Pere Pla i Joan Pere Fontanella en decretaren l'execució ―ibidem, fol. 
88v. 
617. Expressions extretes de les crides del 19.I.1610 ja citades.  
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L'any 1625 el mercader barceloní Francesc Ros segurament creia que el 

consistori de la Diputació i els seus assessors ordinaris resoldrien en la mateixa 

línia jurisprudencial fins aquí presentada la causa que ell havia instat contra el 

procurador del General. El pare d'aquest mercader, Llorenç Ros, havia capturat 

anys abans Miquel Arenas, un lladre que actuava a les vies públiques i que era 

considerat un cap de quadrilla; també havia detingut i lliurat un lladre comú, 

Francesc Solsona. Havia corregut els perills inherents a aquestes accions 

enlluernat per la promesa d'una recompensa que els diputats i els oïdors de 

comptes del trienni de 1611 havien fet pública el 7 de desembre de 1613 

mitjançant unes crides618.  

 

Francesc Ros, com a hereu del seu pare, s'estimava mereixedor de tres-centes 

lliures ―dues-centes per la detenció de Miquel Arenas i les restants pel lladre 

comú619. El procurador del General es negava a pagar-les-hi. Quan els 

arguments d'un i altre foren presentats davant del tribunal de la Diputació, Joan 

Pere Fontanella i Pere Pla inclinaren la balança de la justícia a favor de la 

institució. Això succeí el 2 de maig de 1625620. 

 

A Francesc Ros no li serví de res apel·lar al compromís de pagar les 

recompenses que la Diputació havia adquirit amb les seves crides públiques. 

Tampoc l'ajudaren els precedents que pogué esgrimir ―entre ells el de 

Francesc Sans i Felip Vinyes de 1624, el de Joan Busqueta de dos mesos 

abans, etc. En el seu cas es féu prevaldre una interpretació literal ―segons 

com es miri restrictiva― del capítol R. 2/1599. Aquest limitava les despeses del 

General als supòsits referits més amunt i excloïa expressament els restants. 

Les malifetes que poguessin haver comès Miquel Arenas o Francesc Solsona 

no entraven dins cap de les categories taxades, per tant no mereixien cap 

recompensa. Millor dit, la recompensa que els diputats havien estipulat el 1613 

no podia ser pagada perquè havia estat promesa de forma il·legítima. 

                                                 
618. ACA, Generalitat, N-829, fol. 116v-118r. 
619. Ibidem. El tarifari de recompenses s'havia estipulat de la següent manera: la captura d'un 
cap de quadrilla era retribuïda amb dues-centes lliures, la d'un lladre de pas amb cent lliures, i 
l'aportació d'una prova plena contra un fautor de lladres comportava unes altres cent lliures.  
620. ACA, Generalitat, G-50/3, fol. 87r-88r.  
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D'aquesta manera, l'any 1625 la Diputació es desentenia de les seves pròpies 

actuacions de dotze anys abans.  

 

Com s'explica aquest viratge jurisprudencial? No hi havia, com en els demés 

casos, una afectació directa i fàcil d'establir entre els actes comesos pels 

malfactors i la integritat del General de Catalunya? Sí, existia, i a més era clara. 

El 1613 la Diputació estava pendent de la sort d'un ciutadà barceloní anomenat 

Felip Planas, que era un arrendatari de la bolla de Tàrrega al qual uns bandits 

havien capturat mentre s'ocupava de les seves gestions fiscals. El rescat que 

demanaven per lliurar-lo en vida era tant alt que la seva família no el podia 

afrontar. A partir d'aquest cas i d'altres similars els homes que havien contractat 

l'exacció dels drets del General no gosaven fer les seves funcions: 

 
"[El cas d'en Planas] té en gran extrem atemorizat a tots, tement més càurer en mans de 

dits ladres que ser cativats de moros, per los perills se veuen, en tant que molts, aprés de 

ser rescatats, venen a morir del que han patit y perden les vidas aprés de restar ses 

mullers fills y família del tot destruïts…".621  

 

Els ingressos d'aquests arrendataris disminuïen, pagaven menys als 

sobrecollidors, la Diputació veia perillar l'adjudicació del cobrament dels drets 

del trienni següent, etc. Existia un nexe causal indiscutible entre el bandidatge i 

l'interès del General. El propi Joan Pere Fontanella en deixaria constància, 

referint-se a la mateixa situació a partir de 1616, en el segon volum del seu De 

pactis nuptialibus.  

 

Les crides que els diputats havien publicat a finals de 1613, no comptaven amb 

l'aval de cap jurista? De fet, els havien donat suport diversos jurisconsults del 

Reial Consell de Catalunya ―el canceller, Josep Ferrer, Jeroni Santjust i 

Francesc Bonet―, després de reunir-se amb una subcomissió de sis persones 

                                                 
621. ACA, Generalitat, N-174, fol. 609v-610v. Deliberació de 31.X.1613 on els diputats 
expressen la seva preocupació per la situació que s'està emparant del Principat i es mostren 
disposats a emprendre mesures contundents contra la delinqüència organitzada. Entre 
aquestes hi haurà la publicació de les crides del 7.XII a les quals ens hem referit supra. Per a 
una visió de la pressió social i institucional causada per les accions cada vegada més 
encertades dels bandits, Dietaris de la Generalitat, vol. III cit., p. 128 i s. (11.IX.1613 i s.). 
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elegides d’entre una vint-i-quatrena dels tres estaments que havia tractat a fons 

la matèria622. Endemés, el mateix virrei s'havia implicat contemporàniament i 

personalment en la dinamització de la persecució dels bandits, i la ciutat de 

Barcelona havia adoptat el compromís de col·laborar en les mesures que es 

prenguessin623. Els assessors ordinaris de la Diputació, en canvi, no havien 

subscrit la iniciativa dels seus superiors. Això, però, no viciava les crides de 

nul·litat ―menys encara tenint en compte que aquestes ja gaudien dels 

recolzaments esmentats. 

 

A l'advocat de Francesc Ros no li serviren per a res els arguments que posà 

sobre la taula. Alguns els hem anat desgranant fins aquí. Un altre es 

fonamentava en diverses constitucions de Catalunya, concretament la Lo fruyt 

de les lleis de 1422 i la Confirmants de 1510, que atribuïen als diputats del 

General la competència de sortir en defensa ―pagant el que fos oportú― dels 

drets de la província quan aquests estiguessin amenaçats624. Aquest resultava 

força fràgil, perquè els dits preceptes protegien inequívocament l'ordenament 

jurídic català de les contrafaccions del rei i dels seus oficials. No se'n podia fer 

cap altra lectura. S'intentà també una apel·lació al dret comparat. A Aragó, on 

la capacitat de despendre els diners del General estava més restringida que a 

Catalunya625, s'havia reconegut als diputats ―ho testimoniava el comentarista 

                                                 
622. Deliberació de 31.X.1613 ja citada. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. I (1639), cap. 245.2, posa de relleu aquest fet de què els diputats actuaren 
seguint consells diversos i coincidents: "Non defecerunt in hac diligentia deputati Generalis 
Cathaloniae, qui ob interesse non modicum Generalitatis, ut dicemus, quod in hoc versabatur, 
convocatis pluribus doctoribus Regij Consilij, et alijs trium stamentorum Cathaloniae egregijs 
viris, eis commiserunt ut ipsis consulerent, quid agere in exonerationem suorum officiorum 
possent, et deberent, ad extirpationem, et erradicationem tanti sceleris, et mali. Praevaluit 
communi voto, quod deputati, adjuvando ministros regios, edicta publica per totam Cathaloniam 
publicarent…". Les cursives són de la nostra responsabilitat.  
623. X. TORRES, Els bandolers (s. XVI-XVII), p. 178-179. Les bones intencions de Barcelona es 
convertiren en fum a partir de mitjan de 1614. 
624. CYADC (1704), I, 1, 17, 8 i 15 respectivament. 
625. J. de SESSÉ, Decisionum Sacri Senatus Regii regni Aragonum, et Curiae domini Iustitiae 
Aragonum, causarum civilium, et criminalium, tomus secundus, Caesaraugustae [Saragossa], 
Apud Ioannem a Lanaja, et Quartanet, Regni Aragonum, et Vniversitatis Typographum. 
Expensis Ioannis a Bonilla, 1615. En la decisio 216 l'autor parlava de la regla per la qual els 
diputats aragonesos havien de comptar amb el beneplàcit del lloctinent del Justicia Mayor del 
regne cada vegada que volguessin fer una despesa superior a les tres mil lliures. Per a 
quantitats més baixes, la consulta al dit magistrat era facultativa. 
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dels furs Ibando de Bardaxí626― un ampli marge d'arbitri per gastar en utilitat 

del rei i del regne. Als diputats aragonesos, la facultat de dictar crides com la de 

1613 i de prometre recompenses com les que estaven en tela de judici a 

Barcelona no se'ls contestarien627. Què impedia que es prengués una resolució 

similar al Principat?   

 

Per als assessors Pla i Fontanella la resposta fou molt clara. Necessitaren un 

sol pilar per construir-la628. En les Corts de Catalunya celebrades a Montsó 

l'any 1585, a instàncies dels estaments629, s'havia promulgat una constitució, la 

n. 110, que no sols autoritzava sinó que incitava ―àdhuc obligava― els 

diputats a adoptar mesures per lluitar contra el crim organitzat630. Havia requerit 

un breu pontifici per executar-se631. Ara bé, aquesta norma només havia estat 

                                                 
626. I. de BARDAXÍ, Commentarii in quatuor aragonensium fororum libros, Caesaraugustae 
[Saragossa], Apud Laudentium Robles Regni Aragonum et Vniversitatis Typographum, 1592. Al 
fol. 41, n. 6, hi llegim: "Notatur insuper ex dicto foro, quod ad resistendum dictis alienigenis 
intrantibus ab praedictos effectus, possunt et debent Iustitia Aragonum, et diputati regni 
convocare gentes illius, et compellere dato salario debito ad hostiliter resistendum praedictis 
exteris (…) et ex nostro foro praetenditur, quod iuste, et foridice expendatur a diputatis in 
militibus, quos ad exclusionem grassatorum, et ad eorum punitionem sustinent ex quo fere 
omnes sunt gotholani et aquitani, qui annis praeteritis hostiliter, in viis publicis furabantur, et 
occidebant viatores." 
627. J. P. FONTANELLA recull aquests arguments a Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. I (1639), cap. 245.13-14. 
628. Ibidem, cap. 246.1: "Motivum fuit unum tantum". 
629. Malgrat formalment la corona aparegués com a font de la norma, foren els estaments els 
que l’idearen i impulsaren, sense que l’aparell regi hi toqués ni una coma: E. SERRA (coord.), 
Cort General de Montsó (1585) (...) Procés familiar del braç reial cit., p. 599 i 604. Ha batallat 
com pocs per trencar el tòpic de què el poder regi hauria estat l’únic actor de la societat en 
buscar la reglamentació de l’ordre públic la mateixa E. SERRA, per exemple a Signori 
‘bandolers’ e legislazione nella vita parlamentare catalana, dins de F. MANCONI (cur.), 
“Banditismi mediterranei (secoli XVI-XVII)” cit., p. 147-169, esp. p. 148-149 o 155. 
630. CYADC (1704), I, 9, 9, 4. La constitució començava amb les paraules "Són estats". En 
sintetitzem els trets principals que toquen al nostre discurs. La corona —autor només formal de 
la norma, vegeu la nota precedent—, tipa de l’abundància a Catalunya de delictes contra la 
propietat ―sovint perpetrats en grup―, en constatar com aquesta danyava el General pel biaix 
d’una disminució dels seus ingressos fiscals, havia obligat els seus advocats i procuradors 
fiscals a transmetre periòdicament, com a mínim cada quatre mesos, íntegra informació sobre 
els crims i els seus autors al directori de la Diputació. A partir d’aquestes dades, els diputats i 
oïdors de comptes tindrien el deure de confegir i publicar unes llistes de recompenses 
públiques ofertes als qui capturarien i lliurarien malfactors. Els premis, modulables, variarien 
entre les cinquanta i les dues-centes lliures en funció del rang del delinqüent i de les condicions 
―fonamentalment de vida o mort― en què seria feta efectiva la seva tradició a les autoritats 
competents.  
631. Aquest breu formalitzaria una dispensa per facultar el diputat i l’oïdor eclesiàstics a 
intervenir en uns assumptes de naturalesa criminal. Seria un element de complexitat addicional 
que versemblantment quedaria derogat quan la constitució 110/1585 deixés d’estar en vigor el 
1599. L’any 1610 el diputat eclesiàstic justificaria la seva manca de participació i de vot en afers 
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en vigor durant catorze anys, ja que en les Corts de Barcelona de 1599 no 

havia estat, a diferència d'altres, objecte de pròrroga632. Potser perquè molts 

sectors dels braços havien comprès que la Diputació no podia coadjuvar en un 

àmbit on l’aparell virregnal multiplicava les contrafaccions, o que havia estat 

destinant massa diners a una missió que no era de la seva estricta 

competència, i/o el General no en treia un benefici demostrable, i/o s’havia 

acabat convertint en un servei perquè la monarquia passés pàgina de l’afer 

Granollacs633? Fos pel que fos, el 1599 els braços i el flamant Felip II (III) 

havien coincidit en la voluntat de retirar als membres del consistori la seva 

recentment potenciada competència. Per tant, encara que de les paraules del 

capítol R. 2/1599 se'n poguessin deduir àmplies facultats per als diputats en la 

defensa dels drets del General, no s'hi podien entendre incloses les de dictar 

crides o concedir premis:  

 
"Cum Curia Generalis in principio non approbaverit hunc modum defendendi generalitates, 

et earum jura, sed immo expresse improbaverit, eo modo, quo diximus, non potest dici 

quod postea in dispositione dicti cap. 2 novae reformationis Generalis, voluerit 

comprehendere, et comprehendendo tacite approbare. Non enim approbare tacite quis 

praesumitur, quod aperte impugnaverat, et reprobaverat."634 

 

                                                                                                                                               
relacionats amb procediments per l’extirpació de lladres i bandolers per no haver rebut el 
dictamen demanat als assessors de la Diputació en relació a aquesta suposada derogació. 
ACA, Generalitat, N-172, fol. 381v (12.I.1610): "Lo senyor deputat ecclesiàstic diu que, attès 
que la constitutió de l’any 1585, en la qual se disposave se pogués donar premi als qui 
pendrien ladres o bandolers per los senyors deputats, és finida, y per causa de aquella se 
obtingué lo breu de Sa Sanctedad de poder entrevenir los deputat y oïdor ecclesiàstic en dites 
coses criminals ab certa modificatió, y, com dit deputat ecclesiàstic haja consultat ab los 
magnífichs assessors de la present casa y demanà son vot en scrits si, per ser finida dita 
constitutió dit Breu sie finit o no, y, encara no tinga resolutió de dit parer com los demanave, per 
tant, no entén votar en dits negocis que primer dits assessors no li hajen dat dit vot en scrits, 
dient-li si ho pot fer y entrevenir en dits negocis sens encórrer en irregularitat alguna." 
632. CYADC (1704), I, 10, 11, 6. Constitució 1/1599, "Primerament". 
633. Apuntem aquestes opcions a partir d’E. BELENGUER, Un balance de las relaciones entre 
la corte y el país: los «greuges» de 1599 en Cataluña, en “Estudis” 13 (1987), p. 99-130, esp. p. 
112-118, E. SERRA, Constitucions i Redreç cit., p. 170, o de M. PÉREZ LATRE, Les torbacions 
de Catalunya (1585-1593). De les Corts a la suspensió del nou redreç de la Diputació del 
General, en “Afers” 23/24 (1996), p. 59-98, esp. p. 90-91, o id. aut., Diputació i monarquia cit., 
p. 476. 
634. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 246.11-
12. 
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Per quina raó a Sans, Vinyes i Busqueta se'ls havien satisfet els premis pels 

quals havien pledejat poc temps abans, i Francesc Ros havia de córrer una sort 

diferent? Senzillament, argumentaren els assessors ordinaris del General, 

perquè les crides que havien legitimat que als primers se'ls paguessin 

recompenses no entraven dins del camp d'acció de l'efímera constitució 

110/1585. Es tractava de crides particulars, adreçades a la detenció de 

persones precises que havien comès actes de violència determinats contra els 

interessos del General. En canvi, l'edicte de 1613 no podia generar els efectes 

promesos perquè estava formulat de forma general, abastava tots els bandits 

de Catalunya, sense que importés el bé jurídic contra el qual havien atemptat.  

  
"Neque obstat quod dicebatur in ultimo contrario, de aliis declarationibus factis pro 

hujusmodi praeconiis, et illorum validitate, quia non est verum quod ab anno 1599 in quo, 

ut diximus, fuit reprobatus is modus defendendi generalitates, ad praesentem diem, tale 

quid fuerit decisum, bene verum est quod fuit etiam per nos metipsos, et alios assessores 

Generalis declaratum super aliquibus praeconiis similibus et adjudicavimus praemia. Sed 

non erant facta in forma constitutionis anni 1585 reprobata, nempe generaliter pro 

persequutione latronum, sicut istud, de quo in praesenti agimus, sed particulariter pro 

quibusdam particularibus casibus, qui successerant in damnum, et laesionem Generalis, et 

illius praerogativarum. Tunc enim non est reprobatum quod nominatim contra illas 

personas, quae haec mala fecerunt, fiant praeconia, ut illis mediantibus possint puniri, 

casus igitur sunt diversi".635 

 

Tal explicació i les distincions que la recolzaven podien ser molt opinables. Una 

simple apel·lació al "ne sub fide publica quis remaneat deceptus"636 i als 

principis de dret natural cristià que impregnaven i informaven tot el pensament 

jurídic de l’edat moderna, no serviria perquè Francesc Ros guanyés el que prou 

legítimament considerava seu? O potser —podem aventurar— és que hi havia 

favoritismes o enemistats personals dissimulats rera el viratge jurisprudencial 

del tribunal de la Diputació? O —plausiblement— la constatació que el fisc del 

                                                 
635. Ibidem, cap. 246.15. 
636. Al subcapítol II.3.2, tot parlant de la quaestio criminalis num. 39 de Lluís de Peguera, 
introduïm els riscos per a l’ordenament paccionat català inherents a la instrumentalització de 
principis com aquest i del propi dret natural.  
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General s’arruïnaria si seguien multiplicant-se els ‘caçarecompenses’, i s’havia 

decidit posar l’aturador als premis? 

 

Si fem capmàs i relacionem el que hem anat veient en relació als tres dossiers 

—Trucafort, minyó de Sant Llorenç, Miquel Arenas—, treure l’entrellat del tema 

és senzillíssim. Cal preguntar-se tres coses: 1) Per què es tardà vuit, tretze i 

dotze anys respectivament —prenent com a data a quo d’aquests terminis la de 

detenció de cadascun dels bandits— a substanciar-se o resoldre’s davant del 

tribunal de la Diputació les causes sobre premis impagats? Segurament perquè 

calien uns creditors molt influents que obrissin el camí, i foren els que 

estigueren pledejant davant la jurisdicció règia fins al 1621 i no tancaren una 

concòrdia fins al novembre del 1623. Moment en què incoaren un procés 

davant del General, resolt amb gran diligència. Els demés creditors s’hi 

emmirallarien. 2) L’actuació de Llorenç Ros, era susceptible de desvincular-se 

d’atacs al General i a la seva jurisdicció? No, per bé que aquests no constessin 

expressament a les crides on es prometien les controvertides recompenses. 

Qualsevol jurista hauria pogut contextualitzar tals crides amb el procés 

deliberatiu molt participatiu que les havia engendrades, molt marcades pel cas 

de Felip Planas. 3) Fontanella, o Pere Pla, eren sospitosos de tebior en la lluita 

contra el bandidatge? De cap manera. Hom recordarà com l’olotí, en el segon 

volum del De pactis nuptialibus, havia evitat condemnar les mesures 

anticonstitucionals empreses pel virrei duc d’Alburquerque el 1616, per les 

quals s’havien demolit castells i cases on diversos bandolers acostumaven a 

trobar refugi; unes mesures amb complexíssimes implicacions iusprivatístiques 

sobre dots garantits amb hisendes de marits, etc.637   

 
En definitiva, què estava en joc el maig del 1625? No pas un mer càlcul o un 

desig de restringir la contribució del General amb l'aparell virregnal en un àmbit 

material precís. Ben altrament, dues coses claríssimes i interrelacionades, i al 

nostre entendre tant legítimes com enraonades: D’una banda, el respecte 

escrupulós a l’àmbit jurisdiccional de la Diputació del General —no en va, de 

                                                 
637. Ho mencionem en tractar sobre les funcions consulents dels assessors ordinaris de la 
Diputació, a l’apartat II.6.4.1. 
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les que hem vist, la de 1613 era l’única crida que s’havia publicat amb avals 

jurídics únicament de quatre ministres del Reial Consell de Catalunya, sense la 

conformitat dels assessors del General638—; per altra part, i de manera 

connexa, la convicció de què els necessaris canvis a l’esquema institucional 

català en relació a la lluita contra el bandidatge haurien d’operar-se en unes 

Corts cada cop més reivindicades i esperades, i no pas en les rutines 

conjunturals, mutables i influenciables d’un Reial Consell i/o d’una Diputació del 

General.  

 

Precisament és en Corts on el tema s’acabaria tocant amb plena legitimitat a 

partir de 1626, a instàncies —entre d’altres— de la ciutat de Girona, a través 

d’un projecte normatiu prou interessant. Convidem el lector a comprovar-ho al 

capítol oportú —el IV.8—, on la Diputació i Joan Pere Fontanella com a 

assessor ordinari seu també hi tenen un racó. Tal comprovació no cal pas fer-la 

de forma immediata, puix ara toca evocar el fantasma de la freqüent provisió 

d’assessors ordinaris —en definitiva, puntals jurídics i institucionals— de la 

Diputació per a places de doctor —magistrat o jutge de Cort— del Reial 

Consell, maniobra prou practicada per l’aparell regi al llarg de les dècades 

prèvies. Toca descriure un tram de la vida de l’olotí centrat entre la seva 

pretesa aspiració a accedir a la màxima jurisdicció règia i el mantenir-se, no 

sempre fàcilment, integrat en equips de suport jurídic a municipis. 

 

No sense abans anticipar que la provisió en el si de la Diputació de l’assessor 

ordinari cridat a substituir Joan Pere Fontanella seria tant o més sorollosa que 

la seva pròpia, que hem estudiat a l’apartat II.6.3.4. Els diputats i oïdors de 

comptes que clourien el trienni de 1626 no haurien estat capaços, malgrat 

repetits intents de negociació, de posar-se d’acord entre tres candidats, Gaspar 

de Sagarra, Pau Boquet i Francesc Soler. Ho evidenciarien tot just acabat el 

seu mandat, el primer d’agost de 1629, quan mantindrien, tant ells —per una 

banda— com els candidats a assessor —per una altra—, tenses i infructíferes 

                                                 
638. Al subcapítol II.9.2 identifiquem una altra via per la qual, a finals de la dècada de 1630, 
Joan Pere Fontanella fortificaria l’àmbit jurisdiccional del General del qual ell hauria estat el 
pern entre 1623 i 1629.  
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reunions a hores intempestives —per exemple, al moment programat perquè 

els nous consistorials prestessin el preceptiu jurament639. La judicialització de 

l’afer obligaria els nous diputats a adoptar una solució de compromís, 

consistent en proveir en el preuat càrrec un quart jurista, Felip Vinyes640. Com 

era previsible641, aquest hi duraria poc, puix seria promogut a magistrat de la 

Reial Audiència, en el context d’un pla de la cort perfectament calculat per 

desarmar les institucions catalanes642; son substitut des de la tardor de 1630, el 

canonge Josep Ramon643, també seria un assessor ordinari del General efímer. 

Provisions successives serien igualment problemàtiques i a vegades també de 

poca durada644, la qual cosa donaria encara més relleu —si calgués— al 

sexenni 1623-1629 del nostre Joan Pere Fontanella. 

                                                 
639. ACA, Generalitat, VG-87, querella 7.  
640. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 292-293 (30.VIII.1629).  
641. J. VILLANUEVA, Felip Vinyes (1583-1643): su trayectoria política cit., p. 314 i s., detecta 
que ja l’any 1622 la cort hauria besllumat la necessitat d’atreure cap a la monarquia els serveis 
de l’arrauxat advocat ripollès; l’any 1626, a canvi de la seva docilitat en tant que jurista en el 
context de les Corts, Vinyes hauria obtingut un compromís ferm de ser proveït a una 
magistratura del Reial Consell i Audiència de Catalunya; el jurista en reivindicaria la 
materialització al llarg dels anys següents; aquest era el seu únic i anhelat objectiu 
professional. 
642. Ibidem, p. 320: “Esta designación parece entrar en un plan perfectamente calculado para 
desarmar a las instituciones catalanas: en la Diputación, los dos asesores en ejercicio (Bernat 
Sala y Vinyes) y el abogado fiscal (Magarola) fueron reclutados simultáneamente para la 
Audiencia, que ciertamente tenía necesidad de una renovación de personal”.   
643. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 342-345: el 3.IX.1630 Vinyes 
presentaria formalment al consistori la seva provisió a la Reial Audiència. El 5.X afloraria 
obertament que s’havia suscitat un intens debat —un altre— entre tres candidats a succeir-lo; 
els diputats i oïdors de comptes no aconseguirien consens ni entorn d’aquests ni de dos altres; 
finalment els consistorials dels braços eclesiàstic i militar imposarien el canonge barceloní 
Josep Ramon —Gili Rull només obtindria els vots del diputat i l’oïdor reials. Ramon, més 
estones malalt que no pas sa, duraria un any i escaig en l’ofici. Traspassaria el 21.XI.1631. 
Aquest advocat aconduït pel municipi de Tortosa té un gran protagonisme al capítol II.7.  
644. Vegeu l’apartat IV.8.5.3.  
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II.7. La il·lusió insatisfeta d’una magistratura al Reial Consell i 
la protecció de Fontanella als seus familiars juristes (1627-34) 

 

II.7.1. Joan Pere Fontanella es queda a les portes de seure al més alt tribunal 

regi de Catalunya. Primer intent d’aproximar parents a places d’assessorament 

municipal de la seva titularitat 

 

Com ja hem donat a entendre, fer d’assessor ordinari de la Diputació comporta 

una influència política remarcable i també sentir, durant un bon nombre de dies 

l’any, el tremp de l’activitat jurisdiccional, ni que sigui sense tenir-ne la titularitat 

i en relació amb unes matèries prou concretes. Per això, el sexenni de mitjan 

1623 a mitjan 1629 serà recordat per Joan Pere Fontanella com un període de 

plenitud. Amb la perspectiva del temps, no dubtarà en afirmar que el seu 

prestigiós ofici d’antany fóra el millor del món si no fos de durada limitada 

―“nullum, si non esset temporale, melius officium”645. Importa dir que el goig no 

sols el predicarà a nivell de realització personal, ans també de satisfacció 

retributiva: l’olotí no tindrà inconvenient en reconèixer que el servei prolongat a 

la Diputació del General ―com a assessor ordinari i altrament― li haurà 

reportat nombrosos beneficis econòmics, com a tants altres646. Aquest darrer 

aspecte no és negligible, com es va veient al llarg del present treball, tant si el 

mirem des de la fixació del nostre protagonista per guanyar doblers com des de 

la seva preocupació perquè els pagaments als oficials públics siguin adequats 

per estimular-los al servei de la cosa comuna647. 

 
Per molt fructífera que resulti la connexió entre Fontanella i la Diputació del 

General, aquesta mai no podrà eclipsar l’objectiu professional més ambiciós de 

qualsevol advocat català de primer rang a les dècades de 1600, 1610 o de 

                                                 
645. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 258.23. 
646. Ibidem, cap. 252.1: "In domo Deputationis (…) tum etiam ob illius magnas divitias, affluit 
enim multis, quarum et nos in satis considerabili parte participes fuimus in diversis officiis quae 
in eadem domo aurea diversis temporibus gessimus.”  
647. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. II 
(1622), cl. 5, gl. 7, cap. 13. 
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1620, fos quin fos el seu origen geogràfic o ascendència social648: entrar a 

formar part, com tants altres antics assessors ordinaris de la Generalitat649, de 

la selecta nòmina de magistrats del Reial Consell i Audiència del principat de 

Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya. Ho fa inevitable el prestigi de 

què aquest s’ha anat revestint, de forma perfectament calculada650, a imatge 

―tot i que no en termes idèntics― d’òrgans polítics i judicials anàlegs d’altres 

espais polítics de l’Europa moderna, els coneguts com ‘grans tribunals’651. Cal 

                                                 
648. M. A. FARGAS, Família i poder a Catalunya, 1516-1626. Les estratègies de consolidació de 
la classe dirigent, Barcelona, Fundació Noguera, 1997, p. 213 i s.  
649. J. L. PALOS, Autoridad real y mediación ministerial cit., p. 54, ridiculitza la pretensió d’un 
aparell monàrquic com l’hispànic de l’edat moderna de dotar-se d’un “ministerio togado fiel 
correa de transmisión de la voluntad real” i comptar alhora amb juristes que s’haguessin forjat 
al servei d’institucions provincials com la Diputació —“hombres que (...) habían sido formados 
en una cultura jurídica que valoraba mucho la independencia de las instituciones y asimilaba 
mal las injerencias exteriores (...) hombres para los cuales defender la autoridad del rey frente 
a otras instancias resultaba perfectamente compatible con la defensa de su propia autonomía 
con respecto a la corte.” Hem clos el capítol II.6  referint un nucli d’assessors ordinaris de la 
Diputació que farien el salt al Reial Consell en qüestió de mesos. 
650. Vegeu sinó les instruccions que se li escriuen el 4.II.1554 a un flamant virrei com és el 
marquès de Tarifa, J. BUYREU, Noves perspectives sobre la institució virregnal a Catalunya, 
en “Afers” 60 (2008), p. 377-400, p. 386, cap. 2on.: “[A los magistrados del Real Consejo de 
Cataluña] Avéis los de (...) honrar los mucho en lo público y darlos favor y auctoridad para 
quellos la tengan y sean respectados en las provisiones que hizieren de las partes y de todos 
los de la provincia, pues como sabéis ninguna cosa conserva más la justicia que ser tenidos en 
mucho y respectados los ministros della”. La continuació de la directriu és menys respectable, 
més indicativa del que referirem en breu sobre la parcialitat dels membres de l’alt tribunal 
català: “en particular avéis de procurar de informaros y ver quienes y para lo ques cada uno de 
los dichos doctores, y qué fines e intenciones tienen para poderos servir offresciéndose el caso 
de los que paresciere ser más a propósito y de mejor zelo en la ocurrencia de los negocios, y 
para poder tratar a cada uno en lo secreto como fuere menester.” 
651. Vegeu una síntesi bibliogràfica encara vàlida, si bé superada, de les recerques itàliques en 
matèria de grans tribunals a A. CAVANNA, La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella 
più recente storiografia italiana, Milano, Dott. A. Giuffrè Ed., 1983, p. 76-93. Pel que fa a les 
Cours de Parlement franceses, de naturalesa diferent, però en una posició comparable als 
Senats o Senati —J. KRYNEN, Une assimilation fondamentale. Le Parlement ‘Sénat de 
France’, dins de D. MAFFEI (prom.), “A Ennio Cortese”, Roma, Il Cigno Edizioni, tom II, 2001, p. 
208-223. Les diverses institucions anàlogues a la monarquia Hispànica les resumeix T. 
CANET, Los tribunales supremos de justicia: audiencias y chancillerías reales, dins d’E. 
BELENGUER (coord.), “Felipe II y el Mediterráneo”, cit., vol. III, p. 565-598. De tots plegats, 
probablement el gran tribunal europeu de l’edat moderna que més projecció i respecte 
aconseguiria per a les seves resolucions judicials seria el Sacro Regio Consilio napolità, a la 
llum del brocard que refereix V. I. COMPARATO, Uffici e Società a Napoli cit., p. 199: 
“Auctoritas Sacri Regii Consilii me terret” —vegeu a la p. 437 la seva planta d’oficials i a les p. 
197-208 la petja “quasi assolutistica” de les seves provisions sobre el Mezzogiorno dels segles 
XVI-XVII. Els aduladors del Senat milanès no es quedarien curts a l’hora de proclamar-ne 
l’autoritat en termes de presumpció d’infalibilitat, com demostra A. CAVANNA, La conscience 
du juge dans le ‘stylus iudicandi’ du Sénat de Milan cit., esp. p. 238. En cas de viure avui, no 
tindrien paraules per lloar la molt meritòria obra de reconstrucció del tribunal, el seu stylus 
iudicandi, fórmules processals etc., a càrrec d’A. MONTI, Iudicare tamquam Deus. I modi della 
giustizia senatoria nel ducato di Milano tra Cinque e Settecento, Milano, Dott. A. Giuffrè ed., 
2003. 
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dir que estem parlant d’un prestigi no exempt de zones d’ombra, particularment 

per un sentiment difós de parcialitat a favor del rei652 —també per períodes on 

l’actuació d’uns magistrats implicats en les bandositats de nyerros i cadells 

hauria estat condicionada per interessos particulars653. 

 

En la seva literatura jurídica, Fontanella donarà repetidament testimoni de la 

seva admiració per la més alta jurisdicció règia de Catalunya, pels seus 

integrants i moltes de ses resolucions654 —fins al dia d’avui mancades, sigui dit 

de passada, d’una anàlisi crítica655. Nogensmenys, com a advocat que hi haurà 

                                                 
652. M. PÉREZ LATRE, ‘Dogmatizadores de malas doctrinas’ cit., p. 418, a partir de la “potestat 
reial de suspensió dels privilegis de nomenament” dels seus magistrats. Hem trobat un rebuig 
molt gràfic d’aquesta potestat —revocatòria, més que no pas suspensiva— enmig de les 
propostes de textos constitucionals de Girona de cara a les Corts de 1585, la n. 47 —AMGI, 
MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 8[bis]r-v (18.VI.1585?)—, que postularia que els 
nomenaments dels doctors del Reial Consell tornessin a ser vitalicis i irrevocables, per garantir 
la independència de l’alt òrgan jurisdiccional i polític: “Ítem com se veja a la clara lo gran dany 
dóna als poblats del principat de Cathalunya lo [h]aver admesos los privilegis dels doctors del 
Real Consell ab lo beneplàcit de sa Magestat, de <h>ont se segueix no gozar (i. e. gosar) los 
doctors del Real Consell votar líberament en les coses tocants als interessos de Sa Magestat, 
per·ço supplica la dita Cort a vostra magestat statuhir y ordenar que los privilegis dels doctors 
del Real Consell sian tornats a la antiga forma y llevat d’ells lo beneplàcit de sa magestat, y que 
no puguen ser remoguts de llurs officis sens coneguda de dret.”  
653. X. TORRES, Les bandositats de nyerros i cadells a la Reial Audiència de Catalunya (1590-
1630): ‘policía o alto gobierno’?, en “Pedralbes” 5 (1985), p. 147-171.  
654. D’entre moltes proves d’aquesta admiració, una de les nostres preferides és J. P. 
FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. II (1622), cl. 5, 
gl. 1, p. 1, cap. 36: “Hic est bonus modus compellendi patrem ad dotandum, taxando dotem 
iudicis officio, et condemnando patrem ad eam solvendam, et magis facilis, quam illi qui supra 
sunt praetacti, de indicenda mulcta, capiendis pignoribus, et carceranda persona patris, qui 
habent in se quamplurimas, et inextricabiles difficultates. Hoc unum est nostro perspicacissimo, 
et oculatissimo Senatui prae aliis concedendum, quod si ullus est in universo orbe cui sit 
desuper datum, ut in administratione iustitiae cum rectitudine, prudenter, et sapienter procedat, 
is unus est, conservet eum Deus in aevum incolumen.” 
655. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 119.  E. BELENGUER ha optat, tot referint-se al 
conjunt d’Audiències règies de la Corona d’Aragó de l’edat moderna, per una valoració 
similarment conciliadora a La Monarquía Hispánica vista desde la Corona de Aragón, en 
“Estudis” 20 (1994), p. 57-82, esp. p. 69: “Las Audiencias Reales en la Corona de Aragón 
contribuyeron (...) a afianzar la administración real al frenar todo posible dictado unilateral del 
virrey tanto como los rigorismos forales regnícolas”. En canvi, s’ha mostrat més incisiu J. L. 
PALOS, ¿El Estado contra Cataluña?, en “Manuscrits” 13 (1995), p. 143-154, esp. p. 144 i s., 
tot relacionant el Reial Consell i Audiència erigit per Ferran II a Catalunya a la darreria del segle 
XV amb un “ambicioso programa de asentamiento de la autoridad real” inspirat en la cultura 
política castellana; seria un entramat institucional que operaria en el terreny del dret, el factor 
més immediatament determinant en la configuració de la identitat catalana al trànsit cap a l’edat 
moderna. No obstant aquest esperit inicial, l’operació acabaria donant uns fruits escassos 
degut a un endèmic ofec financer de l’alt tribunal i a què les autoritats de legitimitat ascendent 
sabrien aprofitar la judicialització creixent de la vida pública durant el regnats dels reis de la 
casa d’Àustria. 
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conduït múltiples litigis656 i n’haurà conegut la variabilitat de parers i moltes 

incidències657, rera la ingent devoció que li professarà —quasi reverencial658—, 

no hi mancaran diferències de criteri i apunts crítics659, àdhuc propostes legals 

d’esmena660. Tot donant per fet que una institució poderosa amb tanta història 

sobre les espatlles canvia molt difícilment i lenta els seus usos i estils, assumits 

però no sempre compartits661. L’ambivalència serà inevitable.  

 

I amb això abordem la qüestió sempiterna: Joan Pere Fontanella, ell també, 

com els seus col·legues contemporanis, sospirarà per seure a la Reial 

Audiència catalana? Estàvem decidits a no ficar-nos en aquest aquest terreny 

pantanós i sobredimensionat a menys que tinguéssim dades inèdites per 

aportar-hi. Finalment, ha estat el cas. I podem respondre que inequívocament 
                                                 
656. L’olotí incidirà sovint en el diàleg o la interacció de la magistratura i els operadors jurídics 
com ell en la conformació dels parers —ergo, la jurisprudència— de l’alt tribunal. Vegeu a tall 
d’exemple J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, 
vol. I (1612), cl. 3, gl. 3, cap. 65, tot recordant com instal·larà en el dubte uns doctors de la 
Reial Audiència que tenia inicialment predisposats en contra en relació a un procediment 
atinent a una vènia d’edat. 
657. Entre molts altres, ibidem, cl. 3, gl. 2, cap. 59, on Fontanella es mostra en desacord amb el 
parer d’una sala de l’Audiència i afirma que una altra li seria favorable. Entre les incidències, 
una de recorrent denunciada pel nostre jurista seria la falta de magistrats per votar causes 
importants —vegeu-ne un testimoni extret de la correspondència de 1604 de l’advocat amb la 
seva vila natal d’Olot 1604, J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 52; 
tres notes més avall n’oferim un altre a partir de la doctrina del jurista. 
658. En molt diversos tons, des de l’embafador de J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus 
sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 1, cap. 3 i s. o cap. 32, al més 
discret —i, de fet, eloqüent— de J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. I (1639), cap. 138.13, on s’elogia la neutralitat de l’Audiència com a òrgan 
judicial. 
659. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 3, gl. 3, cap. 34-35 o cap. 38. Al capítol II.4 assenyalem un retret que adreça als 
doctors del Reial Consell d’actuar amb abúlia funcionarial. Al final del subcapítol II.9.2 
identifiquem un altre comentari irònic envers els mateixos magistrats. 
660. Vegeu-ne un magnífic exemple a J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. I (1639), cap. 283 i s., esp. 286.6 i 9, que versen sobre les regles que limiten el 
funcionament de la Reial Audiència, llur inexacta aplicació pràctica i unes propostes lege 
ferenda per millorar els mecanismes de votació de les causes, que farien millorar el prestigi del 
tribunal. 
661. Ibidem, vol. II (1645), cap. 492.15-16: “Dixi hanc esse praxim Senatus, et hoc sufficit, multa 
Senatus observat ex consuetudine, et de stylo in aliquibus iuris articulis, quae si essemus in 
suis principijs, et de novo disputarentur, aliquam sine dubio haberent difficultatem, ut dixi 
saepius in meis scriptis, sed cum iam usus est inveteratus, et longaevus, nec sunt unquam 
Senatus resolutiones, nec possunt esse tales, quae alias defendi non valeant, nihil superest nisi 
obedire, et conniventibus oculis transire per eas. Multa de observandis Senatus stylis diximus et 
nos decisionibus 90, 95 et 296 in I [vol.] et alibi saepe, licet quandoque cum suadet ratio, 
conveniat ab eis recedere, don Ioan. Baptist. Larrea, decis. Granaten. 29 num. 19, nec credo 
fieret cum peccato, atque ideo nos de nostro tempore multos ex eis ratione suadente vidimus in 
Senatu mutatos.” 
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sí anhelà una de les magistratures supremes del país. Una primera pista per a 

aquesta afirmació categòrica ens la dóna el segon volum del De pactis 

nuptialibus, on, en una dedicatòria de 1621-1622, l’olotí agraeix als principals 

consellers regis del Principat que l’hagin postulat al virrei en la terna que es 

proveiria al rei ―de fet, al Consejo Supremo de la Corona de Aragón― per 

cobrir una vacant a l’alt tribunal. 

 

Hom ens oposarà: La lletra impresa, és prou neutra per traure’n conclusions? 

Si ens cal una veu amb més certesa de sinceritat, sense ombra de càlcul polític 

i social, és inevitable recórrer a la correspondència del nostre personatge. Per 

trobar més pistes, abandonem Barcelona i la macrocefàlia institucional ―no 

només capitalitat― que suposa per a Catalunya, costegem cap a migjorn, 

pugem Ebre amunt ―“lo riu és vida!”― i desembarquem a les ribes de la 

documentació municipal històrica de Tortosa662. Durant la primera meitat del 

segle XVII, la referida ciutat663 defensa sòlidament els seus interessos amb 

components jurídiques a Barcelona a través d’un equip conformat, de forma 

prou regular664, per tres advocats aconductats, un síndic i un subsíndic o 

auxiliar. Sovint aital grup, com tindrem ocasió de comprovar, es veu subjecte 

durant unes setmanes o uns mesos a les directrius, la coordinació o almenys 

l’obligació de col·laborar amb un doctor en drets tortosí enviat expressament, 

sia amb una comissió general sia per a un dossier concret665.  

 

El dia de l’Ascensió de Nostre Senyor del 1627, quan es procedeix ritualment a 

obrir un nou cicle anual de govern del municipi de Tortosa, els tres juristes 

                                                 
662. Vegeu al capítol I.1.3 una somera exposició de conjunt dels fons documentals de l’ACBEB 
que han estat de gran utilitat per a la confecció del present treball doctoral. 
663. P. AUDÍ, Poder i societat: Tortosa, 1600-1650, Tortosa, Coop. Gràf. Dertosense, 1997, n’ha 
explicat l’organització municipal i la participació que hi tingueren els grups socials locals. 
664. Desenvoluparem la noció dels equips jurídics regulars en el capítol III.2. Aquí ens veiem 
forçats a apuntar-la per facilitar la comprensió del discurs. 
665. Tot seguit situarem l’advocat Miquel Astor en aquesta posició per a un bon període del 
1627. La seva situació no serà ni de bon tros excepcional. Sí serà excepcional 
―malauradament― el que passarà l’any 1613: que el jurista-coordinador tramès des de les 
ribes de l’Ebre a Barcelona mori als pocs dies de començar la seva missió i obligui els tortosins 
a gestionar altrament els interessos municipals. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 10 
(CT), cartes de 19.VI.1613 dels procuradors al jurista Pere Segura i al síndic Cristòfol Tomàs de 
Sunyer, encomanant el destí dels documents deixats per misser Pau Cervera en el moment de 
morir.  
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aconductats de forma permanent a Barcelona es compten entre els més 

prestigiosos del principat de Catalunya. Són Jaume Càncer666, Josep Ramon667 

i Joan Pere Fontanella. Plegats, porten una bona colla d’anys assessorant la 

ciutat de la Verge de la Cinta. Els dos primers apareixen ben consolidats en 

l’equip ben entrada la dècada de 1610, on conviuen amb Montserrat Ramon — 

que deixarà el lloc el 1613 en ser proveït jutge de Cort del Reial Consell de 

Catalunya668— i amb Pere Segura successivament669. El darrer, Fontanella, 

s’incorpora al nucli en una data que encara desconeixem670 després d’haver 

ostentat el patrocini del poderós ―i molt sovint rival― capítol de canonges de 

la Seu671, que projecta la seva ombra sobre la immensa diòcesi de Tortosa i 

Sogorb, àdhuc més enllà672.  

 

                                                 
666. N’hem donat unes referències biogràfiques al capítol II.1. 
667. Per ubicar aquest individu creiem oportú assenyalar la data ―14.III.1602― en què rep el 
seu doctorat en dret després d’obtenir el batxillerat a l’Estudi General de Lleida: ACA, 
Cancelleria, registre 5180, fol. 194v-196v. D’aquí en podem presumir que Josep Ramon tindria 
uns cinc anys menys que el nostre Fontanella.  
668. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT): felicitació de 26.II.1613 a Montserrat 
Ramon pel seu nou destí. Que Josep i Montserrat Ramon són germans s’infereix 
meridianament de J. RAMON, Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae 
Regiae principatus Cathaloniae. Primum volumen, Barcinonae, Ex Typographia Stephani 
Liberòs, 1628, p. 363. Al capítol II.9 dediquem unes reflexions a aquesta obra on l’advocat 
reuniria al·legacions jurídiques seves amb resolucions de la Reial Audiència catalana. 
669. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT), fol. 123r, el 17.V.1613 els procuradors 
notifiquen a Pere Segura que ha estat escollit “postposant altres molts subjectes” per ser el nou 
advocat aconductat de Tortosa. Ibidem, fol. 123v, el mateix dia s’explicita al síndic tortosí a 
Barcelona Cristòfol Tomàs de Sunyer que Segura substitueix a Montserrat Ramon —així, 
queda descartada una successió fraternal a la plaça. Ibidem, fol. 148r-v, el 30.VII.1613 trobem 
una primera comunicació dirigida a Segura juntament amb els ja consolidats Jaume Càncer i 
Josep Ramon. 
670. Tenim la sospita molt fonamentada sobre dictàmens manuscrits de Fontanella que es 
conserven a ACBEB, documentació de Tortosa, cartulari 5è, que l’any 1623 l’olotí ja devia 
servir el municipi de l’Ebre, no sabem si sota el paraigües d’un aconductament formal.  
671. Així ho acredita el propi Fontanella en sa carta de 31.VI.1627 que transcrivim unes línies 
avall. Malauradament, la clausura temporal —massa dilatada— de l’Arxiu Capitular de Tortosa 
ens impedeix seguir el rastre que pugui haver deixat aquesta relació de patrocini. A la llum del 
cas que referim al subcapítol II.9.3 sembla indiscutible que devers 1622-23 el nostre home ja 
hauria estat al servei del municipi tortosí. Ara bé, ens fa mantenir reserves la distància amb què 
a Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 262-272, narra algunes 
actuacions en seu judicial del tal municipi. 
672. I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Llums i ombres de la Reforma catòlica a la Catalunya del 
segle XVI. Un estat de la qüestió, en “Afers” 60 (2008), p. 431-452, esp. p. 452, recorda que 
aquest districte eclesiàstic no depenia del tribunal de la Inquisició de Barcelona, sinó del de 
València, “més avesat a fer front a la problemàtica particular plantejada pels moriscos” —com 
s’il·lustra a l’interessant volum on ens ha dirigit, R. BENÍTEZ, Heroicas decisiones: la 
monarquía católica y los moriscos valencianos, València, Alfons el Magnànim, 2001.  

275



El 16 de juny del dit any 1627 Fontanella escriu als procuradors de Tortosa una 

carta sobre la qual volem focalitzar tota l’atenció. Sense més preàmbuls, 

passem a transcriure-la i analitzar-la: 
 

“Ningú millor que vostres magnificències sab ab lo amor, solicitut y cuydado que jo he 

servit a exa ciutat, de la qual me he promès que·m faria mercè en tota ocasió que se 

oferís. Jo tinc al doctor Francesc Rubí, mon gendre, que ha molts anys advoca ab 

rahonable satisfactió, voldria continuàs mos serveys ab aquexa ciutat, que jo sé ne 

restaran satisfets. Supplique a vostres magnificències sien servits voler-li donar la futura 

successió del que per mort o impediment dexarà de servir, o almanco la mia, que·m 

pesaria que, tenint jo persona, me succehís altri, perquè jo, si no per mort, no fas comte 

de dexar de servir may a ciutat que tant me ha honrat, que poca differèntia s’[h]i trobarà si 

acars Déu volia que mudàs de estament, que, com dich, jo sempre tinch de atendre a 

coses de la ciutat, y, confiat de qui tantes mercès me han sempre fetes, no seré més 

llarch. Guarde Déu a vostres magnificències.673”  

 

El text, d’una prosa bellíssima, és clar i críptic alhora. Creiem que només pot 

ser entès en la seva integritat si hom té en compte la flama d’esperança de 

seure a la Reial Audiència de Catalunya que, en el moment de redactar-lo, 

crema en el cor de Fontanella. Altrament, per què el jurista, expert en l’ús de 

les paraules, faria un circumloqui similar? Fixem-nos que, després d’una 

menció genèrica a la seva vocació ―provada― de servir la ciutat de l’Ebre i 

d’una apel·lació ―previsible, i potser no compartida unànimement674― a 

l’experiència i la capacitació professional del seu gendre Francesc Pere Rubí, 

l’olotí demana el compromís de Tortosa d’aconductar el jove en qüestió tan bon 

punt vaqui la plaça d’algun dels tres advocats del municipi que operen a 

Barcelona; acte seguit, per facilitar el negoci, ofereix, si cal, que la petició sigui 

estudiada només en relació a una sola d’aitals places, la pròpia; a continuació, 

apunta que la mort és l’única circumstància que podria apartar-lo de seguir 

treballant a favor de Tortosa, i quan aquesta li sobrevingués, voldria que un 

hereu materialitzés la perennitat de la seva bona disposició; per acabar, 

equipara a la mort un eventual canvi “d’estament” ―de situació personal i 

                                                 
673. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR).  
674. Vegeu infra. 
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professional, de posició, que diríem avui en dia. Al nostre parer, en aquesta 

darrera proposició rau la clau de volta de tot el valuós document. 

 

Se’ns pot refusar la sospita adduint que Joan Pere Fontanella, lluny de creure 

en una promoció a la Reial Audiència, simplement està demanant un tracte 

idèntic al que se li acaba de concedir al seu col·lega Josep Ramon 

―l’extraordinària proximitat temporal fa molt temptadora aquesta hipòtesi. 

Presumim que Ramon hauria sol·licitat sense ambages la incorporació directa i 

immediata de son gendre Francesc Millet a l’equip jurídic de Tortosa a 

Barcelona675, i a fe que se n’ha sortit prou bé. El dia 11 de maig un Consell 

General del municipi, a proposta dels flamants edils o procuradors, ha resolt 

atorgar-li una mercè en tal sentit, tot i que rebaixada: Que el tal Millet sigui 

proveït en la primera de les places de l’equip jurídic en qüestió que s’alliberarà 

en el futur676. Això constituiria sens dubte una compensació als esforços 

prestats pel peticionari, que ―potser després d’enviduar?― acaba de prendre 

els hàbits i preveu una progressiva retirada de la vida forense. Ai las!, els 

termes de la compensació en qüestió no li semblaran prou satisfactoris a Josep 

Ramon, ans massa eteris i de materialització incerta. L’advocat ho farà saber 

amb aquest deliciós text: 

 
“He rebut la de vostres mercès de 19 del present y vist la deliberació tocant a la 

conductió de advocat de eyxa ciutat en persona del doctor Millet ab tantes conditions y 

limitations com si fos acte de capítols matrimonials. És de manera que, encara que yo no 

hagués servit en res a la ciutat y misser Millet hagués de aguardar d’ella son sustento, no 

li pot estar bé acceptar-la. Jo crech que vostres mercès y los senyors del Consell hauran 

tingut bona intentió y pensat fer-me una gran merçè, perquè no·ls he merescut may altra 

cosa, en comú y en particular, però vostres mercès me la faran la major en què tal 

deliberatió se borre de sos registres, que ho estimaré infinitament.677” 

 

                                                 
675. Malauradament no tenim documentació directa per certificar-ho. La nostra sospita obeeix a 
la combinació de les fonts que s’empren i indiquen tot seguit.  
676. Descobrim aquesta provisió municipal i el seu abast a ACBEB, Correspondència de 
Tortosa, vol. 15 (CR), carta de 10.XII.1631 de Francesc Millet als edils tortosins. La reproduïm i 
contextualitzem en el subcapítol II.7.3. 
677. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 24.V.1627 als edils tortosins. 
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A part de l’eloqüent referència a uns capítols matrimonials com a paradigma de 

negociacions complexes i equilibris fràgils entre dues parts, ens plau remarcar 

l’elevat sentit de l’honor ferit que demostra Ramon. I no és una mera qüestió 

estètica: Aboca a una petició formal de què la mercè sigui tinguda per mai feta. 

Per fer més notori el seu enuig, durant uns dies l’advocat descuidarà una de les 

causes més transcendentals de Tortosa a càrrec seu, la versada sobre la 

carnisseria del capítol de la Seu678. A la llarga, tot plegat quedarà en una 

anècdota; com veurem, la concessió seguirà el seu curs i tindrà efecte quatre 

anys més tard. 

 

Què ens fa pensar que la petició vehiculada per Fontanella el 16 de juny no és 

un mer reflex de les cartes jugades ―amb un èxit almenys parcial― per Josep 

Ramon? Què consolida la idea d’un horitzó més ambiciós de l’olotí que la 

simple emulació del col·lega ―o, si es vol veure altrament, que el desig de 

mantenir-li el pols en la distribució de quotes d’influència en un lloc clau com és 

l’assessoria permanent d’una de les principals ciutats de Catalunya? Molt 

senzill: Una segona carta que l’autor del De pactis nuptialibus escriu als edils 

tortosins el 30 de juny, sempre de 1627.  

 

D’una banda, visiblement ha conegut una resposta receptiva de la ciutat de 

l’Ebre al seu correu de mitjan mes679. Per altra part ―i fonamentalment―, pel 

que suposem, a l’advocat li han anat ―o li han continuat― plovent indicis i 

comentaris que apunten a la seva ràpida provisió a una magistratura del més 

alt tribunal del Principat680. El favor del seu bon amic, el bisbe de Solsona i 

virrei de Catalunya, sembla un aval irrefutable. En aquesta conjuntura, l’olotí 

                                                 
678. Ibidem, carta de 26.V.1627 del síndic Gabriel Martí Burguès als procuradors de Tortosa: “La 
causa de las carnisserias estava a bon punt per a declarar-se lo altercat. Misser Ramon havia 
de fer una dilegèntia que, com s’és amoynat de la forma de la nominatió de advocat de son 
gendre, no [h]y ha acudit com havia promès.” El 2.VI.1627 el mateix Martí aixecarà acta de la 
millora d’humor de l’advocat i el 16.VI ens consta que ja hauran despatxat junts. Oferim una 
contextualització del dossier de la controvertida carnisseria capitular tortosina al subcapítol 
II.9.3. 
679. Malauradament a l’ACBEB no es conserven registres de correspondència tramesa dels 
edils tortosins entre l’Ascensió de 1627 i 1628. 
680. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 109, nota 87, subratlla una 
consulta de 28.VII.1627 on el bisbe de Solsona, aleshores virrei de Catalunya, postula 
Fontanella per a una vacant a la Reial Audiència. 
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adquireix el coratge necessari per declarar obertament ―per confessar, 

gosaríem apuntar― als procuradors tortosins la veritable naturalesa ―i 

urgència!― del seu interès per traspassar el seu lloc d’advocat municipal al 

gendre, millor que no pas al fill primogènit ―el jurista comprèn que els seus 

clients puguin tenir prevenció envers aquest darrer, Josep Fontanella? ho 

prenem com un senyal d’alerta, sobre el qual retornarem.  
 

“He pres pler de [h]aver trobat encara íntegro lo negoci de la futura successió de mon 

càrrec de advocat d’exa ciutat, que tinc supplicat per lo doctor misser Francesc Pere Rubí, 

mon gendre, perquè confio de una ciutat que me ha sempre tant honrat una gran mercè. 

Lo que jo suplique és la futura successió per mort mia o impediment meu, que és tant 

posat en rahó tenint jo fill y gendre que poden servir a la ciutat, y millor lo gendre per ésser 

de major edat y de més pràtica, que no fer-se’m esta mercè seria gran nota mia y de mos 

fills, mia perquè quisvulla se poria persuadir que mos serveys no són estats acceptes, y de 

mon fill y gendre que no són per a poder servir a la ciutat, cosa me apar és posada en 

rahó y no procurar-se altres esta mia successió, fent per ventura gran força en què sia no 

sols per mort emperò per impediment, no acontentant-se de la mort, per ventura per una 

vana veu que corre que a mi me han de provehir, cosa que per ventura may serà, emperò 

si acars succehia me pesaria en l’ànima que patís jo aquest afront, però cert estic que 

tracto ab persones que tenen per offici saber honrar a tot lo món. Accontenten-se los que 

procuren que la ciutat los fassa mercè: sia per altres ocasions, emperò no per impediment 

meu. No represento serveys sinó una bona voluntat que sempre he tinguda a la ciutat, fins 

a dexar al reverent capítol per a servir-la, y estos serveys entench continuar en qualsevol 

estat estiga sens ninguna difficultat, que·m preciaré sempre de ser servidor de aquexa 

ciutat.681” 

 

Del text suara transcrit, on res no és deixat a l’atzar, en volem subratllar dues 

coses: a) L’hàbil recordatori de Fontanella de què en temps passats abandonà 

el patrocini del capítol de Tortosa per lliurar-se a la defensa de la seva rival en 

importants litigis, la ciutat; b) l’enlluernadora projecció d’un futur molt 

versemblant on el jurista, des d’una posició d’allò més estratègica, pugui 

continuar protegint els interessos del municipi amic.  

 

                                                 
681. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR).  
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Desconeixem l’eco dels procuradors de Tortosa a aquesta petició fontanellana 

de successió futura en sa plaça d’advocat regular, vehiculada d’una forma tan 

llaminera. Presumiblement, no repercutirà en res sobre la posició del fill Josep 

Fontanella i, si un cas, donarà lloc a una autorització per recórrer sovint al 

gendre Francesc Pere Rubí en qualitat de consultor extern ―no creiem pas 

com a advocat supernumerari. Ens ho fan pensar la successió d’esdeveniments 

futurs i el mig agraïment de Fontanella al capdavall d’una carta de 14 de juliol 

de 1627, amb la qual tanquem un cicle: 
 

“Bese a vostres magnificències les mans de la mercè me oferexen en lo negoci de mon 

gendre, serà tot per obligar-me més a què eternament los servesca.682” 

 

Finalment, com és prou sabut, el nom de Fontanella no serà retingut adient per 

cobrir cap vacant a la Reial Audiència. Naturalment això li suposarà un cop 

dur683, tot i que ell, en les seves publicacions, intentarà dissimular el disgust. 

Per exemple en un passatge on s’alegrarà de la gran llibertat que haurà tingut 

al llarg de la seva vida en l’exercici de la professió d’advocat, i considerarà no 

haver tingut, en aquest aspecte, res a envejar als magistrats de l’altíssim 

tribunal català. Ben altrament, serien alguns d’aquests que li haurien manifestat 

anhelar la seva condició, més tranquil·la: 
 
“Et vivant, quantum velint, Senatores, cum suis honoribus, cum suis semper primis 

sedibus, et accubitibus, cum suo in omnibus primatu, licet non defuerint quos ego probe 

novi, plures ex eis, qui nostram animi tranquillitatem aliquando invidebant, qui nostram, 

praeterquam a Deo, independentiam desiderassent: qui nostram status stabilitatem 

cupivissent: qui denique similes nobis in multis esse voluissent. Nos nihil prorsus 

cuiquam invidemus, nihil aliud desideramus.”684 

 

Un altre fragment de la seva doctrina on Fontanella farà una apologia de la 

professió d’advocat és aquell on, en un dels seus apunts autobiogràfics, referirà 
                                                 
682. Ibidem. 
683. Amb la documentació d’aquests epígrafs a la mà, creiem que J. L.PALOS, Els juristes i la 
defensa de les Constitucions cit., p. 110, temorejà quan escrigué “Es fa difícil de saber quin lloc 
ocupava l’ingrés a l’Audiència entre les prioritats professionals de Fontanella a finals dels anys 
20”. 
684. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 367, 4-
6.  
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que està escrivint el dia de Santa Magdalena, en què es fan les extraccions a 

sort de membres del consistori de la Diputació del General, i explicarà que si la 

sort li fos favorable no s’hauria d’esforçar més en l’advocació, a molts molesta, 

en canvi a ell agradabilíssima. Hi ha un afegitó —sens dubte escrit al 

capvespre, coneguts els resultats de l’extracció— on beneirà Déu —de tot 

cor?—, per haver concedit el càrrec a d’altres que el mereixien més. Als notres 

ulls aquest passatge brilla perquè s’hi confonen les dues grans passions 

professionals de Fontanella, l’advocacia i el servei a la Generalitat.  

 
“Sumus, dum haec scribo, in die divae Magdalenae sacro, quo fit extractio deputatorum 

huius Principatus, in qua si prospera sors in me sicut poterat, cecidisset, parum necesse 

advocationi molestae multis, mihi iucundissimae, ulterius incumbere. Sit semper 

benedictus Deus, qui alii melius merenti istud concessit.”685 

 

No ens inquietem més per l’afectació psicològica que podria haver patit Joan 

Pere Fontanella arran de quedar-se sense una plaça a la Reial Audiència ni per 

l’intent, més o menys sincer, de transmetre a la societat amb lletra impresa que 

el que més li interessaria a la vida seria continuar exercint la professió 

d’advocat, i no pas fer el salt a l’alta magistratura. En canvi, sí creiem oportú 

preocupar-nos per les eventuals repercussions que podria provocar la seva 

exclusió dels principals ministeris regis a Catalunya. Modestament, ens sembla 

que se n’ha exagerat l’abast. Com demostrarem pàgines més avall, a partir de 

manuscrits inèdits del propi advocat ―ho corroborarà la seva segona obra de 

literatura jurídica686―, entre les acaballes de la dècada de 1620 i les de la de 

1630 Fontanella no mostrarà, almenys en el seu fur intern, cap propensió a 

impugnar els fonaments de l’edifici constitucional català ―presidit, a l’època, 

per la monarquia habsbúrgica― ni cap incitació manifesta als seus clients a 

qualsevol tipus de resistència o de desobediència.  

 

                                                 
685. Ibidem, cap. 169.14.  
686. Consagrem a les Decisiones fontanellanes el capítol II.9. 
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II.7.2. Nous assaigs d’acostar parents a places de la seva titularitat, 

concretament a la turbulenta quotidianitat de l’equip jurídic regular de Tortosa a 

Barcelona 

  

En espera que arribi el moment d’aquestes transcendentals aportacions de 

signe poc revolucionari, ens aturem encara en la quotidianeïtat del nostre home 

en el seu assessorament a la ciutat de Tortosa, prolífic per a nosaltres ―és a 

dir, font d’un ric llegat documental. Seguim fixant-nos en l’any 1627, que és 

d’una gran intensitat pel que fa al treball dels equips jurídics del municipi, no 

pas només per les peticions fontanellanes analitzades fa un moment. L’any 

1627, i també els dos següents, els advocats de la ciutat de l’Ebre mouen 

moltes fitxes en poc temps i es veuen immersos en algunes espirals de tensió i 

crisis de confiança, externes i internes, gens confortables. Aitals actuacions 

coincideixen ―no és banal advertir-ho― amb el preceptiu recanvi de dirigents 

municipals, que cada any tindria lloc el dijous de l’Ascensió ―una data variable, 

com la de Pasqua, a partir de la qual cal calcular quaranta dies. 

 

A l’origen de les tensions en qüestió hi ha un dossier controvertit que 

presentem amb quatre ratlles: El govern municipal de Tortosa aspira a veure 

com és condemnat un individu anomenat Francesc Eloi Torres per haver 

presumptament comès un robatori a finals de la primera quinzena de març del 

1625 en el riu d’Ullastre i per haver, de passada, forçat una donzella 

castellana687. El suposat delinqüent, però, compta amb nombrosos valedors, 

que busquen protegir-lo a base de sostreure’l a les jurisdiccions seculars del 

veguer regi i dels paers de Tortosa i confiar-lo a l’eclesiàstica del vicari general 

de la mateixa ciutat. Amb quin pretext? Que Eloi Torres ha estat tret 

il·legítimament, per un sometent, de l’església de la confraria de la Sang de 

Crist, on s’hauria refugiat buscant immunitat. Correspondrà al canceller de 

Catalunya Pere de Puigmarí, després d’escoltar el parer de quatre consultors 

—Josep Roca i Miquel Carreras, de la secció civil de l’Audiència, i Lluís Besturs 

                                                 
687. Les dades que oferim sobre aquest afer provenen de ACBEB, Correspondència de Tortosa, 
vol. 11 (CR), cartes múltiples de maig i juny de 1627 principalment. Només proveïm les 
referències precises dels paràgrafs transcrits.  
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i Pau Guiamet, de la tercera sala del Reial Consell—, donar cobertura o no a 

aquesta immunitat i, així, decantar la balança a favor d’unes jurisdiccions o de 

l’altra688. Des de mitjan maig 1627, l’afer està de rabiosa actualitat. A Barcelona 

hi han desembarcat almenys deu individus portats d’Alcanyís: sis, alguns amb 

l’hàbit caputxí, disposats a testificar en fals per muntar-li una coartada a Eloi 

Torres, i quatre amb l’objectiu de rebatre-la. 

 

No és el dossier en si, el que ens interessa, sinó la profunda rasa que el seu 

desenvolupament va obrint entre, d’una banda, l’advocat Joan Pere Fontanella i 

el subsíndic Francesc March, i de l’altra, Miquel Astor, que ha estat comissionat 

de forma puntual per coordinar i dinamitzar els interessos de la ciutat de l’Ebre 

a la capital catalana; tot i ser jurista, aquest darrer no actua com a tal, sinó més 

aviat com a síndic o comissionat qualificat689; és el germà del controvertit 

magistrat de la Reial Audiència Jeroni Astor690. Aquest vincle familiar el 

converteix en destinatari de molts rezels. I és que els protectors d’Eloi Torres 

pertanyen inequívocament a l’entorn de l’aparell virregnal. 

 

Vegem de més a prop la rasa anunciada. L’auxiliar March és el que en dóna 

més dades ―la seva ‘heterografia’ ens impedeix escriure que ‘és qui en parla 

més clarament’―: No té pèls a la llengua a l’hora de denunciar estranyes 

connivències i coincidències de Miquel Astor amb els contraris; tampoc s’està 

d’indicar com aquests, ben alimentats financerament i proclius a untar oficials 

amb estrenes, visiblement han tingut un accés privilegiat a documents 

                                                 
688. Subratllem que el cas de Francesc Eloi Torres constitueix un cas específic del que a l’edat 
moderna s’anomenaven contencions de jurisdiccions —en parlem al capítol IV.5—, podríem 
qualificar-lo com un judici d’admissibilitat d’una petició d’immunitat. El fet que el canceller 
resolgués amb l’aval d’un nombre elevat de consultors reflecteix les passions que el dossier 
havia suscitat. A ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 173v-174v, hi ha la seva sentència 
de 20.XII.1627, dictada prudencialment sis mesos després de la majoria d’actuacions del 
procés —ergo, dels moments més encesos del debat—, a favor de la immunitat del presumpte 
delinqüent, per tant, de la jurisdicció eclesiàstica. 
689. Degut a llacunes documentals, desconeixem la data d’inici de la missió encomanada a 
Miquel Astor a Barcelona. És forçosament prèvia a 9.V.1627. Sí sabem que el jurista considera 
que la seva feina està a punt de cloure’s en una carta de 8.VII.1627. Vegi’s com en una fase 
inicial del seu encàrrec remarca, amb una punta de ressentiment, que, malgrat no estar-hi del 
tot conforme, està seguint fidelment les directrius de Joan Pere Fontanella; aquest darrer ho 
confirma ―cartes de 14 i 15.V.1627. A partir d’aleshores, la tensió anirà in crescendo. 
690. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 105-108.  
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processals que els haurien ajudat a adoctrinar els seus testimonis691. Val a dir 

que March demostra ser un individu prou positiu. A desgrat dels signes 

alarmants que té detectats, defensa sentir-se capaç de reeixir en la conducció 

de les causes i negocis de Tortosa si homes com Miquel Astor no li posen pals 

a les rodes: “Jo m’[h]i sente bastant si no·m són traïdors”692. Una frase així, 

formulada sobre un “teòric” supervisor o col·laborador, no és precisament 

tranquil·litzadora per als superiors; uns superiors recentment estrenats en el 

càrrec d’edil i que han heretat dels seus antecessors una pregona desconfiança 

sobre la conducció del cas693. Tampoc és molt festiva la nota que els tramet llur 

síndic ordinari a la capital, el notari Gabriel Martí Burguès, per saludar-los l’inici 

del mandat, demanar-los un increment salarial y insistir-los ―aparentment el 

seu discurs no és nou― sobre la urgència de renovar l’equip jurídic contractat a 

                                                 
691. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 14.V.1627 de Francesc March 
als procuradors de Tortosa: “De la causa de Aloi (...) l’altra part tenia lo prosés per·so que ne 
gosien de la manera que volen, perquè porten los dinés com l’aigua, y [h]an estrenat molt bé al 
notari. Pesa’m molt que lo sen[y]or misser Estor [h]y tinga les mans, per·so que me [h]an dit lo 
seu jermà fa la part de Aloi, y el[l] tanbé, diuen per así, [h]y fa lo que pot en conpania de un 
notari que·s diu Bosch, y lo més mal senall (i. e. senyal) que jo he vist és que vui, després 
dinar, a la una [h]ora, só[c] anat a casa del senyor canseler per veure’m en lo notari, que 
[h]avíem quedat de què jo [h]i anàs perquè·m volia fer lo comte del prosés si volia lo comunicàs 
al doctor misser Fontanella, y, fet dit comte, lo·m donà per a què jo·l portàs al dotor Astor, com 
de fet lo [h]i portí, y després que·l tingé lo mostrà a dit Bosch, y anàrem tots junts a dita casa 
del senor canseller, y el dit Bosch se’n pugà de dallt, y lo dit Estor [y] jo quedàrem en lo notari 
baix, lo que sert [h]o tinguí a mal senall (i. e. senyal), per lo que m’[h]avien dit. Sé que lo senyor 
don Fransisco Monsuar lo favorix, y son fill don Loís y lo senor bisbe Sentís y molts altres, com 
ja [h]u tinch dit (...) A totes les deposesions (i. e. deposicions testificals) [h]an bor[r]at després a 
ont diu ‘y mollts dies després’, que, per a mi, tinch-lo per molt sert, lo notari los deixà veure lo 
prosés fet en eixa siutat contra de dit Aloi.” Nota: ibidem, carta de 13.V, March ja parlava 
d’altres agents que protegien Eloi Torres, “La contensió de Aloi està mol perilosa, per so que 
[h]i entrevenen totes les persones més prensipals de Cataluna, com són lo duch de Cardona y 
lo comte de Aril (i. e. Erill) y molts frares capogins”. 
692. Continuació de la carta de 14.V de March citada, tot parlant de la inacció d’Astor i de 
Gabriel Martí Burguès en un afer que els acabava de confiar Tortosa: “De una carta que [h]an 
enviat a misser Miquel [Astor] de què fes lo negosi del sos-veger no n’[h]a fet cosa ninguna, 
ans bé dix a Martí [h]o fes, y així lo [h]u per l’altre dexen de fer lo negosi d’eixa siutat, si bé jo, 
mentres así estiga, no nesesite de ningú de ells, que jo m’[h]i sente bastant si no·m són 
traïdors. Vist asò prenguí la carta de misser Estor i fiu lo que tocava a mi”. 
693. A falta del registre pertinent de correspondència enviada des de Tortosa, inferim aital 
desconfiança de les respostes de Miquel Astor ―ibidem, 14.V.1627: “Per lo desabriment que 
conté la una rebuda dels senyors procuradors passats, fent càrrega de alguna omissió en les 
diligènties advertides des de ahí ab differents cartes”― i de Joan Pere Fontanella ―15.V: “Fas 
maravella que a vostres magnificències hajen donat tan males noves com me significan ab ses 
cartes de la contentió de Aloy” i, més expressivament encara, “També veig se quexen que los 
contraris han rebut testimonis ans de [h]aver intimat los articles, és la maior burla del món, que 
ans bé nos donaren lloch a donar primer interrogatoris y dir tot lo que convingués, y assò 
tinguen-ho per seguríssim, aquí sí que foran estats los crits, però no s’és fet sinó com devia.” 

II.7. Fontanella protegeix els seus familiars juristes



Barcelona, col·lapsat de feina, amb una menció especial al retardant 

Fontanella:  

 
“Vostres mercès tenen precissa necessitat de advocats de manco negossi, tantas vegadas 

ho he representat y veig no se’n curen.694” 

 

Els flamants procuradors de Tortosa no poden romandre indiferents davant 

d’aquest cúmul d’informacions. Entre els professionals aconduïts per defensar-

los, sigui quin sigui el seu rang o rol, hi ha d’haver una certa comunió. 

Conseqüentment, reproven el díscol Astor695 i demanen més informes a Gabriel 

Martí. De ben segur l’insten a pronunciar-se sobre quina cara fa la contenció de 

l’Eloi Torres, com pot ser afrontada per Tortosa amb garanties, si l’equip 

d’advocats en exercici és l’adequat, si ―i com!― caldria reforçar-lo. La 

resposta del síndic ordinari no té pèrdua: 

 
“Misser Fontanella per causas civils, si no estigués tant occupat y no fes las cosas tant a 

salt de aygua, és molt bo, mes per causas criminals, com may s’[h]i sia aplicat, temo 

aquesta causa de Aloy la aporte com és rahó, que jo per la experièntia tinch en ditas 

causas ho dich, y també ho he dit assí a misser Astor y a mossèn March, y si misser 

Vinyes no fos estat contrari era lo més a propòsit de la plassa, y si misser Joseph Ramon 

hi hagués pogut entrevenir, que per fer-se capellà no pot, era boníssim. Cànser no és per 

axò. <H>a Fontanella se li és dit que aparaxia aplicar-hi altre, diu ho fassan y sia misser 

Rubí, son jendre, que no està en opinió de causas semblants. Assegure a vostres mercès 

que serà molt menester los advocats per a guanyar no·s dexen res al tinter, que los 

advocats contraris són valents en aquesta matèria y gallejan molt (...). Aquest negossi 

corre, com vostres mercès veuhen, per mà de aquestos senyors són assí, si bé jo may los 

he dexats un punt y ajudat com he pogut en tot. Me apar se deuria donar dende aquí 

                                                 
694. Ibidem, carta de Gabriel Martí Burguès de 15.V.1627 als procuradors tortosins des de 
Barcelona. Heus aquí dos dels paràgrafs que precedeixen la frase integrada al text: “Considerat 
lo [meu] salari quant poch és y lo treball tant gran, és cert no [h]y ha home lo puga sustentar si 
no és ab confiansas de remunerations” (...) “Lo procés de la causa contra Torme té misser 
Fontanella per a mirar haurà un any, may ne só[c] pogut exir, no obstant que quant lo senyor 
procurador en cap, quan<t> era assí per las Corts, ajudà a solicitar lo miràs.” 
695. Ibidem, aquest els replica el 17.V.1627, tot proclamant-se innocent de les acusacions que 
haurien donat lloc la seva reprensió: “Mon procehir fins vuy en coses de reputatió y interès no 
és estat ab torsuts pensaments y intentions, y m’[h]e honrat de correspondre ab unes obres y 
actions ab honor, reputasió, fidelitat (...) y així supplique a vostres mercès consideren quant 
voluntària és la queixa ab la última rebuda de vostres mercès, y que los hòmens estan 
subjectes a calúmnies humanes”. 
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alguna orde particular en aquesta matèria per a què puga tenir aquest negossi lo fi desijat, 

com té necessitat aquexa bona terra696”. 

 

És obvi que el protagonista del nostre treball no en surt ben parat del tot: No se 

li discuteixen l’autoritat i l’experiència professionals en l’àmbit del dret privat, 

sempre i quan no treballi sota una pressió excessiva i amb tendència a la 

precipitació ―cosa que es dóna per sabuda i inevitable. En el camp del dret 

penal es dubta de la seva competència ―l’apreciació no és novedosa, el propi 

Fontanella l’assumeix―, sobretot si el seu oponent ha de ser Felip Vinyes. Els 

dos membres restants de l’equip jurídic de Tortosa estan inhabilitats per liderar 

la recta final de la contenció de jurisdiccions sobre el cas d’Eloi Torres, Josep 

Ramon pels vots religiosos proferits poc temps enrera i Jaume Càncer, encara 

que no s’especifiqui, per manca d’energies697. A Fontanella se li ha donat a 

entendre que una alenada d’aire fresc era oportuna, i a ell no se li ha acudit 

altra cosa que suggerir la contractació de son gendre Francesc Pere Rubí. 

Gabriel Martí Burguès opina que cal tombar-li “l’oferta” puix Rubí “no està en 

opinió de causes semblants”. Aquesta frase, combinada amb les que la 

segueixen, no es pot interpretar com una lloança ni a nivell de capacitació 

tècnica ni de caràcter personal. A Rubí, en actiu des de mitjan la dècada de 

1610698, el comencen a conèixer prou bé els que freqüenten l’entorn 

professional de l’advocat olotí699. I més d’un no s’està d’insinuar una delegació 

abusiva de funcions del prestigiós jurisconsult al seu jove familiar700...  

 

                                                 
696. Ibidem, carta de 19.V.1627 de Gabriel Martí Burguès als edils tortosins. 
697. Ibidem, inferim aquesta manca d’energies, entre d’altres, d’una carta de 27.X.1627 de 
Josep Agustí Mur als edils tortosins: “Del senyor Càncer, com lo veig tan vell, no pensava 
cansar a sa mercè en lo informar”. Josep Ramon no comparteix la sensibilitat de reservar-lo a 
circumstàncies de gran necessitat ―lletra de Mur de 3.XI.1627. 
698. Vegeu el subcapítol II.6.2. 
699. De cara enfora hi ha un indici que apunta a què continua essent un desconegut: en diverses 
de les comunicacions de 1627 que citem i transcrivim en aquestes pàgines, tant Fontanella 
com altres operadors jurídics es prenen la molèstia d’explicar qui és Rubí, d’indicar-ne el grau 
de parentiu amb l’olotí. 
700. Vegeu com Miquel Astor ho denuncia sibil·linament en una carta de 26.V.1627 ―ACBEB, 
Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR): “Lo procés anava apuntat [per] misser Rubí per 
descans del senyor Fontanilla, son sogre.” Una setmana abans, el 17.V, el mateix corresponsal 
ja hauria “disculpat” Fontanella de no haver treballat sobre el dossier d’Eloi Torres per les seves 
múltiples ocupacions a la Diputació del General. 
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En un gest resoltiu, els dirigents de Tortosa contractaran Cristòfol Fumàs i 

Desplà per sortir de l’atzucac. Fontanella demostrarà el seu pragmatisme vital 

davant d’aital situació. Lluny de manifestar el més mínim descontentament701, 

mostrarà la millor disposició del món a integrar, a sumar, a admetre Fumàs... al 

seu tàndem amb Francesc Pere Rubí:  

 
“Jo, quan<t> lo senyor misser Ramon digué no podie entrevenir en est negoci, me valguí 

del doctor misser Pere Rubí, mon gendre, lo qual ha treballat bé lo fet. Pus se m’ordene 

me vàlega del senyor misser Fumàs, ho faré de boníssima gana, y penso tenir los tres 

una iunta en tenir lo memorial a punt per pèndrer expedient y resolutió del que convindrà 

fer.”702  

 

En aital junta o reunió es treballarà sobre dues al·legacions, una en fet i una 

altra en dret, embastades ―i després continuades― per Rubí703. A la pràctica 

ens temem que Fumàs, vist amb esperança per un Gabriel Martí exasperat704, 

                                                 
701. El subsíndic Francesc March es mostrarà obertament més contrariat per la contractació de 
Fumàs en sa carta de 26.V.1627 ―ibidem―, que transcrivim per donar testimoni dels jocs 
d’interessos i expectatives que es creaven, fins i tot entre operadors de baix nivell, quan hi 
havia moviments en els equips jurídics municipals de la Catalunya del Sis-cents: “Jo ga (i. e.: 
ja) m’[h]e vist dues vegades en lo dotor Fumàs, servirà de bona gana a eixa siutat. [H]aguera 
folgat molt [h]agesen lansat mà de algun altre per a coses criminals com és misser Anglès, ell 
que és únich en les causes criminals, si bé misser Fumàs té fama en lo sebil (i. e. civil). Si 
tem[p]s [h]j [h]a, no dexin d’escriure-li una paraulet[a], que el[l] [h]o estimarà en molt lo manen.” 
702. Ibidem, carta de 26.V.1627 de Joan Pere Fontanella als procuradors de Tortosa. En 
transcrivim el text sencer perquè el lector comprovi la naturalitat amb què l’advocat olotí 
presenta els equilibris que li permeten conservar el gendre treballant en la contenció d’Eloi 
Torres: “La contentió, vostres magnificències y sos predescessors la començaren y han 
proseguit ab molt bon zel y ab molta seguretat, pus lo Real Concell ho [h]avia resolt axí, y 
conforme la ofensa no tenia difficultat lo negoci, sinó que l’ha embarassat la defensa ab la 
coartata, encara que confio no li valdrà a nòstron contrari, atesos los molts obiectes que los 
testimonis patexen, que estan famosament provats y iustificats. Jo, quan<t> lo senyor misser 
Ramon digué no podie entrevenir en est negoci, me valguí del doctor misser Pere Rubí, mon 
gendre, lo qual ha treballat bé lo fet. Pus se m’ordene me vàlega del senyor misser Fumàs, ho 
faré de boníssima gana, y penso tenir los tres una iunta en tenir lo memorial a punt per pèndrer 
expedient y resolutió del que convindrà fer. Vostres magnificències estiguen certs de mi, que 
faré en lo negoci lo que·m serà possible, com fins assí, que no perdem may punt informant al 
senyor visrey y als demés que convé representar-los lo que convé est negoci tinga bon succès. 
Los nous papers se mostraran al senyor canceller y lo demés que convinga.” 
703. Ibidem, carta de 29.V.1627 del subsíndic Francesc March: “Vuy per tot dia acabarà de fer lo 
memorial en fet y dret lo doctor misser Rubí, gendre del senyor doctor Fontanella”.  
704. Ibidem, carta de 26.V.1627 del dit Martí: “Misser Fumàs ha acceptat de gana lo negossi de 
la contentió de Aloy, y a mi me apar és estada bona electió, sinó qu·és llarch y que, com és 
visitador, està molt ocupat, mes lo diner ho remedie tot”. Aquesta il·lusió contrasta amb el 
sentiment que li causa l’esllanguiment d’altres causes de Tortosa: “Y no digan que·s pert per 
negligèntia, sinó que aquexos que proclamen que [h]y vingan. Jo no sé fer negossi sens 
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es convertirà fonamentalment en una despesa per als tortosins ―per arrodonir-

ho, una despesa prou impopular: en el moment precís de la seva contractació 

el jurista està ocupadíssim, i no ben bé al gust de tothom, com a jutge de la 

visita del General705.  
 

Mentrestant Miquel Astor, visiblement arraconat de l’equip jurídic tortosí, n’anirà 

fent de les seves, reivindicant el lloc que considera merèixer-hi. En aquesta 

línia, se li ha de reconèixer alguna operació rodona, per exemple una on 

matarà quatre ocells d’un tret: fer recordar als edils tortosins l’ascendent sobre 

els principals ministres regis de son germà Jeroni, que haurà travessat un 

període de convalescència; subratllar-los la familiaritat que, gràcies a tal vincle, 

ell va adquirint amb homes com el canceller ―cridat, no ho oblidem, a resoldre 

la contenció de jurisdiccions de l’Eloi Torres; censurar el retard dels Fontanella, 

Rubí i Fumàs en la confecció del seu memorial de fet sobre el dossier; 

finalment, posar-los en safata una pròrroga que ell, ben sol, hauria aconseguit 

del canceller perquè aital retard no resulti nociu als interessos de Tortosa706. 

N’hi ha per treure’s el barret. 

 

El mes de juny veurà créixer les dificultats en el si de l’equip jurídic de l’avui 

capital del Baix Ebre a Barcelona. Aitals dificultats, en combinació amb la 

situació de col·lapse de feina dels advocats707, posarà en risc la qualitat de la 

                                                                                                                                               
advocats, com ja tinch scrit tantas vegadas, y los qui assí de aquí ho han vist ne poden fer aquí 
bon testimoni.” 
705. Ibidem, Francesc March escriu el 16.VI.1627: “En esta ocasió lo dotor misser Fumàs està 
malquist en esta siutat per respecte de sa visita i·ms causarà algun dani (i. e. dany) en dita 
causa.” Sobre la visita del General, remetem als passatges finals del subcapítol II.6.2 i als 
inicials del II.6.3. 
706. Ibidem, carta de Miquel Astor de 31.V.1627: “Ahir vingué a visitar lo senyor canceller al 
senyor Astor, mon jermà, y parlàrem de peus. Se aprestaven los advocats de la ciutat en esta 
per a la contentió de Aloy, apuntant lo memorial en fet, per a la decissió d’ella tant necessari, y 
entenien ia en posar-lo a la estampa, y per acabar demà los dies assignats seria forçós 
prorogar per alguns dies lo termini per a tenir entretant prest lo memorial y informar. Offerí se 
faria molt a satisfactió d’eixa ciutat y parts esta contentió, y així, acompanyant ab obres estes 
paraules, ha prorogada vuy per a un mes.”   
707. Ibidem. Una carta de Gabriel Martí Burguès de 16.VI ―“Ja tinch moltas vegades scrit lo que 
patexen las causas per causa dels advocats, no sé que cansar-me més pus davant de Déu y 
del món estich descarregat”― i les de Francesc March de 16 i 19.VI.1627 ―“[Dels advocats] no 
se [h]a de confiar de més de u[n], que és misser Fontanella, que misser Ramona apenes fa 
negosi ni misser Càncer, y misser Fontanela té tant negosi que a penes pot fer cosa nenguna 
en la ca[u]sa”― reflecteixen un gran desànim dels síndics per l’escassa atenció que 

II.7. Fontanella protegeix els seus familiars juristes



conducció dels nombrosos litigis i negocis de la ciutat: a més de la 

repetidament referida contenció de jurisdiccions sobre el cas d’Eloi Torres, per 

exemple, la controvèrsia amb els homes d’Alcanar que pretenen una possessió 

immemorial de pescar en la mar, estanys i riu del terme de Tortosa, palmejar-

hi, llenyar-hi i cullir-hi sal de ventura708; per exemple, el regateig de la suma 

deguda en concepte dels coronatges de Felip III (IV) i la seva esposa709; per 

exemple, la contenció de jurisdiccions relativa al plet de les carnisseries del 

capítol de la catedral tortosina710, per a la qual, com hem vist, l’advocat 

especialitzat, Josep Ramon, s’haurà desmotivat. Les tensions entre Miquel 

Astor i la troica Fontanella-Rubí-March traspassaran l’àmbit professional i 

abordaran el sempre delicat terreny econòmic711. En primer lloc donem la 

paraula a la dita troica per sentir-li denunciar un “rival” que practica la 

contradicció gratuïta i no dedica els fons que té rebuts als pagaments que se li 

han encarregat; de fet, un “rival” del tot prescindible, una veritable nosa: 

 
“Digous informaren en la ca[u]sa de Aloi, a misser Careres, misser Fontanilla y misser 

Robí. Misser Miquel Astor nos féu molt contrari, dient que no convenia informàsem primer, 

si bé lo dia de la gunta dels atvocats d’eixa siutat quedaren que informasen primer y sobre 

allò que duptarien fesen lo memorial en dret. (...) Los atvocats tots se queixen no·ls donen 

dinés. De misser Miquel Astor no·n cal confiar en esta causa per·so que no se’n qüida 

més, que (i. e. com) si no [h]i fos, no tan solament en esta, però en totes les demés. Así 

no·s vol goristes per a les causes, sinó [h]òmens que tingen cames y no sien 

pererosos.712” 

 

                                                                                                                                               
aconsegueixen atreure de Fontanella ―ínfima dels altres advocats― sobre els dossiers 
tortosins.  
708. La sal de ventura era la que es formava de forma natural en dipòsits poc profunds situats 
prop de la costa i que, en condicions climàtiques favorables, es concentrava en crostes de poc 
gruix. Malgrat la seva qualitat inferior, era accessible com un dret comunal i devia tenir una 
importància econòmica gens menyspreable. E. FABREGAT, Les Salines dels Alfacs: origen i 
producció al segle XVIII, en “Recerca” 4 (2000), p. 181-240, esp. p. 190-191. 
709. Sobre els drets de coronatge, vegeu el subcapítol IV.2.2. 
710. Ja hem anunciat que al subcapítol II.9.3 dediquem unes pàgines a aquest cas. 
711. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 19.VI.1627 de Miquel Astor 
demanant a Tortosa més diners per fer front a les obligacions corrents dels plets i els advocats 
de Barcelona.  
712. Ibidem, carta de Francesc March de 19.VI.1627. 
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“Los atvocats tosts se queixen que no·ls donen dinés ni veuen la cara de misser Estor per 

poder-li’n demanar.713” 

  

Si, en canvi, li donem crèdit a Astor, que es sent objecte d’acusacions sense 

fonament, els pagaments realitzats compensen llargament la dedicació ―més 

aviat escassa― de Fontanella i Rubí a les causes de Tortosa. En el cas del 

protagonista del nostre treball doctoral, s’insinua que la seva avidesa de diners 

el portaria a sobredimensionar el nombre i la dificultat dels esforços 

realitzats714. Fumàs i Desplà, altrament, és presentat com una persona que, 

enraonadament, no concep l’acte de passar comptes fins que el seu treball no 

ha donat els últims fruits. Amb aquesta relativa despreocupació, no pot evitar 

que les llimes que treballen al seu costat ―Astor no es molesta ni a mencionar-

ne els cognoms― es vagin pulint les quantitats globalment dedicades als 

negocis jurídics de la ciutat de l’Ebre: 

 
“Forçat m’és donar rahó a vostres mercès perquè lo senyor Fumàs no ha tingut rebut 

ningun diner per los treballs pren y ha presos per eixa ciutat en esta contentió de Aloy, 

                                                 
713. Ibidem, carta de March de 27.VI. Es pronunciaria en el mateix sentit però més 
moderadament Joan Pere Fontanella el 23.VI, ibidem, fingint no estar fent pressió pel seu 
interès i el de son gendre sinó perquè Tortosa no quedés malament amb el ‘col·laborador 
esporàdic’ misser Fumàs i Desplà: “Com nos fa mercè, apar no·ns devem empèndrer d’ell”. 
714. Ibidem, carta de 30.VI.1627 de Miquel Astor als procuradors de Tortosa ―les cursives són 
de la nostra responsabilitat: “Si [h]aguessen scrita a vostres mercès queixa justa de mi en la 
satisfactió dels advocats, dissimulara la resposta a la última de vostres mercès, però puix és 
sinistra y danyossa per ma reputasió, dic a vostres mercès que lo senyor Rubí, gendre del 
senyor Fontanella, ha apuntat lo memorial en fet que se ha estampat y ab los demés 
conadvocats ha fetes quatre informations als senyors del Concell, consultors de la contentió, 
per los quals treballs (que són los tinguts fins vuy) té rebudes deu liures, y ab elles he arbitrat 
condigna la sua satisfactió fins vuy. Lo senyor Fontanella entroduhí la contentió de Salinas 
davant lo senyor canceller ab una sola supplicació y informà al mateix senyor cançiller, qui 
declarà a soles la contentió per ser fàcil y procehir de pla. La mateixa entroductió féu de la de 
Aloy, uns interrogatoris per als testimonis de la cohartata rebuts açí per sa part, uns articles 
dels objectes d'estos testimonis, algunes prorogations de la primera contentió y esta, vingué ab 
una companya a parlar al senyor virey per a suplicar-li les letres de la alforja y Vilalba, finalment 
s’és conferit una volta ab lo senyor canceller per la detentió en presó dels testimonis de la 
cohartata, altra ab lo senyor Ferrús, advocat de la règia cort, per lo mateix, y quatre 
informasions ab una junta per esta contentió, ab què se rematen los treballs de la una y altra 
contensió, y io, que no satisfàs ni sé lo interès d'eixa ciutat en esta matèria, só[c] anat tant 
remís y descuydat que, sols a ell, tinc donat en tres partits setse liures. Censuren vostres 
mercès si té necessitat de reparo ma remitió y la ciutat ha faltat en satisfactió de treballs al 
senyor Fontanella y ses coses. (...) Vostres mercès se serviran no calumniar tant de llauger 
mes actions ni sentir omissions, que mai ab la ciutat (per ma pròpria inclinatió y naturaleza) les 
he tingudes, y si en açò apareix a vostres mercès la [h]y pot [h]aver [h]aguda, ab mija 
demostratió les cinquanta lliures y demés tinc d’eixa ciutat donaré a estos senyors, com sa 
reputatió reste reintegrada y vostres mercès gusten.” 
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puix les persones que estan ací per est mateix negoci sercichen lo que no alcansen ni·ls 

toca. Lo senyor Fumàs no és tant tirà com algú altri y confia de les persones lo qu·és 

rahó, y en orde a açò y sos treballs ha tingut certitut se li [h]avien de satisfer per part 

d’eixa ciutat, y a mi una y altra volta me [h]a dit fes lo que volgués en la sua satisfactió, y, 

volent donar-li dinés, me [h]a dit los pendria junts declarada la contentió y justificada 

plenament per part de la ciutat, y com vuy, y no ans, ho estiga, no se ha fet falta al 

senyor Fumàs ni ell [h]a significat gana de rebre diner a trossos, sinó molt al contrari, y 

ab conformitat dels dos he deixat de dar-li’n partida, deixant-ho per a un acte sol sobre 

los treballs [h]aurà pressos.715”  

 

El to de les acusacions creuades va pujant fins a arribar a una desautorització 

explícita per part de Joan Pere Fontanella de l’enviat de Tortosa que li hauria 

d’haver fet costat i no pas la traveta:  

 
“Jo no scriguí quan<t> anà lo memorial perquè misser Miquel Astor fonc lo qui volgué 

enviar-lo sens mon consentiment...716”. 

 

La fi de la missió del desacreditat Miquel Astor posarà terme a l’època de 

turbulències en l’equip jurídic de Tortosa que hem anat resseguint amb 

l’objectiu de retratar un altre dels vessants professionals del nostre Fontanella. 

La crisi es reconduirà ràpidament amb l’adopció d’una mesura ben senzilla: Un 

altre jurista, Agustí Josep Mur, serà comissionat a partir del mes d’agost del 

1627 per dinamitzar la conducció dels plets de la ciutat de l’Ebre a Barcelona 

―és a dir, es tornarà a apostar per un síndic sobrequalificat. La seva 

preparació i energia deixaran aviat traces ben visibles, com és ara, per 

començar, un compromís de defugir l’habitual loquacitat dels seus homònims, 

rera la qual s’amparava molta inoperància, tot cenyint les seves comunicacions 

escrites a les qüestions essencials i indispensables717; segonament, una 

                                                 
715. Ibidem, carta del mateix Miquel Astor de 8.VII.1627. A continuació del text transcrit hi figura 
una censura als canvis de parer de Fontanella en la conducció dels afers ―pel seu desig 
sobrevingut que s’imprimeixi una al·legació que inicialment havia previst lliurar de forma 
manuscrita― i també, tot sigui dit, un intent de fer-hi les paus, ordenant que a ell i a son gendre 
se’ls complementin una mica les vint-i-cinc i deu lliures respectivament satisfetes. 
716. Ibidem, lletra de Joan Pere Fontanella als procuradors de Tortosa, 14.VII.1627.  
717. Ibidem, carta de 25.VIII.1627 de misser Mur als procuradors de Tortosa: "Quant al que 
vostres mercès me recomanen en particular, y en general de les causes, que <h>avise d'elles, 
serviré ab molta puntualitat a vostres mercès, emperò adverteixquen vostres mercès que de 
una vegada y ab tan breu temps no podré <h>avisar del stat d'elles, perquè no vull scriure ni dir 
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recuperació ―gairebé un rescat?― de temes negligits des d’anys enrera718; 

també, significativament, la detecció, diagnòstic i denúncia dels motius pels 

quals la qualitat de l’assessorament jurídic a Tortosa hauria distat de ser òptima 

―entre ells, l’endarreriment endèmic de pagaments de conductes i extres als 

advocats719. 

 

L’empenta d’Agustí Josep Mur —inassequible per a Francesc March720— 

afavorirà que a Barcelona durant vuit mesos ben bons s’assumeixin i s’estudiïn 

amb il·lusió nous dossiers que la conjuntura acumularà sobre la pila dels ja 

existents, com per exemple aquests tres dels quals fem cinc cèntims: Un que 

es vincula amb l’intent sobtat dels diputats de constrenyir Tortosa per l’import 

d’uns arcabussos que el General li hauria facilitat sota certes condicions721; un 

altre que rau en la necessitat de replicar a una ordre virregnal ―i a les 

conseqüents mesures executives― que restringiria, a base de passar de tres 

forns a un, l’aprofitament per part dels tortosins dels boscos dels Ports per 

fabricar pega i quitrà, amb el pretès rerafons d’acabar amb un fenomen de 

                                                                                                                                               
cosa de què no estiga assegurat d'ella y de la veritat, que de assí tinch experièntia se dóna 
<h>a tot satisfactió ab molta abundàntia de paraules, y desije ser dels exceptuats en esta 
matèria."  
718. Ibidem, carta del mateix Mur de 1.IX.1627: “La causa de la sal la tinch per tan recomanada 
que [h]u poden fiar de mi descansadament, puis han vist que en dos dies he posat en tall un 
negoti de deu anys perdut".  
719. Ibidem, fragment a les acaballes de la dita carta de 1.IX.1627: "Los advocats estan 
queixosos de conductes passades que se'ls deu y moltes juntes y informations fetes sens les 
que·s deuen per mossèn March, que si bé lo senyor Astor ha donat <h>a dits senyors advocats 
de la contensió de Aloy alguns diners, dihuen que del tot no estan satisfets, exepte que de 
misser Fumàs, qui està mal, no·n sé queixa. Los negotis sempre portaran mal orde si no·s 
paguen com se van treballant, y altrament los advocats no [h]y fan tan bona cara ni treballen ab 
tan gust."   
720. Ibidem, el 20.X.1627 March intentarà donar desmentir rumors d’una seva mala relació amb 
Mur. No és difícil llegir entre línies de sa carta que aquest darrer s’atiparia de tenir sempre al 
darrera el limitat i servil subsíndic i procuraria distanciar-se’n. 
721. La Diputació hauria admès indistintament la restitució dels pedrenyals en qüestió o el 
pagament del seu valor durant un cert termini. Passat aquest, només acceptaria el pagament 
líquid. Vegeu ibidem com Mur, sobretot l’octubre del 1627, intenta posar-hi remei ―negociant la 
minimització i el retardament de la solució del preu dels arcabussos i de les despeses del 
constrenyiment. El síndic-advocat es mostra inequívocament partidari de què Tortosa no 
s’embarqui en plets amb la poderosa Diputació sobre els tractes originaris relatius a les armes; 
considera més adient que el municipi vagi ‘acaptant’ per fer front al seu deute: “Poden vostres 
mercès estar-ne desenganyats, que esta és la intensió dels diputats, y posar-se <h>a pledejar 
ab la Deputatió, tribunal tan potent, no serà asertat, sinó aconortar-se’n ab brevedad, repartir 
los arcabussos per confraries o cases qui no·n tinguen y traure diners” ―8.X.1627. 
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barraquisme de gascons que haurien teixit complicitats amb bandolers722; un 

tercer tema, la negociació per promoure infrastructures hidràuliques al curs baix 

de l’Ebre: hi participarien a tres bandes els ministres regis, el govern municipal i 

experts en la construcció de sèquies723. 
 

Del primer d’aquests conflictes, sospitosament se n’explica la trama als 

procuradors de Tortosa com si Fontanella n’estigués totalment al marge724 ―a 

fe que des de la seva posició d’assessor ordinari dels diputats hauria pogut ser 

un contacte de gran auxili725. Altrament, per als demés temes, Agustí Josep 

Mur pot comptar sempre amb les hores del jurista olotí726 ―de fet no té massa 

alternatives, puix les forces de Jaume Càncer són molt escasses727.  

 

Dissortadament, Mur deixa les seves funcions, suposem amb el relleu dels 

càrrecs municipals tortosins, i al llarg de l’any de govern que comença el dia de 

l’Ascensió del 1628 l’equip jurídic destacat a Barcelona reprèn algunes inèrcies 

negatives sota la batuta de Gabriel Martí Burguès: el síndic recupera l’insà 

costum de denunciar la saturació professional dels advocats del seu equip728 i 

                                                 
722. Vegeu ibidem una il·lustrativa carta de 26.IV.1628 d’Agustí Josep Mur, complementada amb 
el material que es citarà en breu. 
723. Parlem del tema, esdevingut problema, al subcapítol II.7.3.  
724. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 8.X.1627 de Josep Agustí Mur: 
“No n’[h]e tengut notítia fins haïr dijous en la tarde ni lo senyor Fontanella advocat de aquella 
casa ne sabia paraula, y se ha provehida la executió sens consultar-se’n ab sa mercè cosa.” 
L’expedició que l’olotí faria les setmanes següents a Girona per negocis de la Diputació ―ens 
en parlen cartes de Francesc March de 20 i 21.X.1627 i de Mur del dia 27― li impediria 
neutralitzar altres actuacions dels diputats. 
725. Amb el dret a la mà és obvi que sí, però Mur, en sa carta de 27.X.1627, fa tot el possible 
per debilitar aquesta impressió, potser amb l’esperança d’evitar maldecaps al seu col·laborador: 
“No pensen vostres mercès que en tot se ataquen los diputats en una cosa que un assessor 
diga, màxime quan<t> no·ls ne demanen consell, com en lo present cas, que sens consell han 
despachat la executió”. 
726. Vegeu a la part final del dit vol. 11 (CR) la suplicació firmada de Fontanella ―tot i no ser 
l’original manuscrit de l’advocat― que el síndic de Tortosa adreçarà al virrei per evitar la 
clausura de dos dels tres forns dels Ports i la consegüent disminució de la producció de pega i 
quitrà. Vegeu també ACBEB, Fons de Tortosa, subsèrie ‘ports’, doc. 1854, la requesta 
presentada el 8.IV.1628 pel síndic de Tortosa al comissari reial per la fusta dels ports. 
727. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), una segona carta de 26.IV.1628 de 
Mur, parlant de la contestació del municipi a un recurs interposat per Josep Torres: "En esta 
causa sols me he valgut del doctor Fontanella y no en res de misser Càncer, perquè en fi està 
ja vell y cansat de vellesa, ab tot, si vostres mercès me ordenen que·l porte a les informations, 
ho faré perquè no se m'impute culpa".  
728. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), comunicació de 31.VIII.1628, dura 
envers els advocats, de Gabriel Martí Burguès als edils de Tortosa: "També adverteix dit Martí, 
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els seus retards sistemàtics en l’estudi dels temes, i en el retorn dels processos 

als escrivans, i en la confecció d’al·legacions jurídiques, etc.729 És evident que 

a Martí Burguès li falten habilitats de gestor de treball en grup. Una qualitat que 

no li podem negar és la capacitat d’admirar-se públicament, ni que sigui de 

quinze en quinze i amb algun plany entre línies, de la brillantor intel·lectual dels 

juristes que coordina. Val a dir que tampoc és un gran mèrit, puix el trident 

Càncer-Ramon-Fontanella, quan funciona, és respectat arreu, fins al punt que 

magistrats de la Reial Audiència es disputen el fer de relators d’alguns casos 

on intervé730. 

 

La conjuntura no ajuda gens Gabriel Martí Burguès. Per exemple, el setembre i 

l’octubre del 1628 ha de mantenir unit l’equip jurídic de Barcelona malgrat els 

impagaments de la ciutat de l’Ebre, sumida en una falta de liquiditat 

gravíssima731. Val a dir que el síndic capgirarà hàbilment la crisi de 

finançament732. Però no és això el que ens interessa, sinó la sagacitat dels 

                                                                                                                                               
conforme ab diversas cartas ha avisat, que las causas de dita ciutat patexen per defecte de 
advocats, y que, axí, [vostres mercès] tenen necessitat precissa de fer-ne alomenos <h>u que 
sia dessidit, perquè dit Martí patex per anar per una cosa a casa de dits advocats moltas 
vegadas y las demés sens poder fer res per las ocupations que saben tenen los tres advocats 
ordinaris." Vegeu similarment la carta de 25.X.1628 del mateix síndic: “Temo que ab las grans 
occupasions de misser Fontanella se puga mitx fer bé lo negoci. Jo fas més del que puch en 
solicitar-lo, sempre me passa ab rahons”. 
729. Vegeu el capítol II.4 i/o el subcapítol II.9.3. 
730. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), carta de 11.X.1628 de Martí Burguès 
als procuradors tortosins: “La provisió del conferant relatores de la causa de Alcanar se anave 
apretant y en favor dels de Alcanar. Ahir y vuy he informat ab tots los tres advocats, Cànçer, 
Fontanella y Ramon, y ho han fet tant bé que lo senyor misser Besturs està y persevera que la 
causa li ha de restar a ell y lo senyor Garau lo contrari, sinó que toca a ell, y axí, com estan 
encontrats los dos reladors, decidexen dita provisió los senyors de las dos salas, als quals 
havem de informar per a què entengan nostra justísia, que segons diuen los nostres advocats 
la tenim sobrada. (...) Assegure a vostres mercès que esta causa me dóna molt gran cuydado y 
treball per haver de ajuntar estos tres advocats tan ocupats y cansats, mes, quant al que toca a 
mos treballs, no·s perdrà un punct.” 
731. Ibidem. Magnífica i molt explícita carta de 20.IX.1628 del síndic Gabriel Martí Burguès als 
edils de Tortosa, advertint-los de no confiar-se pels missatges aparentment comprensius dels 
advocats que no han cobrat: “Aquí va la resposta de misser Ramon, y, no obstant ella, dexen 
vostres mercès de provehir diner y veuran com se faran los memorials y demés cosas 
convindran. Ell y los demés, y jo en particular, estam cansats de vèurer diversas cartas dels 
senyors procuradors dels anys passats ab moltas promesas de gratiffications de treballs y 
remunerations, y tot és estat fum (...) y axí, si vostres mercès assí no provehexen diner, les 
causas aniran com un molí sens aygua.” La imatge aquàtica no pot ser més escaient. 
732. A través de dos mitjans: a) Amb la maniobra de fer ben explícit a diversos dels seus 
interlocutors del cap i casal el perquè no els pot satisfer les taxes judicials i/o els salaris ―és a 
dir, donant la màxima publicitat possible al vergonyós estat de comptes tortosí. Declara haver 
actuat així amb Josep Ramon ibidem en sa carta de 27.IX.1628 o, més humiliant encara per als 
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advocats en veure llurs honoraris en perill. Josep Ramon es retrata com un 

professional desprès i gens materialista, quan, en el fons, no pot dissimular una 

insatisfacció pregona pel que ha cobrat de Tortosa al llarg de sa vida733. 

Fontanella també fingeix una vocació de servei desinteressat i es compromet a 

seguir patrocinant la ciutat a desgrat dels pagaments retardats; ara bé, demana 

una immediata satisfacció dels esforços del gendre Francesc Pere Rubí, 

presentat en l’ocasió com un col·laborador totalment extern734 —un 

col·laborador, per cert, que acaba de veure frustrada la seva ambició de ser 

proveït assessor de la Batllia General de Catalunya735. 

 

A fe que Fontanella llança mà d’ell tant sovint que sembla tenir-lo perfectament 

integrat a l’equip jurídic del qual estem parlant736! Per ventura aquesta seria la 

concessió que li haurien fet els edils de Tortosa el mes de juliol precedent737? 

Quan li convé, atapeït com està de feina ―però, murri com és, esgrimint les 

ocupacions dels demés―, l’olotí fa encesos elogis de la brevetat738. O es 

                                                                                                                                               
dirigents tortosins, amb el canceller de Catalunya ―carta de 4.X: “Yo li diguí que no·s perdia 
per mi, que sens diners jo no podia acudir a la expeditió de dit negoci, per haver-ho scrit moltas 
vegadas a vostres mercès y may haver acudit”. b) Carregant violentament en consciència als 
edils de l’Ebre les conseqüències negatives dels impagaments; seguim amb la lletra de 4.X: “Y 
puix a cada cosa que d'esí (i. e. d’assí) escrich en matèria de provehir diner sempre me 
remeten a la vynt-y-quatrena y veix que no·s remate cosa, estich determinat de scríurer a dita 
vint-y-quatrena representant-los lo que patexen las causas en lo perill estan, que al ben segur 
si fossen de algun particular no·s perdria per lo que aquestas estan en perill, y després, a 
qualsevol temps que succehesca algun sinistre, estaré descarregat y carregat qui té culpa.” La 
crisi s’acaba quan el 11.X.1628 ―ibidem― Martí reconeix haver rebut dels procuradors 
tortosins una lletra de canvi per cent lliures.  
733. Ibidem. El 19.IX.1628, misser Ramon escriu diplomàticament als edils tortosins: “May he 
reparat en diners ni altre interès en lo que se ha offert del servey de aqueyxa ciutat, si bé no he 
experimentat may que se'm sien gratifficats los immensos treballs he presos per ella, que, si 
per un particular hagués mostrat la dècima del cuydado que per Tortosa, sé que·n podria restar 
ab més gust, però jo, en tant que seré advocat, continuaré lo mateix per ma obligatió pròpria, y, 
quant no pensàs fer-ho, ho parlaria clar.”  
734. Ibidem. Lletra de Fontanella del 27.IX.1628 als procuradors de Tortosa: “Suplic a vostres 
magnificències manen que estos treballs se'ns paguen, almanco al senyor misser Rubí, qui 
fonc aplicat, que de mon interès faran vostres magnificències lo que seran servits, però als 
estranys és rahó satisfer.”  
735. ACA, CA, lligall 223, ítem 43. Enmig de la consulta de 17.VII.1630 del Consell d’Aragó 
sobre aquesta plaça, vacant per promoció de Julià Peixó a la Reial Audiència, vegeu la carta de 
15.VII.1628 del virrei, bisbe de Solsona.  
736. Vegeu, sense anar massa lluny, la carta de 2.VI.1628 que transcrivim en breu. 
737. Vegeu la carta de 14.VII.1627 cit. 
738. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), carta de 2.VI.1628 de Joan Pere 
Fontanella als procuradors tortosins: “Jo viu exactament lo proçés del recors de Jusep Torres y, 
comunicat ab lo senyor misser Rubí, férem un paper breu que pens aquí [h]auran vist, que és 
estat de tanta eficàtia que ha fet fer diferent cara al negoci, y pensam [h]avem de obtenir per ell 
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postula partidari del treball en equip, forçosament retardador, en el moment de 

prendre certes decisions cabdals sobre un dossier739. Això sens perjudici que el 

desplegament futur d’aquestes decisions l’assumeixi regularment un sol 

advocat: a) En la contenció de jurisdiccions plantejada arran del plet per les 

carnisseries del capítol de la Seu tortosina, Josep Ramon, que, quan se’l paga 

bé, demostra treballar amb força eficàcia740; b) en la resta de plets, el propi 

Fontanella. I és que Ramon tendeix a autoexcloure’s de la conducció de les 

causes tortosines per requeriments de la seva vida pietosa741 o per greus i 

recurrents problemes de salut742 —dels quals sembla guarir-lo l’esperança ben 

prosaica i terrenal, ja prou comentada, de guanyar unes sumes respectables de 

diners743. 

 

                                                                                                                                               
encàrreg breu y succint, que per a mi estos són sempre los millors papers, atesas las moltas 
ocupations d'estos senyors que·ls han de mirar.” També en sa literatura jurídica li llegim flors 
als que concentren en poques paraules allò que d’altres expressen al llarg de moltes pàgines 
―J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 179.9, 
tot citant un passatge on el savoià Antoine Favre de Péroges “sub brevibus tradit, quod occupat 
plures membranas apud alios”. 
739. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), carta de 14.VI.1628 de Fontanella: “A 
las de vostres magnificències no [h]avem pogut respòndrer los advocats particularment sens 
veure’ns tots junts y conferir lo negoci per no [h]aver-ho may acostumat fer de aquexa manera, 
y també que, conferint-se lo negoci, se apura com convé y se llevan confusions que [h]y poria 
[h]aver.” Al subcapítol II.9.3 transcrivim dues altres declaracions fontanellanes —de 28.III i 
25.IV.1629— en el mateix sentit. 
740. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), cartes de 28.VI o 5.VII.1628 del síndic 
Gabriel Martí Burguès als edils tortosins. Heus aquí un fragment de la primera: “Lo senyor 
misser Ramon farà lo que convindrà en la contentió de las carns y ab las demés causas ab la 
offerta vostres mercès li fan de pagar-lo bé.” 
741. Ibidem, el 24.I.1629 el síndic Gabriel Martí Burguès especula des de Barcelona sobre la 
futura promoció del Ramon clergue ―del qual tenim constància a la carta de 17.V.1627 cit.― i 
el conseqüent eclipsi del Ramon jurista: “Yo crech [a misser Ramon] lo tendrem prest fora de 
advocat perquè se ha mort assí un canonge y ell ha despatxat un correu a Roma y diuen que té 
la gràcia del Papa.” Són bons testimonis de la canongia assolida per Josep Ramon J. M. 
CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. IV, Barcelona, FSVC, 1976, p. 243 (18.IX.1630) o 
la carta de 28.VIII.1630 que citarem en breu. 
742. Els visualitzem clarament en les cartes de Francesc Millet que referirem infra. També tenim 
constància que entre el febrer i l’abril del 1629 Josep Ramon està greument malalt i, en sa 
absència, Joan Pere Fontanella s’ocupa ―sobre el paper, almenys― dels conflictes entorn de 
les carnisseries del capítol de la Seu. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), 
cartes de 7 i 28.III i de 25.IV.1629 de Fontanella, i de 21 i 29.III i 4.IV.1629 de Martí Burguès.  
743. Vegeu les dues darreres cartes citades en la nota precedent: “Pus Nostre Senyor ha donat 
salut a misser Ramon y ha aportada aquesta causa y sempre nos ha dats grans esperansas de 
què teníam justícia sobrada, procuraré en què fassa lo memorial en dret y dilatar las 
informasions fins estigue fort y puga asistir en ellas. Assò ha de ser ab abundànsia de diners, 
que sens ells no·s pot fer cosa, conforme saben vostres mercès.”. “Misser Ramon va continuant 
sa millora, que ya ha tres dias s’és llevat, y ha promès que lo primer negoci farà serà aquest, 
sols li donem prou diners.” 

II.7. Fontanella protegeix els seus familiars juristes



D’aquest equip parcialment envellit, sobrecarregat de feina, mancat d’una 

vocació desinteressada, sembla se’n poden esperar pocs fruits. Ha estat així el 

1628 i el 1629, i ho continua essent el 1630: 
 

“Fas lo que puch en apretar las causas (...) y confie treure’n prest alguna, y no llevar-ne 

mà que no sien acabades, y, si tinguera advocats s’[h]i volguessen o poguessen 

destorbar, és sert no m’[h]o carregarian. Estich cansat de escríurer tantas vegadas la 

necessitat té aquexa ciutat de un advocat jove y més desocupat que los que tenim, y axí 

[h]o torno a representar a vostres mercès. (...) [Fontanella] fa las cosas de tant mala 

gana per [h]aver-lo burlat la ciutat tantas vegades ab tantas promesas de causas 

guanyadas, que li han llevat la gana de traballar-lo.744”  

 

“Si vostres mercès sabian lo treball que és lo tractar ab misser Fontanella y ab lo canonje 

Ramon per ajunctar-los se n’espanterian, que per aquesta junta de Alcanar m’[h]i han fet 

anar deu vegades, y que misser Fontanella és millor en demanar dinés que no en fer 

cosa per la ciutat que sie de ninguna concideratió”745.  

 

II.7.3. Davant la imminència de renovacions en l’equip jurídic de Tortosa a 

Barcelona, Fontanella torna a intensificar —en va— els esforços perquè s’hi 

doti els seus pròxims d’una plaça 

 

L’hora de la renovació s’acosta, tant per les recurrents malalties de Josep 

Ramon com per l’avançada edat de l’admirat Jaume Càncer, que ronda els 

setanta anys. Així, al nostre olotí li convé tenir paciència. Més encara, li cal 

actuar amb la major diligència en afers de qualsevulla naturalesa i, sobretot, 

fer-ho notar. La severa crisi frumentària de Catalunya ―en diàleg amb el 

                                                 
744. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 14 (CR), carta de 5.VI.1630 de Gabriel Martí 
Burguès. L’acompanyem d’una comunicació fontanellana posterior, previsible en tant que 
reprodueix gestos passats: ibidem, carta de 17.VII.1630, on l’olotí es fa el desprès —tot 
mostrant una severa preocupació per on poden haver anat a raure els diners que li havien estat 
destinats—: “En lo que té respecte a demanar lo que se’ns deu, jo ho fas de malíssima gana, 
que a exa ciutat voldria servir ab la sanch y ab les entranyes, sinó que com sabem que la ciutat 
envià assí prou diner ab orde que·ns paguen, clar està que [h]avem de sentir-ho y anujar-nos 
ab qui no correspon a la ciutat. Martí (pus vostres magnificències me demanen la resposta) diu 
que ell no té diner y que no pot pagar. Jo sols sia gust de la ciutat serviré a vostres 
magnificències tota la vida sens interès.”; continuarà interessant-se per la satisfacció dels seus 
crèdits salarials en cartes de 28.VIII i 4.IX.1630. 
745. Ibidem, carta de 28.VIII.1630 de Gabriel Martí Burguès. 
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context europeu― al bienni 1630-31746 li proveeix una ocasió magnífica al 

respecte. A les acaballes de l’estiu del 1630, Fontanella acompanya i dóna 

suport al comissionat Mateu Duran en les seves visites a les principals 

autoritats virregnals i municipals de Barcelona perquè Tortosa obtingui una 

llicència per proveir-se de blat, preferentment al Rosselló747. Enmig de 

l’acusada carestia, el règim centralitzat i discrecional d’aquests permisos, 

atorgats sobre una base de privilegis de zones productores i consumidores, 

obliga un advocat com el nostre a teixir finíssims arguments jurídics per cobrir 

amb el vel de l’extrema necessitat els requeriments del client. En el cas del 

1630 que ens ocupa, les paraules i les negociacions serviran de ben poc. El 

lloctinent general refusarà els permisos, per a Tortosa i per a moltes altres 

localitats; es mostrarà inflexible748. Donada la conjuntura prebèl·lica amb 

França, farà prevaldre l’objectiu de tenir una zona de frontera com són els 

Comtats perfectament proveïda per sobre del de pal·liar la urgència frumentària 

de la resta de la província, Barcelona inclosa ―visiblement més d’un 

perpinyanenc celebrarà no socórrer la capital749. Fontanella no es podrà pas 

                                                 
746. A. SIMON TARRÉS, Els anys 1627-32 i la crisi del segle XVII a Catalunya, en “EHA” 9 
(1992), p. 157-180. Totes les nostres troballes tocants als anys del tombant de la dècada de 
1630 consoliden les seves tesis ―confirmatòries de J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 
256 i 261― sobre el com Catalunya participà amb plenitud (sic) a la crisi de subsistència 
general del continent més greu del segle XVII. Els càlculs i projeccions més recents i afinats 
sobre el cost de la vida a Barcelona durant tota l’edat moderna reflecteixen els efectes directes 
de la crisi frumentària en la butxaca dels ciutadans: G. FELIU, Aproximació a un índex del cost 
de la vida a Barcelona, 1501-1807, dins de “Josep Fontana. Història i projecte social. 
Reconeixement a una trajectòria”, Barcelona, Ed. Crítica, 2004, 151-170, esp. p. 163.  
747. Es pot reconstruir la crònica d’aquesta operació d’aprovisionament frumentari en les cartes 
del propi Mateu Duran de 24.VIII.1630 i de Fontanella de 21 i 28.VIII i de 4.IX.1630 ―ACBEB, 
Correspondència de Tortosa, vol. 14 (CR).  
748. La carta de Fontanella de 4.IX.1630 reflecteix de forma molt fidedigna l’enrenou que es 
mouria a Barcelona entorn de les llicències per proveir-se de cereals en context de carestia: “Lo 
senyor visrey finalment nos ha despedits de la llicèntia de traure blat de Perpinyà y Rosselló 
dient que no [h]u [h]avia concedit a la ciutat de Barcelona, axí que no·m par sien menester més 
rèplicas, que no [h]y farà may, presuposat que no [h]u ha concedit a Barcelona, si no és que 
véssem que a alguna altre universitat [h]agués donat llicèntia, lo que jo crec serà tart, perquè la 
mar està molt alterada.” 
749. Vegeu-ho a la carta de Duran de 24.VIII.1630: “També me [h]a dit una persona fededigna 
que los perpinyanesos nos ajudaran en tot quant podran, millor que a la çiutat de Barcelona 
trenta vegadas.” És inevitable posar en relació aquesta ‘boutade’ amb l’intent recent dels 
comtats de Rosselló i Cerdanya de conformar una Diputació segregada de la del principat de 
Catalunya —l’hem enunciat al capdavall de l’apartat II.6.5.3. Sobre la posició estratègica del 
Rosselló com a graner de Barcelona i les dificultats i controvèrsies d’ambdós entorn del tràfic 
blader al XVII, E. BADOSA, Lletres de canvi entre Barcelona i les fires de Perpinyà a la Guerra 
dels Segadors, dins de J.-M. MINOVEZ i P. POUJADE (eds.), “Circulation des marchandises et 
réseaux commerciaux” cit., vol. 2, p. 545-563, esp. p. 546-548. 

II.7. Fontanella protegeix els seus familiars juristes



sorprendre de la resolució virregnal. Coneix perfectament la multiplicitat 

d’interessos i de matisos que hi ha en joc rera el preuat cereal. No en va, entre 

els seus clients també s’hi compta el Sindicat de Cerdanya750, al qual haurà 

estat assessorant a Puigcerdà durant les vacances judicials estiuenques751 

precisament en matèria de grans ―però per impedir-ne la treta, no pas per 

fomentar-la―752, i també sobre mobilitzacions d’homes753. Aprofitem 

l’avinentesa per apuntar que les dificultats entorn del proveïment de blats, que 

es perllongaran almenys dotze mesos més a Catalunya754 ―i particularment en 

                                                 
750. Aquesta poderosa institució de legitimitat ascendent, dotada d’un bagatge de privilegis 
reials i d’ordinacions, governava els destins de la Gran Cerdanya ―tret de la vila de Puigcerdà, 
sovint rival―, dividida en quatre quartons, amb Querol, Llívia, Oceja i Alp com a eixos: Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1985, p. 278. 
Dissortadament, els atzars i malentesos de la vida provocaren que devers l’any 1973 no arribés 
a veure la llum l’edició a càrrec de la Cambra de Comerç de Girona d’una monografia de 
Salvador Galceran Vigué sobre l’organisme. En el nostre fur intern, a partir de la documentació 
que hem consultat del Sindicat de Cerdanya, l’imaginem com una estructura anàloga a la que 
agrupava la part forana de Mallorca durant la baixa edat mitjana i l’edat moderna, A. PLANAS, 
El Sindicat de fora: corporación representativa de las villas de Mallorca, 1315-1834, Mallorca, 
Miquel Font, 1995. 
751. Ens dóna testimoni de la destinació pirinenca de l’olotí per aprofitar la interrupció estival 
d’activitats dels tribunals de Barcelona ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 14 (CR), 
carta de 7.VIII.1630 de Jacint Martí Burguès; ibidem, quinze dies més tard Fontanella, 
novament radicat a Barcelona, es limita a escriure als procuradors tortosins que ha estat fora 
quasi tots els festius.  
752. Resulta que el mes de juny del 1630 en qüestió els dirigents del Sindicat haurien provocat 
una tempesta competencial en instar el jutge ordinari de la Cerdanya que segrestés blat per fer 
front a la carestia imperiosa que ja es feia sentir. Els cònsols de Puigcerdà el comminaren a 
anul·lar els seus procediments i invitarien els síndics de la Terra a reconèixer la facultat 
exclusiva del municipi, en virtut d’un privilegi del Cerimoniós de 11.XII.1374, per decretar vedes 
de tretes de blat en temps de necessitat. El Sindicat acataria (remugant entre dents?) les 
indicacions de l’actual capital comarcal, i aquesta publicaria les oportunes crides prohibint la 
sortida de grans el 20 de juny. No serien pas les úniques. El 24 d’agost se’n dictarien de noves 
motu proprio del consolat de Puigcerdà, enmig de retrets al Sindicat per la manca de control 
dels accessos a la vall, que el municipi intentaria contrarestar amb la creació d’un ofici de 
guarda ad hoc. ACCE, Acords municipals de Puigcerdà, 1629-1631, fol. 88v-91v (17-
20.VI.1630) i 104r-106v (23-27.VIII).  
753. El Sindicat tindria la voluntat que es reconegués fermament que els homes de la Terra de 
Cerdanya, en cas de ser mobilitzats militarment, quedarien sota el comandament del veguer i 
no pas del primer cònsol de Puigcerdà ―la primera batalla d’aquesta guerra giraria entorn de si 
la jurisdicció competent sobre la matèria era la Reial Audiència o la Capitania General. Vegeu 
un dels fruits del treball fontanellà sobre la qüestió a BICAB, onzè document del quadern 569-
48bis, Iesus Maria, cum utroque Ioannem: per los sýndichs de la terra de Cerdaña, contra los 
cònsols de la vila de Puigcerdà: sobre si los hòmens de la terra de Cerdaña en temps de guerra 
han de ésser regits per lo veguer de Cerdaña llur ordinari, o per lo cònsol de Puigcerdà qui·s fa 
coronell en temps de guerra, Barcinone [Barcelona], ex typographia Sebastiani a Cormellas, 
1630.   
754. Entre les moltes cròniques historiogràfiques locals que tracten d’aquesta carestia, escollim 
per la seva alta capacitat colpidora la de Cervera: J. M. LLOBET, La ‘Taula de Canvi’ de 
Cervera y su entorno socio-económico (1599-1715), Lleida, IEL, 1985, p. 72-77. 
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terres ceretanes755―, es convertiran en una abundosa font de reflexió jurídica 

per a Joan Pere Fontanella756, sempre apassionat per les circumstàncies 

extremes, que generen un estat d’excepcionalitat on el dret ordinari muda sa 

cara757. 

                                                 
755. Són reflex de com l’any 1631 s’anirà agreujant la necessitat de blats en terres pirinenques 
la proclamació de noves crides per part del veguer de Cerdanya ―invariablement protestades 
pels cònsols de Puigcerdà― amenaçant amb gravíssimes penes els qui trauran cereal de la 
comarca i assumint un control sever de tot el gra disponible, o, per part del Sindicat, la institució 
d’un comitè de crisi permanent i l’enviament d’un delegat a Barcelona per demanar al virrei que 
restringeixi encara més ―totalment― les llicències de sortida de blat. La desatenció d’aquesta 
petició, que donarà lloc a la no suspensió de les tradicionals expedicions de proveïment dels 
homes de l’abat de Ripoll, serà replicada amb una onada de violència dels ceretans que 
causarà dues víctimes mortals a les files dels veïns. El Sindicat de Cerdanya reaccionarà 
davant el càstig exemplar ordenat per l’aparell virregnal posant l’honor per sobre de tot i oferint, 
en unes sentides notes de dramatisme, la mort per inanició a canvi de què ningú pugui mai 
acusar la terra de deslleialtat al rei. ACCE, Llibre del Sindicat de Cerdanya (1626-1642), fol. 
52v i s. ―acta del Consell General de 16.III.1631―, fol. 70r i s. (sobretot 72v-73v) ―narració 
interessadament dramàtica i calculada de 8.VII.1631 dels aldarulls amb els ripollesos, de la 
qual transcrivim la tràgica oferta d’autoimmolació final: “perquè en ningun temps puga constar 
que los de la terra de Cerdanya són estats rebeldes ni [h]an dexat de obehir als més mínims 
mandatos de sa magestat, tenint per més asertat lo morir de fam y dexar la present terra y 
nostres cases que alcansar un renom tant mal (...), que s’oferesca (...) no sols lo blat aturat (i. 
e. detingut als de Ripoll), sinó també tot lo que·s tròpia en la terra de Cerda[nya] a dispositió de 
sa excel·lèntia (...). Se advertesca (...) que quan<t> s’enporten dit blat sia de dias y no a [h]ora 
captada, per a què no·s presume frau algun, y sie evitat tot scàndol, fent acompanyar aquel per 
un ofisial real ab número de gent fins sia fora de perill, que pus [h]avem de morir de fam, a lo 
menos se eviten scàndols y morts de sesterades, y se fasa ab prestesa, pus vehem que la fam 
de cal·dia (i. e. cada dia) apreta y augmenta, y serà causa de exagerations y avalots”. 
756. Al municipi de Vic també li conduirà un plet en matèria frumentària, concretament contra un 
proveïdor forçat de blat descontent del preu al qual la ciutat li hauria satisfet la matèria primera 
segrestada el març del 1631. Vegeu dues cartes de l’olotí al respecte, de 20.I i 30.IV.1635, a 
AMVI, vol. 12 / 7.43 CR. 
757. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 164 
passim. N’oferim una lectura sintètica: El 1631, sempre dins del context de penúria, Fontanella 
apel·laria ―amb èxit!― a l’argument de l’extrema necessitat al servei dels ceretans per impedir 
amb l'oportuníssim privilegi de 11.XII.1374 que els habitants de la Vall de Ribes se’ls en 
portessin el blat, tal i com tindrien dret a fer setmanalment en virtut d’un altre privilegi, més antic 
―de 18.V.1358― i ratificat per una sentència règia de 1607 (vegeu ACCE, Pallol de Puigcerdà, 
Crides de veda de blat). L’advocat olotí desvirtuaria amb una descripció catastròfica de la 
“carestia tam immoderata” i de la famolenca Cerdanya la força jurídica que l’usatge iuditium in 
curia datum donava a la posició dels homes de l’angosta vall veïna. Amb la prevalença 
d’aquest criteri, els habitants de Puigcerdà prendrien la revenja sobre els de Ribes, que el dit 
any 1607, amb l’assessorament qualificat de Jaume Càncer i també de Baltasar Morell, havien 
guanyat una partida amb protagonistes i pressupòsits similars. En tal ocasió, els de la vall del 
Freser havien aconseguit, apel·lant a una “necessitate notoria”, que s’executés una provisió 
judicial de la Reial Audiència favorable a la seva compra setmanal de gra ceretà, malgrat 
aquesta havia estat objecte d’una suplicació contrario imperio, d’efectes suspensius en 
condicions ordinàries ―J. CÀNCER, Variarum resolutionum iuris caesarei pontificii, et 
municipalis principatus Cathaloniae pars tertia, Barcinone [Barcelona], Ex Typographia Iacobi a 
Cendrat, 1608, cap. 16, num. 152-154. Aprofitem l’avinentesa per saludar l’eclosió d’una 
fructífera sèrie d’estudis sobre la Vall de Ribes: T. MIKES, Comunitats i ‘cases’ a la vall de 
Ribes en els segles XVII-XVIII, en “Pedralbes” 23 (2003), p. 567-578; id. aut. Les comunitats de 
muntanya de la vall de Ribes als segles XVI-XVIII i els seus antecedents medievals, en “EHA” 
18 (2005), p. 131-163. 

II.7. Fontanella protegeix els seus familiars juristes



Reprenem el fil predominant del nostre discurs a les ribes de l’Ebre. L’estiu del 

1631 li brindarà a Fontanella una nova oportunitat excepcional per demostrar 

als dirigents de Tortosa la intensa dedicació i la professionalitat jurídica de les 

quals és capaç. Ben sol758, i aquesta vegada exitosament. Serà a través d’una 

marató negociadora de poc més de dos mesos on s’imbricaran criteris legals i 

d’oportunitat. Què en serà l’objecte? Els treballs ―millor dit, la prossecució dels 

treballs― avortats d’una sèquia i una sequiola al terme. Joan Joanies759, el seu 

adjudicatari originari, voldria reassumir-los i, a tal efecte, busca i aconsegueix el 

ferm suport de l’aparell virregnal a Catalunya, valedor inicial de la 

infrastructura760. No compta, en canvi, amb la complicitat dels edils tortosins, 

que anhelen fer-lo respondre davant la justícia per l’incompliment de les seves 

obligacions i fer-li pagar l’execució de les obres a càrrec d’un tercer. Les 

posicions de partida no poden estar més allunyades en un negoci “de tant gran 

pes” i “tan embaraçat”761. I, contràriament al que fóra d’esperar, Fontanella es 

mostra des d’un principi molt més procliu a la via conciliadora i pragmàtica de 

Joanies i del virrei que no pas a la jurisdiccional preferida per la ciutat que ell 

patrocina. La qüestió no pot ser una altra: Com actuarà?  

 

Lentament i esgraonada, setmana rera setmana, anirà conduint el seu client 

cap a un assuaujament de posicions fins a convertir-lo en un paladí de la 

                                                 
758. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 15 (CR), el 20.VIII.1631, després de donar un 
petit dictamen sobre les sèquies als seus clients, Fontanella es fa valdre l’esforç, naturalment 
amb l’objectiu d’una compensació econòmica al cap: “Jo he fet lo que he sabut en respondre 
als duptes ab gran estudi. Bé [h]aguera folgat [h]aver tingut company, però, pus no és estat 
possible, pendran vostres magnificències la bona voluntat, y si algun dupte restarà (que és molt 
contingent sempre que no·s consulta a boca) y me’l scriuen, jo tornaré treballar-hi”.  
759. J. H. MUÑOZ i E. QUEROL, La Guerra dels Segadors a Tortosa (1640-1651), Valls, 
Cossetània Edicions, 2004, p. 22, l’anomenen Joan de Joanies i en destaquen la condició de 
mestre d’obres de la Seu —aquesta no li permeté eludir l’haver de servir al front de Salses a 
finals de la dècada de 1630, on versemblantment morí. 
760. Vegeu-ne la il·lustració a ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), cartes de 
12.VII, 6.X i 13.XII.1628 del bisbe de Solsona, actuant com a virrei de Catalunya. 
761. Les expressions corresponen a Fontanella en una carta de 23.VII.1631 que citarem en la 
nota següent. La ruptura de la dinàmica positiva en relació a les sèquies visiblement s’hauria 
produït l’hivern del 1629: ibidem, cartes de 31.I i 21.II.1629 de Gabriel Martí Burguès als 
procuradors de Tortosa. A partir de l’estiu del 1630 s’haurien fet intents de sortir de l’atzucac: 
ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 14 (CR), cartes de Fontanella de 17 i 24.VII.1630 o 
de 12.II.1631. Els mitjancers partidaris d’una entesa hi haurien posat en perill la vida, ibidem, 
carta de 7.VIII.1630 de Jacint Martí Burguès: “Misser Forcadell és assí, que ve per las sèquias, 
y diu que en Cambrils lo han volgut matar per sustentar ell las sèquias, y altres desbarats que 
no·s poden escríurer”. 
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sortida negociada. L’anàlisi de deu cartes de l’advocat olotí ens permet 

reconstruir les traces d’aquest hàbil procés de convenciment762, detectar els 

arguments bàsics que va administrant en sàvies dosis, en rèpliques 

successives a les objeccions rebudes, per tal que Tortosa s’avingui a la represa 

dels treballs de Joanies i a no portar-lo davant els tribunals de justícia. 

a) Inicialment, Fontanella apel·la a la mala reputació que la ciutat de l’Ebre 

arrossega ―injustament, per un excés de zel mal interpretat― entre els 

capitostos de l’aparell virregnal en relació a les sèquies que ens ocupen; caldria 

capgirar aquesta mala percepció i fer un esforç per complaure al lloctinent 

general763.  

b) En un segon moment, debilita els peròs i les temences que Tortosa planteja 

en l’àmbit jurídic a la revisió dels tractes amb el mestre de la sèquia; transmet 

confiança sobre les possibilitats de garantir que aquest no s’endugui de les 

arques de la ciutat ni una sola moneda que no li correspongui764.  

c) En diferents ocasions i amb una intensitat progressiva, denuncia als edils les 

llacunes i defectes del contracte signat temps enrera amb Joanies 

―concretament en matèria de clàusules sobre incompliment d’obligacions―; 

conseqüentment, els fa avinent la inviabilitat d’instar-ne jurisdiccionalment una 

execució en els termes que Tortosa desitjaria765. 

                                                 
762. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 15 (CR), cartes de Fontanella als procuradors 
tortosins de 23 i 30.VII, 13 i 20.VIII i 2, 10, 13, 17 i 23.IX i encara 1.X.1631. 
763. Carta de 23.VII.1631 cit.: “Cert és, senyors, que si lo negoci se poguera acabar a un poc 
més de temps, apar, per no desacreditar la ciutat, a qui sempre en esta obra han tingut per 
suspecte ―si bé la cosa matexa [h]a mostrat lo contrari, y pens se desenganyaran a son temps 
no fonc sinó bon zel―, se li poria porrogar, que ab assò se satisfaria a la voluntat y desig de sa 
excel·lència y veurian que la ciutat fa lo que pot.” Unes línies més avall, l’advocat olotí insisteix 
en l’oportunitat de satisfer la voluntat del virrei, sempre i quan, això sí, Joanies proposés una 
pròrroga curta del termini d’execució de l’obra: “Si [Joanies]  demanava poc temps, per 
complaure a sa excel·lència y iustificar millor la causa de la ciutat, [jo de vostès] no dexaria de 
donar-lo-[h]y”. Fontanella ja havia alertat de la desconfiança pregona de l’entorn virregnal 
envers Tortosa per la sèquia el 17.VII.1630 ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 14 
(CR). 
764. Carta de 30.VII.1631 cit.: “Si li volen donar temps [a Joanies], no [h]y ha ningun notari que 
no sàpia fer lo acte sens novatió y derogatió del primer. Lo que jo trobe difficultós és lo de les 
fiançes, que després fan qüestió si estan obligades o no per lo nou tracte, y axí és bé tornar-les 
fer fermar y anar remirats no reba lo diner axí fàcilment, si no és que tinga fiançes per a 
recobrar-lo en cars que no complís l’[h]ome ab sa obligatió.”  
765. L’argument apareix per primera vegada de forma críptica en la dita carta de 30.VII: “A l’acte 
no li podem llevar ni donar, y axí seguescan puntualment lo que diu lo acte y no poran errar.” 
―nota: ‘l’acte’ es refereix a l’acord inicialment subscrit entre el municipi de Tortosa i Joan 
Joanies. El 20.VIII.1631 Fontanella revisita l’argument de forma ben explícita: “Jo vaig trobar 
los papers, que de ben guardats no trobava, y tots estos dies me só[c] combatut ab ells, y 
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d) De sobte, intensifica el missatge que Joan Joanies també intenta accions 

davant l’aparell virregnal contra la ciutat de l’Ebre766; els temors que això 

pogués suscitar preparen la següent etapa... 

e) ... en la qual apareix el vigor i la determinació del govern reial en les seves 

diferents esferes, central i provincial. La dimensió incontestable del Poder 

apareix sense pal·liatius en la comunicació de l’advocat als clients: un ministre 

del virrei convoca i presideix una reunió entre les parts; els transmet ordres 

rebudes de successius superiors, que postulen una solució concreta; fixa els 

terminis de la negociació; amb els seus criteris de conveniència i d’oportunitat, 

desvirtua les objeccions particulars; dóna a entendre que s’obstaculitzarà el 

recurs a la via jurisdiccional, etc. Fontanella transmet aquests elements amb la 

màxima neutralitat de què és capaç. Paral·lelament, esbossa un retrat d’ell 

mateix, en la reunió, empetitit pel mandat imperatiu767. 

                                                                                                                                               
certes que dich la veritat que·m só[c] summament llastimat de vèurer que lo acte y capitulatió 
[h]avia faltat y faltava en lo més principal, és a saber en la pena que se [h]avia de imposar [a] lo 
mestre si acars no acabava la obra dins lo temps concertat, com la posaren en respecte de la 
aygua, si no és tanta com és promesa, que, si [hi] [h]aguera pena en lo primer cap, [h]agueren 
sens dupte pogut executar rigurosament per ella, y ara, com la promesa és de faciendo, no pot 
venir sinó lo interès, que no és líquit.” El 10.IX.1631, davant del capteniment dels edils tortosins 
per emprendre la via jurisdiccional, l’advocat olotí endureix el to i es veu forçat a desacreditar 
els redactors del contracte originari amb Joanies: “La ciutat vol executió, segons la deslliberatió, 
y no sabem de què demanar-la, perquè, com ja tinc dit altres vegades, la ciutat se olvidà de 
posar pena en cars no s’acabàs la obra en lo temps, que fonc prou gran falta, que bé podia 
posar-la axí com la posà en lo dels pelcos de la aygua, y, axí, jo vuy no trobe que·s puga 
demanar al contrari y a ses fiançes sinó lo interès, que és de la ciutat, y lo dany que li’n resulta 
de no [h]aver l’[h]ome complet, y assò ha d’ésser via ordinària y no executiva, per ésser cosa 
incerta (...) Cregan-me que jo vull tant de bé a exa ciutat com un altre, encara que sia de 
Tortosa, y que quan<t> dich o fas una cosa és ab gran sensillesa y conforme ho entench y ab 
lo cuydado que faria de les mies, y si estes coses no rehixen donen la culpa a qui la té, que és 
qui guià lo negoci y se descuydà de clausular bé lo acte.”  
766. Post scriptum de la carta referida de 10.IX: “Prou [h]avem fet de desviar, ab nostres 
informations y ab la carta que a molt bon temps donàrem al senyor visrey, que lo Joannies no 
fes assí alguns procehiments, mostrant a estos senyors que la ciutat no podia fer altre cosa, y 
ab assò pens lo [h]an desenganyat, si bé ell està totavia assí cridant.”  
767. Transcrivim sencera la carta de 13.IX.1631 per raons evidents: “Lo magnífic misser Mir, del 
Real Concell, per orde de sa excel·lència, nos ha iuntats vuy a l’advocat del mestre de la sèquia 
y a mi ab les parts, y·ns ha dit que la sèquia se [h]avia de acabar, que axí ho volia sa 
excel·lència y lo Real Conçell, y en la cort també, que véssem com se [h]avia de fer, que no 
podia ésser sinó donant [vostres mercès] temps a l’home, com és ara un any, per acabar-la, 
que si no volien fos ab acte, per no preiudicar-se ab les fiançes, fos per tol·leràntia. He posat 
mil dificultats que li han fet poca mella, sinó que han de dexar acabar a l’home la sèquia, que 
axí convenia. Lo Concell donà a l’altre la carta de la ciutat sobre la qual ha fet l’altre les 
respostes que van ab la del síndic, que n’[h]avem pres còpia. [H]avem aplasat tornar-nos iuntar 
lo dilluns, perquè estos senyors ho volen axí. Jo, com no tinc orde, no fas sinó escoltar, y, en lo 
que me apar, respondre y tornar per la ciutat. Jo acabaré de vèurer lo dilluns què volen y 
pensan fer y ne escriuré a vostres magnificències perquè vejen lo que·s deu fer, que, com dich, 
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f) Per reblar el clau, plegades, les dues operacions definitives. D’una banda, 

parlar de les múltiples prevencions de l’adversari envers la solució pactada que 

impulsa l’aparell virregnal; presentar-lo, així, com el gran perjudicat de la ronda 

negociadora, donat l’alt i constant volum d’operaris que haurà de garantir, la 

vigilància a què aquest quedarà sotmès pels tortosins, les condicions 

insatisfactòries en què podrà cobrar l’esforç, etc.768. Per altra part, apel·lar a la 

confiança que Tortosa pot tenir en alguns dels membres de l’aparell virregnal; 

més encara, mencionar l’eventualitat de què el dit aparell inquietés el municipi 

en un tema tant estratègic com delicat i sempre amb serrells pendents: 

l’aplicació a l’obra hidràulica de les rendes de l’Assut769. 

 

Com ja hem anticipat, l’enfilall de criteris servit per Fontanella ―enmig del qual 

se’ns dibuixa un cert desordre en l’estança on treballa770― acabarà convencent 

                                                                                                                                               
en assò jo no tinc de fer sinó lo que se m’ordenarà.” El missatge es sintetitza en la comunicació 
del 17.IX.1631: “Ja ab altres he scrit a vostres magnificències que sa excel·lència y lo Real 
Consell volen que·s continue la sèquia sens voler admètrer ninguna manera de dilations, y en 
particular de evocations de causes, perquè diuen convé al bé públic y ne tenen orde de la cort, 
y volen que continue lo matex mestre (...) Assí continuen lo matex parer y determinatió del 
principi de no dexar evocar causa, que ja saben mil vegades ho [h]avem tentat y, axí, si no 
accepten, tenim poca confiança fins ara que·ns ho admetan.” Vegi’s com Fontanella s’absté de 
qualsevol acte d’oposició a una imposició que, amb la llei a la mà, constituiria una ingerència 
intolerable: “Assò és lo que passa, que assí no se és pogut divertir ni evitar, però és tot sens 
[h]aver-hi prestat, com no·s podia, ningun consentiment per la ciutat.” 
768. Carta de 17.IX cit.: “Diuen-me que al mestre no agrada, que la càrrega de cent hòmens 
contínuos lo espanta, ni li fa bon ventrell [h]aver de rèbrer lo diner ab aquexes tandes, que, si 
volia fer alguna gentilesa, no porà, y aquí, en faltar dels cent hòmens, fa compte no·n faltaran 
altres tants qui avisaran assí.”   
769. Ibidem: “Lo cap de què les fiançes estan ab la matexa obligatió donen estos senyors per 
molt assentat, y, axí, no [h]y han volgut provehir ninguna cosa. (...) Assí [hi] [h]a algunes 
persones que no volen mal a exa ciutat. No apar mal esta carta y resolutió, que [a Joanies] 
tenen per bon negoci obligar-lo a cent hòmens sens que puga fer-nos ninguna maula en lo 
diner, que davant la primera terça ja veuran com anirà, y, si bé, no tindran que quexar-se, y, si 
mal, ja veuen lo empenyo del senyor visrey y del Concell de fer que vaja bé, y leshores ells 
posaran la mà. Tornan amanassar lo de l’Assut que tantes vegades [h]avien amanessat. Jo no 
sé què dir-m’[h]i, sinó que en tot serviré a vostres magnificències ab molta voluntat.” A les 
sessions de Corts catalanes del 1632, els síndics de Tortosa obstaculitzaran qualssevulla 
pretensions dels mestres sequiers sobre rendes o fruits de l’administració de l’Assut: “Inseguint 
les instructions velles, [h]avem emparat lo sagell a les communitats en aquelles contingudes, 
etc. (...) y, [h]aurà quatre dies que, recelant-nos de misser Rius y altres que·s diuen sequiers, 
possàrem altra empara contra qualsevols que tinguessen pretensió a les rendes, fruits o 
administratió de la Açut y molins per a fàbriqua de sèquies, etc.” —ACBEB, Correspondència 
de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de Pere Joan Miravall i Lluís Torres de 2.VI.1632; ibidem, el 9.VI 
tornaran a justificar el seu emparament.  
770. Després d’una absència d’una setmana i escaig, el 13.VIII.1631 Fontanella confessaria 
veure’s amb dificultats per reprendre el cas de les sèquies i es disculparia de no respondre als 
seus clients al·legant que el síndic tenia el dossier i, malauradament, es trobava fora de 
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els dirigents de Tortosa sobre la bondat de factors de gran transcendència: 

L’oblit del passat, la renegociació dels tractes amb Joan Joanies sota el 

paraigües del virrei i els seus ministres, i, en definitiva, un nou impuls a la 

construcció de les dues sèquies empantanegades. L’advocat no podrà ocultar 

unes línies de satisfacció en comprovar els efectes de la seva persuasió sobre 

el poderós client: 

 
“Estic content que hajam acertat de servir a vostres magnificències en lo negoci de les 

sèquies. Jo sé que·n poden posar un teuló en un sant, que jo [h]u tinc per miracle [h]aver 

succehit tant bé. No [h]y [ha] fet mal nostra diligèntia.771” 

 

Instrumentalitzem aquest èxit no pas per endinsar-nos en l’avenir de les obres 

a les sèquies tortosines, on no mancaran les dificultats772, sinó per fer mirar 

l’il·lustre lector cap a l’intent de Joan Pere Fontanella de fer valdre la qualitat del 

seu assessorament per aconseguir l’aconductament d’un dels seus parents 

directes per part del municipi de Tortosa. L’oportunitat està molt madura. 

Concretament es presenta amb el traspàs del cèlebre Jaume Càncer, el mes 

d’octubre del 1631. Poc després que s’hagi produït el luctuós esdeveniment, 

plouen les pressions sobre els procuradors de Tortosa per omplir la vacant 

deixada pel jurista originari de Barbastre. 

 

El més ràpid dels pretendents és Francesc Millet, qui escriu en nom de son 

sogre, malalt, Josep Ramon, el mateix dia de l’enterrament de Càncer (!)773. 

Apel·la des de la primeríssima línia de sa carta als drets suposadament 

                                                                                                                                               
Barcelona: “[No puc] respóndrer ab compliment a vostres magnificències (...) per no trobar 
Gabriel Martí en ciutat, qui té los papers. Estigan certs que, en ser arribat, me posaré a fer la 
resposta molt llarga ab tota la claredat y cuydado que ja saben. (...) P. S. Per si acars Gabriel 
Martí no tornava tan prest, si tenen aquí còpia de la consulta la poden tornar enviar, y serà 
cosa més segura.” El 20.VIII Fontanella hauria d’entonar un mea culpa: “Jo vaig trobar los 
papers, que, de ben guardats (sic), no trobava”. 
771. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 15 (CR), Joan Pere Fontanella als edils tortosins, 
23.IX.1631.  
772. Només cal veure com canvia el to de Fontanella una setmana després de l’eufòria que 
acabem de transcriure en el text: “Estic espantat del que vostres magnificències me scriuen 
que lo mestre de la cèquia no haja presentat la carta de sa excel·lència. Ja és tornat misser Mir 
(...) y he dit al síndic acudís demà, si plau a Déu, per anar-ne donar rahó y quexa a estos 
senyors, y del que resolran avisarem.” ―ibidem, carta de 1.X.1631. 
773. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 117.3, 
recull la data del sepeli. 
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adquirits anys enrera ―el 11 de maig del 1627, precisarà ulteriorment― per ser 

aconduït advocat de Tortosa tan bon punt n’hi hagués ocasió. S’està referint a 

aquella contractació que, en son moment, Ramon havia pretès ―fingit?― 

rebutjar per considerar-la excessivament condicionada774. Això significa que no 

deixa cap marge de maniobra als edils en exercici; també perquè pretén haver-

los estat servint des d’un discret segon pla (?)775; sí es compromet a estimar-los 

el nomenament que li faran com si es tractés d’una provisió de llur iniciativa 

pròpia i no pas de la mera execució d’un acte ja deliberat per altri776.  

 

Darrera Millet, un dia més tard, escriu el nostre Joan Pere Fontanella. Els 

arguments que posa sobre la taula demostren que coneix bé la situació 

contractual de l’altre. Fixem-nos com, sense esmentar-la, hi posa contrapunt: 

Subratlla que el pes de l’assessorament jurídic de Tortosa a Barcelona ha 

recaigut quasi exclusivament sobre les seves fidels espatlles els anys 

precedents; elogia la practicitat de tenir concentrats en unes soles estances els 

diferents assessors jurídics municipals, per a major comoditat seva ―no ho 

amaga pas― i per evitar la dispersió dels dossiers i el consegüent risc de 

pèrdua de la paperassa777. En tercer lloc, l’olotí té l’avantatge de poder oferir 

una alternativa al client: En principi proposa el propi fill Josep per a la plaça, 

prou qualificat i experimentat, i subsidiàriament el gendre Francesc Pere Rubí 

                                                 
774. N’hem parlat al subcapítol II.7.1. 
775. De fet, tenim poca constància de què el jove advocat hagi estat contribuint en la conducció 
de les causes de la ciutat de Tortosa entre 1627 i 1631. Les proves són molt esparses, com 
ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), la seva carta de 12.VII.1628. 
776. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 15 (CR), Francesc Millet als edils tortosins, 
24.X.1631: “Los procuradors y Consell General de aquexa ciutat, en consideratió del que lo 
senyor misser Joseph Ramon, mon sogre, la havia servida en totas las ocasions se havian 
offert, y de la voluntat y amor ab què sempre ho havia fet y feya, me feren mercè anys atràs de 
anomenar-me en advocat de dita ciutat ab tal que no ocupàs plasa ni·m corregués salari fins a 
tant que vagàs alguna de las plasas lashores ocupades. Lo cas ha succeït. Ara que lo senyor 
Càncer és mort, supplico a vostres mercès me vullan fer mercè de tenir a bé lo desliberat 
leshores en mon favor y manar-ho exequutar, que encara que tanta mercè tinga son principi 
des de leshores, la stimarie a vostres mercès tant com si absolutament, sens haver preceït 
aquella determinatió, vostres mercès me la provehian de nou, y ho serviré a cada <h>u de 
vostres mercès en particular, com en las ocasions ho experimentaran. Lo senyor Ramon està 
en lo llit molt mal, y esta és la ocasió que no ha pogut supplicar a vostres mercès esta mercè, y 
me ha dit que jo, en son nom, los ho supplicàs.” 
777. Al subcapítol II.3 hem parlat sobre com la vida professional de Fontanella pivota sobre el 
seu estudi, ubicat dins la seva casa, on versemblantment té la majoria de volums d’una 
extraordinària biblioteca. 
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―en cas que el primer no convencés els tortosins. Què li ho fa pensar? Deixem 

l’interrogant obert... 
 

“Lo doctor Càncer, advocat que ere d’exa ciutat, és mort. Ja vostres magnificències 

saben quants anys ha que·ls servesch ab la major voluntat que·s pot pensar, y que ha 

molts anys porte jo sol la càrrega, perquè estos altres senyors ha molt temps que no 

servexen. Jo tinc un fill molts anys ha juriste, que vuy té càtedra de prima en la 

universit[at], y sé que donarà a la ciutat la satisfactió que un altre, y per a mi seria gran 

descans tenir-m’[h]o tot en casa, y per la ciutat de molt gran utilitat perquè, acudint 

sempre en una matexa casa per los negocis, los tindríem sempre devant los ulls, y no 

se’n seguirien los descuyts que de anar de un estudi a l’altre se solen succehir, que són 

ben grans, que ningú ni altre se’n fa perfectament capàs. Si ma voluntat merex esta 

mercè, <h>o per mon fill o per mon gendre, misser Rubí, que no donarà menos 

satisfactió que los demés, si acars en mon fill trobaven alguna dificultat, que no la [h]y 

ha, y si fins assí no [h]u he servit, procuraré de merèxer-ho de aquí avant. Guarde Déu a 

vostres magnificències.  

P. S. Mon fill ja vuy està capàs de les causes de la ciutat com jo matex, perquè l’[h]e 

aplicat en totes.778” 

 

La competència de propostes visiblement fa hesitar els dirigents de la ciutat de 

l’Ebre. Per coherència amb la resolució del plenari municipal de 1627 amunt 

referida és obvi que no tenen massa possibilitats de donar-li carabasses a 

Millet779. Ara bé, incomodar Fontanella o ferir el seu orgull pot ser problemàtic. 

Un nou òbit a Barcelona els serveix la solució en safata: Josep Ramon mor el 

21 de novembre780. En tal conjuntura, esdevé inqüestionable el fer efectiva la 

                                                 
778. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 15 (CR), Joan Pere Fontanella als procuradors 
de Tortosa, 25.X.1631. Nota: De fet, l’única traça directa d’experiència de Josep Fontanella 
amb els afers de Tortosa que es conserva fins aleshores és la seva carta de 15?.VI.1631 
―ibidem. 
779. De fet, això ja s’entreveu quan, a principis de novembre del dit 1631, li responen que 
analitzaran el seu cas amb deteniment. Millet els ho agraeix quasi com si ja l’haguessin proveït 
en sa carta de 5.XI: “Ben cert estic de la mercè que vostres mercès me fan, y la estime com és 
just. Al senyor Ramon he comunicada la carta que vostres mercès me han fet mercè escríurer-
me, ab la qual ha vist la estima que aquexa ciutat fa de ses coses. Haguera escrit de sa mà lo 
agraïment d’esta mercè a permètrer-le-[h]y sa indispositió, ha·m manat que de sa part jo ho 
fassa, offerint en son nom que las cosas de aquexa ciutat las tindrà sempre per pròprias, com 
fins assí se’n pot tenir experièntia, desijant que Nostre Senyor li done salut y vida per poder 
continuar de amostrar son affició vers dita ciutat. En mi experimentarà sempre lo matex.” —
ibidem. 
780. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 388, anotació del dol al qual la plana 
major de la Diputació participaria el 22.XI.1631. Una data equivocada del decés de Ramon 
―21.X.1631― incidirà de manera determinant en una resolució condemnatòria de la visita del 
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mercè compromesa amb el gendre del finat781. I la plaça deixada vacant per 

Jaume Càncer el mes precedent pot quedar en suspens, sinó amortitzada. 

Fontanella no tindrà més remei que acomodar-se a la nova situació. En 

endavant, deixarà de convidar als afers tortosins, almenys tant obertament com 

abans, son fill Josep o son gendre Francesc Pere. Per la seva banda, Jaume 

Càncer jr. visiblement s’ofendrà de la celeritat amb què els ebrencs hauran 

passat pàgina dels anys de servei del seu pare. Sens dubte contribuirà al seu 

enuig que els hagin faltat cames per buscar algú que cobrís el lloc de Josep 

Ramon ―“misser Millet, advocat, segons he entès, d’exa ciutat”― i no pas el 

que li hauria pogut escaure a ell782... Potser el seu ànim s’asserenarà quan hagi 

cobrat les dues conductes anuals que se li devien al seu progenitor. I segur que 

es commourà i passarà pàgina de tot plegat quan, l’any 1635, llegeixi les 

tendres frases que Fontanella dedicarà al progenitor al pòrtic de la reedició 

barcelonina íntegra de les seves Variae resolutiones; parlant-li com a un viu, i 

no pas com a un difunt, com entén cal fer amb les persones que deixen petja:   

 

                                                                                                                                               
General iniciada l’agost del 1632 ―ACA, Generalitat, G-8/1, segona sèrie de sentències dels 
visitadors, fol. 71r (10.VI.1633). 
781. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 15 (CR), carta de 10.XII.1631 de Millet: “Ab la 
carta que he rebuda de vostres mercès dels 6 del corrent he vist la mercè que·m fan en manar-
me me tinga per advocat de aquexa ciutat y aconselle a sos sýndichs lo que·m demanaran, en 
execució del que lo il·lustre Consell General d’ella havia delliberat en 11 de maig 1627. Estimo 
la mercè com és raó, encara que a mi no m’és cosa nova tenir-me per advocat de Tortosa ni lo 
aconsellar en sos negocis, que de molts anys atràs me só[c] gloriat en servir-la en las ocasions 
que se han offert, acudint ab molt gust a tot lo que per sa part só[c] estat empleat, no que 
per·ço dexe ara de estimar-[h]y la mercè que de nou se m’ha fet ab tant aplauso y reputar-la 
com si des de ara fos estat novament creat advocat...”; el 17.XII.1631 ja escriu amb normalitat 
com a advocat aconductat de Tortosa, tot recordant els vincles més reculats que hi ha 
mantingut: “Encontinent que vostres mercès me hagueren fet mercè de manar-me tingués las 
mans en los negocis de aquexa ciutat (no obstant que de abans la servís ab tant gust, matex 
com ara, en lo que se’m manava)...”. 
782. Ibidem, carta de 7.I.1632 de Jaume Càncer als edils tortosins: “Ja vostres mercès [h]auran 
entès com Nostre Senyor és estat servit, en lo mes de octubre proppasat, aportar-se’n la ànima 
de mon pare y senyor a la sua santa glòria. Só[c] restat ab lo sentiment se pot pensar de tant 
gran pèrdua, sia Déu alabat de tot. Estos dias pasats lo síndich d’exa ciutat, mossèn Francesch 
[A]margós, me demanà un procés que era así en casa d’exa ciutat contra Rafel Canter (?), 
negotiant y síndich de la ciutat de Barcelona, lo qual entench volia que·l miràs misser Millet, y 
axí l’[h]e donat a dit misser Millet, advocat, segons he entès, d’exa ciutat. A mon pare, que sia 
en lo cel, ja vostres mercès saben que se li devia duas anyadas de conducta de advocat que 
era d’exa ciutat, y la anyada caiguda lo Nadal proppasat. Supplico a vostres mercès sien servits 
manar donar orde se’m paguen ditas dos anyadas de conducta degudas a dit mon pare molt 
abans que no morís, que, a més és cosa iusta, [h]o rebré a particular mercè, y en què vostres 
mercès me manen moltas cosas de son servei, que acudiré ab molta voluntat, acerca de asò 
me [h]a dit dit síndich [h]avia escrit a vostres mercès. Confio me faran merced.” 

II.7. Fontanella protegeix els seus familiars juristes



“Nec miretur quisquam, quod te iamdiu a nobis ereptum, tamquam vivum alloquar: mihi 

enim semper vivunt, nunquam moriuntur, qui per gloriam vivunt: mortui solum sunt quibus 

ut numerum tantum inter alios faciant, absque aliquo reipublicae iuvamine, vita comes 

est. Tanta fuit tui viventis apud bonos, quoad omnia, existimatio, ut nulla possit unquam 

delere illam oblivio. Eras, dum vivebas, supramodum humilis, quasi ex abiecto, et infimo 

sanguine ortus, cum tamen esses ex Canceriorum Aragonensium clarissimo. Eras 

mansuetus, et humanus, quasi nihil scires, cum esses tamen scientissimus. Omnibus, ob 

istas animi dotes, eras gratissimus, ab omnibus dilectus: omnes te colebant, et 

venerabantur. Pietas tua in pauperes, religio ad sacra, erat admirabilis. Cathalonia nostra 

se tibi valde obnoxiam, pleno fatetur ore, alta praedicat voce, quod tu illam tuis scriptis, et 

monumentis illustraris, suas leges, quacunque prudentissima, ac rectissima Provincia 

dignas, mire enucleando, dubia tollendo, ac multa, quae antiquos, praeter id quod decet, 

ignorare ius in quo versamur, latuerant, patefaciendo. Unde merito apud nos, quod tu tua 

disertissima censura decidisti, pro lege ferme observetur, observabiturque in aevum. 

Mirabilia faciebas in advocatione, et in patrocinijs causarum, ambigua facta illarum 

dirimendo, et fatigata saepenumero reparando. Quanta vidimus uti desperata ab alijs 

derelicta, et a te accepta, quae ex hoc solo quod tu manum apposuisses, foelicissimum, 

praeter spem, habuerunt successum. Foelicitas tua in deligendis opinionibus in tanta 

doctorum, et scribentium varietate, fuit notabilis: vix reprobata est ulla, etiam ex illis, quas 

non viso adhuc, nec tractato Senatu, qui nos solet, quae sint aplecteundae (sic), tuto 

docere, pervulgasti...783”  

 

Aquest salt al 1635 no ens condueix enlloc, de moment. Tornem enrera i 

comprovem com, a partir del 1632, Joan Pere Fontanella i Francesc Millet 

treballaran colze a colze per servir els interessos de Tortosa a Barcelona784. 

Quedaran enrera les seves rivalitats per ocupar les places lliures de l’equip 

jurídic del qual hem construït un bon tram d’itinerari. Com veurem, Fontanella 

seguirà apretant els successius equips rectors del municipi tortosí fins que, el 

juny del 1639, aconseguirà un compromís de càrrec ―mai materialitzat a la 

pràctica― per al seu fill Josep785. No tenim dades de la sort de Francesc Pere 

Rubí en relació a la ciutat de l’Ebre. El que apareix evident és que aquesta 

darrera, a finals de la dècada de 1620 i a principis de la de 1630, tindria 

diverses i bones ocasions per lliurar-se de ple als braços del nucli Fontanella. 

                                                 
783. Les cursives són de la nostra responsabilitat. 
784. Una carta de Millet de 9.III.1632 ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 15 (CR)― és 
un primer testimoni gràfic de què es reuneixen amb plena normalitat. 
785. Remetem al subcapítol II.10.2.  
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No hi ha dubte que les deixaria passar: Per prevenir el risc de tenir dipositats 

tots els afers en mans d’una sola nissaga i dels seus eventuals llaços i grups 

d’interessos? O per no considerar suficientment atractius intel·lectualment els 

joves de l’esmentat nucli? O per discrepar d’inclinacions polítiques o socials 

d’aquests? Són mers interrogants que deixem oberts. Sembla innegable que, si 

Joan Pere Fontanella hagués estat proveït magistrat de la Reial Audiència de 

Catalunya, el seu fill o el seu gendre advocats haurien tingut tots els vents a 

favor per ser aconductats. El mateix Josep Ramon, des d’una posició ben 

diferent, ho podria certificar: L’accés a una canongia de Barcelona l’hauria 

consolidat en un món relacional preuat del qual Tortosa no voldria prescindir. 

La contractació de Millet seria garantia d’un cert manteniment del vincle. 

 

En un altre ordre de coses, es podria sospitar que Tortosa hauria constatat la 

sempiterna situació de saturació, de col·lapse, de l’estudi de Joan Pere 

Fontanella, i la trigança que això provocaria a l’anàlisi serena dels dossiers i a 

la redacció dels documents per part de l’olotí. En aquest context, abandonar-se 

al seu nucli, del qual ell seria eix central, podria ser una temeritat. Podria 

resultar molt més rentable el que es féu: Apostar per empeltar-hi un esqueix 

nou, generar-hi saba nova. Probablement Francesc Millet es pentiria bé prou 

del repte assumit en més d’una ocasió, quan es veuria convertit en una simple 

mà executora de les directrius del gran Fontanella, en un redactor 

perpètuament tutelat, revisat, àdhuc corregit pel mestre mestre786. 
 

 
  

 

                                                 
786. Ens il·lustren sobre la completa subordinació de Millet a Fontanella tres cartes del primer de 
21.VII.1636, de 11.II i de 13.V.1637 —ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 19 (CR). 

II.7. Fontanella protegeix els seus familiars juristes



II.8. Nou auge de les tensions entre la corona i les institucions 
de la terra. Fontanella, conciliador, pateix la caiguda de 

l’activitat forense (1634-1637) 
 

II.8.1. Suport fontanellà a la pacificació de Vic, alterada per l’exacció per part de 

la monarquia de les dècimes de les rendes eclesiàstiques (primavera de 1634) 

 

Al fracàs de les sessions de 1632 de la primera Cort General Felip III (IV) 

celebrada als catalans781 el seguirien uns mesos de relativa calma. Aquesta 

s’interrompria a Vic quan, la primavera del 1634, s’intentés posar en pràctica la 

reiteradament diferida recaptació de la dècima de les rendes eclesiàstiques 

com a subsidi a la monarquia Catòlica782. Les accions de resistència liderades 

pels canonges vigatans són prou conegudes783. El que a nosaltres ens escau 

no és pas reproduir-les sinó inquirir la resposta que hi donaria l’advocat 

Fontanella784: mediació i conciliació.  

 
A Barcelona, Fontanella rebria els mandataris enviats pel municipi de Vic785 i 

els acompanyaria a les reunions que mantindrien amb les autoritats 

governatives, principalment el virrei i Jaume Mir, jutge de Cort ―i, per tant, 

membre de la tercera sala del Reial Consell de Catalunya. L’olotí lloaria la difícil 

                                                 
781. En parlem tangencialment en diversos passatges del capítol IV.8.  
782. Vegeu-ne una contextualització que abasta exaccions entre 1632 —1634 de facto— i 1685 
a L. CARPINTERO, Las décimas eclesiásticas en el siglo XVII: un subsidio extraordinario, dins 
de P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (coord.), “Monarquía, Imperio y pueblos en la España 
moderna”, Alicante, CAM i Universidad de Alicante, 1997, p. 747-756, esp. p. 749-751. 
783. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 274-276. N’és una crònica molt més prolixa, i amb 
l’avantatge de ser redactada des de Vic mateix i per un jurista qualificadíssim ―Joan Baptista 
Sanz― la “Relació breu dels successos, segones intencions y locuras que han succehit y se 
són fetes en la ciutat de Vich, des de l’any 1634 fins al 1641 inclusive” ―A. SIMON i TARRÉS 
(cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 97 i s. J. L. PALOS, Església i poder en la 
Catalunya moderna: la lluita entre canonges i bisbes (1500-1700), dins de “I congrés d’història 
de l’Església catalana. Des dels orígens fins ara”, vol. 2, Solsona, 1993, p. 449-461, esp. p. 455 
i s., ha assenyalat com la diòcesi de Vic a l’edat moderna era “especialment conflictiva per la 
bel·ligerància dels seus canonges i els profunds conflictes socials que assotaven la seva 
comarca”, amb implicació de les bandositats de nyerros —favorables als canonges i amb el 
concurs del municipi— i cadells —amb el suport dels beneficiats als bisbes. 
784. Al subcapítol III.6.1 referim i contextualitzem l’aconduïment de Fontanella, confirmat el 
16.VII.1629, per part del Consell municipal de Vic.  
785. A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 98, notes 16 i 18, 
els identifica com a Francesc de Sala i Sassala i de Masferrer i Josep Fontanelles. 
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i costosa tasca pacificadora dels delegats vigatans; anunciaria que, de les 

dotze companyies de soldats que s’havien ordenat aparellar, la capital 

osonenca només en veuria dues ―les ja mobilitzades i traslladades―, i 

apuntaria que llur retirada no s’hauria de fer esperar si la ciutat, tal i com ho 

havia promès, cooperava efectivament en l’apavaigament de les tensions786. En 

aquest sentit, Fontanella faria relluir la seva pàtina d’home d’ordre quan instés 

els consellers a ser ben conscients del que s’havia assolit i, conseqüentment, a 

complir amb la paraula donada. No admetria que poguessin donar peu, ni que 

fos remotament, a què perillés novament la seguretat pública a la Plana:   

 
“Estos senyors no han dexat diligèntia a fer que pogués aprofitar y posat tots los medis a 

propòsit, que han remediat lo negoci d’esta manera, que no és estat poc. Lo que resta és 

que vostres magnificències procuren que lo senyor visrey entenga que aquí se li cumple 

lo que se li ha promès de assistir a estos senyors que van aquí, y procurar per tots los 

camins que·n resten satisfets, que, si no [h]u feien, seria sens dupte pijor, y se’n poria 

esperar un mal succés. Jo, per lo que desig lo bé de la ciutat, ho suplique per ma part a 

vostres magnificències, que·n restaré molt aconsolat, perquè, no fent-ho, temeria alguna 

gran desgràtia.787” 

 

En la resolució del conflicte el nostre jurista hi hauria tingut una participació 

minsa, com tantes altres persones788; no seria tan petita la seva insistència als 

dirigents de Vic perquè treballessin per consolidar la pau al carrer, encara que 

llurs esforços no donessin el fruit esperat, ni fossin lloats ―i menys encara 

correspostos― per l’aparell virregnal: 

                                                 
786. AMVI, vol. 12 / 7.43 CR, carta de 7.V.1634 de Fontanella als consellers de Vic, des de 
Barcelona: “Estos senyors que vostres magnificències han enviat han volgut que jo·ls 
acompanyàs en totes les actions han fetes, y en particular ab lo senyor visrey y ab lo magnífic 
misser Mir. Quan<t> són arribats han trobat la mar molt alta, però vent (i. e. veient) lo senyor 
visrey la bona correspondèntia de la ciutat, que ha alabat molt, se és moderat molt. Trobaren lo 
negoci en estat que [h]avien determinat anassen dotze companyas, y ara no n’[h]i [h]aurà sinó 
dos de xiques, y aquexes perquè·s troben ja per aquí, y·ns ha dit lo senyor visrey, quan<t> nos 
som despedits d’ells, després de [h]aver encarit molt la actió de la ciutat en enviar estos 
senyors, que, si no fóra que ja se troban aquí los soldats, no n’[h]i [h]agueren anats ningun, y 
que, fent-ho bé la ciutat, com li oferien, ell los ne traurà de prompte.” 
787. Ibidem, part final de la carta.  
788. Ibidem, volem fixar l’atenció sobre el testimoni simpàtic de Francesc Bru el mateix 7.V.1634. 
Amb la falsa modèstia retòrica de l’època, esmentaria la petitesa de la seva aportació ―que no 
dels seus esforços― per fer “sosegar aquex mar que estava molt alterat”: “Molts y molt més 
poderosos que yo [h]a tingut exa ciutat en sa defensa, però ningú [h]o [h]a pres ab més calor y 
voluntat que yo.” 

II.8. Fontanella, conciliador de les tensions amb la corona



“M’ha pesat y pesa summament dels treballs que aquexa ciutat patex sens culpa. (...) Lo 

que convé és que procuren de dexar satisfets a exos senyors y a la iustítia en tot lo que 

pugan, que, fent vostres magnificències lo que poden, no·ls poden culpar, y, quan<t> ho 

fassen, serà iniustament.789” 

 

Notem l’ús i la reiteració que Fontanella faria de les nocions ‘culpa’ i ‘justícia’ en 

aquesta seva comunicació als clients, més consoladores en el fur de la 

consciència que no pas per mantenir a la pràctica el que ells podien considerar 

llur esfera de llibertat.  

 

II.8.2. Una alerta militar exagerada immergeix Catalunya en un període 

d’excepcionalitat jurisdiccional. Fontanella, cronista accidental (estiu de 1634) 

 
Els rumors de represa d’un clima d’hostilitats amb França l’estiu del 1634 

provocarien que el 4 d’agost el lloctinent general es traslladés sobtadament a 

Perpinyà juntament amb alguns dels seus oficials principals i amb un exigu 

equip de cavallers catalans fidels ―‘fidelitzats’, si se’ns permet; “tots ministres 

o estipendiaris”, en paraules de Fontanella790. La comitiva s’aturaria i 

s’engrossiria a Girona791. En un primer temps, la data de represa de les 

sessions de la Reial Audiència posteriors al parèntesi estival no seria retardada 

per la partida al nord del país d’alguns dels seus puntals, començant pel 

canceller i el regent la Cancelleria792. Pocs dies més tard la situació canviaria, i 

la més alta jurisdicció règia de Catalunya veuria la seva activitat suspesa fins al 

                                                 
789. Ibidem, carta de Joan Pere Fontanella de 15.V.1634.  
790. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de 23.VIII.1634 de Fontanella des 
de Barcelona ―la carta no porta data; la deduïm d’altres documents i del contingut. L’advocat 
hi concretaria als procuradors de Tortosa el contingent d’acompanyants del virrei que ja havia 
apuntat somerament el 9.VIII: “Partí sa excel·lència de Barcelona per a Perpinyà a 4 de aquest 
mes de agost en companya del canceller, del regent, del doctor Mir, qui fa de advocat fiscal, del 
doctor Magarola y dels tres jutjes de cort [insert. marg. sin. y lo doctor Phelip Vinyes, advocat 
fiscal patrimonial], ab alguns pochs cavallers de la terra, tots ministres o estipendiaris, com són 
don Garau Guardiola, lo thesorer y don Anton de Oms.” 
791. Ibidem: “Detingué’s [el virrei] algun dia en Gerona, fent-los a saber la voluntat de sa 
magestat en rahó de fer gent per a Perpinyà. La ciutat determinà de fer capitans per a valer-
se’n en son cars y lloch, y de allí lo seguiren alguns cavallers com foren don Francisco 
Desbach, Cartellà, senyor de Folgons, y altres.” 
792. Ibidem, carta de Joan Pere Fontanella de 9.VIII.1634 des de Barcelona: “La Audiència no 
[s’]ha porrogat, ni lo civil se mou, creu-se que tothom tornarà prest.”  
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21 de setembre793. Aquestes contingències de moment no impressionarien els 

juristes atents als esdeveniments com el nostre Joan Pere Fontanella, que 

confiaven en un ràpid retorn de la província a la normalitat. Desvinculats del 

neguit que volien difondre les autoritats virregnals, no percebien enlloc ―millor 

dit, no s’enflairaven ni remotament― la imminència de cap conflicte armat: 

“Diuen que [a Perpinyà] no [h]y ha més senyal de guerra que si no la [h]y 

[h]agués en lo món”. Aquesta opinió, força estesa a la terra, inevitablement 

contribuiria a què els municipis catalans es mostressin abúlics a l’hora de 

mobilitzar els mitjans humans i/o econòmics que se’ls exigirien. Fontanella no 

podria ser més gràfic a l’hora de descriure la situació: “Tot lo món està a la 

miranda”. 

 
“Són-se despedides cartilles per a les universitats per a 15 de aquest, però ningú se és 

mogut. La resposta de la ciutat de Barcelona al senyor visrey fonc que procurarien de 

regonèxer com estaven les coses de armes y monitions en la ciutat per poder acudir al 

servey de sa magestat, y ab assò tot lo món està a la miranda. Ara diuen que lo senyor 

Infant és ja passat, que no [h]y [h]aurà altre cosa més, perquè en Rosselló no [h]y ha 

més guerra ni senyal d’ella que assí.”794 
 
“Arribà sa excel·lència en Perpinyà lo dia de Sant Llorens a la matinada, y allí se està ab 

la maior quietut del món, perquè diuen que no [h]y ha més senyal de guerra que si no la 

[h]y [h]agués en lo món. (...) En lo de la guerra ni de fer gent Barcelona no s’és moguda, 

ni se sab se sia moguda altre universitat alguna.”795 
 

En aquest nou context d’incerteses que s’obria, no és d’estranyar que clients 

poderosos de Joan Pere Fontanella com és ara la ciutat de Tortosa li 

demanessin que exercís una funció estrictament impròpia de la seva 

qualificació professional: la d’informador796. Així, el nostre home s’acostumaria 

                                                 
793. Ibidem, carta de 23.VIII cit. del mateix Fontanella: “Han publicat una porrogatió de la Real 
Audièntia per un mes, fins a 21 de setembre pròxim.”  
794. Ibidem, carta de 9.VIII cit.  
795. Ibidem, carta del 23.VIII cit. 
796. Les llacunes en els fons arxivístics ens impedeixen conèixer la carta amb què els 
procuradors tortosins demanarien a Fontanella unes cròniques acurades de l’actualitat tal i com 
es viuria a Barcelona. Però la podem imaginar perfectament a partir de la resposta de l’advocat 
de 23.VIII.1634: “Jo tindré cuydado de avisar per totes les estafetes del que [h]y [h]aurà de nou, 
per aquesta rebran una relatió del que [h]y [h]a fins vuy.” 
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a alimentar les seves epístoles setmanals o bimensuals amb riques narracions 

de les novetats sabudes a Barcelona sobre la vida política, militar i 

jurisdiccional del Principat. Un altre municipi que tindria Fontanella aconductat 

com seria Vic visiblement no demanaria mai de forma explícita aquest tipus de 

cròniques. Això no vol dir que no en rebés. I és que en diverses ocasions 

l’advocat, per respondre als dubtes dels vigatans, es veuria forçat a recórrer a 

situacions comparables ―les de Barcelona, sense anar més lluny― i acabaria 

fent d’informador. Per a nosaltres, uns i altres textos, molt sovint conservats 

―més a Tortosa797 que no pas a Vic798―, són un tresor que ens apropa al 

pensament polític del jurista en el lustre que precedí les torbacions del 1640. I 

és que sovint depassaren la freda crònica i es redactaren vivament ―també 

subtilment―, acolorits amb opinions personals.  

 

Fixem-nos, per exemple, en el seguiment de l’anada a Perpinyà del virrei i 

alguns dels seus col·laboradors més immediats que hem apuntat unes línies 

més amunt per a primers d’agost del 1634. Fontanella aixecaria acta fidelment 

del retorn ràpid a Barcelona del canceller, el tresorer i un dels jutges de cort del 

Reial Consell, Pau Guiamet. Igualment explicaria les hipòtesis i els rumors que 

desvetllaria aital retorn: que si havien de gestionar des de la capital una 

eventual arribada de Felip III (IV), que si les persones esperades eren unes 

altres de la cort de Madrid com el duc de Maqueda, que si venien per afers 

personals o per contribuir a pacificar les relacions entre el monarca i el consell 

municipal de Barcelona... Darrera l’exposició dels fets i les versemblances, el 

nostre advocat no podria reprimir una censura velada envers el secretisme que 

envoltava totes les operacions dels aparells reial i virregnal. Palesaria, així, una 

notòria llunyania mental en relació a la cultura política dels governants de la 
                                                 
797. Una gran majoria de les cartes conservades de Fontanella a Tortosa entre 1634 i 1640 —
d’entre el fons documental descrit íntegrament al subcapítol I.1.3— incorporen un percentatge 
notable de passatges significatius d’aquest gènere de crònica. El lector les trobarà utilitzades i 
citades en la construcció del fil argumental de les pàgines que segueixen.  
798. Pel que fa a Vic, la primera impressió és que, de forma general, els advocats escrivien poc 
sovint al municipi i, en canvi, ho feien amb la màxima regularitat els síndics fixes a Barcelona, 
com Jaume Estrada, o els diferents vigatans enviats de tant en quant a la capital durant unes 
setmanes per posar al dia les gestions del comú. Això explicaria la relativa manca de cartes de 
Fontanella als esplèndidament conservats registres de correspondència municipal. De totes les 
epístoles —ressenyades al subcapítol I.1.4—, contindrien un ingredient de crònica notable les 
de 29.VI.1637, 11.VII.1638, 16.II, 22.III i 23.IV.1639. Es troben a AMVI, vol. 13 / 8.1 CR. 
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monarquia Hispànica: “Lo cert és que lo canceller sol té l’orde del que·s deu fer, 

y thesorer y demés ministres estan subiectes al que ell ordenarà.” Es mostraria 

contrariat pel fet que el dit canceller ni tant sols declarés els seus designis a un 

seu col·laborador immediat com el lloctinent de batlle general, Tomàs Fontanet, 

que, “quiçà per descubrir”, l’havia importunat amb preguntes i sense cap èxit —

“[El canceller] no·s volgué declarar més”799.  

 

Avui en dia tenim prou elements per imaginar com brillava a la provincialitzada 

Barcelona del segle XVII l’aura dels personatges de la cort de Madrid que la 

visitaven; la pompa i el remenament que envoltaven aitals individus posaven la 

ciutat en ebullició800. I Fontanella, en les seves cròniques d’agost i setembre del 

1634, no es mantindria aliè al corrent general. Ben al contrari, descriuria els 

                                                 
799. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de Joan Pere Fontanella de 
23.VIII.1634 cit.: “No [h]y ha [h]agut ninguna novedat fins al dilluns proppassat, que comptàvem 
21 del corrent, que a les 4 de la matinada tornaren lo canceller, lo thesorer y misser Guiamet, 
jutje de Cort [insert. marg. sin. y dos aguazils, Cabrera y Cudina] (...). Aquesta vinguda de estos 
ministres [h]a donat lloch a grans discursos, perquè tothom sab que venen per algun o alguns 
designes particulars, y ningú sab quins són [insert. marg. sin. y de Perpinyà scriuen que lo 
enviar estos ministres fonc després de [h]aver rebut dos correus de la cort]. Lo cert és que lo 
canceller sol té l’orde del que·s deu fer, y thesorer y demés ministres estan subiectes al que ell 
ordenarà.  
La primera cosa que ha ordenat és dir a don Thomàs Fontanet, que és lloctinent de balle 
general, que de prompte enviàs a fer adobar lo camí des de Lleyda a La Jonquera, y [h]avent-li 
don Thomàs advertit, quiçà per descubrir, que lo enviar a semblant ministeri se feya de diferent 
manera, perquè si ere per vinguda del rey se enviava un assessor, y si per altre persona se 
enviava un ministre inferior, respongué lo canceller que a Lleyda podia enviar ministre grave, y 
de Barcelona a La Junquera bastava altre oficial, perquè [h]y [h]avia poch que adobar, y no·s 
volgué declarar més.  
Sa excel·lència ha enviat des de Perpinyà dos tiros de mules, cada <h>u de sis mules, sens 
cotxes, ab dos cotxeros, y·s fan lliureyas en palatio per a trenta-y-tants criats, y·s vesten molt 
galans cert número de cotxeros. 
Assò és tot lo que fins vuy se és pogut descubrir, y apar que designa vinguda certa del rey, 
maiorment que mostren una carta de un capellà del regent Magarola que escriu en est punt, 
que són les onze de la nit, és arribat lo senyor regent de Concell y ha demanat <h>a hont eren 
los baüls de camí y si estaven bé, de <h>ont col·legexen aver-hi de [h]aver jornada. (...) 
Diuen que venen tres o quatre grandes, lo del Sese (i. e. duc de Sessa?), que va a casar-se a 
Nàpols [insert. marg. sin. o a aguardar assí a sa muller, y poria ésser que, com és tant valgut, 
per ell se fessen estes demonstrations], y lo duch de Maqueda y condestable de Navarra, que 
no saben a què venen, alguns indicaven que a compondre les coses del rey ab la ciutat, però 
no [h]y ha senyal algú de res.”  
800. Ens n’interessa el reflex en les cròniques més comunes ―per exemple el dietari de 
Bartomeu Llorenci, A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 
60 i s.―, més que no pas en les institucionals, previsibles pel seu rol d’espill de cerimonials i de 
dignitats polítiques. Més àmpliament, sobre aquest tema de cerimonials a dignitats vinculades a 
la monarquia, M. À. PÉREZ SAMPER, Les festes reials a la Catalunya del barroc, dins de A. 
ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El barroc català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 345-
377. 
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ecos i rumors ―en un primer moment― i les notícies ―més endavant― sobre 

“uns senyors [h]an de venir de Itàlia” amb força més prolixitat de la que hauríem 

pressuposat801. Naturalment no li passarien per alt els episodis que portaven 

incorporada una certa tensió política o de cerimonial al darrera; a l’hora de 

presentar-los, no donaria una visió gens recelosa dels digníssims visitants 

forans ―i gens tributària, per tant, de l’opinió que certs elements inquietants 

devien anar estenent per la capital catalana. Així, es negaria a admetre que la 

duquessa de Màntua hagués pogut pretendre menystenir la ciutat de Barcelona 

per creure’s maltractada per aquesta a nivell protocolari802. Tot sigui dit, en 

ocasions puntuals el nostre advocat no podria reprimir una censura irònica en 

comentar el que veia de prop ―i la seva estricta moral li ajudava a qualificar 

negativament― d’aquests notables principescos que rebien adulacions arreu 

d’Europa —la duquessa de Màntua sense anar més lluny—: “Assí tenim massa 

diners, que fem festes a qui no las vol, y [ella] diu si les fan se n’anirà de la 

ciutat. Ab tot, se fan alimàries dijous, divendres y dissapte.803” 

 

                                                 
801. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de Joan Pere Fontanella de 
30.VIII.1634 des de Barcelona: “La vinguda del canceller se va descubrint poc a poc, que és 
per donar orde en aparellar les coses per uns senyors [h]an de venir de Itàlia, que se esperen 
de dia en dia. En les persones que han de venir hi ha diferènties, al principi se creya que la 
muller del marquès del Sese, però segons los preparatoris no és axò, perquè la duquesa ha 
aparellats deu llits en sa casa, que són per un rey, y allò de anar adobar los camins no pot 
ésser per exa senyora. 
Diuen uns que és mossur Mossur, jermà del de França, que és en Nàpols, altres que lo duc de 
Lorena, parent del rey, a qui lo de França ha presos sos estats. Lo cert és que és algu d’estos, 
segons la atentió que·s té a esta vinguda, tenint previngut la guarda de Moniuÿch que avise en 
veure galeres ab gran diligèntia, y se ha donat orde de fer un pont per la desembarcatió, que no 
apar sien diligènties de persona manco que real.” Ibidem, carta de 6.IX.1634 de Fontanella des 
de Barcelona: “Està-se aguardant una senyora de Nàpols, que diuen és la duquessa de 
Màntua, jermana del de Savoya, o la filla del duch de Lorena, que diuen [h]a de casar ab lo 
jermà del de França. Cotxes y lliteres del rey són arribades per a portar-la a la cort.” 
802. Ibidem, carta de 20.IX.1634 de Joan Pere Fontanella des de Barcelona: “Aïr entrà la 
senyora duquessa de Màntua, jermana del de Savoya. La ciutat no la saludà ni li féu entrada 
per no tenir carta de sa magestat, ans lo dia abans [h]avia enviat un correu al rey a tota 
diligèntia perquè digués com la [h]avian de tractar, y arribarà a bona ocasió. Entrà ab un cotxe 
ab la de Cardona al costat y una filla a la proa, però closes les cortines, diu-se per fer disfavor a 
la ciutat, que no la [h]avia saludada, però no·s pot creure fos per axò.” 
803. Ibidem, carta de 4.X.1634 de Joan Pere Fontanella des de Barcelona. En una carta del 
mateix 4.X (ibidem), el síndic de Tortosa Francesc Amargós explicaria com la duquessa de 
Màntua havia apel·lat a la seva viduïtat per declinar la iniciativa de Barcelona de dedicar-li tres 
dies d’homenatge urbà. Amargós afegiria, no sense sorna, que la noble s’hauria mostrat més 
procliua a rebre els diners de les festes en líquid: “valdria més que lo que [h]an de gastar en fer 
alimàries que lo [h]y dasen per al gasto del camí. Asò dien alguns contemplatius que dien que 
[h]o [h]a dit lo comte de Santa Coloma. No sé què dir-[h]i.” 
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Els elements inquietants dels quals parlàvem unes línies més amunt tenien un 

terreny abonat per difondre les seves maldiences a la Barcelona que ens 

serveix de context. L’orgull de la ciutat estava fortament tocat des del conflicte 

de la cobertura dels consellers esclatat a l’inici de les sessions de Corts del 

1632 ―per no remuntar-nos a episodis previs―, i el conflicte amb la monarquia 

pel pagament dels quints enverinava la quotidianeïtat política804. Per acabar-ho 

d’adobar, amb el pas de les setmanes es multiplicaria la insatisfacció per la 

situació d’alerta permanent aparentment injustificada en què l’aparell virregnal 

pretenia mantenir la província. Les narracions de Fontanella als procuradors 

tortosins sens dubte continuarien convidant a adjectivar de desproporcionada la 

dita alerta, fos parlant de replegaments de tropes805 o d’hores perdudes de 

barcelonins fent guàrdies806. Paradoxalment, el jurista mai qualificaria 

negativament de forma oberta davant els seus clients de l’Ebre una iniciativa 

règia que, a títol personal i de consciència, li devia costar prou de digerir: la de 

què s’enviessin els membres del Reial Consell arreu del Principat per reclutar 

homes i recaptar diners per a la guerra807. Aital iniciativa era difícil d’atacar des 

del punt de vista de l’estricta legalitat, puix els consellers en qüestió 

acumulaven funcions d’assessorament i de col·laboració en l’àmbit polític a les 

seves tasques més ordinàries de magistrats. Més aviat serien motius 

d’oportunitat els que, hàbilment al·legats per la terra, podrien convèncer el duc 

de Cardona de la necessitat de suspendre la mesura. Vegem com ho resumiria 

Fontanella als procuradors tortosins:  

                                                 
804. Ens endinsem en aquesta qüestió en els dos propers subcapítols —I.8.3 i I.8.4. 
805. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de Joan Pere Fontanella de 
30.VIII.1634 des de Barcelona: “En lo de la guerra no [h]y ha ninguna novedat, ni ningú se és 
mogut, ni [h]a anat ningun soldat en Perpinyà, antes lo duch de Fernandina, que està assí ab 
les galeres de Espanya, [h]avia enviat fins a quatre-cents soldats triats de les galeres al duc de 
Cardona, y ell los ha tornats enviar per les matexes galeres que·ls hi [h]avien aportats.”  
806. Ibidem, carta de Joan Pere Fontanella de 6.IX.1634 des de Barcelona: “En lo de la ciutat no 
[h]y ha cosa nova, sinó que continua sas guardas en los baluarts y muralles, com acostuma, ab 
les confraries, sens fer altre cosa.”  
807. Ibidem. El 23.VIII.1634, des de Barcelona, Fontanella alertaria els tortosins de la iniciativa 
per primer cop: “Diuen que als doctors del Concell [h]an de enviar per Catahlunya a persuadir a 
les ciutats y viles fassen gent per a la guerra, y que per axò ve lo secretari Joan Lorenço (i. e. 
Juan Lorenzo Villanueva).” Una setmana més tard, Fontanella certificaria com la idea anava 
prenent cos: “Lo que tenim fins vuy és que se sab de cert que en Perpinyà se estaven 
despedint les cartilles per als doctors del Real Concell per anar per tota Catalunya a demanar 
soldats a les universitats o diners per a fer-los, que [h]y ha qui [h]u ha vist allí en Perpinyà, però 
no se és executat.” 
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“Las cosas novas que [h]y ha són que [h]an vingut las cartillas perquè los senyors del 

Concell vajen per Cathalunya per soldats o diners, però no s’executan encara, perquè se 

ha replicat, y està lo negoci en consulta. La causa de la rèplica és de vèurer que no [h]a 

d’ésser de profit, y no és sinó perdre reputatió, que les universitats estan molt 

cansades.808”  

 

Fidel a la seva línia habitual, l’advocat no es pronunciaria a favor d’uns 

posicionaments polítics de malestar o protestació ―fóra aviat per parlar de 

resistència― que podien anar guanyant adeptes arreu del Principat. Àdhuc 

narraria amb força fredor elements que haurien fet omplir moltes pàgines a la 

pluma d’un revolucionari de primera hora ―l’assignació definitiva de zones a 

cadascun dels doctors del Reial Consell, els dubtes sobre el format que se’ls 

donaria als homes mobilitzats, etc. Fontanella es limitaria a aixecar acta d’un 

estat d’esgotament que li hauria arribat per diverses vies. Participaria així, 

creiem involuntàriament, a difondre un cert estat d’opinió:  

 
“La ciutat ha també tingut una carta del rey, per la qual tenen ara actualment Concell de 

Cent. No saben lo que conté, però creuen que és per matèria de fer soldats, que també 

diuen són anades per totes les universitats, y vuy se és feta la divisió de las veredas 

d’estos senyors del Concell. No sabem si faran gran excèrcit o tersios, que aquexa és 

matèria molt costosa, y prenen les universitats cansades de quints y hospadatges de 

soldats, almanco per assí avall.809”  

 

El malestar o protestació que Fontanella sí faria públic seria per la contínua 

inactivitat de la Reial Audiència, que impedia treballar a un apassionat de 

l’advocació com ell: “Ab tants feriats estam ganosíssims de fer causes.810” A 

l’horitzó, apareixia l’amenaça de l’aparell virregnal de traslladar la més alta 

institució jurisdiccional de Catalunya a una ciutat que no fos Barcelona com a 

represàlia per la renitència d’aquesta darrera a plegar-se a les exigències sobre 

els quints de ses imposicions municipals. Tarragona semblava inicialment la 

                                                 
808. Ibidem, carta de 6.IX.1634 des de Barcelona.  
809. Ibidem, carta de 20.IX.1634 de Fontanella des de Barcelona.  
810. Ibidem, carta de Fontanella del 13.IX.1634 des de Barcelona. Una setmana més tard, el 
jurista s’irritaria en veure que la Reial Audiència seguia penjant d’un fil. Ni se’n notificava la 
represa de les funcions ni tampoc una nova suspensió: “La porrogatió de la Audiència no és 
vinguda, però no sé com faran negoci, que estos senyors se’n van dilluns.” 
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candidata amb més possibilitats d’acollir el tribunal, la qual cosa seria 

celebrada ―a nivell d’estricta cortesia, sens dubte― per un Fontanella que es 

prometia feliç més a prop dels seus clients tortosins:  

 
“Assí no [h]y ha cosa nova, sinó que ara diuen que anam a Tarragona, que me’n folgaria 

per ser més prop de aquí, que algun dia m’[h]i tindrian que no s’[h]o pensarian”811. 

 

Per cert, com la percebria, el nostre Fontanella, la disputa dels quints tal i com 

estava plantejada l’estiu del 1634? D’una banda, celebraria l’oferta de mà 

estesa que el duc de Cardona, aprofitant el marge que li havia concedit Felip III 

(IV), havia adreçat al Consell de Cent barceloní per tancar la controvèrsia de 

forma negociada; l’olotí dipositava grans esperances en la via de l’acord, que 

faria innecessària una resolució judicial, i no dissimularia la satisfacció arran de 

què el gest del virrei faria callar les veus apocalíptiques ―i, conseqüentment, 

rupturistes― que tant ressó havien tingut a Barcelona:  
 

“Esta nit passada arribà un correu ab què lo senyor visrey scriu als deputats, al capítol y 

al bras militar, que se eren posats per medianers en lo negoci del quint de la ciutat, que 

sa magestat [h]avia dexat en ses mans aquex negoci de portar-lo <h>o per via de iustítia 

o de concert, y que ell [h]avia elegit lo més benigne, que és lo del concert, y, axí, que ho 

fessen saber a la ciutat, perquè enviàs personas a Perpinyà a tractar-ho, y, segons assò, 

ja la Audiència no anirà a Tarragona, ni·ns cremeran y abrasaran com deyen, y may 

[h]avem pensat sinó esta benignitat de un rey tan christià.812” 

 

Ara bé, per altra part, el jurista s’alegraria que la Diputació del General es 

mobilitzés per exigir el respecte a les constitucions catalanes en un aspecte 

colateral que amenaçava amb enverinar un litigi ja prou complex de per si: la 

detenció irregular en què l’aparell virregnal mantenia dos ciutadans barcelonins 

des del 16 de juny813. La pressió dels diputats perquè es reintegrés la capital 

                                                 
811. Ibidem, carta de Fontanella del 13.IX.1634. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 284, 
fixava al desembre de 1634, en el transcurs d’una visita del magistrat Felip Vinyes a Madrid, la 
concepció de la idea de treure els alts tribunals regis de Barcelona com a mesura de pressió 
política. Pel que veiem, era més reculada d’almenys dos mesos.   
812. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta fontanellana de 20.IX.1634 cit.  
813. Ibidem, carta de 6.IX.1634 del mateix Fontanella als procuradors tortosins des de 
Barcelona: “Per rahó dels dos presos de la ciutat que vuitanta dies fa féu pendre lo senyor 
visrey de mandato, se ha declarat en la Diputació ere contra la constitució que los presos no 
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catalana d’una parcel·la de justícia que inequívocament li corresponia li 

semblava al nostre jurista, atent com pocs als temes d’observança jurídica, la 

clau de volta per oxigenar l’ambient enrarit: “Ara tot se remediarà814”. 

 

Prenem aquesta darrera frase al vol per subratllar una tònica inalterable en les 

narracions que Joan Pere Fontanella ens ha llegat d’alguns episodis viscuts a 

Catalunya en la delicada dècada de 1630: La seva confiança en una prompta 

resolució de les tensions entre algunes de les institucions provincials i la 

monarquia. A tal efecte, en l’imaginari de Fontanella apareixerien dos factors 

fonamentals: L’esperança de què Déu sabria guiar les situacions i n’evitaria una 

degradació excessiva, i la confiança en la responsabilitat dels dirigents catalans 

i, més concretament barcelonins a l’hora de prendre decisions. En la 

correspondència localitzada i treballada no hi apareixeria ni una sola vegada el 

més mínim retret o atribució de culpa a la corona i al seu aparell de suport. Ara 

bé, tampoc hi figuraria mai cap element d’identificació amb la política del 

govern de Madrid ni amb les directrius concretes que aquest projectava sobre 

Catalunya. Ho il·lustrem tot plegat amb un parell de paràgrafs cronològicament 

adients a l’estiu del 1634 al qual ens acabem de dedicar ―en les pàgines 

següents n’oferirem altres exemples tant o més contundents: 

 
“Déu, per sa bondat, encamine les coses al seu sant servey y en benefici d’esta terra, a 

qui tant temps fa amenassan desdichas, si bé en esta ocatió, asseguran persones que 

[h]y saben molt, que no [h]y ha cosa en son preiudici.”  

 

“Nostre Senyor ho encamine tot, que certes lo de la ciutat ha causat universal contento a 

tots, tot serà que [h]u sapiam guiar com convé, que en axò va tot.815” 

                                                                                                                                               
poden estar sens publicar-los la enquesta sinó trenta dies, y se enviaran embaxades a 
Perpinyà, que és estat un gran pas, perquè may se ere declarat.” El que estava en joc era 
l’observança de la valuosa constitució 5/1481 —CYADC (1704) I, 9, 1, 5—, que estatuïa 
terminis rígids de detenció de persones, que finalitzaven o bé amb la proclamació oficial dels 
càrrecs contra elles i la consegüent instrucció d’un procés penal o bé amb llur alliberament 
forçós. Vegeu el dictamen jurídic fornit al respecte als diputats de Catalunya a Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 549 (6.IX.1634). 
814. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de 20.IX.1634 cit.: “Han trobat 
estes cartes a la Diputació en estat que enviaven a fer una solemne embaxada al senyor visrey 
per la contrafactió de constitució que se ha declarat per tenir presos los de la ciutat de mandato 
més de un mes sens publicar-los enquestes. Ara tot se remediarà.” 
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II.8.3. L’expedició de Fontanella a Perpinyà per tractar amb el virrei sobre els 

quints de Barcelona (tardor de 1634)  

  
A principis d’octubre del 1634, el duc de Cardona llançà un ultimàtum als 

dirigents de la ciutat de Barcelona: Si volien acollir-se a la via de les converses 

per tancar negociadament amb ell l’expedient dels quints, els era indispensable 

cenyir-se a un termini. El dia 10 els enviats de la capital havien de ser a 

Perpinyà. Barcelona no podia respondre amb més pretextos i dil·lacions, que 

tenien un únic objectiu: Mantenir els seus representants a la mesa de diàleg 

ben collats, cosa impossible si els tenien a moltes llegües de distància.  

 
Fontanella, quan encara no es sabia què decidiria el Consell de Cent, mostrava 

una predisposició total a plegar-se a les condicions del virrei. Visiblement, a 

diferència d’altres ciutadans de Barcelona, ell sí valorava els múltiples 

inconvenients que derivarien de què els principals tribunals regis fossin trets de 

la capital, una amenaça de què havien fet bandera els capitostos de l’aparell 

virregnal. 

 
“Lo del quint se és tornat remoure, que lo visrey scrigué tenia orde del rey de passar 

avant lo negoci <h>o per via de iustítia o per concert, que enviassen persones per a 

concertar, que ell [h]avia elegit aquexa via. Respongué·s que fos servit voler-ho 

sobreseure fins fos tornat assí, que en enviar tractadors estant tan lluny de la ciutat 

parexia cosa impracticable, y noresmenys ha respost que·ls aguardaria fins a 10 de 

aquest, que aquex temps los donava perquè anassen a concertar-se. Quant no, ell 

passaria avant en lo de iustítia. Per la resposta de assò se tenen cada·l·dia Concells (i. e. 

reunions del Consell de Cent), y fins vuy no [h]y ha determinació. Déu la dexe pendre 

qual convé, que diuen és ja lo orde de assí de traure los Concells si no·s concertan y que 

tornarà assí. Déu nos dexe acertar y·ns done la sua santa gràcia.816” 

 

Finalment Barcelona resolgué desplaçar una comitiva a Perpinyà. El nostre 

protagonista seria convidat a formar-ne part. Partiria de la capital el 8 de 

                                                                                                                                               
815. Ibidem, cartes de 23.VIII i de 20.IX.1634 respectivament de Joan Pere Fontanella a Tortosa 
des de Barcelona.  
816. Ibidem, carta de 4.X.1634 de Joan Pere Fontanella a Tortosa des de Barcelona.  
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novembre, creient que l’expedició no podia durar més d’una setmana817. A la 

pràctica, la seva estada a la principal vila del Rosselló es perllongaria força més 

―gairebé un mes. D’aquest temps, Joan Pere Fontanella no dedicaria més que 

uns dies escassos al tema del quint, puix Barcelona enviaria ordres als seus 

delegats de suspendre les converses ―arran del testimoni suara transcrit, ens 

resistim a acceptar que el nostre home tingués una responsabilitat determinant 

en el fracàs d’aquestes818. Per què romandria més temps a Perpinyà? No ens 

costa de suposar que, a més de trobar-se ben acollit a la casa de la seva filla 

Mariàngela, quedaria fàcilment envescat amb els cercles del poder que 

s’havien acomodat a les ribes del Tet. A fe que no eren pocs els que esperaven 

el jurista al cap i casal per conèixer de primera mà les seves impressions sobre 

el curs del negoci dels quints, no sols de Barcelona sinó també d’altres 

municipis catalans. No en va, la seva opinió era aleshores considerada 

indiscutiblement com la més autoritzada en la matèria819. Fontanella no perdé 

el temps a Perpinyà. Ben al contrari, es mantingué sol·lícit amb les necessitats 

que tingué ocasió de conèixer de prop d’alguns seus clients820.  

 

                                                 
817. Ibidem, carta de 8.X.1634 del síndic Francesc Amargós a Tortosa des de Barcelona: 
“Misser Fontanella és partit vuy a miggorn d’esta ciutat per a Perpinà y se’n porta la carta de sa 
excel·lència, a on va per los negosis del quint y per la conferènsia que se [h]a de tenir ab lo 
senyor duch de Cardona y ministres reals y ab los enomenats per esta ciutat per conpondre les 
diferènsies que tenen en esta matèria del quint. (...) Entench que dins sis o set dies tornarà”.  
818. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 113-115. 
819. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de 22.X.1634 del procurador 
Amargós als edils de Tortosa des de Barcelona: “Quan<t> lo senyor misser Fontanella serà 
aribat procuraré que ell escriga lo que [h]y [h]aurà en matèria de quins, perquè nengú [h]o 
podrà saber millor que ell.” 
820. Així topà, per exemple, amb un síndic de les confraries de Tortosa que havia anat a 
Perpinyà a esbrinar en quin estadi es trobaven unes disputes que els seus delegants 
mantenien amb la ciutat de l’Ebre. Visiblement els homes forts del govern virregnal instal·lats a 
la vila rossellonesa se’l tragueren de sobre i li tiraren en cara no haver complert amb el que se li 
demanava en les fases inicials dels processos judicials. Satisfet de l’escena, Fontanella 
ironitzaria sobre com el tal síndic se n’havia tornat amb la cua entre cames, després de causar 
força despeses i una mala imatge als seus representats. Només havia aconseguit que el duc 
de Cardona li donés “una carta encomanant en Tortosa la pau y quietut”. Fontanella es vanava 
d’aquest èxit tan rotund i fàcil alhora com a advocat quan escrivia a Francesc Amargós el 
22.XI.1634 ―ibidem: “Los han despedits com són vinguts. (...) Assò, senyor síndic, és estat 
negociar per la ciutat sens costar-li cinquanta lliures que costarà a la confraria esta vinguda 
sols de salaris.” 
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L’advocat olotí retornà a Barcelona, esgotat i mig emmalaltit, poc abans del 6 

de desembre del 1634821. Reprengué la seva quotidianitat amb l’angoixa al cor 

de com es sustentaria econòmicament —des de principis de la dècada havia 

assumit costoses operacions immobiliàries d’adquisició i rehabilitació822— si la 

Reial Audiència seguia inactiva. I res no feia indicar que el tribunal es reunís 

oficialment abans de les festes de Nadal. Quan recomencés les seves tasques, 

on ho faria823? La incertesa no s’esvairia fins mesos més tard. I mentrestant? 

Encara que l’Audiència civil no substanciés causes824 i el canceller ventilés 

poquíssimes contencions de jurisdiccions825, juristes i sobretot procuradors 

catalans s’encarregarien de mantenir informats els dignataris i magistrats de 

l’aparell virregnal de la justícia dels seus clients. La consigna, compartida per 

les autoritats, era evitar la paràlisi total del sistema826. A tal efecte, els 

operadors jurídics es veurien forçats a implementar fórmules alternatives de 

                                                 
821. Ibidem, carta de 6.XII.1634 de Francesc Amargós als procuradors de Tortosa, des de 
Barcelona. “[El jurista] és vengut un poch desganat”. Fontanella els escriuria molt breument el 
mateix dia: “[A Perpinyà] procurí servir-los, encara que no tingués ningun avís ni orde, que en 
coses d’exa ciutat per a son benefici no aguardo tenir-lo. En aquell particular de les confraries, 
que se n’anaren tan ben despatxades com [h]auran vist, no faltà sinó poder-ne capturar alguns 
per poder-los castigar y fer-ne exemplar.”  
822. Ho desenvolupem al subcapítol II.12.1. 
823. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), Francesc Amargós, en una carta de 
6.XII.1634, indicava als tortosins que els rumors apuntaven a una represa de l’Audiència a 
Perpinyà després de festes. El 8.I.1635 seguia sense poder donar una resposta clara de la 
ubicació definitiva que se li assignaria a l’alt tribunal. 
824. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 137, fol. 216r-318v, conclusions dictades l’any 1634, fins 
al mes de juliol. No se’n dictarien d’altres fins al maig de 1635. Vegeu al subcapítol II.9.2 un 
apunt sobre el retard en la col·lació d’aquestes resolucions al llibre preceptiu. 
825. ADB, Sententiae contentionum, vol. 1631-1641, les úniques sentències de l’etapa 
perpinyanenca del canceller, Francesc d’Erill, abat de Sant Cugat, es dictarien el 10.II i el 
16.III.1635. La resolució precedent, a Barcelona, era del juliol del 1634 —un lapse tan gran de 
temps era molt anòmal. AHCB, CdC, 1B-X-72 (CR), item 33, el 4.V.1635 el prevere i fedatari 
Pau Marquès, des de Girona, atribuiria tal sequera de resolucions a la falta de consultors patida 
pel canceller —solien ser magistrats de la Reial Audiència, vegeu l’apartat IV.5.1.1. L’argument 
només ens serveix parcialment, puix el canceller resolia ocasionalment alguna contenció de 
jurisdicció sense cap consultor —tal fet, cal dir-ho, era noticiat: AMGI, Correspondència amb 
Barcelona, lligall 1, carta de 21.XII.1630 del síndic Bartomeu Ripoll als jurats de Girona, en 
relació a la contenció de jurisdiccions sobre el cas de Pere Barceló, prevere, declarada el dia 
previ; vegeu l’apartat IV.5.3.3. 
826. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 137, fol. 349r-352v: El 28.II.1635, atenent a criteris 
d’oportunitat i teleològics més que no pas a preceptes i al sentit dels esquemes institucionals 
catalans, la majoria de magistrats de les tres sales del Reial Consell —només dos 
discreparien— evitarien la paràlisi total de la maquinària jurisdiccional a base de permetre que 
seguissin entrant causes a la Reial Audiència i es continuessin cometent a relators; és a dir, 
deixant que s’avancés feina i s’estudiessin dossiers, en espera de la reactivació de les sessions 
deliberatives i conclusives. 
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treballar827. En el cas de Tortosa que ens serveix de fil conductor, el procurador 

acabaria improvitzant alguna escapada a Perpinyà, amb la conseqüent 

multiplicació de despeses per a la seva clienta i la necessitat de buscar un 

assessorament jurídic extraordinari, puix no anirien amb ell ni Joan Pere 

Fontanella ni Francesc Millet, els advocats numeraris del municipi828. Almenys 

Fontanella s’avindria generosament a guiar el síndic cap a dos homes del 

Rosselló de la seva màxima confiança. El primer seria el propi gendre, Jeroni 

Jaubert, perquè orientés i conduís el nouvingut829; el segon seria misser Rafel 

Joli, aleshores el doctor en drets més prestigiós que exercia a la capital del 

Rosselló. Aquest rebria totes les informacions jurídiques convenientment 

digerides per Fontanella des de Barcelona830. Només hauria d’indicar al 

procurador com utilitzar-les a l’hora d’informar les autoritats831; eventualment, 

l’acompanyaria en aquests tràmits sempre que calgués i complementaria els 

escrits si la causa així ho requerís.  

 

                                                 
827. Exemplifica aquest exercici especulatiu de planificació d’alternatives una carta de Francesc 
Amargós de 24.I.1635 des de Barcelona ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR).  
828. Això sí, un i altre es precipitarien el 14.II.1635 ―ibidem― a notificar a Tortosa l’èxit que 
Amargós assoliria a Perpinyà, Fontanella amb més legitimitat ―ho veurem tot seguit― que 
Millet, de qui no consta cap intervenció activa en la preparació del dossier.  
829. Ibidem, carta de 31.I.1635 d’Amargós des de Perpinyà: “[Un cop arribat,] me conferí a la 
casa del senyor Gimbert (sic), gendre del senyor misser Fontanella, a qui venia jo remès ab 
carta del susdit misser Fontanella, per a què m’encaminàs a per a l’advocat que dit misser 
Fontanella me dix tenia de prendre, que·s diu misser Gol·li per a la dita causa, que és lo millor 
d’esta ter[r]a (...) tots li fan gran fama.” Se’ns menciona igualment el gendre de Fontanella com 
a gestor dels clients de l’advocat en una altra carta d’Amargós de 3.I.1635.  
830. Així ho palesava Amargós en la carta suara citada: “També li dexí un memorial que [h]y [h]a 
fet lo susdit misser Fontanella per a què dit advocat estigués més capàs de la dita causa”. Joan 
Pere Fontanella ja s’encarregaria, amb una carta del mateix dia des de Barcelona, de remarcar 
als seus clients que ell era l’artífex de la feinada que el síndic executaria a Perpinyà: “Mossèn 
Amargós se partí lo diumenge per a Perpinyà. Fiu que se’n portàs carta de l’advocat fiscal de 
assí per al canceller encomanant-li molt la iustítia de la cort secular, y se n’[h]a portat també un 
memorial en fet y en dret que jo li fiu y los papers que teníem de aquí (i. e. de Tortosa), y en 
particular responguérem a un article nou que [h]avian assí deduït (...) Encaminí’l també al millor 
advocat de allí, que és misser Joli. En fi, en lo que és estat possible, no ha dexat de portar-se’n 
tots los recaptes necessaris, Déu ho guie”. Rafel Joli seria proveït jutge de Cort l’abril del 1637 
―J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 198― i la tardor del 1639 
s’estaria postulant per cobrir la vacant de Josep de Josà en una plaça més tranquil·la de 
magistrat del civil ―ACA, CA, lligall 393. 
831. Si bé en el cas que ens ocupa, l’al·legació jurídica feta per Fontanella des de Barcelona 
seria tant completa que no requeriria ulteriors aclariments o informacions ni del síndic ni de 
l’advocat Joli. En donaria testimoni Francesc Amargós en una carta de 14.II.1635 escrita ja des 
de Barcelona ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR). 
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A l’olotí naturalment no li podia reportar massa satisfaccions aquest treball a 

distància i amb intermediaris. Ni que fos perquè li dificultava donar visibilitat als 

seus esforços i, conseqüentment, demanar-ne una satisfacció. No podia evitar 

de comparar-se amb companys de professió que s’havien abocat a la redacció 

de memorials jurídico-polítics particularment lucratius832! L’espera de saber 

quina resolució s’acabaria donant en relació a la represa i al destí de la Reial 

Audiència l’impacientava seriosament com a operador jurídic que era. Pitjor 

encara, l’absència d’ordres determinants de Madrid en la matèria generava, dia 

rera dia, un afebliment de l’autoritat de la figura del virrei davant les elits 

catalanes i posava en evidència l’accentuada provincialització que la seva cort 

havia anat patint al llarg de dècades833. Aquest escenari contribuiria ben poc, a 

mitjà i llarg termini, a fer respectable el projecte polític de la monarquia al 

Principat:  

 
“Assí no tenim cosa nova, sinó que les porrogations van continuant, y, si no ve orde de la 

cort, may se llevaran, que axí ho tenen manat de allí. Ver és que diuen que lo visrey lo 

últim orde que ha rebut és que no moga ninguna cosa, que prest tindrà l’orde del que se 

[h]aurà de fer. No sabem quant prest serà aquex prest.” 

 

                                                 
832. Quan la butxaca de Fontanella començaven a maleir la inactivitat de la Reial Audiència, 
tingué la gosadia d’escriure als procuradors de Tortosa aquest paràgraf: “Dos dies ha se ha 
tingut Concell (i. e. Consell de Cent) y [h]an pagat a misser Jofreu aquell memorial en castellà 
del quint de tants donayres a dues-centes lliures, y encara li volian donar una cadira en lo 
Estudi. Perquè sàpia lo món com sab la ciutat de Barcelona remunerar als qui la servexen y 
donar exemple a les demés.” A continuació s’acomiadava dels seus clients —ACBEB, 
Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de 31.I.1635. C. PIZARRO, Imprenta y 
gobierno municipal en Barcelona cit., p. 149, refereix com del memorial de Jofreu n’imprimiria 
un tiratge molt remarcable de mil dos-cents cinquanta exemplars l’estamper municipal Jaume 
Matevat. 
833. Estudis per a l’arc central del segle XVI com els de J. BUYREU, La Corona de Aragón de 
Carlos V a Felipe II. Las instrucciones a los virreyes bajo la regencia de la princesa Juana 
(1554-1559), Madrid, SECCFSCQ, 2000, o Noves perspectives sobre la institució virregnal cit., 
demostren fins a quin punt resultaren letals per al prestigi de la dignitat virregnal al Principat les 
vacances i interinitats i, sobretot, les limitacions voluntàries i variables del seu àmbit 
competencial imposades a través d’instruccions secretes dels monarques —al subcapítol IV.1.3 
i a l’apartat IV.3.2.4 n’aportem exemples vivificats al segle XVII. Tals limitacions impugnen la 
idea de V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 53, de què el règim constitucional pactat entre 
Catalunya i la corona hauria impedit que “la substitució [del rei per un virrei] fos tan completa 
com els monarques, almenys en principi, haurien desitjat”. 
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“Ha·s tornat fer porrogatió per a 22. Déu nos tinga de sa mà, que estam en mal estat 

sens ministrar-se iustítia, y a la postre és de témer alguna danyosa resolució de 

Madrid.834” 
 

En relació a la guerra o a l’afer dels quints i als conflictes col·laterals a aquest, 

tampoc arribaven notícies de Perpinyà. L’aparell virregnal romania silenciós, 

havia perdut la capacitat de donar respostes ―ni que fos inconvenients― als 

catalans; aquests no tenien altra sortida que mirar cap a Madrid835. El que per a 

Fontanella resultava difícil de comprendre era que les institucions de la terra no 

es coordinessin per fer sentir una veu unitària davant la cort. Per què la ciutat 

de Barcelona havia de reduplicar els esforços ja aprovats i endegats per la 

Diputació del General?  

 
“En les coses de la ciutat no [h]y ha cosa de nou, sinó que està molt prop de enviar 

embaxador en la cort, que apar se va molt madurant y encaminant aquex intent, no 

obstant lo de la Deputatió que és anat. Déu ho encamine.836” 

 

II.8.4. Clares discrepàncies de Fontanella sobre la conducció de l’afer del quint 

per part de Barcelona (hivern i primavera de 1635) 

 

Com veurem, aquesta no seria pas l´única crítica que sortiria de la ploma del 

cèlebre advocat a la gestió del plet dels quints per part dels barcelonins. Ben al 

                                                 
834. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), cartes de Joan Pere Fontanella des de 
Barcelona de 31.I i 7.II.1635 respectivament.  
835. Ibidem, vegeu com ho narra Fontanella des de Barcelona en sa carta de 31.I.1635 als 
procuradors tortosins: “En lo del quint no se ha caminat ningun pas des que jo torní de 
Perpinyà, perquè resolgué lo Concell (i. e. Consell de Cent) que, atès lo senyor visrey no·ns 
[h]avia oÿt, ni sos ministres, a qui ho [h]avia encomanat, [h]avian donat duptes ni fet contrari, se 
tornàs suplicar a sa excel·lència nos oýs y sos ministres donassen duptes, pus [h]avian oÿt la 
pretentió de la ciutat, y de axò no tenen resposta, perquè diuen que lo visrey ho ha consultat a 
Madrid. Entretant la Diputació, a instigació de la ciutat, ha nomenat embaxador per a Madrid a 
Bellafilla per la contrafactió de tenir los presos de la ciutat més de trenta dies sens publicar-los 
enquestes, lo qual no és encara partit perquè està de mala gana.” Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, vol. V cit., p. 582 (29.I.1635), refereix el jurament del donzell Josep de Bellafilla 
abans d’emprendre la seva missió a la cort. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), 
el 14.III.1635 Fontanella relata des de Barcelona el successiu abandonament de la legació del 
General a la capital del Rosselló, esdevinguda redundant i inútil: “En aquest dia se han tingut 
brassos contra las porrogations. Ha prevalgut que se envie a l’embaxador que inste ab lo rey 
las lleve, y pus tot lo que se podia tractar en Perpinyà ab lo visrey se poria tractar en la cort per 
lo embaxador, que fessen tornar los tres que la Diputatió tenia en Perpinyà.” 
836. Ibidem, carta de 14.II.1635 de Fontanella des de Barcelona. 
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contrari, en qüestió de setmanes, a les acaballes de l’hivern del 1635, 

Fontanella posaria obertament sobre la taula la seva opinió sobre la 

incomprensible miopia, estultícia ―volguda― i incapacitat resolutiva dels 

dirigents municipals de la capital. Sentim-ho directament dels seus llavis, en un 

paràgraf del qual, com sempre s’ha dit del porc, no es pot desaprofitar 

absolutament res: 

  
“La matèria del quint de Barcelona se està en lo matex estat en què estava, y encara 

sempre me apar que lo que fem és més prest donar passos atràs que en avant. Lo 

penúltim Concell [h]avia resolt que·s fes una vint-i-quatrena per a què miràs los 

expedients que assò poria tenir y que [h]u referissen. Feren un gran paper en què 

resolian que lo medi únic aparexia enviar un embaxador al rey per a tractar allí de cos a 

cos de algun concert, y, pensant a resolutió tan iusta no faltaria ningun vot, trobaren que 

no arribaren de gran part a prevalèxer, sinó que·s dexàs per ara aquex negoci y no se’n 

tractara; per altre part instan als diputats que insten ab los embaxadors que són a 

Perpinyà nos torne lo visrey oir extraiuditialment, y lo visrey no [h]u vol fer. Assò és lo 

que [h]y ha, y lo més mal que té lo negoci és que no volen demanar concells a ningú, en 

particular a juristes, que no·ls han consultats de abans de Corpus ensà ni dit paraula, 

sinó a mi que anàs a Perpinyà a informar al visrey, y no altre cosa, xica ni gran, ni may 

pus me n’han parlat, que lo Concell matex ho vol fer tot de son cap, y lo que coniecturam 

és que may se ferà res, perquè és impossible que lo Concell tot unit may se resolga en 

res de concert, y no [h]u volen fiar a ningú, y axí estam com Déu vol. Ell sia lloat per a 

sempre. Ara diuen és baxada la consulta y que los concells (i. e. els tribunals regis) 

aniran fora, però lo més cert és que aguardan a veure què porta lo embaxador Bellafilla, 

però com veuran que no porta res, perquè no té orde de parlar de quints en burles ni en 

deveres, no sé com ho pendran.837” 

 

A tenor del que acabem de llegir, sobretot del “no volen demanar concells a 

ningú, en particular a juristes, que no·ls han consultats de abans de Corpus 

ensà ni dit paraula” i del “lo Concell matex ho vol fer tot de son cap”, es pot 

afirmar meridianament que a la ciutat de Barcelona, durant els anys 1634 i 

1635 i en relació a la controvèrsia dels quints, s’havia consumat un divorci entre 

les autoritats municipals i els advocats. Joan Pere Fontanella no sols 

lamentaria l’arraconament que havien patit ell i els seus companys de 
                                                 
837. Ibidem, carta de 7.III.1635 de Joan Pere Fontanella als procuradors de Tortosa des de 
Barcelona. 
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professió, sinó també la instrumentalització que s’havia fet de la seva persona 

de cara a la negociació fallida al Rosselló el novembre del 1634, “a mi [em 

demanaren] que anàs a Perpinyà a informar al visrey, y no altre cosa, xica ni 

gran, ni may pus me n’han parlat”. 

 

La font epistolar que ens serveix per enfilar les presents reflexions té un crèdit 

indiscutible per extreure’n conclusions sobre el pensament polític del nostre 

protagonista, donada la seva naturalesa ―merament informativa a un client, 

sense transcendència pública ni efectes jurídics― i la seva espontaneïtat. En 

les paraules de Fontanella no hi hauria càlcul, només sinceritat. Ens veiem en 

la necessitat de recalcar-ho per mantenir l’atenció del lector sobre altres 

paràgrafs de correspondència que estem a punt d’aportar, tant o més explícits 

que els suara treballats. Són passatges escrits entre el març i el maig del 1635, 

en un període en què tot apuntava cap a unes gens habituals i menys populars 

mobilitzacions per part de la monarquia d’homes catalans perquè exercissin i 

prenguessin les armes: Un moment poc propens a què un atent observador 

arrelat a la província s’adherís irreflexivament als interessos de la cort. Un 

moment també gens oportú per a la precipitació de judicis per part d’un advocat 

que no tenia els bèl·lics entre els seus temes més treballats —menys encara si 

no hi havia una remuneració a la vista.  

 
“Ara [h]a [h]agut assí una gran novedat, que lo governador ha fets manaments a totes les 

confraries que li donen llista y memorial de tots los jòvens y aprenents hi ha en cada 

ofici, y diu que per a què·ls puga fer donar feyna. No saben què pot ser assò, fan-s’[h]i 

molts discursos, maiorment [h]avent precehit que lo governador demanà abans al 

capdeguayta li donàs la llista de les persones que anavan a la guarda eo de las 

companyas que exian cada nit a guardar, y no la [h]y donà perquè no la tenia, y també 

diuen és anat lo veguer per los llochs circumvehins a fer ressenya de la gent que [h]y 

[h]avia per a poder pendre armes, y per assò temen no sia algun orde de cort. Los 

concellers s’[h]i són oposats per tocar-los en matèria de confrarias, als quals ha respost 

que per lo hàbit que portava ere estat moviment fet per poder traure los vagamundos de 

Barcelona y no per altre cosa, no sabem lo que·s serà.838” 

 

                                                 
838. Ibidem. 
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“En lo del usatge Princeps namque no puc respondre de prompte, que és matèria de 

estudi per ser poc practicada. Si convé a la ciutat, jo la [h]y posaré en un memorial.839” 

 

Passem a referir sintèticament el contingut i a oferir, amb el màxim relleu o en 

notes a peu de pàgina, les transcripcions dels passatges promesos. Joan Pere 

Fontanella hi transmetria, entre d’altres, els següents aspectes: reiteració de la 

inquietud per la incapacitat resolutiva del Consell de Cent barceloní840; alarma 

davant el successiu i inoperant recurs a diferents nivells de deliberació i de 

gestió en el si del municipi841; censura de l’entestament dels dirigents locals en 

trametre un ambaixador a la cort per obtenir una remissió total i incondicionada 

dels quints; incomprensió de què la Diputació mantingués el seu ambaixador a 

l’entorn de la dita cort per tractar un assumpte connex amb els problemàtics 

quints; rebuig de la renitència dels barcelonins a acceptar la sortida negociada 

al conflicte que la monarquia hauria estat postulant; crítica de llur capteniment a 

obeir les directrius de Felip III (IV); recel envers les negociacions que, amb un 

secretisme difícil de compartir, anirien mantenint els capitostos de la capital 

amb homes de la confiança del rei; escepticisme sobre l’esperança que els 

primers tenien dipositada en la figura providencial (?) del marquès de Vilafranca 

i duc de Fernandina com a mitjancer per fer el més assumibles possibles les 

pretensions de la corona; espera angoixant d’un solució a la controvèrsia842, 

amb una espasa de Damocles com l’allunyament de Barcelona dels principals 

tribunals regis sobre el cap de la província843... 

 
                                                 
839. Ibidem, lletra de 14.III.1635 de Joan Pere Fontanella als edils de Tortosa des de Barcelona. 
840. Ibidem, carta de 21.III.1635 de Fontanella als tortosins des de Barcelona: “En lo dels quints 
no [h]y ha cosa nova. Lo Concell de Cent vuy ha vuyt dies no pogué resolre ninguna cosa de 
una embaxada que volien enviar al rey atès las diligèntias ab lo visrey no aprofitan. Creu-se 
que esta nit se resolrà, que són cerca de [les] vuyt hores y encara està lo Concell iunct y [h]u 
instan los diputats”. 
841. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR), carta de 16.V.1635 de Fontanella als 
edils de Tortosa des de Barcelona: “La ciutat ho ha remès a la vint-i-quatrena de quints perquè 
tractàs y referís, y esta a vuyt persones, y dels vuyt van dos, ço és Vergós y Bru, a tractar ab lo 
marquès [de Vilafranca]”; carta de 23.V.1635 en iguals circumstàncies: “A la vint-i-quatrena 
aparegué eren pochs y proposà’s en Concell de Cent, y posaren-n’[h]i altres tants, diuen que 
prest se publicarà la resolutió que se [h]aurà pres.”  
842. Ibidem, carta fontanellana de 9.V.1635, quan la Reial Audiència i altres tribunals regis ja 
haurien iniciat llur activitat a Girona: “En lo de la ciutat [de Barcelona], la estafeta passada no 
vingué ninguna cosa de l’embaxador. Esta nit se està aguardant lo marquès de Vilafranca, que 
diuen [h]a de portar algun orde en benefici del negoci. No sabem si serà veritat.”  
843. Entrarem en detall en aquesta qüestió en l’apartat II.8.5. 
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Diguem-ho altrament. Joan Pere Fontanella ens llegaria tres idees fonamentals. 

La primera, que els dirigents de Barcelona havien gestionat pèssimament els 

tempi en la conducció de l’afer dels quints: La tardor de 1634 havien deixat 

passar una oportunitat daurada per reconciliar-se amb el rei, assumint certs 

sacrificis; la primavera del 1635 haurien seguit absurdament ancorats en una 

postura de màxims quan, amb habilitat, haurien pogut satisfer la corona i 

obtenir-ne algunes contraprestacions; desaprofitades aitals ocasions, el 

municipi estava abocat a posar-se incondicionalment a les mans del rei com 

era propi dels bons súbdits. La segona idea, si s’aconseguia una resolució de la 

crisi no seria gràcies al Consell de Cent o a les altres nombroses instàncies del 

govern municipal barceloní, que seguien mostrant la seva incapacitat d’actuar 

resolutivament, sinó gràcies al marquès de Vilafranca i duc de Fernandina. En 

tercer lloc, Fontanella i altres observadors de la realitat desapassionats —més 

d’un d’ells jurista, presumim— que havien estat denunciant el mal camí que 

emprenia Barcelona, tenien tota la raó del món. 

 

Donada la transcendència de la matèria, ens permetem de posar en negreta 

alguns passatges...   

 
“Lo que per assí hi ha de nou és que lo embaxador dels deputats escrigué l’altre estafeta 

que l’[h]avian despedit de la cort y se n’anava a Alcalà a aguardar los de de (sic) assí, y 

envià una carta del rey per als deputats ab què los estranyava molt que, essent ells de 

per mig, en lloc de fer aderir a la ciutat a què fes y regonegués sa obligació, ells apar la 

alentaven enviant embaxador contra la captura dels presos, sabent que se originà de la 

matèria del quint, que no ere rahó se posassen en axò sinó en què la ciutat fes sa 

obligació, ab què demostren tenir grans ganes de concertar, y nosaltres les ne 
deuríem tenir més, perquè som los que més podem pèrdrer. La ciutat ha determinat 

enviar embaxador, lo qual se partex dins dos dies, però és com si no [h]y anava, perquè 

en orde del quint no porta sinó poder de suplicar al rey, atesa la fidelitat de la ciutat y los 

molts serveys ha fets a la corona real, de què vuy soporta grans càrrechs, sia sa 

magestat servit manar a son fisch se aparte de la pretentió. És embaxada fora de tota 
rahó y camí, que no estam ara per demanar golleries, sinó posar-nos a la tela de 
concert. Diuen que de aquí exirà, Déu ho vulla, que jo temo no·l dexaran entrar, a 

l’embaxador, o encontinent lo despediran, vehent que no porta res a propòsit. Déu se 

331



apiade de tot, que los que discursam un poch nos llastimam summament de 
semblants determinations844.”  

 

“Los negocis d’esta ciutat estan en est punt, que ha tingut sempre grans confiançes ab lo 

marquès de Vilafranca y tingué avisos de son embaxador que [h]avia fet en Madrid molt 

bons oficis, y assí los podia fer millors. Arribà lo marquès estos dies y lo Concell resolgué 

que los concellers lo visitassen de part de la ciutat en agrehiment del que escrivia lo 

embaxador y per a tractar dels negocis oco[rre]nts. Feren-ho, y la resposta fonc en 

escrits la que va ab esta, que ha donat molt que pensar a tots per la pretentió que aporta. 

La ciutat ho ha remès a la vint-i-quatrena de quints perquè tractàs y referís, y esta a vuyt 

persones, y dels vuyt van dos, ço és Vergós y Bru, a tractar ab lo marquès, però ab tan 

gran secret que no se’n sab res, sinó que·s donen bones esperançes de què lo negoci se 

concertarà. Axí sia, com tots ho desijam. Ja la ciutat no està tan aspre com solia, ja·s 
posa un poc en camí, que [és] lo que al principi y sempre dèyem los que nos 
enteníam un poc del negoci, que ab lo rey no és menester que los vassalls vajen 
sinó molt cortesos y ab gran summissió.845” 
 

“Los negocis de la ciutat estan en est estat que cada·l·dia van tractant ab Vilafranca. A la 

vint-i-quatrena aparegué eren pochs y proposà’s en Concell de Cent, y posaren-n’[h]i 

altres tants, diuen que prest se publicarà la resolutió que se [h]aurà pres. Plaga Déu sia 

en bé, que·s diu que lo rey nostre senyor vol obedièntia cega, que·l servescan, y 
després ell farà lo que serà servit, sens voler ara entrar en tractes, pus no [h]u 
volguérem acceptar al principi, quan<t> ho volia y·ns ho declarà lo senyor duc de 
Cardona.846”  

 

“Diumenge se tingué Concell, <h>a·ont se descubriren tots los tractes tinguts entre 

Fernandina y la ciutat, que foran finalment que el rey se dava por ofendido de la ciudad, 

en particular an no le aver respondido a las demandas avía hecho de soldados, assí que 

no sólo no se los avían dado pero ni respondido a sus reales cartas, y también en lo del 

quinto y dependientes d·él, y que conbenía que la ciudad obedeciesse a ciegas, 

ofreciendo a su magestad algo por tornar a su gracia, y lo que a él le parecía avían de 

ser mil quinientos soldados pagados por la ciudad hasta la enbarcación y treinta y cinco 

mil libras en dinero, y assò [h]avia d’ésser sens demanar res a sa magestat, que ell faria 

bons oficis perquè los fes mercè, protestant emperò sempre que ell no prometia res de 

                                                 
844. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17, carta de 28.III.1635 de Fontanella, des de 
Barcelona.  
845. Ibidem, vol. 18, carta fontanellana de 16.V.1635, des de Barcelona. Com que la carta està 
parcialment malmesa, no se’n veu la data. La inferim de la resta de correspondència. 
846. Ibidem, Joan Pere Fontanella, 23.V.1635, des de Barcelona.  
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part de sa magestat ni·ls estava en res, que ell no portava orde algú, sinó que, fent la 

ciutat exa obediència, ell oferia sa intercessió. 

Lo Concell determinà se li donassen trenta mília lliures, y feren-lo-[h]y a saber, y 

respongué que ere poc, y que ell per axò no volia escriure al rey. Tornaren tenir Concell 

lo endemà, y afegiren-[h]i deu mília lliures més, axí que són coranta mil. Ha despatxat un 

correu al rey a la posta. Nosaltres restam a misericòrdia de Senyor, però crehem de la 
benignitat del rey, que se apiadarà de nosaltres, y que Fernandina, que·ns ha fet fer 
assò, farà fer lo demés en nòstron favor. Plega Déu que axí sia.847”  

 

II.8.5. Fontanella treballa a distància durant la capitalitat jurisdiccional catalana 

de Girona (maig de 1635-gener de 1637)    

 
El trasllat i la represa de les activitats de la Reial Audiència civil a Girona a 

partir del 4 de maig de 1635848 ens suposarà, egoistament, un seriós revés en 

la tasca de reconstrucció del pensament polític de Joan Pere Fontanella durant 

la dècada més difícil de la Catalunya subjecta a Felip III (IV). La raó és que 

l’advocat podrà tornar-se a lliurar plenament de forma quotidiana a la seva 

passió, la pràctica forense, per bé que treballant a cent quilòmetres de distància 

de la nova seu jurisdiccional i financera del govern virregnal. En conseqüència, 

negligirà significativament la tasca de cronista que ens ha posat a l’abast perles 

epistolars com les que hem analitzat en les pàgines precedents. 

Presumiblement l’olotí viurà amb més satisfacció que nosaltres la reactivació 

del tribunal regi més preeminent del Principat, i és que aquesta li garantirà el 

recobrament del tremp professional perdut849 i la regularitat d’antany en els 

                                                 
847. Ibidem, Joan Pere Fontanella, 30.V.1635, des de Barcelona. 
848. Hem treballat a fons aquesta qüestió en un article titulat Girona, capital jurisdiccional de la 
Catalunya convulsa dels anys 1630. Apareixerà de forma imminent en la “Miscel·lània d’estudis 
en honor del Dr. Josep M. Marquès”, coordinada pel Patronat Francesc Eiximenis de la 
Diputació de Girona. Hi treballem, a més de les fonts sintetitzades aquí, documents de l’ADB, 
de l’ACA —secció Règia Visita de la sèrie Generalitat, seccions MR i BG de la sèrie RP i sèrie 
Cancelleria— i, per sobre de tots ells, deliberacions i cartes comunes originals de l’AHCB. I hi 
oferim informacions que aquí són prescindibles: per exemple, vicissituds i garanties del trasllat 
de dignitaris i paperassa, estratègies de blocatge jurisdiccional practicades per la ciutat de 
Barcelona a l’Audiència ubicada a Girona, identificació de dignataris regis que ens consten 
desplaçats a Perpinyà o a Girona o a Barcelona o en itinerància contínua...  
849. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), el 7.III.1635 Fontanella mostraria sincer 
el seu ensopiment als procuradors de la ciutat de l’Ebre: “Mala obra me fan en traure’m de assí 
a mossèn Amargós, que los dos nos aconsolàvem en esta aflictió de tan llarga porrogació, però 
primer és acudir al benefici de la ciutat, presuposat que assí no s’[h]i fa negoci.” 
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ingressos econòmics850. La correspondència entre Fontanella i Tortosa, malgrat 

estar pràcticament desproveïda de contingut polític mentre Girona ostenti la 

capitalitat jurisdiccional i financera de Catalunya851 —entre el maig del 1635 i el 

gener del 1637—, seguirà essent una bona guia per al nostre recorregut. Ens 

permetrà alimentar tant l’estudi biogràfic com la monografia urbana que 

conformen l’objectiu del present treball.  

 

Entrem en matèria. Com hem vist, al llarg del 1634 i de l’hivern del 1635 

arrelaria entre les classes dirigents catalanes el temor de què la vehemència de 

Barcelona en relació a les exigències fiscals de la monarquia, després també 

militars, es veiés replicada per la cort amb una mesura de força ―millor dit, un 

càstig exemplar―: La privació dels principals tribunals que animaven la seva 

capitalitat política i la seva vida jurisdiccional852. L’efecte seria clar: Impulsar els 

consellers i el Consell de Cent a no donar un exemple d’insubordinació a la 

resta de ciutats, viles i llocs de Catalunya, que, de grat o a desgrat, tenien 

tendència a actuar de forma mimètica respecte la capital853. La monarquia 

estava determinada a aprofitar la conjuntura prebèl·lica que es respirava al país 

                                                 
850. Trobem un testimoni entre molts de com l’advocat hauria patit la pèrdua d’aital regularitat en 
la carta que el 28.III.1635 escriuria des de Barcelona als procuradors de Tortosa ―ibidem: “Un 
memorialet fiu per la contentió, que si·m fan mercè donar-me’n alguna cosa en est temps de 
tanta porrogatió ho tindré a mercè.” 
851. El context i els principals trets de la capitalitat gironina els desenvolupa J. H. ELLIOTT, La 
revolta catalana cit., p. 285-288, 302 o 306. M. PÉREZ LATRE, Les torbacions de Catalunya 
(1585-1593). De les Corts a la suspensió del nou redreç de la Diputació del General, en “Afers” 
23/24 (1996), p. 59-98, esp. 79 i s., sobre l’antecedent més recent al que ens ocupa de trasllat 
de l’Audiència fora de Barcelona com a mesura de força política —seria l’any 1591, en el marc 
de l’afer Granollacs, simultani a les cèlebres alteracions aragoneses, contextualitzades i 
sintetitzades per J. A. ARMILLAS i E. SOLANO, La Diputación de Aragón. Entre el rey y el 
reino, en “Ivs Fvgit” 1 (1992), p. 11-35. 
852. Recordem que Fontanella ja es feia ressó d’aital temor o amenaça en la carta de 
13.IX.1634 cit. supra.   
853. Arreu en el nostre treball aportem nous exemples d’arxiu a l’abundant bibliografia sobre 
aquest mimestisme. De la font i en relació al període que ens ocupa, voldríem destacar un 
fragment que el síndic Francesc Amargós escriuria en sa carta de 4.X.1634 als procuradors de 
Tortosa, tot parlant de les reaccions a les peticions de soldats que la corona havia adreçat als 
municipis catalans: “De les vint-y-quatre persones ennomenades per esta ciutat sobre lo fet del 
que demana lo rey, no [s’h]a pres encara resul·lusió ni se’n cuyden, que les altres universitats 
la tenen de aguardar totes la resul·lusió d’esta ciutat, que no prometan res que primer no vegen 
lo que determinarà esta ciutat, perquè diuen que [h]o demanen sens prefegir temps per a 
quan<t> ni per a quan<t> no, y per·so no prometen res que no vegen lo que la ciutat de 
Barselona [h]aurà determinat” ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR). 
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per demanar sacrificis als municipis. Era, per tant, inevitable desautoritzar 

qualsevulla veleïtat contestatària. 

 

Les amenaces de trasllat ―i els seus temors correlatius― s’intensificarien i 

monopolitzarien l’actualitat barcelonina a partir del vespre del 13 de març del 

1635854. Una setmana més tard ja corria la veu de què Girona havia estat 

designada per acollir la Reial Audiència, tot i que, segons alguns, el propi virrei 

intentaria que Madrid mudés la seva resolució855. Caldria esperar a finals de 

mes per tenir la certesa total del destí gironí que Felip III (IV) i els seus 

ministres li havien volgut donar a la plana major de l’administració de justícia i 

de les finances al Principat856. Només restava saber si la decisió es consumaria 

o no, i, en cas afirmatiu, amb quina celeritat857. A mitjan abril, els dubtes ja 

s’havien dissipat, en una mesura que abastaria, com a mínim, la Reial 

Audiència civil —i conseqüentment la Cancelleria—, la Batllia General i l’Oficina 

del mestre racional. El virrei, per la seva banda, romandria durablement 

instal·lat a Perpinyà amb la secció criminal del Reial Consell858. 

 

                                                 
854. Ibidem, en sa carta de 14.III.1635 als edils tortosins Joan Pere Fontanella narraria des de 
Barcelona: “Ara sols fa a dir que corre esta nova, que la nit passada passà un correu a tota 
pressa, lo qual, diuen, porta la resolutió de què vajan los concells, però no en Barcelona. [H]y 
ha gent que casi ho asseguran, perquè diuen tenen cartes de la cort que·ls ne donen 
visllumbres, però no [h]y ha altre fonament. Dissapte se sabrà ab certitut si és res, <h>o de 
Madrid o de Perpinyà.”  
855. Ibidem, carta de Fontanella de 21.III.1635: “Diu tothom que va la Audiència a Gerona, y que 
axí se és resolt en la cort, sinó que lo visrey ha replicat. No sé si serà axí.”  
856. L’ordre de 31.III.1635 donada pel rei, avalat pel Consejo Supremo de la Corona de Aragón, 
al duc de Cardona, virrei a Catalunya, la llegim copiada a ACA, RP, MR, vol. 757, fol. 147v-
148r: “Porque ahora no podéis venir a Barcelona respecto de la falta que haríades a las 
fronteras y la Real Audiencia no está bien separada de vos, mirando por la mayor commodidad 
de essa provincia os ordeno y mando que os vengáis a Gerona y que vaya a assistir luego con 
vos la dicha Real Audientia. En essa conformidad lo executaréis y me avisaréis del effecto”. 
S’evidencia que oficialment la mutació s’atribuiria només a la conveniència d’apropar al virrei el 
seu aparell de suport, sense esmentar cap vinculació amb la controvèrsia dels quints. 
857. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), Fontanella escriuria el 28.III.1635 als 
procuradors tortosins des de la capital catalana: “També és arribat lo orde de anar la Audiència 
a Gerona, y assò és cert, y diuen lo visrey diu per festes s’[h]i vol trobar, si bé és vinguda la 
porrogació per lo endemà de Pasqües y no diu res de Gerona. Diuen que ja ere feta com és 
vingut l’orde. No saben si la nova d’est embaxador que ha de anar retardarà la executió.” 
858. A ACA, RA, Conclusions criminals, vol. 44 —quadern amb resolucions entre agost de 1634 i 
setembre de 1635— apreciem una notable continuïtat de la feina del virrei amb la tercera sala o 
secció criminal durant la seva primera estada perllongada a Perpinyà. D’un altre sojorn 
posterior, en el marc de la campanya de Leucata, se’n conserva un quadernet anàleg, ACA, 
RA, Provisions verbals criminals, vol. 9 —22.VIII-7.XII.1637. 
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“La anada de Gerona se és publicada ab tanta certitut que no pot més per a 4 de maig, y 

en aquexa conformitat és vinguda també la porrogació, de modo que van tots los 

tribunals del rey sens falta. Tot lo món se posa a punt, y los ministres superiors tenen en 

Gerona al doctor Guiamet qui·ls pren cases, y a 4 se farà negoci.859” 

 

El jutge de cort Pau Guiamet, gendre del difunt advocat gironí Joan Fontanet i, 

per tant, bon coneixedor dels cercles d’influència de la ciutat de l’Onyar860, seria 

comissionat per obrir camí a la resta d’oficials regis i gent de llur entorn i 

aconseguir-los tant allotjaments personals com estances per dur a terme les 

audiències i reunions861. La primera casa en què Guiamet fixaria la seva 

atenció per al virrei, versemblantment per als seus col·laboradors més 

immediats, i també per acollir solemnement les primeres sessions de treball del 

Reial Consell, seria la dels pubills de Cruïlles, al carrer Ciutadans. La idea seria 

ocupar-la només provisionalment, en espera que estigués preparat un immoble 

de capacitat superior a cavall de les residències dels Raset de Trullàs, dels 

hereus de don Bonaventura de Lanuça, de misser Vergés, dels hereus de 

Tafurer i dels hereus de Sampsó. Aital residència, al mateix carrer de 

Ciutadans, s’estendria entre el carrer del Pou d’en Rossinyol —actualment de 

Joaquim Pla i Cargol— i les dependències de la taula de comuns dipòsits de 

Girona connexes a la casa del municipi ―“ço és des de la casa de 

l’administrador de la taula de la dita ciutat exclusive fins lo primer carrer qui va 

des de dit carrer dels Ciutedans al monestir dels [carmelites] Descalsos”862. La 

Batllia General i l’Ofici del mestre racional estarien cridats a treballar en 

diverses sales de l’edifici del pallol de Girona, rera la plaça del Vi, on se’ls 

afegirien els magistrats i notaris de la Reial Audiència. L’ocupació de tals 

espais per estadants tan significats seria determinant perquè als jesuïtes, 

establerts a l’àrea molt propera de Sant Martí Sacosta, se’ls donés, finalment, 
                                                 
859. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de 18.IV.1635 de Joan Pere 
Fontanella als procuradors de Tortosa des de Barcelona. 
860. Vegeu el capítol III.3 del present treball.  
861. AMGI, MAM 238, fol. 32v-33r (13.IV.1635): Compareixença davant dels jurats i el consell de 
la promenada de Pau Guiamet per explicar la resolució que el virrei hauria adoptat, seguint 
ordres de Madrid, perquè el 4 de maig iniciessin les seves activitats a Girona la Reial Audiència 
i els tribunals de la Batllia General i del Mestre Racional. Una resolució que el virrei ja hauria 
notificat formalment als jurats, veguer i batlle gironins per carta de 10.IV.1635 —un dia abans 
que a alts ministres regis i al comú dels catalans, ACA, Cancelleria, vol. 5579, fol. 20v-21v. 
862. AMGI, MAM 238, fol. 36v-37v (3.V.1635). 
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permís per dur a terme una anhelada operació de cirurgia urbanística: la 

modificació i l’eixamplament del traçat de dos carrers, a migdia i a ponent del 

seu convent i col·legi863. 

 

Mentrestant, entre els operadors jurídics de Barcelona ja n’hi havia alguns de 

resolts a fer l’equipatge per trobar-se a la ciutat de l’Onyar el 4 de maig 

propsegüent, data fixada oficialment per a la represa de l’Audiència864. La 

majoria, però, trigarien dies, setmanes, àdhuc mesos, a comprovar que el 

trasllat els sortia a compte. I és que no estava massa clara l’efectivitat i 

l’operativitat que el mudament institucional tindria a la pràctica. Fontanella ho 

sintetizava així: “Tot lo món està a la mira de veure que serà”865. Entre d’altres 

interrogants en l’aire, hi havia el de si a Girona s’hi reuniria un nombre suficient 

de ministres regis per fer el quòrum preceptiu per a la resolució vàlida de les 

causes866. A ningú se li amagaven les molèsties que els comportaria a molts 

d’aitals ministres l’abandonament del confort de les seves llars, famílies i 

cercles socials.  

 

Joan Pere Fontanella no dissimularia gens als seus clients com a ell també li 

pesaven les molèsties en qüestió, accentuades pel pes de seixanta anys 

                                                 
863. ACA, RP, BG, vol. 905, fol. 47v-48r (23.VI.1635). En el subcapítol III.11 ens esplaiem sobre 
qüestions urbanístiques, l’emplaçament dels carmelites descalços i llur conflictiu veïnatge amb 
els jesuïtes. 
864. Així, el 18.IV.1635 l’advocat aconductat per Tortosa Francesc Millet oferiria a la ciutat els 
seus serveis des de Girona d’una forma imminent i demanaria poder-hi comptar amb un 
procurador de suport ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR): “Per las [causes] de 
aquexa ciutat inporta envien vostres mercès [a Girona] persona ab poder per continuar-las y 
deffensar aquellas. Jo·m trobaré allí per servir a vostres mercès en tot lo que·m voldran fer 
mercè manar-me.” 
865. Ibidem, carta de Joan Pere Fontanella de 9.V.1635 als procuradors de Tortosa des de 
Barcelona. 
866. Ibidem: El mateix 9.V.1635 Fontanella apuntaria als seus clients de l’Ebre les 
incongruències que detectava en els moviments de personal de l’aparell virregnal entre 
Perpinyà i Girona: “Perquè al [Reial] Concell aparegué que no·s podia començar la Audiència 
en Gerona sens la presèntia de sa excel·lència (i. e. el virrei), se partí de Perpinyà y arribà a 
Girona lo dijous proppassat al tart. Lo divendres se començà lo negoci ab sa assistèntia y se’n 
tornà lo matex dia, dexant allí al regent y advocat fiscal, que de bona rahó [h]avien de anar-se’n 
ab ell a Perpinyà, y Mir y Magarola restaren a Perpinyà y encara vuy hi són, cosa dificultosa 
compendre com poran fer negoci dos regents y dos advocats fiscals si no és que hajan parat 
los uns o los altres”. El problema del quòrum que apuntem al text s’aniria presentant 
periòdicament, com s’aprecia llegint les cartes que des de Girona escriuria als tortosins el 
síndic Francesc Amargós, per exemple el 27.X o el 4.XI.1635 ―amb la nota luctuosa que un 
dels magistrats no contribuiria mai més a fer quòrum a causa del seu decès. 
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d’edat. Val a dir, però, que, almenys en un primer moment, no descartava 

taxativament la possibilitat de desplaçar-se a Girona. Com tants altres, es 

mantenia a l’expectativa. Això sí, es cuidava de tranquil·litzar als procuradors 

de Tortosa amb la idea que ja hi tindrien a Francesc Millet i, si volien anar sobre 

segur, el síndic Amargós ―de qui aconsellaria l’enviament  de forma 

reiterada867: 
 

“Esta mutació de terra en nostras vallesas no porà ser profitosa per a tots.868” 

 
“Lo cert és que [a Girona] se fa negoci, però de força ha d’ésser poc, perquè hi ha anat 

poca gent, almanco de assí de advocats no·s sab n’[h]i hajan anat encara sinó dos, y 

entr·ells és lo senyor Millet, advocat d’exa ciutat.869” 

 
Després d’un mes d’activitat, la nova seu dels tribunals regis superiors de 

Catalunya s’anava afiançant870. No per això, ni de bon tros, la legalitat 

d’aquesta ubicació gironina deixaria de ser contestada oficialment des 

d’institucions de legitimitat ascendent catalanes com el Consell de Cent 

barceloní871 o la Diputació del General872. En la línia possibilista que tan sovint 

                                                 
867. Ho faria per primera vegada en la carta de 18.IV.1635 cit. ―“No [h]y ha sinó enviar a 
mossèn Amargós, que en Gerona serà encara més menester que en Barcelona, perquè allí no 
sabrien de qui llensar má, perquè no sabem quins procuradors aniran ni si poran sustentar-
s’[h]i molts, que los gastos han d’ésser molt diferents.”―, i novament en una altra de 16.V.1635 
―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR)―, que està en força mal estat i presenta 
nombrosos problemes de comprensió: “La ciutat me [apar?] [h]auria de donar orde de tenir allí 
algú, que no li posen les (...) invaluis, que seria mal cars. Jo sempre pensava que Amar[gós] 
(...) de arribar allí més prest, que si no és a ell no veig se puguen [a altri?] cometre per ara los 
negocis, que n’està al cap, y per un altre (...) ser un any, y lo que·s gasta ab ell bé se estalvia 
ab los (...) [pro]curadós o síndics o mal gastat per ells, que [h]y he vists (...), y jo desije lo 
benefici de la ciutat.”  
868. Carta de Fontanella de 18.IV.1635 cit.  
869. Carta de Fontanella de 9.V.1635 cit. 
870. Així ho reconeixeria sense ambages el nostre advocat el 16.V.1635: “Lo [Consell] civil està 
en Gerona, <h>a hont si la gent acudia se faria molt negoci, y en lo que poden no dexen de fer-
lo.” ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR). 
871. El municipi apel·laria a normes específiques de Barcelona, els capítols 107 i 108 del 
privilegi Recognoverunt proceres de 1283 i el privilegi de Pere el Cerimoniós de 26 de juliol de 
1380, que, entre altres coses, disposaven que cap barceloní no pogués ser compel·lit a litigar 
fora de sa ciutat —CYADC (1704) II, 1, 13, 1, 107-108 i II, 3, 4, 1. 
872. La contrafacció a múltiples normes paccionades de Catalunya, particularment les 
constitucions 5/1542 i 15/1542 i el capítol de Cort 4/1547, que pretesament preceptuaven la 
ubicació de la Reial Audiència al cap i casal, seria el cavall de batalla de la Diputació —CYADC 
(1704) I, 1, 27, 5, 6 i 8. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, vol. V, 1999, p. 593 (17.IV.1635) i s. Fos per la seva ineficàcia o perquè es 
consideraria massa tèbia, l’oposició de l’organisme provincial al trasllat de la capitalitat catalana 
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li hem vist practicar ―l’única a l’abast si volia complir amb la seva obligació de 

satisfer els clients―, Joan Pere Fontanella participaria en la redacció de la 

contestació provincial i, alhora, es plantejaria seriosament ―en un brot 

primaveral de rejoveniment?― un canvi de residència: 

 
“Estam aguardant lo proçés de la contentió per fer los memorials y instructions que 

convindran, ab les quals no farem falta en Gerona, <h>a hont jo no só[c] anat encara per 

no morir-m’[h]i, que los que·ns fem ja vells no podem axí fàcilment dexar nostres cases y 

regalo d’elles, demés que may [h]avem vist trassa de cosa sòlida y fixa estant axí, 

dividits los uns en Perpinyà y los altres en Gerona, que clar està, ve[he]nt lo contrari, tots 

anirem seguint la cort, que aquex y no altre és nòstron ofici.873” 

 
Ens aventurem a qualificar de brot primaveral aquesta aparent determinació 

perquè constitueix una rara avis si la llegim enmig de tots els escrits que 

Fontanella enviaria al municipi tortosí durant el període gironí de la Reial 

Audiència874. Mai més no insinuaria la possibilitat de traslladar-se de forma 

durable a Girona; en canvi, sí explicitaria la seva inamovibilitat de Barcelona 

quan es sentís pressionat pels clients i/o pel seu procurador875: 

 

                                                                                                                                               
seria objecte de censura en el procés de visita del General iniciat l’agost de 1635: ACA, 
Generalitat, VG-103, querella 16.  
873. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR), carta de 30.V.1635 de Joan Pere 
Fontanella als procuradors de Tortosa des de Barcelona.  
874. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 115-116, a partir de dues 
cartes de Fontanella a Olot de 21.III i 16.IV.1635, dóna peu esbiaixadament a entendre que 
Fontanella decidiria traslladar-se a Girona el maig del mateix any.  
875. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR), carta de 15.VIII.1635 d’Amargós als 
tortosins des de Barcelona: “Lo senyor Fontanella nos farà gran fallta (...) perquè no va a 
Girona, que si anasa pretench que no·m daria pena guanar dita contensió, perquè me [h]a dit 
que en lo favor de Déu entén que la guanarem del modo que [h]a encaminat lo memorial 
conforme veran en lo dit memorial. Misser Millet entench que [h]y va, y serà forsós allesores 
valler-me d’ell...”. Lamentablement no es conserva el registre de correspondència expedida del 
Consell tortosí per al període en qüestió, però no costa massa imaginar-hi una petició 
contemporània al jurista perquè es traslladés a la ciutat de l’Onyar per donar suport al síndic del 
municipi. Aquest darrer, a la pràctica, se les heuria sol a Girona, puix tampoc podria comptar 
amb Francesc Millet. Es buscaria un nou assessor jurídic ―vegeu infra― i no escatimaria ni un 
gram de planys per la seva desorientació en ses cartes de 27.VIII.1635 a Joan Pere Fontanella  
―“[En] trobar-me sens lo costat y amparo de vostra mercè me só[c] trobat perdut y no saber 
com fer-m’ho ni de quin poder lansar mà de advocats...”― i de 28.VIII, amb còpia de la 
precedent, als procuradors tortosins ―“me só[c] trobat mig moyno”. 
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“A Gerona no pens anar per no remoure humors ab la mutatió de la terra, que los vells 

no podem aventurar-nos axí, que prest nos destemplam.876” 

 

Així, és des del cap i casal mateix que, a principis de setembre de 1635, l’olotí 

faria una declaració testifical —descafeïnada i acovardada com la de pocs? o 

hàbilment reservada i prudent?877— en la visita instruïda contra els oficials regis 

superiors de Catalunya, que no quedaven subjectes a mecanismes de 

fiscalització ordinària com la purga de taula878. Només tenim constància de què 

“aventurés” la seva salut en una ocasió durant els vint-i-un mesos d’exili de 

l’alta jurisdicció: la tardor del mateix 1635, durant gairebé vuit setmanes 
                                                 
876. Ibidem, carta de 22.VIII.1635 de Fontanella als edils tortosins des de Barcelona. 
877. ACA, Generalitat, RV 49/1, fol. 57r-60v (6.IX.1635). Deixem que algunes frases seves parlin 
soles. El lector apreciarà que, excepte en relació als punts 13è o 32è, no cal ni transcriure ni 
contextualitzar les preguntes formulades al nostre jurista: 3er “Havent-los nomenats als dits 
officials sa magestat, se ha de presumir que tenen totes les parts requisides per als dits officis”; 
4rt “No coneix ningun official qui per les causes contengudes en lo interrogatori no sian hàbils 
per a regir los officijs y càrrechs que tenen”; 5è “No coneix ningú que tinga les faltes que diu lo 
interrogatori, de què hajan resultat o resultan los danys, scàndols y diffamations o mal 
exemple”; 9è “Algunes vegades als advocats que som estats consultats en la casa de la 
Diputatió y altres parts nos han aparegut algunes contrafactions que se haurian fetes en lo Real 
Consell y donàvem lo consell com se havian de reparar”; 10è “Moltes vegades com <h>a 
advocat li han aparegut algunes sentènties injustes, les quals ha procurat de remediar en causa 
de suplicació, que algunes vegades li han resexit y altres no”; 11è “No ha vist ni entès a dir ab 
fonament ninguna cosa de les contengudes en lo interrogatori, ans bé en estes matèries de 
coechos té als magnífichs doctors del Real Consell per hòmens molt límpios de mans”; 13è [on 
se l’interroga sobre la implicació de membres del Reial Consell en irregularitats en processos 
insaculatoris de les institucions de legitimitat ascendent amb seu a Barcelona] “Creu que tots 
descarregan ses consiènties així com ho senten, perquè·ls [h]y va jurament”; 32è [se li 
pregunta si ha sabut que els alts oficials reials tractessin malament alguns litigants sense motiu] 
“No ha entès cosa del que diu lo interrogatori y que, si alguna vegada y ha hagut alguna cosa 
entre jutges y advocats o parts, moltes vegades se’n tenian la culpa los advocats y parts”. 
Sincerament, un grau de dissimulació tan elevat ens desorienta fins al punt que no gosem 
aventurar cap hipòtesi. Fontanella podria estar ras i curt prevenint represàlies futures dels 
membres del Reial Consell? Indueix a sospitar-ho el testimoni del noble Francesc Junyent 
sobre el cap. 22è de l’interrogatori, ibidem, fol. 26v (10.IX.1635) —“passades les visites, los 
visitats fan tot lo mal que poden als que han testificat contra ells, y açò és en tant grau que 
després, quan<t> van a solicitar sos plets o negocis, se veu que·ls fan mala cara y tracten 
àsperament”—; ara bé, això no intimida pas altres cridats a declarar, com és ara Francesc de 
Tamarit, l’escrivà de manament i regent del protonotari Miquel Pérez (p. ex. cap. 41è, ibidem, 
fol. 43v) o el propi advocat Pere Boix. Confiem tornar un dia sobre aquesta font i treure 
l’entrellat de l’actitud fontanellana. 
878. Conduïda pel regent del Consell Suprem de la Corona d’Aragó Matías Bayetolá sense 
moure’s de Barcelona —si un cas serien magistrats del Reial Consell i Audiència de Catalunya i 
altres alts oficials regis els que l’anirien a trobar des de Girona, com ho certificaria Pacià Roca 
als paers de Cervera el 19.I.1636, ACSG, vol. 516 (CR)—, tal fiscalització es perllongaria 
gairebé un any —A ACA, Generalitat, RV 49/2, es comptabilitza que la seva estada a 
Barcelona duraria un total de tres-cents trenta dies— a partir de l’estiu de 1635 —Manual de 
Novells Ardits, vol. XI, p. 424, el 21.VII.1635 les autoritats municipals de Barcelona es 
disposaven a donar-li la benvinguda al visitador al palau de la Inquisició, on s’instal·laria. Vegeu 
unes coordenades de la visita de Bayetolá a J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 302-304. 
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―partiria de Barcelona el 24 d’octubre879 i hi tornaria el 16 o el 17 de 

desembre880. El jurista aniria a la ciutat de l’Onyar per advocar a favor del 

municipi barceloní, embrancat en diverses contencions de jurisdicció contra el 

capítol de la Seu881. Ara bé, només especificaria l’objectiu precís del viatge als 

seus clients tortosins inicialment882; més endavant els donaria mig a entendre 

com s’hi s’hagués desplaçat fonamentalment per servir-los ―no descartem que 

Fontanella actués amb similar habilitat respecte d’altres patrocinats seus883.  

 

Mentre el sol·licitat advocat fos absent de Barcelona, li mantindria vius certs 

assumptes i li faria d’enllaç el seu fill Josep884. Aquest, sigui dit de passada, no 

deixaria satisfets tots els clients. Ben al contrari, rebria alguns retrets per la 

seva negligència dels afers i de la paperassa que generaven885.  

                                                 
879. El notari barceloní Josep Païssa aixecaria acta de la partida del nostre home en una carta 
d’aquest dia als tortosins ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR). 
880. Ibidem, en una lletra de 14.XII.1635 enviada des de Girona als tortosins, Fontanella 
anunciaria que deixaria Girona en dos o tres dies. El 17.XII Francesc Amargós confirmaria que 
el programa s’havia acomplert: “Ga (i. e. ja) són en Barsellona”. 
881. Ibidem: Ho certifica una carta d’Amargós de 27.X.1635 redactada en un to eufòric des de 
Girona: “[Fontanella] és vengut en esta ciutat de Gerona per orde dels senyors consellés de 
Barsel·lona per defensar les contensions que té la dita ciutat de Barsel·lona contra del capítol 
del·la dita ciutat (...) La nostra contensió fa altra cara de la que feia abans (...) [H]e pres un gran 
ànimo”. La joia del síndic es mantindria una setmana més tard, en sa carta de 4.XI.1635.  
882. Ibidem, carta de 23.X.1635 de Joan Pere Fontanella a Tortosa des de Barcelona: “Jo estic 
ab lo peu a l’estrep per a Gerona per un negoci particular de la ciutat (i. e. de Barcelona), jo 
pens no vindrà mal per a la contentió d’exa ciutat, també són contentions les que jo vaig a 
defençar per la cort secular y per la ciutat. Déu nos hi done bon succès en quant la iustítia done 
lloch.” 
883. Ibidem, carta de 17.XI.1635 de Joan Pere Fontanella als procuradors de Tortosa des de 
Girona: “Done a vostres magnificències la nova bona de la contensió que·s féu aÿr en favor de 
la ciutat, y tant bé que no la podíem desijar millor (...) Mossèn Amargós me escrigué dies fa en 
Barcelona lo mal tom[b] [h]avia pres lo negoci, y jo li oferí que, si ere menester, jo [h]y vindria a 
defençar-lo, perquè parexia que la ciutat tenia summa iustítia. Volgué Déu jo arribàs assí y viu 
ere veritat lo que Amargós me [h]avia escrit, perquè·ns volien donar entenent la prova de la 
consuetut ab los molts actes [h]avien exhibits, però jo, que n’estava al cap, los fiu vèurer lo 
contrari ab lo matex proçés, y finalment, entre moltes dades y preses, [h]avem obtingut com 
desijàvem, de què jo·m só[c] summament alegrat.” ADB, Sententiae contentionum, vol. 7è 
(1631-1641), 16.XI.1635: en virtut de la resolució, serien la ciutat i la cúria règia les competents 
sobre tres meretrius perseguides i amenaçades de multa o exili per les autoritats diocesanes 
tortosines. 
884. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR): Ens parlen de Josep Fontanella com a 
punt d’enllaç de la correspondència dirigida a son pare tant Josep Païssa en sa carta als 
tortosins de 24.X.1635 cit. com Francesc Amargós en sa lletra de 14.XII.1635 escrita des de 
Girona. En canvi, Francesc Millet, des de Barcelona, en sa carta de 12.XII.1635 ens el refereix 
substituint al pare en una reunió d’advocats.  
885. El síndic Amargós, des de Girona, el 17.XII.1635 temeria que no s’hagués perdut un plec de 
Tortosa si havia passat per les mans de Josep Fontanella: “No se n’[h]aurà tengut cuydado 
d’enviar-lo perquè és un poch descuydat” ―ibidem.  
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Aprofitem l’avinentesa de què parlem de paperassa per fer una breu relació 

d’alguns dels problemes cabdals que tindrien els operadors jurídics que 

seguissin els tribunals regis a Girona, de forma fixa o ocasional886. No resultaria 

evident aconseguir que a la ciutat de l’Onyar s’hi trobessin sempre els 

processos de les causes en curs887. Segonament, tenint en compte que 

Barcelona seguiria essent una base des de la qual treballarien molts 

professionals del dret, caldria adaptar els circuits de correspondència per 

assegurar-ne la regularitat i, conseqüentment, l’efectivitat888. I entre els 

advocats i procuradors destinats a Girona i els establerts a Barcelona no 

escassejarien els conflictes d’organització i coordinació del treball889: Per evitar-

                                                 
886. Ja d’entrada, cal dir que la relativa escassetat d’advocats resultaria conflictiva per a alguns. 
Per exemple, en una carta de 8.VII.1635 el síndic del municipi de Vic Joan Pujades palesaria 
ses dificultats per trobar un jurista que l’assessorés en una causa contra don Lluís Descatllar. 
Cap dels presents a Girona voldria litigar contra el poderós noble. Això podria conduir in 
extremis el canceller de Catalunya, sorprès per la situació, a designar a dit un lletrat per als 
vigatans: “En las demés causas de vostres mercès no tenim cosa nova, fora la de Saderra, que 
com los tinch donat avís no trobam qui vulla advocar contra don Luís (i. e. Lluís Descatllar). Lo 
senyor canseller nos ha promès manarà an·algun advocat nos advoco (i. e. advoqui). No sé qui 
serà, qu·és la cosa primera que may he vista...” ―AMVI, vol. 12 / 7.43 CR. 
887. En un primer moment, el trasllat a Girona dels magistrats i dels escrivans que exercien com 
a actuaris judicials no aniria necessàriament acompanyat del desplaçament de tots els 
processos oberts. Ho llegim de la boca de Francesc Amargós en una carta escrita a Barcelona 
per als procuradors tortosins el 30.V.1635 ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 
(CR): “Los notaris en poder dels quals són las causas d’exa ciutat (i. e. Tortosa) són en Girona, 
per lo que no he pogut saber si són los processos allà o no. En ser arribat en Girona me 
n’informaré y donaré orde aporten allí tots los processos faltaran, que, segons tinc entès, seran 
molt pochs o ningú los que [h]y seran, però jo ho veuré quant Déu vulle sie arribat allí.” Al llarg 
dels mesos posteriors, nombrosos processos i trasllats il·localitzables continuarien causant 
disfuncions als operadors jurídics. El mateix Amargós es comptaria entre els afectats per aital 
situació en sa carta de 2.X.1635 des de Girona als tortosins.  
888. A tall anecdòtic però molt il·lustratiu, referim una proposta de gestió de la correspondència 
que idearia el síndic Francesc Amargós per garantir un creuament de cartes satisfactori 
setmanal entre ell, a Girona, i el municipi tortosí. Aital proposta passaria fonamentalment per 
saltar-se la distorsió que podia representar ―i a la pràctica representava― Joan Pere 
Fontanella al nus d’enllaç, Barcelona. Després de detallar els agents que, degudament 
retribuïts, assegurarien els ports de cartes, els llocs i la forma on i com farien els lliuraments, la 
carta de 4.IX.1635 d’Amargós, amb la seva habitual ‘heterografia’, conclouria: “Me par que fent-
[h]o d’esta manera tots trindrem resposta cada semana que aguardar. Dant a fer-[h]o per 
misser Fontanella seran les cartes tart aribar-les así, perquè ell té ses ocupasions y no dexa les 
sues per les agenes, y ara [h]o [h]e vist, que nenguna cosa millor que la esperiènsia, perquè 
algun dia se porà oferir alguna cosa de pressa que, si [h]o cometem a misser Fontanella, seria 
tart, perquè [h]auríem d’estar a ell si les enviaria o no, y axí me par que seria milor per est camí 
y serà més asertat y confiat” ―ibidem.  
889. En aquest sentit resulta significatiu un malentès amb tots els ingredients. El protagonitzarien 
Joan Pere Fontanella, com a advocat de Tortosa des de Barcelona estant, i Francesc Millet, 
també advocat aconductat de la ciutat de l’Ebre però desplaçat a Girona. Aquest darrer 
recelaria de l’acaparament de feina que faria el primer tot i no estar a peu del canó... Ningú ho 
explicarà millor que el síndic Francesc Amargós, amb el seu ús peculiar dels signes i dígrafs 
‘l’/‘l·l’, ‘r’/’rr’, ‘g’/’j’... ―ibidem, carta de 6.VI.1635: “Perquè lo senyor misser Fontanella me [h]a 
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los es recorreria puntualment a solucions costoses com l’elaboració de 

duplicats de tots els documents890, i s’acabaria imposant la pràctica de les 

revisions successives del material en diferents seus891. Això sí, amb el risc de 

tensions que comportava fer intervenir diverses mans sobre un mateix paper892.  

 

Inevitablement, el funcionament de la Reial Audiència i d’altres tribunals regis 

preeminents a Girona no s’acabaria de normalitzar mai del tot. Ben al contrari, 
                                                                                                                                               
escrit que li tornàs a enviar dit memorial per voler-ne fer un altre sobre d’ell, lo [h]e fet copiar 
perquè lo senyor misser Millet [h]a volgut que·n restàs còpia en son poder, y me [h]a paregut 
que lo senyor misser Millet s’és un poch enujat de què misser Fontanela [h]o [h]aga enviat a 
demanar, lo memorial, y que des de Barsel·lona enfora [h]o vol tot fer, no contentant-se’n que 
quant lo negosi és alí s’[h]o pren tot, que si se [h]agués de fer memorial per esta contensió 
ga·ll’[h]aguera sabut fer misser Millet”. Confessem entendre la raó per la qual Fontanella es 
resistia a deixar els dossiers en mans de Millet exclusivament. En més d’una ocasió el jove 
se’ns presenta com algú dubitatiu i poc resolutiu ―serveixi com a exemple sa carta de 
10.XII.1635 als procuradors de Tortosa, ibidem―; quan li convé, no té cap inconvenient en 
posar de manifest el seu rol subordinat, de mer passant, del prestigiós advocat olotí ―llegiu, 
sinó, la seva lletra de 21.VII.1636 des de Barcelona als tortosins, ACBEB, Correspondència de 
Tortosa, registre 19 (CR): "Lo senyor Fontanella nos féu mercè a mi y als altres advocats 
aplicats de fer-nos relatió del fet de dita causa y dels fonaments que concorran per fundar la 
justítia de la ciutat en destructió de ditas sentèntias, y vist lo procés, que jo me n'aportí a ma 
casa per fer-ne censura, y los memorials treballats per est effecte, y tot considerat com se deu 
considerar, ha aparegut a tots unànimes y sens discordàntia <h>o discrepàntia alguna que la 
justítia de la ciutat és tant exuberant que, encara que tinga duas sentèntias en contra per via de 
restitutio in integrum, pot esperar lo reparo del preiudici causat a exa ciutat ab ditas sentèntias. 
He offert al senyor Fontanella de ajudar-li y descansar-lo en tot lo que sa mercè me manava, 
com tinch obligatió per servir a exa ciutat”. 
890. A més de la carta de 6.VI.1635 ja referida, vegeu la de la mateixa data de Joan Pere 
Fontanella des de Barcelona als procuradors de Tortosa ―ACBEB, Correspondència de 
Tortosa, vol. 18 (CR). 
891. Ibidem, carta de 22.VI.1635 de Francesc Amargós des de Girona als procuradors de 
Tortosa.  
892. Ibidem: El 7.IX.1635, el síndic Amargós, després de sentir a Girona que l’advocat Rafel 
Bofill ―sobre la seva col·laboració vegeu infra― li proposava esmenar una al·legació jurídica 
elaborada per Fontanella a Barcelona i ja impresa, interrogaria els rectors del municipi tortosí 
sobre la millor forma de procedir. Deixaria ben clar que no volia ser ell qui acabés corregint 
l’olotí: “Vegen vostres magnificències si gusten que se adobe [l’al·legació] así en Girona, que 
así se adobarà y tornarem a estanpar, y, sinó, vostres magnificències sien servits de escriure al 
senyor misser Fontanella que adobe axò que a vostres magnificències los aparrà que adobe, 
perquè no m’[h]e etrevit a scriure-lo-[h]y, perquè millor estarà a vostres magnificències escriure-
lo-[h]y que a mi”. El suggeriment de modificacions del tàndem Bofill-Amargós arribaria a oïdes 
de Fontanella, el qual, visiblement molest, replicaria així el 19.IX als procuradors de Tortosa: 
“Jo reb de bona gana que qualsevol persona me advertesca de qualsevol cosa que fassa 
remediar en lo que jo escric, y assò ho dit ab tota veritat, emperò en lo cars del memorial de la 
contentió asseguro no [h]y ha què esmenar en orde a què [h]y haja ninguna cosa que 
preiudicar puga.” Després de justificar aquesta asseveració ―com a mestre de l’al·legació 
jurídica en sos diversos formats que era (vegeu el subcapítol II.3)―, l’olotí acabaria cedint: 
“Sobre’s de mi que no·ls farà dany lo que [h]y ha en lo memorial, però, ab tot, si·n volen llevar 
ho digan y [h]u assenyalen, que tornarem-ho a estampar.” En la seva comunicació, en el fons 
Fontanella estaria titllant d’ignorants els altres membres de l’equip jurídic tortosí per no saber 
discriminar el valor exacte de les al·legacions jurídiques en el si de diversos mecanismes 
jurisdiccionals; els estaria retraient així mateix una lectura massa lleugera del seu text.  
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estaria contínuament amenaçat d’una nova mesura unilateral del virrei que 

retornés els magistrats i els alts oficials a Barcelona ―llur destí natural i, per a 

alguns, l’únic constitucional. Perquè tal cosa passés, però, dient-ho en paraules 

pròpies del duc de Cardona, caldria que la ciutat s’avingués a fer-se perdonar 

del monarca les insolències passades amb un servei notable ―els dirigents del 

Consell de Cent preferirien parlar de què fóra oportú un gest de generositat de 

la capital envers el rei amb la confiança certa de rebre’n algunes mercès. Ho 

expliquem amb les paraules dels uns o amb les dels altres, el cas és que hom 

tendiria a creure imminent el congraciament entre les dues grans instàncies de 

poder quan es produissin períodes de vacances de la judicatura. Els rumors i 

les incerteses correrien cada cop que hi hagués una interrupció festiva de les 

sessions, ja des de l’agost del 1635 mateix893 ―quan a penes feia tres mesos 

que les causes es substanciaven a les ribes de l’Onyar―, el desembre del 

mateix any894 ―en què no falten notícies contradictòries895―, l’estiu del 

1636896... Precisament aleshores, Joan Pere Fontanella, conscient de la 

desorientació que els seus clients de l’Ebre podien sentir arran dels continus 

rumors sobre la ubicació de l’alta judicatura del país, decidiria asserenar-los 

amb una carta plena de certeses i novetats:  

 

                                                 
893. Per il·lustrar aquesta qüestió ens mantenim fidels a la documentació tortosina que articula 
les pàgines en curs: Ibidem, carta de 1.VIII.1635 de Francesc Amargós als procuradors de 
Tortosa des de Barcelona, especulant amb la possibilitat de què les sessions de la Reial 
Audiència posteriors a les vacances d’estiu es reprenguessin a Barcelona.  
894. Ibidem, post scriptum d’una carta de 14.XII.1635 de Joan Pere Fontanella als tortosins des 
de Girona: “Apar-me que vostres magnificències [h]aurien de donar orde de enviar a sercar a 
mossèn Amargós perquè vinga a Barcelona, pus [durant les festes de Nadal] assí no farà res, 
per entendre en estes coses de la visita, que millor recapte hi donarà ell que no qualsevol altre, 
y després veurem <h>a <h>ont se farà negoci.” 
895. El lector pot contrastar dues cartes de l’inefable Amargós de 27.XII.1635 ―1636 a 
l’època― i de 1.I.1636 als procuradors de Tortosa escrites des de Girona ―ibidem. En la 
primera relataria, a partir de la filtració d’un servent del virrei, com un correu de la cort hauria 
ordenat al duc de Cardona que es conferís a Tortosa (!), on el rei l’aniria a trobar de forma 
imminent ―després de l’Epifania― per celebrar Corts. La segona carta ni es preocuparia de 
desmentir semblant notícia ―a fe que els tortosins podien estar inquiets alhora que excitats!― i 
narraria fredament el retorn molt pròxim dels magistrats i oficials regis a Girona per reprendre 
les audiències i el treball.  
896. Ibidem, post scriptum d’una carta de 10.IX.1636 de Francesc Millet als tortosins des de 
Barcelona: “Lo senyor duc de Cardona, al que se entén, arribarà en esta ciutat divendres <h>o 
disapte havent dexat uberta la Audiència en Gerona y se detindrà assí ab lo criminal, y se ha 
de témer que se'n tornarà prest [a Girona] no assentant-se las differèntias d'esta ciutat, que 
segons se veu no estan encara molt encaminades.”  
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“He pensat que vostres magnificències gustarian saber lo que per assí hi ha en rahó de 

Audièntia, y axí los ho he volgut escriure. Lo senyor governador se'n vingué assí (i. e. a 

Barcelona) estos dies ab lo Concell criminal per arribar a la iornada de aquí. Lo criminal, 

ab los demés que·s trobaven assí, se iuntaren per vèurer què se [h]avia de fer, si farian 

negoci en Gerona no obstant no [h]y fos lo governador, y resolgueren que sí, y axí tots 

los del civil se'n tornen per a ser allí a 20 per fer negoci. Assò és lo que passa. També se 

diu per molt cert que lo senyor duc de Cardona tornarà a ser visrey.897” 

  

Els més desitjosos d’acabar amb l’interrogant constant sobre la ubicació en 

qüestió, a la pràctica, no serien tant els soferts litigants ni els seus advocats i 

procuradors com els propis magistrats i oficials regis i el seu personal auxiliar. 

Per a ells, només era acceptable una sortida a la situació: El retorn definitiu a 

Barcelona. Es mostrarien especialment combatius per assolir el seu objectiu el 

gener i el febrer del 1636, sia per retardar la immersió en la fred humida 

gironina i els cops d’aire que hom patia en creuar l’Onyar sia per celebrar la 

festa de Carnestoltes en els respectius cercles familiars i socials898. Després 

d’un cert període de tolerància, les amenaces de sancions del virrei els farien 

desfilar a tots, un rera l’altre, cap a la ciutat de l’Onyar899. 

 

L’atent lector es preguntarà: Trobem algú realment satisfet amb la nova seu 

ciutadana on, per bé que precàriament, estaven desplaçats els tribunals regis? 

Sens dubte sí. Per començar, els agents jurídics que habitualment operaven a 

Girona, com el jurista Narcís Mir. Ells es beneficiarien de la progressiva 

deserció d’alguns advocats i procuradors que en un primer moment, amb més o 

                                                 
897. Ibidem, carta de 13.VIII.1636 de Fontanella des de Barcelona als procuradors de Tortosa. 
898. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 19 (CR), carta de Francesc Amargós de 
14.I.1636 des de Girona: “Estos senyors (i. e. els oficials regis) [h]y fan tot el que poden per no 
tornar así a Gerona, que [h]an replicat a Madrit y estan aguardant lo coreu per vere lo que serà 
d’ells, però segons me [h]a escrit lo senyor misser Guerau que lo més sert és que torneran més 
prest del que ells no voldrien i·s pensen”. El 28.I el síndic de Tortosa corroboraria la mandra 
dels magistrats a deixar Barcelona i a perdre’s les seves celebracions habituals prèvies a la 
Quaresma. 
899. Ibidem, el 13.II.1636 el notari Josep Païssa referiria als tortosins des de Barcelona que 
s’havia certificat que el dia 20 l’Audiència reprendria les seves sessions a Girona i s’havia 
ordenat verbalment als actuaris que fessin el desplaçament; no creuria massa en l’efectivitat 
d’unes ordres tan suaus: “Jo tinch per mi que ningú obeÿrà al dit manament fins a tant lo [h]y 
manen ab penas”. Des de Girona, el 18.II.1636 Amargós donaria la clau per entendre la 
paulatina arribada d’oficials que estava permetent la reactivació del tribunal: El virrei hauria 
esmentat la possibilitat de privar els renitents dels seus càrrecs.  
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menys entusiasme, havien seguit els magistrats a les ribes de l’Onyar. Es 

convertirien en els seus substituts naturals i assegurarien la defensa de 

pledejants d’arreu de Catalunya900. Versemblantment també gaudirien de la 

nova situació els impressors gironins901, i, indubtablement, els hostalers902 i els 

venedors. Ens permeten apuntar-ho els testimonis dels desplaçats on 

sovintejarien les queixes pels preus de l’alimentació903 i l’allotjament 

―aparentment discordants amb la seva qualitat:  

 
“Esta ter[r]a és molt cansada y los calors pigors que en Barsel·lona, y lo més mall que té 

que los viures són cars, que més valdria estar en Barsel·lona que así.904” 

 

“Esta ter[r]a és molt cara y les posades molt incòmodes, y cotegat tot lo gasto ab lo salari 

que vostres magnificències me fan mersè de donar-me, trobo que lo gasto puga casi tant 

                                                 
900. En el cas de Tortosa que ens serveix de fil conductor, l’advocat presumiblement 
empordanès Rafel Bofill ―vegeu el subcapítol IV.11.3― seria aconductat de forma provisional i 
directament pel procurador Francesc Amargós al capdavall de l’agost del 1635 en un atac de 
deseperació per trobar-se mancat d’assessorament en una contenció de jurisdiccions davant 
del Canceller. Ibidem llegim la carta de 27.VIII.1635 de presentació del lletrat als seus nous 
clients. També la justificació de 28.VIII d’Amargós per haver recorregut a aquest Bofill: “Li dix 
que si·m faria mersè de advocar-me fins a tant vinguesa misser Millet, que jo·l satisfaria, i·m dix 
que, pus jo·l satisfaria, que de bonísima gana [h]o faria per servir a exa ciutat, y axí l’[h]e pres 
per advocat per lo interim que no [h]y [h]aurà nengun dels nostres advocats.” Dissortadament, a 
principis de tardor Bofill cauria greument malalt i Amargós hauria de recórrer a un altre advocat 
de qui ignorem la identitat ―ibidem, carta de 2.X.1635 del síndic als procuradors de Tortosa 
des de Girona. Més tard, Bofill reprendria les seves funcions, sense amagar les limitacions que 
graven el seu precari assessorament al municipi ―vegeu una carta seva de 25.IV.1636 a 
ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 19 (CR): “Per absèntia del senyor doctor Fontanella 
me ha consultat Francesch Amargós, síndich, las causas y negocis corrents de aqueixa ciutat 
en la Real Audièntia (...) Folgarie acertar a servir a vostres mercès y aqueixa ciutat però no 
m'és possible a l'igual dels senyors advocats ordinaris absents”. 
901. Seguint E. MIRAMBELL, Història de la impremta a la ciutat de Girona, Girona, Ajuntament i 
Diputació de Girona i IEG, 1998, p. 31 i s., bàsicament estaríem parlant de Garpar Garrich i el 
seu entorn. Tot i que els operadors jurídics habituats a treballar amb editors barcelonins es 
resistirien a establir noves relacions de confiança professionals ―i els editors en qüestió 
millorarien la seva competitivitat per evitar fuites de clients: ACBEB, Correspondència de 
Tortosa, vol. 18 (CR), cartes de 15 i 22.VIII.1635 de Francesc Amargós als procuradors de 
Tortosa des de Barcelona. 
902. Tenim pendent estudiar si els arxius notarials donen fe d’un cert impacte del trasllat dels 
tribunals regis entre maig del 1635 i gener del 1637 en el mercat d’arrendaments de vivendes. 
Si bé ens consta que molta gent s’allotjaria, de forma més puntual o perllongada, en convents: 
L’advocat Rafel Puig s’hostatjaria a la Mercè; misser Josep Vinyals a Sant Francesc; AHCB, 
CdC, 1B-X-72 (CR), item 69, carta de 7.VII.1635 de Joan Païssa; 1B-X-74, item 83, carta de 
9.V.1636 del mateix. 
903. Cal dir que al principi de la instal·lació a Girona dels dits tribunals regis, el municipi 
intentaria unes tímides mesures sobre els productes avícoles per evitar un procés inflacionari: 
AMGI, MAM 238, fol. 36r (2.V.1635).  
904. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 18 (CR), carta de 19.VI.1635 de Francesc 
Amargós als procuradors tortosins des de Girona.  
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com lo salari. Vostres magnificències ho manen advertir, que sert apareixeria gust scriure 

afegisan alguna cosa. Totavia estaré a tot lo que vostres magnificències manaran.905” 

 

Dels inconvenients climàtics referits suara no caldria fer-ne menció si no fos 

perquè, en certes temporades de l’any ―concretament al principi de la 

tardor―, corria la veu que incidien notablement en l’índex de mortalitat de la 

ciutat de l’Onyar906. Ho verificarien en la seva pròpia pell alguns juristes i alts 

magistrats regis907.  

 

Durant la tardor del 1636 i el principi de l’hivern del 1637 continuaria una 

bipartició fàctica del Reial Consell, de manera que una bona part dels seus 

membres, l’especialitzada en assumptes de naturalesa criminal, acabat 

provisionalment el seu sojorn perpinyanenc, es reinstal·laria a Barcelona908. 

Ningú s’ha d’estranyar tampoc que quan, el 24 de gener del 1637, el Consell de 

Cent resoldria oferir a Felip III (IV) un servei de quaranta mil cinc-centes lliures, 

i el virrei acolliria el gest, es visqués amb gran alegria el retorn precipitat ―amb 

tres dies de marge― a Barcelona del que quedava de l’alt tribunal a Girona, 

                                                 
905. Ibidem, carta de 27.VI.1635 en iguals circumstàncies. 
906. Ibidem, Amargós ho referiria ben clarament el 28.VIII.1635 des de Girona: “Misser Millet dix 
que no vindria fins a la darreria de setembre perquè dix que esta ter[ra] és malsana en lo mes 
de setembre y octubre, que s’[h]i mor molta gent.” 
907. Ibidem, carta de 3.X.1635 de Joan Pere Fontanella als procuradors de Tortosa des de 
Barcelona: “Nova ha vingut que lo senyor don Josep Ferreras és mort en Gerona. Pochs dies 
ha lo [h]avian provehit del [Reial] Concell. Ja són dos los morts, <h>u del Real Concell, y altre 
advocat, que ere misser Palmarola, y molts són tornats malalts, si bé han cobrat”. Aquest 
testimoni i sobretot el de la nota precedent poden contribuir a explicar l’anòmal índex de 
mortalitat infantil a la Girona de l’alta edat moderna i, de retruc, a desmentir la sospita de què la 
ciutat no seria particularment insalubre —A. SIMON i TARRÉS i A. ALBERCH, L'evolució 
demogràfica de Girona en els segles XVI i XVII a través dels registres parroquials, en “Estudi 
General” 2 (1982), p. 11-31, esp. p. 18. 
908. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 19 (CR), Francesc Amargós, 17.IX.1636, des de 
Barcelona —hem fet més intel·ligible el text acarant-lo amb una còpia del vol. 20 (CR del 
síndic): “Lo senyor virey vingué lo diumenge a la tarde y [h]a jurat. La ciutat li [h]a fet gran 
resebiment y [h]a portat en sa conpania lo senyor canseller y lo senyor regent que ga (sic, ja) 
estava así, però ab tot [h]a portat tot lo criminal en sa compania, lo senyor misser Ferrús y 
misser Mur y misser Maguerola y misser Masó, y así s'és trobat don Joseph de Josà y don 
Bernat Pons, que estos dos per estar indisposts no són en Gerona. Tots los demés del sevil (i. 
e. civil) lo senyor virey los [h]a fet restar en Gerona, tot lo sevil [per a fer negossi], y al[l]à va lo 
negosi sevill fins a vere estes coses se puguen asentar o tinguen asento. Lo senyor virey dien 
que estarà así en Barselona, ab tot lo Consell criminal, que són tots los de la tersera, y que no 
faran causes sevils sinó tot criminall. Fins les coses tingan asento o estigan d'esta manera que 
no estigam tots junts, los de la tercera no faran ni despediran causes sivils." Del mateix 
Amargós, al vol. 19 (CR), carta de 26.I.1637 des de Girona, que no transcrivim per no alterar la 
pau visual del lector amb una acumulació de models “heterogràfics”. 
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dels homes que hi pul·lulaven i de la inevitable paperassa909. La satisfacció, 

com sempre, no seria unànime. Amargós sí la sentiria perquè els processos 

―una vegada arribessin, en qüestió d’una setmana910― tornarien a rutllar amb 

la velocitat d’antany911. Joan Pere Fontanella també perquè els podria controlar 

de prop i sense interferències912. Ara bé, Girona cauria en un cert estat 

d’ensopiment després de tanta animació, i també s’entristirien els homes que hi 

havien trobat feina ocasionalment, i potser els que havien estat ocupats a 

Barcelona tapant forats dels desplaçats a la ciutat de l’Onyar913.   

 

De la capitalitat jurisdiccional catalana a Girona entre el maig del 1635 i el 

gener del 1637 en quedarien testimonis escassos i esparsos. I sempre poc 

galdosos. El nostre Fontanella, en les seves Sacri Regij Senatus Cathaloniae 
                                                 
909. Ibidem, en sa carta de 26.I.1637 des de Girona, Francesc Amargós donaria fe de què els 
operadors jurídics ubicats a la ciutat de l’Onyar s’acabaven d’assabentar ―aquell dia, no 
abans― que la Reial Audiència civil reiniciaria ses funcions quatre dies més tard a Barcelona. 
Sabem que el síndic ja seria a Barcelona el dia 29 a través d’una carta de Joan Païssa amb 
aital data. És indicativa del ressó que tindria la restitució al cap i casal del seu aparell 
institucional ordinari la notícia que en donaria Bartomeu Llorenci en son dietari ―tindria cura de 
precisar que la sala d’audiències havia estat fora de Barcelona, entre Perpinyà i Girona, un total 
de dos anys, sis mesos i vint-i-sis dies: A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels 
Segadors cit., p. 69.  
910. El retorn a la capital del Principat de tots els dossiers desplaçats es consumaria entorn del 
12.II.1637. Ens ho indica Francesc Amargós en sa carta de 11.II ―ACBEB, Correspondència 
de Tortosa, vol. 19 (CR): “Fins ara no se [h]a pogut fer cosa ni causa de consideratió perquè los 
procesos encara no són aribats de Gerona, di[u]en que aribaran esta nit o demà, y encontinent 
reprendré los negosis en lo estat qu·estaven quant la porogatió aribà en Gerona.” 
911. Ibidem, ja el 4.II.1637, havent rebut de Girona els seus trasllats dels processos que els seus 
clients tenien en curs, el síndic Amargós celebraria la represa de la normalitat: “Gràsies a Déu 
que és estat servit tornar-nos a esta ter[r]a. Abans de parti[r] de Gerona procorí posar en cobro 
tots los tresllats y los me n'[h]e portats, que·ls doní al treginer y ga·lls·tinch tots. En ser venguts 
los prosesos, se continuaran totes les causes y en particullar la de les cèquies. Ja veu[en] 
vostres magnificències los gastos que se [h]an ofert y, posada l'Audiènsia en Barselona, los 
negosis aniran més corrent”. 
912. Ibidem, carta de 29.I.1637 de Joan Pere Fontanella als tortosins des de Barcelona: “En lo 
de Gandesa, pus la Audiència torna, que ja deuen saber està aplasat per a divendres, assí ho 
veurem si plau a Déu.” 
913. Seria el cas de Josep, el fill del notari barceloní Joan Païssa; ens ho deixa entreveure 
l’experimentat pare, retornat de llargs mesos fent de subsíndic del municipi barceloní a Girona, 
en una comunicació de 4.II.1637 als procuradors de Tortosa ―ibidem: "Só[c] restat molt satisfet 
y content de vèurer ab lo cuydado amor y punctualit[at] que Joseph, mon fill, [h]a servit a 
vostres magnificències y aqueixa ciutat en los negoscis se li han acomenats, que per ésser jove 
de vint-y-dos anys folgo y me alegro molt que lo senyor Fontanella y altres ne tinguen e/o 
assenyalen tenir deguda satisfactió, ab tot, si acàs en alguna cosa hi haurà hagut algun 
descuyt, vostres magnificències le [h]y perdoneran, y lo senyor Amargós suplirà aquell y demés 
faltas, que cert estich content siam tornats en nostre pristino estat, a·hont tant a dit mon fill com 
a mi nos tindran per lo que voldran manar-nos. En lo punt ha rebuda la de vostres 
magnificències estava a cavall per anar a Sant Vicens, de hont és notari. Ha'm donadas las 
cartas per a què jo respongués en ellas."  
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decisiones, que analitzarem tot seguit, de forma mig incidental —enmig d’una 

reflexió sobre restitutio in integrum i sobre competència jurisdiccional a 

Catalunya—, treuria a col·lació un pèl forçadament: a) que fou una ordre del 

monarca la que ordenà el trasllat de la Reial Audiència de la seva seu 

barcelonina antiga a Girona ―reivindicaria així la legitimitat del factor 

temporal―; b) que, ben diversament, fou la misericòrdia de Déu, que s’apiadà 

dels pobres, la que motivà el retorn del tribunal al cap i casal; c) que podrien 

succeir grans desordres al país en cas de reproduir-se una mudança similar 

―entenem així la lacònica apel·lació al bé de la república que serveix de colofó 

al fragment:  
 

“Nunc addo, inibi tractari quaestionem, quae potuit his miserabilibus annis in praxi facile 

contingere, cum mandato regio Senatus mutavit suum antiquum domicilium ab urbe 

Barcinonae, ad civitatem Gerundae, quid faciendum de causis, quae inter cives 

Barcinonae, a Curia regentis vicariam Barcinonae proprii iudicis civium, reperiebantur 

evocatae ad Regiam Audientiam. (...) De qua quaestione nihil ego dicendum hic putavi, 

quia iam non continget amplius cum iam, Dei gratia, qui misertus fuit pauperum, Regia 

Audientia redierit ad suum locum, nec permittet ulterios, secundum suam misericordiam, 

ab eo recessuram. Sic credimus, et speramus in nostrae Reipublicae bonum.914” 

 

Potser aquest seria un dels passatges de les seves obres de doctrina on 

censuraria de forma més inequívoca un dels gestos autoritaris amb que Felip III 

(IV) obsequià el Principat en les dues primeres dècades del seu regnat. Seria 

més indulgent amb si mateix quan dissimularia la seva inamovibilitat 

pràcticament absoluta de Barcelona i es presentaria com a esforçat seguici dels 

tribunals reials915. 

 

 

                                                 
914. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 104.7-
8.  
915. Ibidem, vol. II (1645), cap. 568.1: “Placuit suae regiae maiestati de anno 1635 transferre 
Regiam Audientiam a civitate Barcinonae ubi semper fuerat, ad civitatem Gerundae, ubi fuimus 
aliquot advocati Barchinonenses, curiam sequentes...”. També vol aparentar una vida de 
normalitat gironina ibidem, cap. 517.11: “Unde ego ridebam quosdam de anno praeterito 1635 
in civitate Gerundae, qui cum Senatus nollet admittere quandam requisitionem (...) quaerebant 
modum quomodo possent admissionem dictae praesentationis obtinere...”. 
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II.9. L’enllestiment i l’edició de la seva segona gran obra:  
les ‘Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones’ 

 
II.9.1. Sobre el context biogràfic de tal enllestiment 

 

Visiblement, Joan Pere Fontanella no desaprofitaria els nombrosos períodes de 

relativa calma forense que li oferiria la inactivitat de la Reial Audiència de 

Catalunya, especialment entre l’estiu del 1634 i el maig del 1635 —amb 

reiterades prorrogacions degudes a la situació prebèl·lica amb França i la 

instal·lació del lloctinent general a Perpinyà— i entre maig del 1635 i gener del 

1637 —en què el desplaçament de les sales civils de l’Audiència i altres 

tribunals regis a Girona li faria rebaixar el nombre d’informacions orals916; a 

més, algunes interrupcions en períodes festius, com la del Nadal de 1635, 

serien molt més llargues del que era habitual. A ell l’alentiment de la praxi 

quotidiana no l’abocaria a un ensopiment improductiu. Ben al contrari, li 

permetria donar una estocada final a la seva segona gran obra de literatura 

jurídica, les Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, dividida en dues parts, 

que ja duia temps escrivint917. La tindria enllestida a finals de 1637 o a principis 

de 1638. Després d’obtenir unes censures eclesiàstica i secular molt positives 

del carmelità Ciril Ximenes i del magistrat i aleshores advocat fiscal de la Reial 

Audiència Felip Vinyes918, el 11 de març de 1638 Fontanella impetraria del 

                                                 
916. Del que hem vist en el subcapítol II.8.5, s’infereix que, mentre les sales civils de l’alt 
tribunal, la Batllia General o l’Ofici del mestre racional fossin a Girona, a Fontanella li 
disminuirien els compromisos professionals de cara enfora com reunions i audiències, però no 
necessàriament el treball d’estudi de casos i redacció de documents ―si bé aquest s’hauria 
d’adaptar a les dificultats i dilacions derivades de l’anar i venir de processos i demés materials. 
917. És particularment coneguda la menció de l’olotí d’haver interromput la seva feina de 
redacció per assistir a l’enterrament de Jaume Càncer, esdevingut el 24 d’octubre de 1631. J. 
P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 117.3. Vegeu 
també ibidem, vol. II (1645), cap. 473.11, on s’aprecia com el 1632 o més tard l’autor afegeix 
notes a uns passatges redactats devers 1629: “Fuit, post haec scripta, suae catholicae regiae 
maiestatis in hanc civitatem de anno 1632 adventus, pro celebrandis Curijs cathalanis more 
solito...” —considerem estèril multiplicar els exemples. 
918. L’eclesiàstica data de 1.II.1638, i donaria peu al imprimatur del vicari general de la diòcesi 
barcelonina de 6.III.1638. El mateix dia, el ripollès Vinyes signaria la censura secular, el bon to 
de la qual forneix una prova més que la relació entre els dos juristes ha estat caricaturitzada en 
ares d’un relat historiogràfic monocrom. El lector ho pot jutjar autònomament: “Hasce 
cathalaunici Supremi Consilij decisiones quas Ioannes Petrus Fontanella civis in albo civium 
Barcinonensium descriptus et in eodem Consilio primarius advocatus ellaboravit collegit et 
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virrei comte de Santa Coloma una llicència per imprimir en exclusiva per a un 

període de vint anys, el doble del que era corrent —suposem per l’envergadura 

de l’obra i el cost presumible de l’aventura editorial919. Ara bé, el primer volum 

de les Decisiones, ai las, no es donaria a conèixer al públic en general fins un 

any més tard, amb la producció920, el finançament i la distribució del taller 

d’impressors de l’aquità Pere Lacavalleria921 —que estava assumint obres 

d’envergadura creixent922. Versemblantment, incidiria en aquesta trigança el fet 

que, entre el 28 de setembre de 1638 i el 31 de març de 1639 ―com a 

mínim―, el nostre protagonista passés nombrosos mesos reclós ―que no 

amagat―, en companyia de significats col·legues, al convent de Santa Caterina 

de Barcelona923. Allí la immunitat eclesiàstica els garantia a tots plegats no patir 

les represàlies dels capitostos de l’aparell virregnal pel ferm suport jurídic 

prestat a la Diputació després que, en una batuda anticontraban, el cèlebre 

algutzir Montrodon i altres oficials de Felip III (IV) irrompessin en dos locals de 

l’organisme provincial a Mataró924. 

                                                                                                                                               
compilavit summa cura recensui et adamussim examinavi; et non modo sanae catholicaeque 
doctrinae verum purissimis ac solidissimis iurisprudentiae et sacrae theologiae resolutionibus 
ad usum forensem convenientibus contextas reperi et ut varietate et copia sententiarum et 
auctoritatum eximiam ipsius authoris eruditionem (quae alijs etiam scriptis nota est) 
commendant sic praelo imo et praemio ut omnium oculis manibusque deferantur et aliorum 
animos ad similia peragenda alliciant dignas sentio et censeo in meo Musaeo Barcinonae die 6 
martij 1638.” L’informem que J. VILLANUEVA, Felip Vinyes (1593-1643) cit., p. 331, hi detecta 
rastres de “un acto de diplomacia por ambas partes, tal vez con cierta ironía añadida”. 
919. ACA, Cancelleria, registre 5504, fol. 86r-87r. J. M. MADURELL, Licencias reales para la 
impresión cit., p. 202 (n. 382), apuntà incorrectament la data de 15.III.1639. 
920. Un testimoni molt viu del material necessari i el procés per produir un llibre a Barcelona a 
l’època de les Decisiones fontanellanes l’ofereix C. PIZARRO, Una aproximación a la imprenta 
barcelonesa del siglo XVII cit. 
921. El peu d’impremta és prou eloqüent: “Barcinone, ex Praelo, ac aere Petri Lacavalleria, in via 
Bibliopolarum. Venundatur in aedibus eiusdem Petri Lacavalleria.” De moment no hem localitzat 
el contracte notarial que presumiblement Fontanella i Lacavalleria signarien per regular les 
condicions de l’edició de les Decisiones. 
922. M. LLANAS, L'edició a Catalunya: segles XV a XVII cit., p. 307 i s. 
923. Hem obtingut aquestes dates precises d’una deliberació del consistori de la Diputació de 
1.IV.1639 que pretendria rescabalar amb cent lliures l’hospitalitat del convent barceloní ―ACA, 
Generalitat, N-193, fol. 211r-v. 
924. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 119-121. Més generós 
sobre el context del contraban en el marc de la interdicció de comerç amb França per motius 
bèl·lics, J. H. ELLIOTT, La revolta dels catalans cit., p. 322 i s. A ACA, Generalitat, G-50/5, fol. 
94v-95v, hi ha la conclusió de 5.VIII.1638, dictada pels flamants consistorials de la Diputació 
―el govern triennal presidit per Pau Claris començava amb tremp!― amb l’aval dels dos 
assessors ordinaris del moment i de set consultors externs ―Bernat Sala, Francisco Roig de 
Mendoza, Joan Pere Fontanella, Francesc Llenes, Cristòfol Cornell, Diego de Paz i Narcís 
Peralta―, que fracturaria les relacions entre l’òrgan rector de la província i la monarquia. 
Remarquem que en la resolució es posa l’accent sobre com l’algutzir Miquel Joan de 
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Sortir d’aquesta situació enverinada no seria ni fàcil ni ràpid:  

 
“[El virrei] està molt desgustat. Quan<t> pensaven que lo negoci de la Deputatió estave 

consertat, que ja los juristes se’n volian anar de Santa Chatarina a llurs cases, se 

desconsertà, y se està dit negoci en lo mateix estat, que és molt gran dany de tot lo 

Principat.925” 

 

La retirada de la primera línia pública, una vegada més, evitava al nostre home 

de perdre temps anant i venint de la cúria i fent les informacions; no li impedia, 

això que quedi clar, seguir portant la batuta dels afers i ocupant-se de la 

coordinació de tot amb mà de ferro926, com ja li hem vist en d’altres ocasions; i 

li deixava un valuós marge de temps per revisar passatges927 i proves 

d’impremta —fills, gendre i altres deutes deurien aprofitar el mateix lapse 

temporal per acabar de confegir o rimar els habituals textos laudatoris928.  

                                                                                                                                               
Montrodon i el procurador fiscal de la Capitania General Magí Travé han atemptat contra —i. e. 
han torbat— els elements de sacralitat institucional del General, inherents al seu exercici de 
funcions públiques: "[Montrodon i Travé] mandasse frangire et aprire portas tabulariorum 
Generalis villae de Mataró in quibus sigilla et libri Generalis Cathaloniae pro expeditione 
mercium et iurium facienda per officialis dicti Generalis existebant necnon et portas domorum 
dels ‘magatzem’ proprias dicti Generalis..." (fol 95r). Els diputats i oïdors de comptes 
remunerarien a bastament, amb vuit-centes lliures per hom, el sacrifici personal i professional 
dels set consultors citats en l’afer del contraban mitjançant deliberacions de 8.VIII, 27.IX, 12.XI i 
18.XII.1638 i de 21.I, 12.III, 16.IV i 11.VI.1639 ―ACA, Generalitat, N-193, fol. 7r-v, 55v-56r, 
91v-92r, 127v, 151r-v, 193r, 229r i 272r.  Nota: dels set consultors externs als quals hem fet 
il·lusió n’hi ha un que mereix unes línies donada la seva inusual trajectòria; es tracta de 
Francisco Roig de Mendoza, company d’estudis a Osca de Joan Pere Fontanella, que el 
19.III.1602 signaria capítols matrimonials amb Marianna Bru —AHBC, Manuals notarials, 493-
fol.—; fill del magistrat de la Reial Audiència Bernat Roig, Francisco accediria com a jutge de 
cort a la tercera sala Reial Consell el 1614 i hi romandria fins al 1620, quan en seria expulsat. J. 
L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 48 i 194-195. 
925. AMVI, vol. 13 / 8.1 CR, carta de 18.X.1638 del síndic de Vic Antoni Illa. 
926. Ibidem, carta de 22.X.1638 del mateix Illa: “Digué dit Fontanella que dit negoci era grave y 
que li dexàs dits papers y carta, que ell a la vellada los miraria y faria estudi del que se hauria 
de fer, y que convenia se ajuntassen tres advocats lo manco, y dit Fontanella volgué fossen 
misser Josep Fontanella, son fill, y Francesch Llenes, y lo sendemà, a 21 de dit, Pujades y jo 
juntàrem dits tres doctors en lo monestir de Santa Chaterina y, junctats, se llegiren tots los dits 
papers y, hoÿts, consultaren dit negoci...”. Nota: A la pràctica Josep Fontanella seria qui, amb 
un parell de síndics de Vic, informaria el virrei i el canceller. 
927. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
520.11. 
928. Al capítol II.5 ja hem tingut ocasió de valorar la contribució desacomplexada de Josep 
Fontanella a aquest nivell; sobre els pirenes, tetis i febos que l’adolescent Francesc treu a 
col·lació “a la abundosa aganipe de la facultat legal” no tenim valor ni competència per opinar, 
puix els historiadors de la literatura —glossats al capítol II.1— n’han tret tot el suc possible, 
tenint en compte que es tracta dels primers poemes impresos d’un dels principals poetes i 
dramaturgs del barroc català —de fet, uns dels escassos, puix el gruix de la seva obra es 
transmetria a través de manuscrits—; el sonet i la dècima que la filla sor Contesina composa 
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El segon volum de les Decisiones no veuria la llum fins al 1645 —el retard 

s’imputaria a l’agitació dels temps929—, novament de la mà i a risc de 

l’impressor Pere Lacavalleria930. Pràcticament no s’hi notaria l’haver aparegut 

en un context polític molt diferent del de 1639 —tret d’escassos afegitons de 

simulada ‘lleialtat institucional’931?—, tot el contingut seria dels anys previs a la 

revolució —les notes bibliogràfiques en són un eloqüent testimoni932, entre 

altres933. Per motius merament pragmàtics? o —aventurem— perquè el jurista, 

conscient de la desafecció creixent de molts catalans envers els reis de 

França934, veuria poc nítid el futur de la nova situació política935? D’ambdós 

                                                                                                                                               
per al seu admirat pare no transcendeixen el testimoni d’un intens amor filial; l’aportació de 
l’espós d’Anna Fontanella, Francesc Pere Rubí, potser és un dels seus darrers actes abans de 
morir; ens reservem l’opinió sobre l’acròstic del jurista Mateu Roig, forçat amb les inicials 
FOONTANELLA, i també sobre la resta de perles literàries amb imatges aquàtiques ineludibles 
que serveixen de prolegòmens a J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. I (1639). 
929. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), nota 
introductòria al lector: “Ex veteri Audientia, et eius doctis pronunciatis, erant iam pridem hae 
decisiones compactae. Non potuerunt tunc cum alijs propter accidentia, quam iam iam 
incipiebant in provincia pullullare, prodire in lucem”. 
930. El peu d’impremta d’aquest volum és escrupulosament idèntic al del primer, ja transcrit. 
931. Heus-ne aquí un d’hipotètic. A J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. II (1645), cap. 320.1, l’olotí tindria cura d’especificar que una determinada 
mesura hauria estat impulsada pel rei de les Espanyes —no pas del rei, a seques—: “Cum 
superioribus annis, in nonnullis cathedralibus ecclesiis huius Principatus, fuissent erectae per 
suam Sanctitatem, ad petitionem Hispaniarum regis quaedam dignitates ecclesiasticae, 
dotataeque ex nonnullis reditibus ecclesiasticis aliarum dignitatum suppressarum...”.  
932. Al subcapítol II.3.1 hem aportat un seguit de passatges del segon volum de les Decisiones 
fontanellanes on es citarien com a molt recents obres de Luigi Posti, Leonardo Duardo, 
Giovanni Antonio Mangilio o Joan Pau Xammar editades entre 1634 i 1639. 
933. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
341.21, parlaria de la guerra contra els gals al comtat de Rosselló com a experiència en curs, 
sense preocupar-se per endolcir el relat posteriorment. 
934. Vegeu el subcapítol II.11.2.  
935. Valorem com a poc entusiasta la curta dedicatòria a la Reial Audiència de Catalunya —per 
bé que l’autor hi tingués el fill i juristes amb qui havia col·laborat estretament— al principi 
d’aquest segon volum de Decisiones: “Dico ego opera mea, non tam electione voluntaria, quam 
ratione necessaria: cum eo enim diu conversatus, et sub eius umbra, continuaque mearum 
actionum, omnibus cernentibus, approbatione, quid honoris est, quod non fuerim, tam apud 
nostros, quam apud exteros quoscumque, plane consequutus? Et demum (quae mea non 
modica gloria) sua docta pronunciata, eruditionisque eximia portenta, manibus meis alijs 
subministrari tulit, aquasque suae pura, et limpidae doctrinae per hunc canalem, et 
qualemcumque fontem derivari permisit. Vivat igitur, vivat felix Senatus, et sui devoti clientuli ne 
obliviscatur: sic fiet ut me, et meos in aevum devinctos experiatur”. A fe que quan el nostre 
jurista en volia ser, d’entusiasta, no li faltaven recursos. Vegem sinó l’inici del cap. 474 del 
mateix volum segon de Decisiones, on lloaria l’expulsió dels moriscos per part de Felip II (III): 
“Inter alia per potentissimum Philippum huius nominis apud nos secundum regem catholicum, 
praeclara gesta, illud unum prae ceteris in eius diademate splenduit, ab Hispania noviter 
conversos potenti brachio, uti membra putrida de anno 1610 eiecisse” —en època de subjecció 
als reis de França, calia força d’esperit per no rebaixar el to panegíric d’aquest passatge 
redactat abans de 1639, oi?  

353



volums de les Decisiones fontanellanes se n’acabarien fent diverses 

reimpressions arreu d’Europa —a França (Lió, 1668), a l’actual Itàlia (Venècia, 

1640 i 1642, naturalment només el vol. I) i sobretot a l’actual Suïssa (Colloniae 

Allobrogum/Ginebra, 1662, [1690], [1691], [1692], 1693, 1735)936—; no tantes 

com del De pactis nuptialibus, però pels mateixos motius937. 

 
II.9.2. Sobre la naturalesa de l’obra 

 

En què consistiria per a Fontanella donar una estocada final a les Decisiones? 

Bàsicament en acabar d’integrar molts materials que ja tenia. I és que, a la 

pràctica, la tasca que hauria assumit seria la de recollir els arguments 

continguts en algunes de les seves pròpies al·legacions jurídiques de temps 

més reculats i recents —o les de col·legues, de rivals o de tercers— i informar 

sobre l’acollida positiva o no que havien tingut davant les instàncies 

jurisdiccionals de molt diversa naturalesa a les quals s’havien destinat. 

Ocasionalment pouaria dades de processos d’arxiu938 —més que no pas dels 

negligits llibres de conclusions939. L’olotí explicitaria amb modèstia aquesta 

dinàmica d’interpolació, tant en la seva dedicatòria de l’obra a la Reial 
                                                 
936. Les edicions que apareixen sense claudàtors són les identificades per A. PALAU, Manual 
del librero hispanoamericano, vol. V, 2a ed., Barcelona, Librería Palau, 1951, p. 457; novament 
qui ens ha facilitat les que posem entre claudàtors és Imma Muxella —que des del subcapítol 
II.5.1 té els títols d’amiga i eficient bibliotecària i és creditora d’un agraïment majúscul—, 
després de consultar els catàlegs bibliogràfics col·lectius de Catalunya i Itàlia.  
937. Sobre els motius, remetem al subcapítol II.5.1. 
938. Entre d’altres, són explícites al respecte les al·lusions de J. P. FONTANELLA, Sacri Regij 
Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 477.16, cap. 513.8 o 518.27. L’analogia 
amb el que hem explicat al subcapítol II.5.1 és meridiana.  
939. Ens consta la gran trigança dels escrivans de manament en la col·lació de les conclusions 
de la Reial Audiència als registres preceptius des de principis del regnat de Felip III (IV). 
Aquesta negligència començaria devers 1624, a la llum del dietari de la visita del regent 
Bayetolá a cavall de 1635 i 1636 —ACA, Generalitat, RV, vol. 82, instruccions al comissari 
especial Pere Boix, al canceller, al regent de protonotari Miquel Pérez, etc.; hem contextualitzat 
la visita de Bayetolá al subcapítol II.8.5—; quedaria retratada per sempre als llibres de 
conclusions de la pròpia Audiència de la mà interessada de Diego Monfar i Sors, que assumiria 
la missió de regularitzar-los a finals de la dècada de 1640, quan una bona part de Catalunya 
encara estava sota l’obediència a Lluís II (XIV) de França —ACA, RA, Conclusions civils, vol. 
137, anotació del fol. 216r; hi ha conclusions corresponents als primers sis mesos de 1633 
entre el fol. 119r i el 215v i del 318v al 348r; del fol. 216r al 318v hi figuren resolucions dels set 
primers mesos de 1634; vegeu als fol. 310v i 318v altres anotacions simptomàtiques d’una 
feixuga labor de collage; als fol. 352v-394r s’hi troben resolucions dictades des de Girona entre 
juny i desembre de 1635 —n’hi ha més, de posteriors, als primers 39 folis del vol. 138.1; 
ibidem, vol. 138.2, fol. 131r, nova denúncia de la incúria i la transgressió de la llei dels 
escrivans de manament de l’època de Felip III (IV).  
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Audiència (Senatui) —vegeu el primer fragment que transcrivim tot seguit— 

com en la seva al·locució inicial al lector —vegeu el segon—:   

 
“Praeter docta (integerrime Senatus) quae tua, adieci et mea, non ut conferrem tuis, aut 

minus praeponerem: sed apponerem tantum, utque ab istorum umbris, tuorum 

decretorum, tuaeque doctrina candor penitius appareret”. 

 

“Ea, de quibus hic agitur, copiosiori ex parte fuerunt sub patrocinio meo discussa, meque 

tutante decisa. Suggessi ego materiam, tulit Senatus iudicium; fodi terram, approbavit 

operam; colui segetes, misit ille falcem”940.  

 

Volem subratllar dues idees suara apuntades, fonamentals per valorar aquesta 

magna obra de Decisiones, àdhuc per invitar a reflexionar sobre el seu títol941: 

La primera idea és que l’exercici fontanellà seria en certa manera de consiliator 

amb vocació de decisionista. La segona és que el nostre jurista no limitaria la 

seva atenció a les causes portades davant la Reial Audiència catalana i a les 

conseqüents resolucions sinó també a altres instàncies jurisdiccionals, no 

necessàriament règies ni tan sols tutelables pel rei de forma ordinària. 

Resumint, diríem que tot el que títol prometia es trobava dins l’obra, però no tot 

el que contenia el llibre estava anunciat a la seva portada. Procedim a justificar 

aquests propòsits942. 

 

a) El Fontanella consiliator i alhora decisionista 

Hom podria considerar opinable que Joan Pere Fontanella es postulés 

públicament com a decisionista —en essència, recol·lector i comentarista de 

                                                 
940. Donada la seva eloqüència, tant pel que fa al contingut com al to, transcrivim íntegrament la 
dedicatòria al lector de J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I 
(1639), a l’apèndix V que figura al final del present bloc. 
941. No arribem a impugnar-lo, per deferència a la precaució del mestre M. ASCHERI, Tribunali, 
giuristi e istituzioni cit., p. 95: “Il termine ‘Decisio’ infatti può anche essere impiegato in 
un’acezione ben più lata, pur rimanendo di regola essenziale il collegamento con l’attività di un 
tribunale; collegamento che in fondo c’è pur sempre, anche quando si contrabbandano reports 
di allegazioni come decisioni”. 
942. Algunes de les reflexions que estem desenvolupant aquí les hem presentades a J. 
CAPDEFERRO, Práctica y desarrollo del derecho en la Cataluña moderna cit. Constitueixen 
una concreció dels apunts del paràgraf central de la p. 160 de V. FERRO, Los juristas 
catalanes de los siglos XVI y XVII cit.  
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jurisprudència judicial943— si la matèria primera indiscutible dels capítols de les 

Decisiones la constituïen els arguments que havia bastit en les seves 

al·legacions de dret o en els seus assessoraments com a consultor. Això sí, 

contrastats amb els parers de les parts contràries; i sobretot rubricats amb les 

resolucions jurisdiccionals corresponents944 —ja hem llegit que les presentava 

metafòricament com les collites d’unes llavors cultivades pels advocats945. El 

cas més flagrant d’hipertextualització d’un discurs propi previ el trobem en els 

capítols o decisiones 352-355946 —poc a poc n’anem localitzant d’altres menys 

descarats947. A Fontanella, no li hauria escaigut més assumir la seva posició 

d’advocat, més modesta que la de magistrat en quant a auctoritas en l’Europa 

dels grans tribunals, i oferir al mercat un recull de consilia o responsa, de 

dictàmens? Bé ho havien fet amb grans èxits de vendes i en temps recents 

                                                 
943. Pot ser útil repescar informacions del capítol II.3.  
944. Sens perjudici que, ocasionalment, l’olotí es permetés d’oferir al públic el contingut d’alguna 
al·legació jurídica seva que encara no hauria estat objecte de resolució judicial. Vegeu a J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 482-483, el text 
que el jurista elaboraria per fortificar la notaria de districte de Manresa, que hauria sortit 
malparada d’una resolució de 8.VII.1634: “Haec causa nondum est finita, nec in secunda 
instantia declarata: desideratum civitas Minorissae in ea sperat successum, vel ex his, quae de 
iure suo docuit in prioribus allegationibus, sive ex his, quae deduxit in secundis de non iure 
agentis” —cap. 483.20.  
945. És la imatge del “colui segetes, misit ille falcem” que hem transcrit unes línies més amunt.  
946. Un acarament entre els dits capítols i l’al·legació de l’ADG, vol. 946-2544, fol. [328]-[333], J. 
P. FONTANELLA, F. VINYES, ? PUIG, Jesus Maria cum utroque Ioanne. Pro sacra S. 
Benedicti relligione, et monasterio Rivipulli. Contra assistentiam petitam ab excellentissimo 
locumtenente generali, Barcinone, ex Typographia Laurentij Deu, iuxta Domum Regiam, 1628, 
és altament il·lustratiu. Evidencia més que un reciclatge de materials: una transcripció literal 
gairebé contínua. Amb l’agreujant que l’opuscle no era pròpiament una al·legació de dret sinó 
més aviat un memorial polític, on les raons d’oportunitat prenien més volada que les d’estricta 
legalitat. Sobre el context en què es redactaria l’al·legació en qüestió, J. H. ELLIOTT, La revolta 
catalana cit., p. 241 i s., J. M. CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. III cit., p. 127-128. Es 
tracta del text o ‘memorial’ que J. VILLANUEVA, Felip Vinyes (1593-1643) cit., p. 319, no reïx a 
localitzar. 
947. Convidem el lector a comparar: a) J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. II (1645), cap. 334, amb id. aut., Jesus Maria cum utroque Ioanne. Pro civitate 
Dertusae contra reverendum capitulum, in causa contentionis super macello, Barcinone, Ex 
Typographia Laurentii Deu, iuxta Domum Regiam, 1629, dins de id. aut., Allegationes —BICAB, 
569-48bis, volum factici—, ítem 10; b) J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. II (1645), cap. 341, amb J. P. FONTANELLA i F. P. RUBÍ, Pro universitate 
civitatis Balagarii, et fisci procuratore Curiae secularis Regiae Audientiae. Contra decanum, et 
capitulum Ecclesiae Ilerdensis et fisci procuratorem curiae ecclesiasticae. Super contentione 
iurisdictionis. Iesus Maria cum utroque Ioanne, [Barcelona], 1629, Apud Stephanum Liberos, in 
vico Sancti Dominici —BICAB, Sala d’Al·legacions, capsa 145, ítem 7 d’un altre volum factici. 
N’analitzarem els continguts al subcapítol II.9.3. 
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prestigiosíssims jurisconsults, sobretot de l’àmbit itàlic948, com el prolífic pavesà 

Giacomo Menocchio (1532-1607) —publicà tretze massissos volums de 

consilia949. La nostra resposta s’articula en dos eixos:  

1) Sens dubte actuaria com a element dissuasiu per a Fontanella el desprestigi 

en què havia caigut el gènere de literatura consiliarista des de principis del 

segle XVII950. A la seva Catalunya coetània es farien ressó de tal desprestigi i 

de la superioritat atribuïda als decisionistes —comunament membres de la 

magistratura, de dinàmica col·legiada i pretesament incorrupta d’interessos 

particulars— una notícia de 1611 i una de 1617. Senyal que eren idees en 

circulació. La primera seria de Segimon Despujol, parafrasejant el piemontès 

Tesauro, en el prefaci al lector de l’editio princeps, pòstuma, del segon volum 

de Decisiones aureae de Lluís de Peguera951; l’altra, de Francesc Ferrer i 

Nogués, en els seus comentaris sobre la constitució 1 de les Corts de 1363, 

‘Los impúbers’952. Apreciacions negatives com aquestes no dissuadirien Josep 

Ramon de treure al mercat el 1628 un primer volum de Consilia —la mort de 

l’autor l’any 1631 el deuria deixar sense continuïtat953. Els seus cent capítols 

                                                 
948. M. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Bologna, Il 
Mulino, 1995 (revisió de l’ed. 1989), cap. 4 en general, esp. p. 188, ha comptabilitzat entre 
quatre-cents i cinc-cents reculls de consilia només en els estats que actualment conformen 
Itàlia, en la qualificada tardor del sistema del ius commune. 
949. Ibidem, p. 195 o 206 i 242-243, imputa l’èxit d’aquesta obra o el dels consilia de Sordi a la 
provisió sobrevinguda d’una magistratura del gran tribunal corresponent. 
950. A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. 1: Le fonti e il pensiero giuridico, Milano, 
Giuffrè, 1982, p. 156, relaciona encertadament aquest “calo di importanza del consilium pro 
veritate (lentissimo, ma percettibile a cominciare dal secolo XVII) a “la continua crescita di 
consistenza e di autorità della giurisprudenza delle grandi corti statuali”.  
951. L. de PEGUERA, Decisionum aurearum ex variis sacri Cathaloniae Senatus conclusionibus 
collectarum... Tomus secundus..., Barcinone [Barcelona], Ex Typographia Sebastiani 
Matheuad. Expensis Ioannis Simon, 1611. Prefaci, capites 1 i 2: “In hac legali scientia sumus 
adeo immensorum commentariorum evolutione exonerati, ut notionem eorum dumtaxat (non 
dico intelligentiam) habere nullatenus valeamus, neque tota ad id hominis sufficeret aetas. 
Discerne igitur pro tui prudentia commodiores libros receptiores, simulque ac utiliores qui sunt 
aequidem decisiones sacrorum Senatuum. Non ideo consilia scripsit dominus meus quorum 
iam prope infinitus est numerus quibus non ita facile est acquiescendum, cum alij lucri gratia 
clientibus inserviant alij ostentationis causa, et contradicendi studio, discentiant. ut scrib. 
Thesaur. in praefa. suar. decis. nu. 5. sed eligendas ut dixi huius consultissimi Cathaloniae 
Senatus emanatas decisiones, haud unius consilio, sed multorum gravissimorum virorum, 
iustitiae zelatorum, qui eandem in affectu retinent, prudentiam in intellectu possident, 
fortitudinem in effectu demonstrant, et temperantiam in usu iudicant, et denique qui ex pluribus 
sunt electi (...) Res enim pluribus adhibitis excellentissimis iurisperitis plenius tractatur 
meliusque determinatur (...) faciliusque invenitur quod a pluribus senatoribus quaeritur”. Nota: 
El capítol 73, que clouria el volum, seria un responsum peguerià.  
952. F. FERRER, Commentaria sive glossemata (...) ad ’Los impubers cit., glossa 7, num. 53.  
953. Concretament el 21.XI.1631, com hem vist al subcapítol II.7.3. 
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contindrien els responsa iuris més celebrats de l’advocat —aparentment triats 

en funció del prestigi dels clients954. Estratègicament i hàbil, des del títol mateix 

s’explicitaria que tals escrits pro parte s’acompanyaven de les resolucions de la 

Reial Audiència pertinents955. A la pràctica, l’obra constituiria un exercici 

relativament poc ambiciós, no tant d’integració i d’interpretació sinó més aviat 

de juxtaposició i transcripció, íntegra o parcial, de documents de patrocini —del 

propi Ramon i també d’advocats col·legues o rivals956— i de jurisdicció957.  

2) A Catalunya arran de les constitucions 2/1542 i 10/1547 ja comentades958, o 

també del capítol de Cort 3/1547 que veurem tot seguit, s’explicitaria 

inequívocament el vincle inexcusable entre l’activitat jurisdiccional dels relators 

de causes de la Reial Audiència i l’argumental dels advocats de les parts, en un 

diàleg tancat que la doctrina processalista qualifica de principi dispositiu959. 

L’obligació dels tribunals de motivar totes llurs resolucions definitives 

consagrada des de molt abans, per la constitució 55/1510960, coadjuvaria en la 

                                                 
954. Entre els patrocinats del braç militar que Josep Ramon voldria lluir trobem, a tall d’exemple, 
Lluís Descatllar, Jaume de Llupià i d’Oms, el duc de Cardona o Frederic Meca. 
955. Tot i tractar-se d’una obra que ja hem citat en aquest bloc biogràfic sobre Joan Pere 
Fontanella, s’escau reproduir-ne el títol: J. RAMON, Consiliorum una cum sententiis et 
decisionibus Audientiae Regiae principatus Cathaloniae. Primum volumen, Barcinonae, Ex 
Typographia Stephani Liberòs, 1628. 
956. En tal cas, l’advocat advertiria el lector del préstec. Vegeu per exemple al capdavall del cap. 
30 com Ramon refereix que en una causa pugnà en el mateix sentit que ell Cristòfol Monterda i 
superaren els acèrrims adversaris Jaume Càncer i Felip Vinyes, que havien redactat 
doctíssimes argumentacions “quae in duobus sequentibus consilijs habentur inter mea 
qualiacunque pro materia dilucidatione imprimendas esse arbitratus sum”. Vegeu similarment 
l’anotació relativa a Cristòfol Fumàs i Desplà després del cap. 48. 
957. Entenem que l’advocat olotí a qui consagrem les nostres vigílies, precís com pocs en l’ús de 
les paraules, estaria denunciant la falta d’ambició de l’obra de Josep Ramon amb el verb 
‘posuit’ d’aquesta frase: “Quid de declaratione in hoc casu facta, ego sentirem, declarassem 
libenter nisi Joseph Ramon coadvocatus in ea causa, id antea laboris suscepisset in illis 
quatuor consilia consequutivis quae posuit in sua centuria consiliorum nempe consilia 56, 57, 
58, 59 quae merentur ab omnibus notari, quia pelpulchram materiam continent.” —J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 334.8. Unes 
pàgines avall analitzarem el contingut d’aquest capítol. 
958. Vegeu el capítol II.4.  
959. A. PADOA-SCHIOPPA, Sur la conscience du juge dans le ‘ius commune’ européen, dins de 
J.-M. CARBASSE i L. DEPAMBOUR-TARRIDE, “La conscience du juge” cit., p. 95-129, ha 
resseguit la dicotomia al llarg de la conformació del sistema del ius commune entre “iudicare 
secundum allegata et probata” i “iudicare secundum conscientiam”.  
960. CYADC (1704) I, 7, 3, 2: “Més avant statuïm e ordenam, ab loatió e approbatió de la 
present Cort, que tots los jutges qui daran sentèntias diffinitivas en lo present principat de 
Cathalunya e comtats de Rosselló y Cerdanya, en qualsevol cort o consistori que sien, encara 
que fossen en nostra Reyal Audièntia o de nostre loctinent general, hajan e sien tenguts de 
exprimir en las ditas sentèntias diffinitivas los motius que·ls hauran moguts per axí declarar e 
diffinitivament sententiar.”  
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consolidació de tal vincle. De tal manera, al Principat sens dubte hauria 

esdevingut legítima la construcció d’un sistema de Decisiones des de la base 

—i no sols des de la cúspide— d’una piràmide jeràrquica imaginària dels 

operadors jurídics. Val a dir que tal possibilitat, bé que admissible, no havia 

estat mai en la ment dels legisladors al segle XVI. La constitució 3/1542 havia 

disposat que, a compte i risc de l’erari del General, les conclusions de 

l’Audiència fossin processades i convertides en decisions seguint unes 

directrius virregnals que encara no hem localitzat961, aparentment dictades a 

l’intern del seu aparell de poder i jurisdicció —per tant, dirigides a magistrats962. 

Amb major concreció, el capítol de Cort 3/1547 havia estipulat —el fet de no ser 

prorrogat en les següents Corts és secundari per a l’argument— el mecanisme 

de signe garantista pel qual els doctors de la Reial Audiència inferirien 

decisions de les seves conclusions, gairebé com un tràmit més —un del 

darrers— en llur cadena d’actes jurisdiccionals963. O una proposta normativa 

presentada a la Cort General de la Corona d’Aragó el 1585, la número 31, que 

seria tombada reiteradament per Felip I (II), també escenificava un panorama 
                                                 
961. Confiàvem que la historiografia generalista recent ens ajudaria a trobar indicis de mesures 
virregnals relacionades amb la potenciació de la jurisdicció i la jurisprudència de la Reial 
Audiència catalana o, millor encara, directrius imperials als virreis en tal sentit —en la línia 
seguida, per a anys immediatament posteriors, per J. BUYREU, La Corona de Aragón de 
Carlos V a Felipe II cit. o Noves perspectives sobre la institució virregnal cit. Ara bé, el nostre 
s’ha demostrat un tema massa específic per a recerques de molta més amplitud de mires, com 
À. CASALS, L’Emperador i els catalans cit., o J. BUYREU, Institucions i conflictes a la 
Catalunya moderna. Entre el greuge i la pragmàtica (1542-1564), Barcelona, R. Dalmau, 2005. 
962. CYADC (1704) I, 1, 37, 1: “Més statuïm y ordenam que de las conclusions fetas en la Règia 
Audièntia y Consell Reyal sien fetas decisions segons l’orde que se ha donat per nostre 
loctinent general ab lo Reyal Consell, y aquellas sien estampadas a despesas del General, y de 
las conclusions per avant faedoras sien per lo semblant fetas decisions de tres en tres anys, y 
lo útil que de totas exirà sie del dit General.”  
963. CYADC (1704), III, 1, 13, 1: “Declarant y ajustant a la constitutió en la dita última Cort feta, 
plàcia a vostra altesa statuir e ordenar que de las conclusions que·s faran en las causas civils 
en la Règia Audièntia sien fetas decisions, comprobant ab drets y doctrinas los motius per los 
quals seran estadas fetas conclusions en ditas causas, las quals hajan de ésser sobre los 
dubtes que hauran donats als advocats, e que donant lo relador la sentèntia al notari de la 
causa li haja a donar la decisió predita, de la qual se’n done còpia a la part, si la demanarà, y 
se haja dita decisió continuar per lo notari en un libre que stiga en la Cancellaria, intitulat ‘De 
decisions de la Règia Audièntia’, lo qual libre sie communicat als advocats y doctors, y las ditas 
decisions de tres en tres anys sien fetas stampar per los deputats de Cathalunya a despesas 
del General.” El príncep i lloctinent general Felip la decretaria així: “Plau a sa altesa, ab què la 
decisió de la conclusió de la sentèntia que serà ‘res judicata’ sie imprimida, y no abans. Però, 
en tot cas, dins tres dies aprés que serà donada sentèntia, encara que no sie ‘res judicata’, se 
haja de donar escrita o sotascrita de mà del relador al notari de la causa, per donar als 
advocats la al·legatió de dret per la qual s'era feta la conclusió de la sentèntia, ab què no se’n 
leve acte públic, y que lo present capítol sie durador fins a las primeras Corts.” Nota: Les 
cursives són de la nostra responsabilitat. 
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on magistrats regis serien els autors considerats autèntics —no 

necessàriament exclusius— de Decisiones a Catalunya964. En la línia que de 

facto s’havia practicat arreu d’Europa965, i també a Catalunya amb Miquel 

Ferrer o Lluís de Peguera —el finançament públic de l’obra del qual aixecaria 

controvèrsies a la casa del General966. Davant d’aquest panorama normatiu i 

dels usos d’enllà i d’ençà les fronteres, no és d’estranyar que advocats del 

renom de Jaume Càncer o d’Antoni Acaci de Ripoll donessin un format de 

Variae resolutiones, que podríem qualificar d’híbrid entre el tractat, la literatura 

consiliar i el gènere decisionista, a llurs obres impreses de reflexions jurídiques 

sostingudes per la jurisprudència judicial. Càncer ho faria respectivament el 

1594, 1598 i 1608 per a tres volums successius967 —ben aviat reeditats amb 

                                                 
964. E. SERRA (coord.), Cort General de Montsó (1585) ... Procés familiar del braç reial cit., p. 
526: “Com per no ésser-se deduhides en execució les disposicions (... de la constitució 3/1542 i 
el capítol de Cort 3/1547...) disposants que de les conclusions fetes en la Real Audiència 
fossen fetes decisions y aquelles quiscun trienni estampades a despeses del General, se ha 
donat occasió de cavil·lacions als advocats; innovant per·ço la dita constitutió y capítol, supplica 
la present Cort a vostra magestat que, ab llur consentiment y approvació, li plàcia statuir y 
ordenar que, per execussió de les coses en dita constitutió y capítol contengudes, dins un mes 
aprés de la conclusió de les presents Corts sie per vostra magestat nomenat un doctor de la 
Real Audiència de la experiència y perícia que convé [per] recopilar les conclusions dels 
negocis y dubtes més disputats en dret en dita Real Audiència que fins assí se són fetes, fent 
de aquelles decisions comprovades ab drets y doctrines, las quals dins tres anys haja de lliurar 
als diputats per a què puguen ésser imprimides com en dita constitutió y capítol respective està 
disposat, ab satisfactió condecent segons seran los treballs.”. Ibidem, p. 585, Felip I (II) 
decretaria el capítol així: “Plau a sa magestat que·s serve lo que fins assí se és acostumat”. 
Ibidem, p. 592, els estaments li demanarien que recapacités per garantir l’execució de regles ja 
aprovades i per a la conveniència dels jutges ordinaris d’orientar-se amb les resolucions de 
llurs superiors ―“perquè és exequtió de les constitutions en aquell mensionades y convé a la 
divisió (sic, decisió) de les causes dels ordinaris”. Ibidem, p. 601, el monarca no cediría. El 
projecte no passaria d’aquest estadi. Nota: Les cursives són de la nostra responsabilitat. 
965. M. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni cit., cap. III, esp. p. 122-123, o cap. IV, p. 195. 
966. En relació al sufragi públic de les Decisiones aureae de Peguera aparegudes el 1605, a J. 
CAPDEFERRO, Promoció, edició i difusió d’obres jurídiques cit., p. 550-554, hem identificat, a 
partir de documentació de les visites del General de Catalunya dels triennis de 1605 i de 1608, 
dues interessants qüestions político-jurídiques: a) la condició imposada pel consistori de què 
els assessors de la Diputació revisessin —censuressin— el contingut de l’obra abans de què 
s’imprimís; b) els retrets que es formularien entre diferents governs de la Diputació sobre la 
inadequació de l’obra de Peguera al que disposava la constitució 3/1542. Si a això hi sumem 
l’enrenou suscitat quan es sabrien els esplèndids tractes econòmics amb què el noble manresà 
veuria publicat el seu treball, podem creure’ns en l’escenari d’un vodevil ben distret; un 
escenari que deuria dissuadir potencials postulants a demanar ajuts per editar noves 
col·leccions de jurisprudència comentada. 
967. Remetem al principi del subcapítol II.5.1 per als volums I i II i al subcapítol II.3.1 per al III. L. 
FIGA i FAURA, ‘Mos italicus’ y los juristas catalanes cit., p. 127, apunta aquesta consideració 
de decisionista encobert de Càncer: “La literatura jurídica catalana está compuesta casi 
exclusivamente por comentarios a la jurisprudencia del más alto Tribunal de Cataluña (...) 
Incluso Jaime Cáncer con una absoluta maestría, presenta como tratado de derecho civil lo que 
no es más que una colección de sentencias ordenadas y comentadas”. Diversament, J. EGEA, 
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addicions968— i Ripoll el 1630 amb un únic volum969. Per les raons que fos —el 

primer per no haver estat naturalitzat per les Corts970—, cap d’ells no havia 

assolit una plaça en la màxima magistratura catalana en treure a la llum tals 

llibres. I, creiem nosaltres, havien optat amb esperit conservador —si bé més 

agosarat que el de Josep Ramon— per un model d’obra per al qual sentien que 

el seu entorn els legitimava plenament. D’ací que l’any 1639 la passa ferma de 

Fontanella de fer obertament de decisionista —transforma la dedicatòria al 

lector en un eloqüent exercici d’autojustificació971— pugui ser qualificada 

gairebé de revolucionària972. La precocitat del seu gest a nivell europeu ho 

                                                                                                                                               
Les ‘Variae resolutiones’ i les ‘allegationes iuris’ cit., p. 830, arrisca menys i assumeix les 
declaracions pròpies del jurista de Barbastro conforme son objectiu hauria estat explicar els 
títols de les constitucions de Catalunya. 
968. J. EGEA, Les ‘Variae resolutiones’ i les ‘allegationes iuris’ cit., p. 827-829, recull una bona 
desena d’edicions diverses que ha comprovat personalment i denuncia la falta d’adaptació de 
moltes cites de remissió interna a les modificacions operades per les addicions.  
969. A. A. de RIPOLL, Variae iuris resolutiones multis diversorum Senatuum decisionibus 
illustratae..., Lugduni [Lió], Sumptibus Iacobi, Andreae et Matthaei Prost, 1630. 
970. ACA, Generalitat, N-1049 —procés del braç eclesiàstic de les Corts de 1599—, fol. 138v-
139, sol·licitud de naturalització presentada el 23.VI. Ibidem, N-1045 —procés del braç reial—, 
fol. 388v (6.VII.1599), observem procuradors com el de Tàrrega defensant la petició de Càncer 
—potser havia advocat a favor de la vila?—, mentre que el de Vilafranca del Penedès, on havia 
radicat durant almenys setze anys abans de traslladar-se a Barcelona, no li prestaria cap tipus 
de suport —fol. 389r. No abellirà conèixer aquesta omissió indecorosa a N. SALES, que s’ha 
interessat pel cas del gran jurista, De Tuïr a Catarroja cit., p. 111-112 i 116. A la llum dels 
efectes integradors que una naturalització podia tenir a nivell pràctic —accés a magistratures 
reservades, J. M. PÉREZ COLLADOS, Una aproximación histórica al concepto jurídico de 
nacionalidad, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, p. 273 i s.—, ens preguntem si 
rera el refús a naturalitzar Jaume Càncer no hi hauria la mesquinesa de juristes temerosos de 
quedar pitjor situats respecte el concurrent nascut a Aragó per accedir al Reial Consell català 
en un futur. 
971. Ja n’hem anunciat la transcripció completa en l’apèndix V del final del present bloc. 
Resulten especialment punyents els passatges on l’olotí es posa a la pell d’un lector inquisitiu 
que li preguntaria per què es dóna aires de grandesa i exerceix unes funcions que no escauen 
a un modest advocat —“Quis tu es, qui tantos spiritus tibi sumis?”. I s’afanya a respondre-li en 
tercera persona del singular “Non est senator, aut regius consiliarius, sicut solent esse, huius 
aedificij architectus, sed qui tamen tot annos versor, et curioso mentis oculo quotidie vagor per 
latos, laetosque decisionum campos”. Continua l’interrogatori, ara de l’autor al suposat lector: 
per què no em seria lícit fer de decisionista, perquè no era present a les deliberacions judicials? 
—“Cur igitur non mihi etiam fas intelligere, et iudicare aliquid in istis? Quia non interfuisti?”—; 
volem subratllar encara una pregunta d’aquest tens diàleg; l’adreçaria novament el lector a 
l’autor, tot recordant-li, a ell que no havia estat cridat al més alt tribunal de Catalunya —és a dir, 
posant-li el dit a la llaga suposadament més purulenta!—, la seva fràgil legitimitat per comentar 
sentències: “Et si, non ingrediebaris Senatum, nec in eo praesens eras, dum haec tractarentur, 
deciderentur, resolverenturque, iterato replices?”.   
972. Historiadors de gran solvència perceben amb menys transcendència que nosaltres aquesta 
faceta del Fontanella erigit en decisionista malgrat no haver accedit a la Reial Audiència de 
Catalunya: J. ARRIETA, El papel de los juristas y magistrados de la Corona de Aragón en la 
‘conservación’ de la monarquía, en “Estudis” 34 (2008), p. 9-59, esp. p. 51-52: “Ciertamente 
tampoco era imprescindible llegar a la Audiencia respectiva para ser reconocido por el valor de 
obra decisionista, como ocurre en el caso de Juan Pedro Fontanella en Cataluña”.  
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corrobora973. Una pregunta roman oberta: seria la falta de consens públic 

entorn d’aquesta aposta agosarada la que privaria les Sacri Regij Senatus 

Cathaloniae decisiones de l’advocat olotí del sufragi públic teòricament 

preceptiu per part de la Diputació del General974? O, simplement, diputats i 

oïdors de comptes s’abstindrien de finançar l’obra fontanellana per dificultats 

econòmiques vinculades a les incerteses polítiques i al dispendiós context 

bèl·lic? 

 

b) El Fontanella decisionista de resolucions alienes a la Reial Audiència de 

Catalunya —a vegades de factura pròpia. 

Joan Pere Fontanella integraria dins la seva obra tot un seguit de resolucions 

completament alienes a la Reial Audiència de Catalunya en les quals ell hauria 

participat com a assessor del titular llec de la jurisdicció —és a dir, com a 

expert en dret amb plena responsabilitat. Per tant, en certa manera, l’olotí 

vindicaria ser reconegut al mateix nivell que els magistrats del més alt tribunal 

del país, on mai fou admès. Ja hem analitzat capítols de les Decisiones 

fontanellanes d’aquesta tipologia. Per exemple, aquells on el nostre home 

desenvoluparia els arguments que l’havien portat, quan feia d’assessor del 

General de Catalunya, a refusar a persones que havien capturat bandits el 

pagament de recompenses prèviament proposades pels diputats975. Fontanella 

proclamaria ben alta la seva convicció de no estar fent res fora de lloc amb tal 
                                                 
973. M. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni cit., p. 123. Precocitat a nivell europeu que no 
vol dir exploració de vies completament inèdites; entre els precedents del gest fontanellà 
trobem, per exemple: a) els Rerum iudicatarum libri IIII de l’advocat davant del Parlement de 
París Anne Robert, editats per primer cop el 1596 —M. HOULLEMARE, Un avocat parisien cit., 
p. 292: “Cette publication est le fruit de l’expérience d’un avocat ayant fréquenté le palais 
pendant plusieurs décennies et conservé la mémoire des affaires plaidées (27 cas, soit un tiers 
environ) ou entendues (44 cas). De plus, dans de nombreux cas, l’auteur a le souci de 
comparer les arrêts rendus par la cour parisienne dans des affaires similaires. (...) Mais cet 
ouvrage, qui n’est pas uniquement jurisprudentiel, s’apparente à un recueil de plaidoyers. (...) 
[Anne Robert] fait le choix de présenter pour chaque affaire des plaidoyers en pour et en contre, 
ce qui donne à son ouvrage toute son originalité.” b) les Decisiones Senatus regni Lusitaniae de 
Belchior Febo, autor de qui llegim aquest comentari certament irònic amb coloratura 
d’autoretrat: “Advocati etiam quandoque decisionatores fiunt”. —J. P. FONTANELLA, Sacri 
Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 213.10.  
974. El fet que cap dels dos volums de Decisiones fontanellanes contingui ni una dedicatòria ni 
unes línies d’agraïment als diputats ja hauria permès afirmar d’entrada que llur finançament fou 
privat estrictament i íntegra. De tota manera, ens n’hem volgut assegurar tot resseguint amb 
deteniment —i sense èxit— milers de deliberacions dels consistoris d’ACA, Generalitat, N-192, 
193 i 194 (pel que faria al vol. I) i ibidem, N-200 i 201 (buscant el sufragi del volum II).  
975. Vegeu l’apartat II.6.4.3. 
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integració o incorporació gens corrent. Era una forma com una altra de legitimar 

el seu gest —i de subratllar-ne l’anomalia. Per si un cas, reforçaria la seva 

posició sia evocant un precedent de Tomàs Mieres —“Hic incipiunt quaedam 

decisiones in domo Deputationis, et illius tribunali factae, quas non erubesco 

inter alias Senatus doctissimas inserere, quia scio non modice fuisse eas 

elaboratas, sequendo nostrum Mieres qui non dedignabatur eas etiam 

allegare976”— sia explicitant que en una causa portada davant la Diputació hi 

arribaven a votar cinc doctors, comptant les dues instàncies, i llur bona 

reputació els reportava sovint ser cridats a la Reial Audiència —“Haec decisio 

non est sacri Senatus: est tamen assessorum domus Deputationis, et Generalis 

Cathaloniae, in qua voverunt quinque doctores, computatis ambis instantiis, 

digni omnes, qui loca occuparent in Senatu, et cum haec scribo, iam unus ad 

eum convolavit egregius senator Philippus Vinyes977”. I l’equiparació de 

resolucions del tribunal de la Diputació amb les de l’Audiència no seria l’únic a 

les Decisiones que ens ocupen. També hi hauria el cas d’un Fontanella narrant 

el criteri que els hauria mogut a ell i un altre advocat, exercint com a assessors 

de la cúria del veguer de Barcelona, a revocar la provisió d’un jutge de 

reclams978. Segons l’olotí, la legitimació perquè tal actuació es tutegés dins les 

Decisiones amb els enjudiciaments de la Reial Audiència vindria de la cura i la 

diligència esmerçades en el cas per ell i l’altre assessor: “Non est haec Senatus 

decisio, sed tamen eorum, qui sicut ille, in iudicando desiderarunt non errare, et 

diligentias fecerunt.” Encara un altre exemple, on Fontanella i dos altres doctors 

en dret a finals de 1625 prendrien una resolució a instàncies del municipi de 

Miravet. Novament, la preparació minuciosa de tal resolució s’entendria mèrit 

suficient per incloure-la a les Decisiones; de passada, l’advocat deixaria caure 

que hi havien participat més juristes que en moltes provisions de la Reial 

Audiència: “Congregati (...) tres doctores, quorum ego minimus eram (...) 

resolvimus, populatores novos pro proprietatibus, quas possidebant, quae 

obligatae fuerant per veteres, teneri ad debita per illos contracta, quae resolutio 

licet non fuerit capta in aliquo Senatu, verum cum sit facta cum magno studio, 

                                                 
976. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 245.1. 
977. Ibidem, cap. 253.22. 
978. Ibidem, cap. 166-167. La cita amb què tanquem aquesta idea és del cap. 167, num. 20. 
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transire potest pro decisione. Nec numerus doctorum erat insufficiens, cum 

aliquibus ab hinc annis experiamur in Senatu fieri causas per tres, et 

quandoque, et saepe nimis, per duos reges senatores dumtaxat”979. En 

definitiva, ens trobem davant d’un altre element revolucionari en l’historial del 

jurisconsult: la ciència i la consciència aplicades en l’exercici professional 

podien tant com l’autoritat règia comunicada als més alts magistrats del país. 

Així, les Decisiones fontanellanes s’erigirien en un paradigma d’adaptació 

d’aquest gènere de literatura jurídica a una constitució política poliàrquica, la 

pròpia de la Catalunya moderna980. Per això hi desfilarien, a més de les causes 

suara vistes, querelles portades i jutjades davant dels processos fiscalitzadors 

o visites de la mateixa Diputació del General981, o una resolució dels 

habilitadors de la Cort General de Catalunya fracassada de 1626 —divuit 

homes, la meitat dels estaments i l’altra meitat nomenats pel rei, que jutjaven 

col·legiadament sobre l’admissió de dret dels que pretendrien assistir a 

l’assemblea política982. 

 

II.9.3. Sobre l’estructura formal i el contingut precís de l’obra  
 

Les Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones no pretengueren, a diferència 

del De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, conformar un 

corpus teòric sistemàtic. No es dotaren d’un ordre estricte, ni material ni 

cronològic, sinó que es limitaren, com hem vist, a aplegar amplis i doctes 

comentaris de jurisprudència judicial generats a partir de l'experiència 

professional de l’autor.  

 
                                                 
979. Ibidem, vol. II (1645), cap. 474.22. Com hem anunciat al principi del subcapítol II.7.1, 
Fontanella no s’inhibeix a l’hora de fer retrets —generalment ben justificats— a l’alta 
magistratura del país. 
980. Ho hem apuntat a J. CAPDEFERRO, Práctica y desarrollo del derecho en la Cataluña 
moderna cit., p. 254-256, en aquests termes: “[Las Decisiones se convertirían] en un reflejo de 
aquella sociedad pactista, poliárquica, con un fuerte componente republicanista que era la 
catalana de su tiempo, donde la monarquía era un polo fundamental de creación del derecho, 
pero no el único.” Segurament l’obra que estem glossant suposa el màxim exponent del 
“pactismo como factor coadyuvante y característico de la literatura jurídica catalana” de què 
parla V. FERRO, Los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII cit., esp. p. 156. 
981. Remetem a tall d’exemple a l’apartat II.6.3.4. 
982. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 228-
229. 
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L'obra s’escindiria en dos volums i es subdividiria en sis-cents capítols —tres-

cents al volum primer i tres-cents més al segon—, cadascun d’ells seccionat a 

la vegada en una quinzena o vintena llarga d’apartats o capites enumerats. Hi 

hauria alguns capítols completament autònoms, però la majoria estarien 

interconnectats en petites sèries, majoritàriament de tres o de quatre unitats 

consecutives. El primer capítol d’una sèrie, en el seu enunciat —argumentum— 

proposaria una o més problemàtiques, que s’anirien descabdellant i relacionant 

amb qüestions colaterals o emergents en el/s capítol/s successiu/s —els 

argumenta dels quals serien habitualment ‘De eadem materia praecedentis 

decisionis’ i, tot seguit, la crida a un subtema específic983. Al final de cada sèrie, 

apareixeria degudament potenciada la resolució jurisdiccional del cas —sovint 

transcrita, de forma parcial o íntegra, amb paraules d’indissimulat orgull si 

Fontanella considerava que havia estat molt receptiva amb el seu treball984. 

Hom es pot preguntar: al potencial lector no li hauria estat més clara una 

estructura amb menys capítols, i que en cadascun d’ells s’exposessin 

exhaustivament tots els arguments suscitats en relació a un litigi? Aquesta 

qüestió mai se l’hauria formulada un operador del dret de l’edat del ius 

commune tardà. Aquest, immers en les urgències de la praxi forense, feia 

incursions a la literatura jurídica decisionista amb indissimulat pragmatisme, per 

buscar-hi, amb la màxima rapidesa possible, el suport de les autoritats 

jurisprudencials i doctrinals als arguments necessaris al propi client, tot servint-

se dels índexs i repertoris temàtics. I Fontanella, sabent-ho, li agilitzaria les 

recerques. Articularia les seves reflexions amb la major coherència interna 

possible a base d’una dissecció dels múltiples punts controvertits que 

concorrien en qualsevulla causa complexa, si s’esqueia atenent a fases o 

                                                 
983. Com totes les regles generals, aquesta també té excepcions. Per exemple, a J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), el cap. 306, tot i no 
indicar-ho al seu enunciat, constitueix un apèndix respecte els capítols precedents.  
984. V. FERRO, Recensió bibliogràfica de: I. LOBATO, Compañías y negocios en la Cataluña 
preindustrial, Sevilla, 1995, en “AHDE” LXVI (1996), p. 1215-1217, en relació al bloc de capítols 
504-509 del vol. II (1645) de Decisiones fontanellanes, que versaria sobre l’abast de la 
responsabilitat dels socis en una societat en fallida. Als cap. 504-508 es desenvoluparien els 
arguments de l’olotí, que advocaria exitosament a favor d’un ric ciutadà honrat barceloní, i les 
rèpliques dels contraris. Com a corol·lari, el cap. 509 oferiria el text de la resolució de 1633 de 
la Reial Audiència amb la modestíssima (sic) valoració final següent: “En qualiter per Senatum 
approbatae meae cogitationes, et vigiliae, et laudati discursus.” 
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incidències processals diverses985. De retruc, administraria els continguts en 

unes dosis més amables, tant per al lector com per al propi autor —que, quan 

calia, deixava que el cansament li imposés un punt i apart en el treball986.  

 

La manca d’un fil conductor estructural i la consegüent disposició capriciosa —

més aparent o més real— de línies argumentals al llarg de l’obra es compensa 

amb sovintejades remissions internes987 i té algunes excepcions. I és que en 

les Decisiones fontanellanes es fan reconeixibles uns grans eixos temàtics que 

poden abarcar des d’una desena fins a una cinquantena de capítols. Estaríem 

parlant d’unitats no identificades en els propis argumenta, sinó més aviat fruit 

de l’anàlisi del lector. Hom ja ha vist com molts dels capítols atinents a 

resolucions de la Diputació del General com a tribunal o de la seva visita es 

presentaven apilats al volum primer —capítols 245 a 258988. Precisament, tal 

volum primer havia començat amb una llarga successió de capítols —del 1 al 

30— consagrats a recusacions de magistrats —el que a l’època es coneixia 

com a causes de sospites— i a matèries connexes989. Fontanella n’era un hàbil 

expert. A continuació, els capítols 31 al 45 versarien quasi monogràficament 

sobre les substitucions fideïcomissàries sovint imposades als primogènits —es 

                                                 
985. A J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 519-
522, trobeu un model exemplar de quatre capítols fontanellans de Decisiones, on: a) es 
resumeixen breument els fets (cap. 519.1-2); b) s’identifiquen perfectament els quatre dubtes 
que formulà el relator del cas, magistrat de la Reial Audiència, i les respostes que hi donarien 
les parts en litigi —cap. 519.3 i s.; cap. 519.10 i s.; cap. 520.1 i s.; cap. 520.4 i s.—; c) es 
refereix la resolució jurisdiccional, se’n transcriu el nucli i se la valora —cap. 520.11 i s.—; d) es 
mencionen incidències esdevingudes en fase executiva i qüestions disputades al voltant —cap. 
520.15 i s.—; e) s’allarga la perspectiva temporalment i processal per analitzar l’hàbil intent d’un 
dels condemnats en la resolució comentada per desvirtuar-ne els efectes —cap. 521—; f) 
encara amb major perspectiva —ara retroactiva—, s’explica com el dossier inicialment s’hauria 
portat davant la cúria del veguer de Barcelona i com se’n conduiria l’evocació a la Reial 
Audiència —cap. 522. 
986. Ibidem, cap. 349.26: "Nunc, calamo non modicum fatigato, sistamus parumper". 
987. Ens sembla particularment castissa la que tanca el cap. 495 del vol. II (1645) tot urgint el 
lector a relacionar-lo amb un altre: “Cum legeris hanc decisionem, recurre statim, et lege etiam 
aliam, quae est in hoc eodem volumen quae incipit Praesuppositis, et sequentem quae sunt 
pene tam affines ut vix una possit separari ab alia.”  
988. Remetem el lector al subcapítol II.6.1.  
989. Un exemple claríssim: el cap. 12 de les Decisiones, enmig d’aquest gran eix temàtic, es 
dedicaria al còmput de graus de consanguinitat i afinitat entre persones en dret canònic i en 
dret civil. Certes relacions de parentiu entre jutges i parts d’una causa justificaven plenament 
recusacions dels primers per part dels segons. Amb blocs temàtics com el fontanellà i altra 
doctrina catalana, s’hauria enriquit encara més el text de S. M. CORONAS, La recusación 
judicial en el derecho histórico español, en “AHDE” LII (1982), p. 512-615. 
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vanaria de ser-ne analista pioner en la seva terra. A partir del capítol 46 i fins al 

51 l’autor s’ocuparia de qüestions testamentàries i de codicils. I així s’anirien 

enfilant grans temes, amb un vincle argumental més poderós o més atzarós. Al 

principi del segon volum es repetiria en certa manera l’operació. Un gran eix 

temàtic inicial —que abarcaria els capítols 301 a 355— tractaria sobre diverses 

matèries relacionades amb l'Església —sens perjudici que se’n parlés en molts 

altres capítols—: règim fiscal de coses de l’Església venudes o de coses 

venudes per eclesiàstics, amplitud de la jurisdicció secular sobre els 

eclesiàstics, contencions entre jurisdiccions seculars i eclesiàstiques, jurisdicció 

suprema del rei sobre barons eclesiàstics, marge permès a religiosos i monjos 

per llegar béns a establiments eclesiàstics, l’assistència al braç secular que 

l’Església podia demanar, etc. Com que el cas seleccionat per tractar sobre 

aquesta darrera matèria hauria suscitat greus controvèrsies sobre una pretesa 

inobservança del dret català, Fontanella saltaria —capítols 356 a 360— a 

l’anàlisi de la lletra i la praxi de la cèlebre Constitució Poc valria de 1481990, i 

així successivament. 

 

Moltíssims dels capítols del primer gran eix temàtic del segon volum de 

Decisiones fontanellanes —i d’altres parts de l’obra sencera— tenen com a 

marc o estan consagrats a les contencions o conflictes entre jurisdiccions 

eclesiàstiques i seculars que tant li abellia preparar al jurista olotí. Per tant, 

inclouen o acaben amb una determinació del canceller de Catalunya. Un dia 

caldrà debatre amb propietat la naturalesa jurídica d’aquest tipus de 

resolucions —judicis de qualitat i no pas de mèrits991— i la component de 

llibertat que suposava que Fontanella les mesclés i confongués amb la 

jurisprudència judicial d’una, dues o les tres sales de la Reial Audiència de 

Catalunya. Ara no toca. Sigui més o menys heterodoxa tal combinació, 

                                                 
990. Sense excloure que, després d’aquesta sèrie de cinc capítols, el tema del control de 
l’Observança del dret pogués reaparèixer en passatges ulteriors, J. P. FONTANELLA, Sacri 
Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 360.26: “Alia de hac materia, quae 
videas, habes infra in aliqua alia decisione. Et cum his (parce longitudini forsan non inutili) 
habes hanc nodosam iudicij contrafactionis constitutionis materiam satis explanatam.” 
991. Ibidem, cap. 338.12: “[Videbis] dominum cancellarium esse solum iudicem qualitatis, ad 
effectum dumtaxat declarandi, ad quem spectat cognitio illius causae, cuius ratione est firmata 
contentio, non quae ex partibus fovet iustitiam in meritis”.  
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provisionalment la subscriurem a base de posar l’accent en dos aspectes: que 

l’eclesiàstic d’altíssim rang nomenat pel rei que resolia les contencions era el 

president de la primera de les aules de l’Audiència; b) que mantes vegades —

no pas sempre—, malgrat no hi estigués obligat, dictaminava aconsellat per 

algun/s magistrat/s de la mateixa Audiència prèviament elegits —la forma com 

Fontanella ho remarcaria no és gens innocent992. El que farem a continuació, 

com a modest homenatge a Joan Pere Fontanella i a la seva passió per a 

aquesta tipologia d’assumptes, és veure de prop un parell d’afers que es 

traslladarien a almenys una desena de capítols de les Decisiones on 

interactuarien contencions de juriscicció i resolucions ordinàries de la Reial 

Audiència. No en va, els elements més controvertits per la seva complexitat 

jurídica serien que atraurien l’atenció del nostre home a l’hora de confegir la 

seva segona gran obra de doctrina. L’exercici servirà en certa mesura com a 

model de les possibilitats que la interpol·lació d’al·legacions i literatura jurídica 

pot oferir als investigadors que vulguin reconstruir plets i controvèrsies. 

 

Per començar, identifiquem el lligam material que es dóna entre tres tàndems 

de capítols de decisiones —els 333-334, 458-459 i 516-517993. Tenen en comú 

el fonamentar-se sobre un embullat litigi suscitat a partir del 1622 entre el 

municipi i el capítol de la Seu de Tortosa. Quin en seria l’objecte? Una 

carnisseria erigida pel capítol i uns pretesos drets de pastura als termes 

                                                 
992. Vegeu, per exemple, ibidem, cap. 338.18: “Haec ego (...) obtinui declarari (...) die 1 februarij 
1630 per dominum cancellarium, cum tribus magnificis regijs consiliarijs ad id particulariter 
assumptis, uti solet, et electis”. Als subcapítols IV.5.1-2 tractem sobre els consultors del 
canceller i altres qüestions relacionades amb les contencions de jurisdicció. 
993. Els capítols 516-517 s’acomoden dins una sèrie temàtica més àmplia que engloba els 
capítols 510-517 de J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II 
(1645). L’olotí hi emprèn un itinerari que el porta a visitar: a) un afer anàleg al tortosí on ens 
endinsem, que s’hauria ventilat a la dècada de 1610 entre el capítol de canonges i el municipi 
de Barcelona —cap. 510.22-25 i 511.7 i s., hi farem una ullada al capítol IV.5 del present 
treball—; b) un contenciós sobre drets de pastura d’un ramat d’una comunitat eclesiàstica en 
terrenys municipals —però no comunals— de La Selva del Camp —cap. 514, vegeu la 
resolució al cap. 514.14—; c) el litigi sobre la pretensió del mostassà de Girona de comprovar 
pesos i mesures emprats als establiments alimentaris concertats amb el capítol de la Seu de la 
mateixa ciutat —cap. 515, en parlarem a l’apartat IV.5.1.1. Acabat aquest llarg periple, als cap. 
516-517 Fontanella agafa el fil de la carnisseria canonical de Tortosa —naturalment no es pot 
privar d’inserir al discurs referències a algun cas diferent. Volem afegir que el cap. 518 guarda 
una estreta relació amb els vuit precedents —constitueix l’apèndix a la sèrie, com es declara a 
518.1—, s’escriu bàsicament a partir d’informacions obtingudes dels processos barceloní i 
gironí mencionats als punts a) i c). 
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comunals tortosins dels ramats que acabarien sacrificats en tal carnisseria. Cal 

dir que aquest només és un dels diversos focus de tensió entre les dues 

institucions tortosines —a vegades amb el concurs d’oficials regis— a la 

dècada de 1620. Són anys tempestuosos a l’actual capital del Baix Ebre en 

quant a la delimitació de l’àmbit objectiu i subjectiu d’exacció d’una gabella local 

sobre el forment i farina —les Decisiones fontanellanes en celebren sense 

timidesa les batalles guanyades994.  

 

El de carns i pastures tortosines és un cas del qual, pel que fa al patrocini 

municipal, portaria la veu cantant Josep Ramon995 —en deixaria bon testimoni 

als seus Consilia996. Fontanella —amable però no admiratiu envers les qualitats 

de Ramon com a jurista997— hi faria de solista suplent o de corista, igualment 

que Jaume Càncer i el professor a l’Estudi General de Lleida Francesc 

Bafart998. Procedim a contextualitzar el dossier. A través d’una sentència 

                                                 
994. Es tracta d’un complex dossier —suscitaria com a mínim dues contencions de jurisdicció o 
conflictes de competència: ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 108r-109r (27.VI.1626) i 
fol. 122r-123r (15.X.1626)— nascut de diverses pretensions del municipi en relació a 
l’anomenat ‘nou impòsit’ del forment i la farina: a) que estiguessin obligats a satisfer-la els 
eclesiàstics; b) o també les persones que comprarien farines comercialitzades per l’ardiaca de 
la Seu de Tortosa i els seus agents. Sobre aquest segon supòsit, que s’acabaria enjudiciant en 
un fur secular, davant la Reial Audiència de Catalunya, l’advocat que estudiem resumiria els 
seus innovadors arguments —desitjós de protegir la fiscalitat municipal sense atemptar a les 
llibertats eclesiàstiques— a J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, 
vol. II (1645), cap. 300-306; al cap. 305.30 es vanaria amb escassa modèstia de com el seu 
parer hauria influït poderosament en la provisió favorable a la ciutat de 1.VII.1632 del relator 
Raimon Rubí de Marimon; al cap. 306.24 hi llegim un fragment deliciós on és difícil discernir 
què està celebrant vertaderament Fontanella —els seus excel·lents escrits forenses? o el 
resum que n’ha fet l’Audiència?: “En qualiter egregius Senatus elegantissimo calamo 
complexus breviter fuit motiva, in quibus ego meam fundabam intentionem, explicata tam in 
hac, quam in antecedentibus decisionibus ita ut amplius desiderari non valeat”.  
995. Remetem al subcapítol II.7.2, on hem fet unes reflexions sobre el treball en equip dels 
advocats aconduïts per Tortosa a Barcelona a finals de la dècada de 1620. 
996. J. RAMON, Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae Regiae principatus 
Cathaloniae. Primum volumen, Barcinonae, Ex Typographia Stephani Liberòs, 1628, cap. 55-
59. 
997. Al seu respecte alterna propòsits més i menys favorables; entre els primers, J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 516.1 o 333.8; 
entre els segons, el verb ‘posuit’ del propi cap. 333.8 —vegeu supra, on hem parlat d’aversió a 
la literatura consiliar—, o el cap. 511.4 —on, a la pràctica, insinua que ni Ramon ni Acaci Antoni 
de Ripoll haurien llegit bé passatges de juristes castellans cabdals com Jerónimo Castillo de 
Bovadilla o Pedro Núñez de Avendaño—; a la llum del cap. 516.1 cit. es podria sospitar que el 
mer desig de voler aportar dades absents dels Consilia de Josep Ramon en constituiria una 
certa censura; no és així, ibidem i a 516.5 s’evidencia que Fontanella només vol afegir als 
arguments del municipi de Tortosa idees que se li han acudit quan ja era massa tard. 
998. J. RAMON, Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae cit., cap. 59, post 
num. 9, només mencionaria que havia portat el cas amb advocats de renom com Càncer, 
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arbitral de l’any 1516 entre el capítol i el municipi de Tortosa, visiblement el 

capítol s’hauria inhibit condicionalment de tenir una carnisseria privativa per als 

eclesiàstics. L’any 1622 la ciutat suposadament incompliria una de les 

condicions assumides un segle enrere en arrendar el tall de carns local sense 

una subhasta o encant previ. El capítol —que esperava amb arteria la més 

mínima relliscada municipal, segons Fontanella999— es sentiria immediatament 

legitimat per recuperar les seves preteses antigues llibertats d’instituir i 

gestionar una carnisseria pròpia i fer pastar els seus ovins dins el terme de 

Tortosa; i replicaria el municipi —que havia instat un judici possessori plenari— 

amb un interdicte interim o possessori summaríssim, del qual sortiria airós 

gràcies a una provisió de 18 de març de 1623; tal provisió la dictaria ben sol el 

magistrat de la Reial Audiència Hipòlit Montaner i tindria efectes devastadors 

per a la ciutat de cara a la prossecució del cas1000. Fontanella consagra un 

capítol de les seves Decisiones a la protesta formal que articularien els 

advocats del municipi per la injustícia —si bé no contrafacció directa de cap 

constitució— de què, en un assumpte de tanta transcendència, Muntaner no 

hagués ni referit a la seva sala del tribunal la resolució que tenia 

embastada1001. En canvi, Josep Ramon —cada advocat emfasitza l’àmbit que 

carregà sobre ses espatlles?— s’inclina per aprofundir sobre una altra qüestió 

emergent del cas: que, segons el capítol catedralici tortosí, la provisió de 18 de 

                                                                                                                                               
Fontanella i Bafart en el moment d’excusar-se per no haver, el març de 1623, assolit una 
resolució favorable a la ciutat de Tortosa. A Bafart, per cert, el retrobarem al capítol IV.1. 
999. Vegeu com ho diu J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II 
(1645), de manera més descarada —cap. 516.1— o més subtil —cap. 333.8. A J. P. 
FONTANELLA, Jesus Maria cum utroque Ioanne. Pro civitate Dertusae contra reverendum 
capitulum, in causa contentionis super macello cit., l’olotí fins i tot apunta que el capítol s’hauria 
servit de certes cauteles per conduir a la situació de 1622; aventurem: potser hauria promogut 
que no hi hagués licitadors a la subhasta que quedaria deserta? l’advocat reserva el tema per a 
la causa petitòria a venir, nosaltres també el deixem per a una ocasió futura.  
1000. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
516.20: “Quae resolutio vix dici potest quot damna causavit, et causat in dies in prosequutione 
aliarum causarum ad tollendum istam manutentionem, sic ut dictum est datam, deinde 
introductarum.” Al cap. 516.1 l’olotí ja havia advertit dels avantatges d’ostentar la possessió 
material d’un dret de cara a qualsevol disputa: “multa sunt commoda possessionis; maluit 
possidendo litigare super possessorio, quam non possidens contendere super petitorio”.  
1001. Ibidem, cap. 517. Presumim que la resolució de les tres aules de la Reial Audiència de 
14.XI.1613 citada al cap. 517-10 en realitat seria de 14.XI.1623. Potser arran d’aquesta, tindria 
lloc sobre el cas un altre pronunciament d’Hipòlit Montaner (18.XII.1624), confirmat per Jeroni 
Santjust (18.III.1625)? ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 225v-226v (10.IX.1629), ens 
assabenta de l’existència de tals provisions, que no deurien alterar subsancialment la 
possessió cautelar del capítol. 
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març de 1623 no seria respectada pel municipi, el qual blocaria l’entrada diària 

a Tortosa de vuit moltons destinats a la carnisseria dels canonges —volem 

afegir que, amb la imprescindible col·laboració de les autoritats règies del 

districte, la ciutat impulsaria altres mesures de resistència1002—; 

conseqüentment, els eclesiàstics instarien que el municipi fos objecte d’un 

procés de regalia per haver contrafet l’usatge Iuditium in curia datum. Aquí 

seria Josep Ramon qui, en una data no determinada, persuadiria el ministre 

regi Lluís Besturs —per exemple, a base de demanar que el fisc regi 

s’incorporés a totes les actuacions passades i en curs1003. Com el lector pot 

comprovar, el dossier s’anava enrevessant —i a fe que n’estalviem 

ramificacions insospitades, per exemple cap al món gremial, significativament 

subjecte a tutela municipal1004. 

 

Tornem al nucli principal del cas. El seu quid seria que, un cop aconseguida la 

possessió cautelar del dret de tallar carns, el capítol no tindria cap interès en 

què es tractés l’interdicte possessori plenari que la ciutat havia instat 

prèviament. Per això, quan aquest avancés a gran velocitat, a les darreries de 

la primavera de 1628, els canonges proposarien una excepció declinatòria de 

fur per traslladar el litigi a la jurisdicció eclesiàstica1005. Joan Pere Fontanella 

                                                 
1002. Ibidem, fol. 109r-110r i 110v-111v, dues declaracions de 27.VI.1626 del canceller de 
Catalunya Pere de Puigmarí en sengles contencions de jurisdicció entre la cúria de l’aleshores 
bisbe-cardenal de Tortosa i les cúries seculars del sots-veguer i el lloctinent del batlle regi de 
Tortosa. Tals conflictes competencials vindrien motivats per les diferències del capítol de la Seu 
amb els dits sots-veguer i lloctinent de batlle regi i també amb els paers de Tortosa arran de 
procediments patits pels referits oficials laics per haver publicat els 13 i 14.IV.1623 —menys 
d’un mes després de la provisió d’Hipòlit Muntaner— unes crides del municipi que prohibien 
severament a les persones seculars tallar carns a la carnisseria del capítol o custodiar bestiar 
del mateix capítol. Puigmarí reconeixeria la legitimitat de la jurisdicció eclesiàstica per entendre 
sobre l’afer sempre i quan aquesta es limités a actuar per via ordinària, no pas com ho faria 
contra invasors de béns de l’Església.  
1003. J. RAMON, Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae cit., cap. 60. 
1004. Vegeu a ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 102r-103r i 111v-112v, dues 
declaracions de 31.X.1625 i 13.VII.1626 del canceller de Catalunya en contencions de 
jurisdicció interrelacionades entre la cúria del llavors bisbe-cardenal de Tortosa i el veguer i els 
jutges ordinaris de la mateixa ciutat. Tals contencions les haurien promogudes les diferències 
de la comunitat de ligallers de Tortosa amb el capítol de la Seu i el majoral dels seus ramats —
Guillem Codures— a partir d’uns procediments executius fets contra Codures per valor de vint-
i-cinc lliures per no haver declarat la pretesa malaltia que tenien algunes de les seves ovelles. 
El canceller postularia —i insistiria— que la cúria secular fos competent sobre l’afer, sempre i 
quan es procuressin les màximes garanties en els procediments contra el controvertit majoral.   
1005. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 333.9, 
denuncia sense ambages l’estratagema capitular de buscar el judici que a priori li podria 
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s’empiparia com una muga davant d’aquesta acció “intol·lerable a Dé[u]”, 

perquè se la temia i sobretot perquè en el seu moment l’havia predita a Hipòlit 

Muntaner —la qual cosa feia encara més irritant la seva provisió de 16231006. 

De bon o de mal humor, l’hora era arribada de plantejar una contenció de 

jurisdiccions. Feta una primera empenta al procés1007, els membres de l’equip 

jurídic municipal trigarien força mesos a implicar-s’hi decisivament —amb les 

preceptives prorrogacions i la impaciència del canceller— per una suma 

d’almenys tres factors: una severa falta de liquiditat, la necessitat de solventar 

prèviament el tema d’Alcanar i una malaltia prou durable de Josep Ramon1008. 

Joan Pere Fontanella, després de tenir a casa el procés durant força temps —

cosa habitual en ell—, tot desoint estirades d’orelles del canceller i d’altres 

operadors jurídics perquè el restituís1009, reeixiria a fer l’al·legació jurídica que 

hem localitzat a la Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona1010. 

Segons diria, s’hi hauria hagut de concentrar de manera exclusiva1011 per ser 

                                                                                                                                               
resultar més benigne: “Absoluto, et finito eo iudicio interim summarissimo, et possidente iam 
pacifice capitulo in vim declarationis in eo factae in sui favorem, voluit civitas procedendum 
ulterius in causa in Regia Audientia, ut super reliquis definitive declararetur, et quia probationes 
omnes erant iam factae, petijt in causa concludi. Capitulum cum per declarationem in interdicto 
interim factam, haberrt (sic, haberet) iam quod exoptaverat, satius ducens in curia 
ecclesiasticae, ubi in effectu magis de illis iudicibus confidebat tanquam sui ordinis, et saltem in 
dubio, Ecclesiae favorabilioribus, quam in Regia Audientia, ubi e contra, iudices sunt seculares, 
litigare, opposuit fori declinatoriam”. 
1006. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), carta fontanellana de 2.VI.1628: “La 
contentió que ha fermat lo capítol és intol·lerable a Dé[u], no sé com ho pendran estos senyors. 
Aquí recordarem que·ls ho [h]avíam dit mil vegades, informant en lo interim que a la postre 
vindrian a d'assò, però Déu nos aiudarà.” 
1007. ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 225v-226v (10.IX.1629), ens informa que la 
ciutat presentaria dues sèries d’articles el 4.VII i el 21.VII.1628.  
1008. Hem apuntat aquestes incidències al subcapítol II.7.2. Qui vulgui resseguir-les amb detall, 
pot fer una lectura minuciosa d’ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), cartes de la 
tardor de 1628 i l’hivern de 1629. 
1009. N’hem donat exemples en relació a Alcanar al capítol II.4; per al cas que ens ocupa, ens 
remetem a ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), cartes de 28.II i 21.III.1629 del 
síndic de Tortosa Gabriel Martí Burguès —transcrivim la darrera: “Lo canceller no ha volgut 
porrogar la contentió de les carnisserias sino per deu dias, que finiran a 30 del present, y que 
no farà altras porrogations fins que misser Fontanella li haja tornat lo procés, que·l té dos 
mesos ha per fer lo memorial. No obstant que cada dia yo y lo notari lo solicitam que·l torne y 
fassa lo memorial, may [h]y podem aribar.”  
1010. J. P. FONTANELLA, Jesus Maria cum utroque Ioanne. Pro civitate Dertusae contra 
reverendum capitulum, in causa contentionis super macello cit. 
1011. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), carta de 7.III.1629 del propi Joan Pere 
Fontanella: “En lo de les carnisseries lo doctor Ramon, a qui Déu aiude, tingué molts mesos lo 
proçés per a fer lo memorial y no·l féu. Ara me l'han portat a mi. Assegure a vostres 
magnificències hi estich actualment treballant y no m'ocuparé en altre negoci de importàntia 
que aquest no estiga a punt, y en [h]aver-lo fet lo enviaré a vostres magnificències, a qui Déu 
guarde."  
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d’una gran dificultat i voler comptar amb el consens dels altres dos advocats 

aconductats per Tortosa al cap i casal1012. Resumidament, la complexitat 

vindria de què, a partir del moment que la provisió de 1623 havia declarat 

cautelarment la possessió capitular, els canonges entenien que qualsevol atac 

municipal a aquesta possessió els col·locava en posició de reus —i, per tant, 

havia de prevaldre llur jurisdicció eclesiàstica, concretament la del bisbe de 

Tortosa. Per desvirtuar tal prevalença, Fontanella no es podria servir del 

principi general “ne continentia causae dividantur”, puix el dret canònic no el 

reconeixia sobre gent subjecta a furs diferents. L’olotí s’hauria de fer fort en 

subratllar el vincle íntim entre les causes possessòria interim i plenària, tot 

deixant clar que en aquella alçada de procés el seu client no aspirava a què es 

tractés cap mèrit d’un judici nou, com seria un plet petitori o de propietat. Així 

s’assegurava de mantenir-se en el marc del judici ja iniciat davant la Reial 

Audiència; reforçava la seva posició la reserva futura de mèrits del possessori 

plenari que Muntaner havia contemplat al final de la seva odiada resolució. De 

tot plegat en veiem una síntesi als ja referits capítols 333-334 de les 

Decisiones1013. Que, com s’escau, es clouen amb la resolució de 10 de 

setembre de 1629 del canceller i tres consultors, a favor de la cúria secular1014. 

                                                 
1012. Ibidem, carta de 28.III.1629 d’un Fontanella irritadíssim amb les acusacions del síndic: “En 
lo de la contentió podia Martí [h]aver escusat lo que ha scrit, que dies ha que lo canceller té lo 
proçés, y la causa de la dilatió és estada la difficultat de la causa, que com los ecclesiàstichs 
són de different for, temem que·ls pugam compel·lir, que qui és estat jutje del possessori ho 
puga ésser del petitori. Aguardam que lo senyor Ramon se lleve, que serà despús demà, y 
acabarem de pèndrer-hi resolutió, que és negoci de importàntia y difficultós”. El mateix dia el 
pobre procurador —segurament després de rebre un xàfec d’improperis de l’advocat— hauria 
de confirmar tant la restitució del procés com la complexitat del dossier, que hauria alentit el 
treball dels juristes: “Misser Fontanella ha restituït lo procés de la contentió y encontinent lo 
canceller lo ha fet portar al relador de las contentions y, vist aquell, nos ha dit que informàssem, 
que la vol despedir a tota diligència. Misser Fontanella y misser Càncer avuy en la consulta ne 
han tractat y mirat alguns libres y la tenen per perilosa.” Ibidem, el 25.IV.1629 Joan Pere 
Fontanella serviria freda la seva venjança, tot imputant al síndic no haver aprofitat la 
recuperació de la salut de Josep Ramon per fer que es reunís amb ell i Jaume Càncer: “En lo 
de la contentió, jo he tingut grans dificultats després de [h]aver molt mirat lo negoci, y volguí 
una iunta ab misser Càncer, y ell, després de [h]aver-me oÿt, conegué les hi [h]avia. Restàrem 
que, pus misser Ramon anava de millora y ell ere lo qui [h]avia guiat esta causa, aguardàssem 
uns quants dies que estigués millor per resolre-[h]u tots iunts. Martí tenia lo càrrech de fer-nos 
iuntar. Jo estich molt a punt, y [h]u estaré sempre per a servir a vostres magnificències.” 
1013. Recordem quelcom ja avançat al subcapítol II.9.2: que el cap. 334 de les Decisiones 
fontanellanes és una hipertextualització de l’al·legació sobre Tortosa localitzada al BICAB a què 
hem al·ludit.  
1014. ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 225v-226v. Pere de Puigmarí dictaria la 
resolució aconsellat pels magistrats Josep Roca, Ramon Rubí de Marimon i Lluís Besturs. 
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Entre una cosa i altra, la contenció hauria trigat més d’un any i tres mesos a 

resoldre’s. Ens dol que no s’hagi conservat la correspondència on podríem 

llegir la reacció de Joan Pere Fontanella1015, imaginem força bufada a la llum 

de les ratlles que dirigeix obertament al lector, tot remetent-lo a altres casos 

relacionats —per ser precisos, al de Balaguer que analitzarem uns paràgrafs 

endavant.  

 
“Quibus attentis regius cancellarius (...) declaravit in favorem curiae secularis Regiae 

Audientiae, ut scilicet in ea continuaretur causa, et tetigit regius cancellarius in 

declaratione praedicta, omnia fere motiva, quae ego superius in favorem huius opinionem 

adduxi, et signanter, quod possessionem Ecclesia a iudice laico habuerat, de qua in 

principali causa erat agendum. Placent haec tibi? Forsan. Sed ego non ero satisfactus, nisi 

te videro legentem, et attente considerantem alias decisiones infra de hac eadem materia, 

pro civitate Balagarij, quae incipiunt a num. 340 ni fallor.” 

 

Abans d’obeir la remissió del mestre i transportar-nos a les terres catalanes de 

Ponent, ens interroguem per com acabaria el litigi secular que el canceller 

hauria validat. Els capítols 458-459 de les Decisiones ens assabenten d’un 

interessant cúmul d’estira-i-arronses processals. I és que el magistrat de la 

Reial Audiència Jeroni Guerau, en mans de qui retornaria la causa possessòria 

—ara no pas en virtut d’interdicte interim sinó plenària1016—, s’excediria en les 

seves atribucions i a l’hora de dictaminar, a favor de Tortosa, envairia mèrits del 

judici petitori, també en benefici del municipi. Mentre la ciutat demanaria 

l’execució de la provisió, el capítol de la Seu suplicaria a l’altra sala de 

l’Audiència per considerar nul·la la resolució precedent. Aleshores es 

plantejaria un combat sobre si tocava tornar a enjudiciar el cas al jutge a quo o 

al jutge ad quem. Fontanella pretendria haver fet un sobreesforç, més enllà del 

                                                                                                                                               
Advertim que J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), 
cap. 334.22, equivoca l’any de la data —posa 1626 en comptes de 1629. 
1015. Dissortadament, no es conserva el registre de correspondència rebuda pel govern 
municipal de Tortosa que exerciria entre l’Ascensió de 1629 i la de 1630. 
1016. Guerau —que inferim d’ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 225v-226v cit.— es 
devia haver subrogat en l’enjudiciament del cas arran del traspàs d’Hipòlit Montaner l’any 1626 
—J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 196.   
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que fóra necessari, a l’hora d’argumentar a favor del seu client1017. 

Reeixidament, puix les aules del canceller i del regent la Cancelleria reunides 

s’inclinarien pel jutge a quo el 6 de març de 16341018. Infatigable, el capítol 

pugnaria per revocar tal determinació davant la tercera aula de la Reial 

Audiència. Al rival, l’èxit li arribaria un altre 6 de març, aquest cop de 1638, de 

la mà de Miquel Joan Magarola. Molt contrariat, Joan Pere Fontanella 

acomiadaria el tema —a Decisiones de moment no en sabem trobar dades 

posteriors1019— amb una de les seves sovintejades reflexions sobre la 

mutabilitat dels criteris dels homes —a la qual no eren aliens els jutges— i amb 

un consell als lectors de fugir de la litigiositat per no veure’s exposats a tal 

mutabilitat: 

 
“Vidisti diversitatem opinionum? Vidisti naturae humanae fragilitatem? Roga ergo 

Dominum pacis, ut eam semper in domo tua habeas a litigijs liberata, et interim iudica inter 

has diversitates, emum ego iam aperui sensum.1020” 

 

Arribats aquí, ens toca complir amb la instrucció fontanellana de passar del 

capítol 334 al 340 de les seves Decisiones, on topem amb un assumpte 

emparentat amb el de Tortosa emmarcat a la Noguera. Entremig, tenim ocasió 

de llegir-ne un d’esdevingut a Tarragona, arran de l’embargament de viandes 

comprades a la carnisseria eclesiàstica que se li féu a una serventa del 

procurador fiscal de la mensa arquebisbal —no precisament l’entorn més 

domèstic i immediat dels dignataris religiosos. Aquí el client de l’olotí no seria 

del bàndol municipal, ben al contrari seria l’arquebisbe tarragoní. Fontanella 

aconseguiria que en una contenció de jurisdiccions el canceller de Catalunya 

declarés propi del fur eclesiàstic l’enjudiciament dels efectes de l’aprensió de 

                                                 
1017. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
458.19: “Haec sufficiebant pro responsione ad priorem obiectionem, sed meus calamus hic non 
sistit, nec meus animus hic quiescit, quia non debeo reliquere sine declaratione, et legitima 
sustentatione, et fortificatione illud, quod dixi, iudicem, qui semel iudicavit, si nulliter, posse 
iterum valide iudicare.”   
1018. Ibidem, cap. 459.13-14.  
1019. La qual cosa no resulta sorprenent, si tenim en compte que l’any 1639 els dos volums ja 
estarien llestos i haurien rebut les oportunes censures i llicències; els afegitons hi serien 
escassos. 
1020. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
459.23.  
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les carns en qüestió1021. Travessat aquest gual, ens aboquem, ara sí, al cas de 

Balaguer1022. I és que aquesta ciutat, igual que Tortosa, Girona o Vic, 

mantingué aconductat Joan Pere Fontanella, i també el seu gendre i soci fidel 

Francesc Pere Rubí1023, a més de Josep Queralt1024. A tots tres els abocà a una 

dedicació intensa ―i prou lucrativa, sigui dit de passada1025― sobre un plet de 

la màxima transcendència, perquè tocava de ple el sector més dinàmic de les 

finances municipals balaguerines al segle XVII ―la carnisseria1026―, contra un 

rival molt poderós, el capítol de la Seu de Lleida ―gran ramader1027, que 

administrava una potent Pia Almoina.  

 

Les diferències entre el govern local i la institució eclesiàstica esclatarien a 

principis del segle XVII ―quan successives concòrdies biennals o triennals 

                                                 
1021. Ibidem, cap. 336-338. A la llum d’aquestes decisiones, el lector li pot resultar familiar el 
contingut de la següent al·legació jurídica: J. P. FONTANELLA, F. LLEUGER, CASANOVES i 
CREUS, Jesus Maria cum utroque Ioanne. Pro Illustrissimo Archiepiscopo Tarraconae. Contra 
Syndicum eiusdem Civitatis. Super contentione, BICAB, Sala d’al·legacions, vol. 145, ítem 17 
d’un volum factici. 
1022. Serveixi com a porta d’entrada a la capital de l’actual Noguera J. M. FONT i RIUS, El 
antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer, en “AHDE” LII (1982), p. 5-110, on es ressenya 
la bibliografia clàssica sobre la història local i s’analitzen successivament —i es transcriuen en 
alguns casos— els privilegis comtals i reials que configuraren jurídicament el municipi, les 
Consuetudines Balagarii emparentades amb les Ilerdenses i diverses ordinacions 
baixmedievals.  
1023. Sobre el moment en què s’hauria iniciat l’aconductament de Fontanella per part de 
Balaguer, ens remetem a una petita nota autobiogràfica ―a Sacri Regij Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. I (1639), cap. 100.11― on l’advocat es vanaria d’haver procurat al municipi 
unes primeres victòries davant del capítol de Lleida, en incidències processals, a mitjan dècada 
de 1610. 
1024. Estem temptats d’identificar aquest Josep Queralt, que figura com a advocat aconductat 
per Balaguer juntament amb Fontanella i Rubí en un memorial de 1633 de l’ACNO ―registre 
1910, top. 573―, amb el doctor en drets que l’any 1609 era proveït assessor ordinari del 
veguer i el batlle de Balaguer, P. SANAHUJA, Història de la ciutat de Balaguer, Barcelona, 
Editorial Seràfica, 1965, p. 162. 
1025. A ACNO, registre 1910, top. 573 cit., a través dels comptes impecablement portats durant 
la tardor del 1628 pel jurista de Balaguer Gaspar Padellàs durant la seva estada a Barcelona, 
ens assabentem que Fontanella percebria com a mínim quinze lliures i mitja en només dos 
mesos, a més de les cinc lliures d’aconductament anuals fixes, en concepte de reunions i 
informacions a magistrats. 
1026. M. J. VILALTA, Balaguer a la Catalunya moderna: Creixement econòmic i estabilitat social 
(segles XVII i XVIII), Lleida, Pagès Editors, 1990, p. 177-178 i 230-234, sobre com 
l’arrendament del tall de les carns seria, de lluny, la font d’ingressos més elevada de la capital 
dels Aspres al segle XVII. Al XVIII seria privat d’aquesta primacia doblement, per l’arrendament 
de consum de vi blanc i negre i pel de drets sobre serveis públics de molins, ibidem, gràfic de la 
p. 181. 
1027. J. OLIVARES, La conflictivitat entorn dels béns i usos comunals, dins d’E. BELENGUER et 
al. (ed.), “Els béns comunals a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII)”, Barcelona, R. 
Dalmau, 1998, p. 81-100, esp. p. 97-98.  
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signades a partir de 15351028, sinó abans, es demostressin inadaptades a les 

noves conjuntures econòmiques―, i s’anirien reobrint episòdicament al llarg 

d’almenys cent cinquanta anys1029. Quin seria l’objecte dels desacords ―amb 

inevitables variacions a mida que passés el temps―? L’existència, l’amplitud i 

l’eventual reciprocitat de certes servituds d’empriuar en predis del rival. Més 

concretament, almenys en un principi, la mesura en què els ciutadans de 

Balaguer podien legítimament abeurar, péixer o apletar els seus ramats en els 

termes o llocs de Vallfogona, el Timonal, la Saida i les Penelles altes1030, en 

mans del capítol de la Seu1031 ―posteriorment també es parlaria de caça i de 

tala de llenya als mateixos termes i també al Sot de n’Alemany1032. Entre 1717 i 

1758 es litigaria en sentit invers, el capítol catedralici lleidatà maldaria per 

veure’s reconegut l’exercici de drets similars al terme de Balaguer.  

 

Al nostre Fontanella, a l’hora d’enfilar reflexions per a les Decisiones Sacri 

Regii Senatus Cathaloniae1033, no el captivaria pas la salsa del plat, és a dir les 

                                                 
1028. A ACNO, registre 1898, top. 571, llegim còpies de dues d’aquestes concòrdies, amb una 
projecció de tres anys a partir de 1.V.1568 i de 31.V.1599 respectivament. Al costat de 
Balaguer signava el municipi de Térmens. 
1029. Ibidem, 10/19 i s., documents processals de 1681/82, 1700, 1717 o 1753.  
1030. El lloc de les Penelles altes és l’identificat a Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. 
10, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1983, p. 434, no pas el nucli de població 
autònom i homònim de la mateixa Noguera. Aquest darrer, per cert, també tindria els seus plets 
sobre emprius, per exemple amb els veïns de les Ventoses a l’edat mitja o amb els de Butsènit 
a la moderna, F. AMORÓS, Història de les Penelles: 1084-1984, Lleida, IEL, 1984, p. 56 i 84.   
1031. En les múltiples concòrdies entre 1535 i 1599 com les amunt referides, essencialment s’hi 
havia pactat una renúncia dels homes de Balaguer i Térmens a aprofitar-se il·limitadament de 
les pastures, aigües i altres recursos dels quatre termes controvertits a canvi de rebre la meitat 
del que reportaria l’arrendament a un tercer de tals elements. L’altra meitat restaria en mans del 
capítol de la Seu de Lleida. 
1032. El que seria determinant en aquests litigis noguerencs no serien tant els recursos hídrics i 
els seus drets d’ús —com s’analitza coherentment a M. R. PÉREZ, Aguas y pastos; luchas y 
alianzas por el control del valle de la Huecha entre la ciudad de Borja y el monasterio de Santa 
María de Veruela, dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", 
Barcelona, 2003, vol. III, p. 737-753— sinó la riquesa de pastures d’hivern i la proximitat als 
nusos viaris que comunicaven amb la serralada pirinenca oriental —J. OLIVARES, Viles, 
pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria cit., p. 164 i s., on justifica que, a més de la 
Noguera, l’Empordà i el Baix Camp fossin les actuals comarques amb més plets relacionats 
amb béns comunals a l’alta edat moderna catalana. I. ROS, La ramaderia transhumant i la 
Prohomenia de Carnisseries de la Paeria de Lleida a l’entorn del 1600, dins de “La Lleida del 
segle XVII”, Lleida, Pagès ed. i Ateneu Popular de Ponent, 2001, p. 113-123, esp. p. 118, ha 
estimat que “la transhumància pirinenca portava cada hivern a la regió més propera a la ciutat 
de Lleida més de 100.000 ovelles, que a partir de primers de gener començaven a parir i criar 
una xifra un xic inferior de corders”. 
1033. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 340-
343. 
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vicissituds de la part més prosaica i substantiva d’aquell litigi que: a) s’havia 

desencadenat el 1601 amb la confiscació al Timonal de dos-cents quatre caps 

de bestiar de l’arrendatari del tall de les carns de Balaguer per part d’agents 

diversos dels canonges de Lleida; b) s’havia inflamat amb les ordres 

d’enderrocament de qualssevulla cabanes i barraques d’ús ramader que els 

ciutadans de la capital dels Aspres tinguessin a Vallfogona i als demés termes 

amunt referits; c) després de nous segrestos ―de cent cinquanta-cinc caps el 

1615, per exemple―, d’altres mesures atemptatòries i d’incidències vàries, 

havia donat lloc a dues provisions declaratives a la Reial Audiència, una de 21 

d’abril del 1616 favorable al capítol amb Josep Roca com a relator, i una altra 

revocatòria de 27 de novembre del 1628 dictada per Ramon Rubí de Marimon 

arran d’un recurs de suplicació interposat exitosament per Balaguer i els seus 

habitants1034. En aquest llarg camí, l’advocat s’hauria vist sobretot abocat a 

provar amb recursos dispars la possessió de la servitud pertorbada dels 

balaguerins. 

 

Per al Fontanella autor de doctrina, el tall per alimentar els seus lectors es 

suscitaria pròpiament després de la conclusió del 1628, i també després d’una 

primera provisió executòria de 29 de gener del 1629. Aleshores el capítol de 

Lleida, acorralat ―segons l’olotí―, aconseguiria que els seus juristes ―un 

notabilíssim Benet Anglasell, recolzat per dues primeres espases com un 

Jaume Càncer senil i Felip Vinyes― suquessin llurs millors plomes d’oca de 

bell nou1035. Aquests atacarien que amb una sentència règia s’haguessin 

imposat i/o declarat servituds en béns del patrimoni del seu client i, per tant, de 

l’Església; i oposarien hàbilment, d’una forma inusitada en aquell moment 

processal, una excepció declinatòria de fur, per allunyar el seu patrocinat de la 

força de constricció del més alt tribunal regi a Catalunya, a base d’acostar-lo a 
                                                 
1034. Hem extret les dades contingudes en aquestes línies de diversos documents de l’ACNO, 
top. 571, 572 i 573, d’al·legacions jurídiques i textos de Fontanella citats o a punt de mencionar-
se, finalment de la sentència del canceller de Catalunya de 14.XII.1629 que també referirem 
aviat. 
1035. B. ANGLASELL, J. CÀNCER, F. VINYES, Iesus Maria. Allegatio pro decano et capitulo 
Ecclesiae Sedis Ilerdae, et fisco curiae ecclesiasticae Barcinonae, contra syndicum civitatis 
Balagarii, et fisci regij procuratorem. In causa contentionis suscitatae,occasione litis, quae ducta 
fuit ad in Regia Audientia inter duas partes. AHG, Fons Pella Forgas, capsa 219, item I.3.25.30, 
fol. 250-255.  
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la cúria del bisbe de Barcelona (no pas de Lleida)1036 ―s’obriria així un conflicte 

entre jurisdiccions eclesiàstica i secular, sotmès a la discreció del canceller i 

tres dels seus doctes assessors ocasionals. Fontanella i els seus col·legues, 

per defugir la regla de la prevalença de la jurisdicció del reu, maldarien per 

eclipsar el rol d’actor dels balaguerins tot subratllant que el seu recurs a la 

justícia havia estat la resposta a una provocació prèvia d’agents del capítol de 

Lleida. Els contraris els rebatrien fàcilment l’argument i arribarien a posar en 

dubte la coherència de l’acció de retenció possessòria emprada pels rivals, 

amb innegables conseqüències processals1037. L’olotí s’esforçaria per debilitar 

la component dominical i per reforçar la jurisdiccional del senyoriu dels 

canonges lleidatans, per consolidar el dossier en la via del que avui 

anomenaríem dret públic i fer-hi ineludible l’autoritat del monarca —qui, sinó el 

rei, era la font última de tota la jurisdicció, en disposava per mecanismes de 

delegació o d’alienació i en podia condicionar l’exercici? Aquests i altres 

elements abocarien a una resolució de 14 de desembre de 1629 força 

estimatòria dels arguments fontanellans1038. La qual cosa no suposaria pas la fi 

dels litigis, sinó la reconducció d’aquests en les seus jurisdiccionals pertinents. 

El 1630 o el 1638 Balaguer i el capítol de la Seu de Lleida subscriurien 

convenis puntualment, però no aconseguirien pas neutralitzar llurs 

controvèrsies1039. Amb raó a Joan Pere Fontanella li vindria al cap la imatge 

                                                 
1036. Un cop més J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II 
(1645), cap. 340.2, ironitzaria sobre la fugida endavant cap a la jurisdicció eclesiàstica del rival 
del seu client: “Videns capitulum, se non posse evadere executionem, nec illam impedire 
remedijs ordinarijs: sententiae enim sacri Senatus executioni mandari debent praestita 
cautione, confugit ad aliud valde extraordinarium, nempe ad declinatoriam fori opponendam.” 
1037. B. ANGLASELL, J. CÀNCER, F. VINYES, Iesus Maria. Secunda iuris, et facti allegatio, pro 
syndico decani, et capituli Ecclesiae Illerden. in causa contentionis iurisdictionis, inter curiam 
ecclesiasticam, et Regiam Audientiam. Contra syndicum civitatis Balagarii. AHG, Fons Pella 
Forgas, capsa 219, item I.3.25.28, fol. 237-246. 
1038. ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 233v-235r. La resolució del canceller Pere de 
Puigmarí, abat de Sant Miquel de Cuixà, seria avalada per Joan Magarola, Jeroni Guerau i 
Miquel Carreras. Ens consten un mínim de cinc al·legacions jurídiques redactades per Joan 
Pere Fontanella i Francesc Pere Rubí en relació amb l’intens iter que abocaria a aquesta 
sentència de 14.XII.1629 —BICAB, Sala d’Al·legacions, capsa 145, ítems 7, 12, 12bis, 19 i 22 
d’un volum factici. Les citem de forma completa al capítol bibliogràfic que tanca el present 
treball, sens perjudici de recordar breument el text de major relleu, ja referit al subcapítol II.9.2 
—al passatge on hem parlat d’hipertextualització—: J. P. FONTANELLA, F. P. RUBÍ, Pro 
universitate civitatis Balagarii, et fisci procuratore Curiae secularis Regiae Audientiae cit. 
1039. Vegeu, només a tall d’exemple, J. P. FONTANELLA, Iesus Maria, cum utroque Ioanne. 
Iuris responsum pro universitate, et singularibus civitatis Balagarii. Contra decanum, et 

379



d’una hidra amb set caps quan evocaria aquesta “lis molesta” en el segon 

volum de les seves Decisiones! 

                                                                                                                                               
capitulum Ecclesiae Ilerdensis. BICAB, Al·legacions, 569-48bis, item 33 —document de 1639 o 
posterior. 

II.9. Les "Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones"



II.10. La Savoia, més que no pas Holanda,  
com a model polític per a Joan Pere Fontanella 

 

II.10.1. El nostre advocat es segueix mostrant contemporitzador els mesos 

previs al Corpus de Sang 

 

Reprenem el camí de tornada del Joan Pere Fontanella que edita obres de 

literatura jurídica al que exerceix quotidianament la professió d’advocat. Els 

darrers anys de la dècada de 1630, això implica parlar gairebé 

monotemàticament d’obligacions vinculades a la defensa. Pel que fa als 

municipis grans que resseguim, ordres de mobilització d’homes, de reparació i 

consolidació de muralles i fortificacions i d’aprovisionament i preparació 

d’armament.   

 

Ja hem vist que la inclinació demostrada per l’olotí en la complexa conjuntura 

de 1635-37 era, tot i exigint el màxim respecte possible als drets del país, 

l’obediència al rei: El servei a Felip III (IV) entès com a una primera passa 

perquè aquest, fidel a la reciprocitat inherent a les obligacions de dret 

natural1040, actués atenent a les necessitats i desitjos de la província i les seves 

institucions i habitants1041. Aquesta inclinació a la negociació cooperativa 

                                                 
1040. La clau del món i del temps fontanellà es troba en aquest sistema de drets i de legitimitats 
paral·lel —i segons on prevalent— al del propi ordenament jurídic; l’han acostat amb naturalitat 
—no podia ser altrament— B. CLAVERO, Antidora. Antropología católica de la economía 
moderna, Milano, Giuffrè editore, 1991 o A. M. HESPANHA, Las categorías de lo político y de 
lo jurídico cit. Una frase del primer d’aquests autors, p. 211, evita explicacions addicionals: 
“todo es finalmente antidora, obligación natural. Las obligaciones naturales, no jurídicas, eran 
entonces fundamentales, no complementarias ni residuales. Lo secundario resultaba el vínculo 
contractual.” 
1041. Ens remetem als testimonis aportats supra, quan hem parlat de la fase més complexa de 
negociació del dossier dels quints de Barcelona o del consegüent trasllat de l’Audiència civil a 
Girona. Però n’hi hauria més. Heus-ne aquí dos altres: a) ACBEB, Correspondència de 
Tortosa, vol. 18 (CR), carta de 24.XI.1635 de Joan Pere Fontanella als edils tortosins des de 
Girona, anticipant-los les compensacions que el virrei i el tresorer els oferirien si acceptaven 
posar terme amigable a una controvèrsia amb la confraria de Sant Jaume: “Després [h]avem 
rebut lo avís dels de la confraria de Sant Jaume, y encontinent [h]avem acudit a don Garau 
Guardiola, tresorer, y·ns ha comptat llargament tot lo que ha passat, que seria llarch referir-ho: 
És en substàntia que·ls oferien quatre-centes lliures o cinc-centes lliures per la compositió, y és 
estada la resolutió que no se’n tractàs sinó fos a petitió de la ciutat. Miren què bon despaig se 
n’aportan. Sa excel·lència ne ha escrit a la ciutat, que li han demanat aquex favor, però si no 
[h]y venen bé no faran assí ninguna cosa. Assò nos han donat llicèntia escriguéssem a vostres 
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―com l’anomenaríem avui―, canviaria amb la intensificació i l’enduriment de 

les exigències de la guerra als anys 1638-39? 

 

En l’estadi actual de la nostra recerca hem de dir que no. Val a dir que no 

abunden les comunicacions que s’han conservat i hem localitzat, dirigides a 

clients municipals, on Joan Pere Fontanella abordi qüestions relacionades amb 

la defensa del país, i en cap d’elles hi articula un discurs juridicopolític complet 

ad hoc. Ara bé, tampoc són menyspreables. Ben al contrari, constitueixen 

testimonis prou eloqüents ―més encara si n’hi sumem un d’indirecte1042. A 

partir d’ells formulem aquestes observacions: a) L’olotí no hi té inconvenient en 

admetre que es troba en un àmbit que li és completament desconegut, on es 

sent ignorant i, per tant, incòmode ―situació que descriu compartida amb els 

col·legues1043; b) Observa des d’una distància remarcable estratègies 

col·lectives que, almenys sobre el paper, ha contribuït a traçar des de les 

institucions capdavanteres del país. 

 

Això denotaria que no està exercint un lideratge espontani sinó que, més aviat, 

està posant la seva ciència al servei d’una aventura on l’han embarcat altres 

                                                                                                                                               
magnificències perquè sàpian que lo rey sab agrahir a qui tant bé lo servex com Tortosa”. 
L’olotí l’escriu aquest colofó tan incisiu amb convicció, sense ni una punta d’ironia. b) Abordem 
el tema militar, amb una primera opinió expressada als dirigents de la capital de l’Ebre sobre la 
conveniència de sufragar les necessitats de la monarquia; ibidem, carta de 16.I.1636 des de 
Barcelona: “Aquí tindran una carta del rey nostre senyor en companya de una del senyor 
visitador. Crec que diuen volen soldats, y certes que és llastimós cars, que per lo que té la 
ciutat tanta iustítia se li demanen estos partits, que si la ciutat pot altrament aiudar a sa 
magestat gratiosament no està mal als vassalls fer subventions a sos reys. Jo no sé lo que és, 
sinó que n’he entrehohit alguna cosa. Déu los dexe ben deliberar.” ―hem referit el procés de 
fiscalització intentat pel visitador regi Matías Bayetolá al subcapítol II.8.5. Les cursives són de 
la nostra responsabilitat. 
1042. Tot seguit transcriurem sis cartes de Joan Pere Fontanella escrites a Vic, una del síndic 
d’aquesta ciutat Antoni Illa i una altra de Fontanella a Tortosa. És en base a elles que anticipem 
aquestes notícies. 
1043. Ultra els testimonis que fornirem tot seguit, Fontanella ja s’havia expressat en aquest sentit 
el 3.IX.1636 en una carta als edils de Tortosa ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 19 
(CR)―, explicant-los com s’estava disposant a Barcelona l’organització militar dels homes de 
sectors socials preeminents: “En lo dels cavallers jo me entenc poc de cosas de guerra, y axí 
no [h]y puc donar bon consell. Lo que havem vist assí és ara de fresch que la ciutat volia que 
cavallers y gaudins de privilegi militar anassen a la guarda per sinquantenas y no prevalgué en 
Consell de Cent, y després han tractat de voler-los fer anar a netejar los valls, y van també los 
cavallers e/o contribueixen pagant un home, y encara assò no és per ordinació de la ciutat sinó 
per determinatió del bras militar, dic en quant als militar y ciutedans honrats, que en quant als 
juristas los hi fa anar la ciutat.”  
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capitostos1044. Seria per raons d’edat, i versemblantment de consciència. 

Perquè Joan Pere Fontanella hauria mantingut al seu cap la Savoia com a 

model polític ordenat, radicalment catòlic, forjat sobre territoris prou diversos, 

sobre la base d’un príncep —el duc— amb grans poders tothora circumscrits 

per l’esfera del dret natural, un governant envigorit per consellers polítics i 

jurisdiccionals dotats d’un bagatge doctrinal i una producció jurisprudencial de 

projecció europea1045. Si un cas li hauria afegit unes pinzellades de 

republicanisme cívic1046. Però no hauria girat l’ullada, com havien fet ―i cada 

vegada farien més― els seus fills i els homes de llur generació, cap a Holanda: 

una entitat poliàrquica molt marcada en temps relativament recents per 

confrontacions intel·lectuals i, sobretot, per una fractura religiosa poc 

                                                 
1044. Així, és amb molta precaució que li podem atribuir la condició de capdavanter en la 
construcció d’un discurs de dret públic per a la Catalunya que resisteix els embats sia dels 
Àustries sia de Lluís I (XIII) i Lluís II (XIV): J. PUJOL, Conferència de cloenda, dins de 
“Seminari. Els drets dels pobles: drets individuals i drets col·lectius”, Barcelona, Centre 
d’Estudis Jordi Pujol, 2007, p. 137-150, esp. p. 138-139. 
1045. En l’obra impresa fontanellana és incontestable l’ascendent d’autors com Ottaviano 
Cacherano d’Osasco, Antoine Favre de Péroges o Gaspare Antonio i Antonino Tesauro. 
Respecte aquests dos darrers, M. T. GUERRA, Principi e giuristi nella prima età moderna cit., 
ha destacat que declinaren projectar al ducat transalpí obres on es consagrava la plenitudo 
potestatis del príncep, com les que maduraven a la França de Jean Bodin. Altrament, hi 
reberen les doctrines de la Segona Escolàstica castellana que mantenien incardinada l’amplitud 
de poders del sobirà en les estructures superiors del dret natural. 
1046. En aquest sentit percebem una gran proximitat ideològica entre l’advocat olotí i el 
perpinyanenc Andreu Bosch, de qui N. SALES, De Tuïr a Catarroja cit., p. 214, destaca l’orgull 
envers les institucions del país alhora democràtiques (en el sentit de l’època) i monàrquiques —
“volent dir de ‘molts, i d’un, alhora’.”—; X. GIL, Concepto y práctica de república en la España 
moderna. Las tradiciones castellana y catalano-aragonesa, en “Estudis” 34 (2008), p. 111-148, 
esp. p. 136, erigeix Bosch, en el marc de la Catalunya de la primera meitat del segle XVII, en 
“la manifestación más cercana a una concepción republicana en el seno de un sistema 
monárquico”. 
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comprensible i menys tolerable1047 als ulls d’un esperit adaptat a Trento, ferm 

defensor de les llibertats eclesiàstiques1048. 

 

Vegem-ho punt per punt, tot donant el màxim relleu a les paraules de 

Fontanella i els seus col·laboradors ―nosaltres ens limitem a fornir-los un 

mínim marc contextual1049. 

 

De les crides publicades el 13 de juny del 1637 convocant els catalans a les 

armes en virtut de l’usatge Princeps namque1050, el nostre protagonista en fa 

una crònica fredíssima als edils de Vic1051. Ressegueix les iniciatives de les 

                                                 
1047. Per a una visió recent de les estructures de poder de les Províncies Unides i llur 
condicionament per part de les elits aristocràtiques, R. PÉREZ BUSTAMANTE, Los Países 
Bajos: una república nobiliaria (siglos XIV a XVII), en “AHDE” LXXVI (2006), p. 462-506. X. GIL, 
Visió europea de la monarquia espanyola com a monarquia composta, segles XVI i XVII, en 
“Recerques” 32 (1995), p. 19-43, esp. p. 36, ha recollit els elogis que un home com el cardenal 
Guido Bentivoglio, el 1611, dedicà al sistema republicà amb què les Províncies Unides 
substituiren l’opressiu domini espanyol. Per tant, Holanda enlluernava més enllà dels seus brots 
protestants i la seva llibertat de consciència. Cal dir que els revolucionaris catalans també es 
cuidarien prou d’edificar el seu discurs al marge dels tals brots i la tal llibertat, ben altrament el 
fonamentarien sobre un “aferrissat catolicisme tridentí”, amb apel·lacions a la patrística i a 
models i clixés extrets de la història sagrada —X. TORRES, Nosaltres, els Macabeus: el 
patriotisme català a la Guerra dels Segadors, dins de J. ALBAREDA (ed.), “Una relació difícil. 
Catalunya i l’Espanya moderna (segles XVII-XIX), Barcelona, Ed. Base, 2007, p. 85-103. 
1048. El catolicisme observant de Joan Pere Fontanella és quelcom que no fretura proves, 
s’infereix de la lectura de cadascun dels seus textos epistolars, àdhuc de doctrina. De tota 
manera, si en calen miralls, ens remetem al capítol 510.25 del segon volum de les Sacri Regii 
Senatus Cathaloniae decisiones, on aixeca al vent la senyera quasi identitària de la protecció 
de les llibertats eclesiàstiques. Vegeu també amb quina violència s’irrita quan s’acusa algun 
seu compatriota —per exemple el difunt magistrat de la Reial Audiència, molt patriota i de la 
bandositat cadella— de ser poc respectuós envers tals llibertats —ibidem, cap. 341.21: “[Diana] 
addit alia verba, quae noluissem potuisset in dedecus tanti viri, quem omnes novimus 
religiosissimum virum, dicendo de eo, et de Carolo de Grassal. Sed isti auctores caute legendi 
sunt, nam passim multa asserunt adversus ecclesiasticam immunitatem. (...) Mihi crede, quod 
Oliba erat optime sanctae Sedi affectus”. 
1049. A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 118 i 122 i s.: 
Joan Baptista Sanz retrata la contribució vigatana als esforços militars de la segona meitat dels 
anys 1630. 
1050. Per a una visió dinàmica dels mecanismes instituïts per aquest usatge, a partir de la 
pràctica parlamentària baixmedieval i de la doctrina, F. L. PACHECO, El usatge ‘princeps 
namque’, las Cortes y los juristas, en “Initium” 10 (2005), p. 225-246. Sobre els problemes que 
plantejaria la convocatòria dels feudataris de Felip III (IV) el 1638 en el context de la guerra 
amb França que ens ocupa, id. aut., Discurso jurídico y discurso político: algunas cuestiones 
sobre las fuentes del derecho catalán a través de un episodio de la guerra con Francia, dins de 
“El Derecho en la Facultad. Cuarenta años de la nueva Facultad de Derecho de Barcelona”, 
Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2001, p. 249-263.  
1051. Se les pren amb més ironia —acompanyada, això sí, d’una anàlisi jurídica remarcable, 
atesa la seva condició de simple fedatari ceretà— Francisco Vilar en el seu dietari, valuosíssim 
per resseguir les vicissituds de la guerra al Rosselló entre 1637 i 1641: J. PEYTAVÍ, Francisco 
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institucions catalanes perquè tals crides siguin revocades com si n’hagués 

tingut un coneixement indirecte quan, en realitat, ell les ha analitzades i 

contestades jurídicament com a consultor extern de la Diputació1052. Al 

capdavall de la seva comunicació, i en espera que la controvertida obligació 

militar dels seus coetanis es confirmi o es cancel·li, Fontanella aprova i 

aconsella imitar les mesures de recompte i d’exercici de les armes que 

Barcelona ja estaria duent a terme:  
 

“Les crides de l’usatge Princeps namque se publicaren assí primerament y encontinent la 

Diputatió iuntà advocats y després brassos y gran número de elets, y los advocats 

declararen ésser contra constitutió ab motiu que no estava lo rey present, y la convocatió 

semblant y declaratió que [h]avia fet lo rey en Castella no se ere pogut fer sinó estant lo 

rey en Cathalunya personalment, y en executió d’esta resolutió, que abrassaren los 

brassos, se ha acudit y acudex cada·l·dia ab embaxades a sa excel·lèntia, y finalment se 

arriberà a fermar dupte perquè les tres sales ho declaren. [H]an-ne fet sabidora a la 

ciutat, la qual per persones eletas ho va també tractant. Assò és lo que passa, sens que 

la ciutat haja fet ninguna manera de moviment, llevat de què procura que se exerciten les 

armes per en cars fos menester y que tingan las provitions necess[àrias], que és cosa 

que·m par deuen fer tots. No me ha aparegut per ara fer altra iunta pus jo era ésser estat 

en les altres y sabia lo que [h]y [h]avia.”1053 

 

Un any més tard, els dirigents i els ciutadans de Vic estan perplexos pel fet que 

l’aparell virregnal pretengui exigir-los un nou servei d’homes armats com el 

prestat la tardor precedent en una conjuntura peremptòria ―la urgència de 

socórrer el Rosselló. Resulta que llur voluntat inicial de subvenir el rei en 

condicions ajustadíssimes no resulta satisfactòria a Bernardí de Marimon i de 

Reguer, el delegat del comte de Santa Coloma, que també els ha cridat a 

contribuir a la fortificació dels llocs fronterers ―això sí, suposadament a canvi 

de gràcies i mercès en proporció. Fontanella, els podrà aconsellar en aquesta 

“cosa nova y may vista ni practicada” a la qual els sembla “no tenir-hi 

                                                                                                                                               
Vilar, un notari de Ceret al cor de la Guerra dels Segadors, en “Afers” 58 (2007), p. 611-654, 
esp. p. 643-645.  
1052. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 722 (13.VI.1637) i s., esp. 729-730 
(20.VI.1637). J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 308 i s.  
1053. AMVI, vol. 13 CR, carta de  29.VI.1637 de Fontanella als consellers de Vic. 
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obligació”1054? Sí ho farà, i amb una visió gens resistencialista, invitant-los a 

seguir l’exemple força dòcil del cap i casal i a preparar, com aquest, la llista de 

mercès demanades en contrapartida al seu esforç1055: 
 

“Rebí estos dies la de vostres magnificències ab què m’escriuen lo que·ls ha passat ab lo 

senyor don Bernardino de Marimon, enviat per sa excel·lència en estes coses de la 

guerra. Aquexa és matèria en què nosaltres los advocats podem donar poc concell per 

no ésser de nostra facultat. Lo que acostumam és donar llum per hont se han de guiar 

segons vehem han fet altres universitats de què·s pot pendre exemple. 

No sabem que fins vuy se haja tractat y resolt si no és ab la ciutat de Barcelona, en la 

qual al principi se trobà gran resistèntia, que tot ere tractar y més tractar y anomenar 

persones, però després, apretats de sa excel·lència que prenguessen resolutió, la 

prengueren, que fonc en lo dels soldats donar-ne cent cinquanta y en lo de las 

fortifications 10.000 lliures, dic deu mil, ab certs pactes y conditions de certes gràties que 

pretenen de sa maiestat, y en assò se estan, que ninguna cosa ni altre se és posada 

encara en executió.  

De aquí apar poden vèurer lo que la ciutat pot fer segons ses forçes y promètrer lo que 

poran, demanant les mercès que·ls estaran bé, que, pus los ho oferexen, no apar serà 

mal tracte dir que serviran ab tant ab què sa magestat los fassa mercè de assò o de 

allò.1056” 

 

El nostre advocat es pronunciarà en una línia similar ―segons el síndic Antoni 

Illa― quan, tres mesos després, Vic li demani son parer sobre l’ordre rebuda 

d’aprovisionar-se d’armes. De fet, distingirà netament entre l’absència 

d’obligació civil i l’existència d’obligació natural per part dels vigatans, donant 

per feta la prevalença d’aquesta segona; i tot palesant una voluntat inequívoca 

―inequívoca!― de què es faci plaer als dignataris regis; compte!, els que ja el 

tenen ―i el mantindran― reclós al monestir de Santa Caterina de Barcelona, 

juntament amb altres advocats lleials a la Diputació1057: 
 

                                                 
1054. AMVI, vol. 9 CT, carta de 5.VII.1638 dels consellers de Vic a Joan Pere Fontanella. 
1055. Així, el jurista olotí no s’està movent dels paràmetres del seu temps, sintetitzats 
magníficament en una frase de X. GIL, The Good Law of a Vassal: Fidelity, Obedience and 
Obligation in Habsburg Spain, en “Revista Internacional de los Estudios Vascos. Cuadernos” 5 
(2009), p. 83-106, esp. p. 104: “Fidelity implied obedience, which produced protection and 
reward, which fed fidelity”.  
1056. AMVI, vol. 13 CR, carta de 11.VII.1638 de Fontanella als edils vigatans. Les cursives 
són nostres. 
1057. Hem parlat d’aquesta conjuntura al subcapítol II.9.1.  
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“Consultí y procurí ab dit misser Fontanella de saber la obligatió té nostra ciutat en rahó 

de la provisió de armes en la occasió instada o proposada per lo doctor don Josep de 

Josà, del Real Consell. Me ha dit lo doctor Fontanella que ell tenia mirat aquest punt y, 

vehent que la ciutat estaria ya còmmodament provehida de armes y que havia 

determinat de fer-ne més quiscun any, y ara, de prompte, adquirir sinquanta archabusos 

de la Diputatió del General de Chatalunya, que feya prou, y que no veya ell ni ha trobat 

que per justícia pugan obligar a la dita ciutat en fer tal cosa, però que està bé y té per 

asertat haje fet la ciutat exa diligèntia y provisió de armes, que a més que sa magestat 

ne serà servit, sos ministres ne han de restar contents.1058” 

 

I en relació a les crides sobre reparació de fortificacions i altres qüestions 

publicades el 2 de gener del 1639, que contindrien vàries contrafaccions1059? 

Com a advocat de Vic, Fontanella no configurarà, tampoc en aquest cas, ni un 

discurs de contestació ni, subsidiàriament, una argumenció específica; 

altrament, es cenyirà a fer la crònica de les passes del Consell de Cent i la 

Diputació que, a l’avantsala del constrenyiment del cap i casal, s’embranquen 

―amb ell com a consultor― en una espiral d’obstruccions jurídiques i recursos 

constitucionals amb l’aparell virregnal. Prop del final de la seva carta, l’olotí es 

comença a posar a la pell del seu client dubitatiu i se li sincera: El blocatge 

mutu de les parts que s’està vivint té una gran component d’irracionalitat i 

d’incertesa, però beneficia la capital catalana en tant que difereix l’execució per 

les seves preteses obligacions. En tal context, Vic pot fer el que li abelleixi 

―“segons assò, vejan aquí lo que aparexerà”―, especialment mentre no se li 

hagi notificat la quantia del que deu. Una orientació molt arriscada, oi? La 

comunicació es clou amb un post scriptum impagable. Fontanella el redacta 

després d’assabentar-se que el deute de Vic ja és líquid. Així, raona l’olotí, els 

consellers es troben en una etapa prou avançada del procés i el que els escau 

                                                 
1058. AMVI, vol. 9 CT, carta de 18.X.1638 del síndic Antoni Illa als consellers de Vic. 
Novament les cursives són nostres. 
1059. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 335 i s. N. FLORENSA, La ciutat de Barcelona i 
la Reial Audiència contra Felip IV de Castella: ‘lo pes de las paraules’, dins de "[Actes del] XVII 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 331-342. A Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 1818 i s. trobareu transcrits el text de les crides règies, 
l’al·legació jurídica contestant-les confegida pels assessors de la Diputació, advocats del 
municipi barceloní i consultors externs com Joan Pere i Josep Fontanella, i també altres 
documents en relació al dossier de les fortificacions. Així, podem dir que el jurista olotí té un 
discurs més ideològic i resistencialista quan assisteix la Diputació i un altre de més pragmàtic 
orientat a un municipi de talla mitjana com el vigatà? 
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és ben senzill: enviar algú amb poders a Barcelona per negociar amb els 

ministres regis i, en cas de no treure’n res, pagar religiosament. El destí li 

sembla inexorable. La lletra es clou amb una clàusula tant poc revolucionària 

com “no [h]y veig altre remey”. 

 
“He rebut la de vostres magnificències en què me escriuen y donan avís de las cridas de 

las fortifications que·s són publicadas, acerca de las quals referiré lo que assí ha passat 

perquè de aquí pugan col·legir lo que·s deurà fer. Encontinent que assí se publicaren se 

uniren ciutat y Deputatió y feren fer lo vot que va ab esta, en virtut del qual se feren 

embaxades a sa excel·lència notificant-li la contrafactió, suplicant-lo fos servit no passar 

avant, y per altra part se ha escrit al embaxador perquè ho representàs a sa magestat 

també, que no ha aparegut fermar-ne dupte per encara conforme la constitutió 11 del títol 

De observança de constitutions. Després se ha fet un manament als concellers y clavari 

d’esta ciutat que pagassen dins deu dies quatre mil y tantes lliures que li tocaven per los 

fochs de la ciutat o dins de dits deu dies posassen iustes rahons, que parexia ere citar-

los per comensament de causa. A la ciutat no ha aparegut comparèxer sinó donar 

requestes a don Garau de Guardiola dient que ell no [h]avia pogut fer exos manaments 

ni entrevenir en estes coses perquè diu las fa com a tenint comissió de sa excel·lència y 

no com <h>a mestre rational, y com a comissari no pot perquè seria oficial nou prohibit 

per constitutions, ni com a mestra rational per no tenir més iurisdictió de la que li dóna la 

constitutió única del títol De ofici de mestre rational, y assò se fehia perquè firmàs aquex 

dupte primerament. No [h]u volgué fer ni tanpoc dexar-se presentar la requesta per no 

ésser habilitada de regent o canceller conforme la constitutió 11 del títol De protonotari, 

dient que aquella constitutió [h]a rebut aquexa interpretatió. Vist assò, la ciutat ha volgut 

fermar ella lo dubte ad a part si don Garau podia fer estes coses en virtut de la constitutió 

11 De observar constitutions, y lo senyor canceller no li volgué decretar la suplicatió 

perquè don Garau no estava ben requerit, al qual senyor canceller han també donat 

requestas perquè no decretava, y tanpoc no ha volgut fermar dupte, però ha·l fermat la 

ciutat y la [h]y [h]an admès, de modo que se ha de declarar si lo canceller ha contrafet en 

no [h]aver decretat la suplicatió del dupte que fermava la ciutat contra don Garau, y 

després, si·l perden, han de tornar a dit Garau a donar-li requesta habilitada per poder 

fermar dupte si ell és oficial nou y si pot fer estes coses, y, fora de aquex, entraran [en] si 

comparexeran o no en virtut de la clàusula o posen iustes rahons, etc. o si fermeran 

dupte si la pragmàtica és contra constitutió o si prendran altre camí, lo que per ara no·s 

sab, sinó que mentre van estes coses no·s passa avant ab la ciutat. Segons assò, vejan 

aquí lo que aparexerà. Apar que antes no passaran avant los han de notificar, com a 

Barcelona, la quantitat que han de pagar, altrement no apar pugan caure en mora. Del 

demés que succehirà ja tindran a son temps avís. Guarde Déu a vostres magnificències. 
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P.S. Després, segons les lletres de aquí, só[c] advertit que diuen ja lo que han de pagar 

y, axí, ja estan en lo cars pròxim, y per·ço seria bé enviassen assí un síndic que tractàs 

ab estos senyors tota cosa, y si·l desenganaven faria lo que los demés per no ésser 

executats, que tot lo món acut ja per assí, y no [h]y veig altre remey.1060” 

 

Ai las!, Fontanella s’oblida d’adjuntar a la carta suara analitzada els memorials 

polítics redactats per les principals institucions amb seu a Barcelona. Per 

reparar el descuit, s’adreça novament als consellers de Vic. Li agraïm el gest, 

perquè ens permet corroborar la seva posició: L’olotí persevera en aconsellar a 

la capital osonenca que trameti un síndic. La seva esperança remota és que 

pogués fer un front comú amb el cap i casal que podria donar bons resultats. 

En defecte d’aquests, com a mínim deixarà la ciutat amb la impressió d’haver-

se defensat de la controvertida exacció: 
 

“Després de despedit lo correu, he trobat que nos [h]avíam olvidat lo vot de la Diputatió y 

ciutat, y axí lo envio ab esta, y lo que he escrit que vinga algun síndic és forçós per lo 

que ja tinc escrit y també perquè per ventura convindrà aderir-se als duptes de la ciutat 

perquè no·ls executen, y, en tot cars, procurarà de desviar la executió, y almanco sabrà 

lo que se farà, que com és cosa tan grave és forçós hi haja persona.1061” 

 

La ciutat de Vic segueix les indicacions fontanellanes i, en qüestió de dies, 

constata que el pitjor horitzó previst pel jurista es fa realitat. La causa del 

fracàs? Segons Fontanella, en un judici sense pal·liatius, la claudicació de 

Barcelona en el tour de force iniciat davant les autoritats virregnals i la seva 

absurda elecció de traslladar la negociació a Madrid a través d’un ambaixador, 

Jeroni de Navel. Aquestes actuacions haurien constituït una irresponsabilitat, 

pitjor encara una mostra d’insolidaritat de la capital en relació als demés 

municipis catalans1062. Així, aquests no tindrien altra sortida que contribuir a les 

discutides fortificacions ―no cal ni dir que se’ls desaconsellava intentar per 

                                                 
1060. AMVI, vol. 13 CR, carta de 16.II.1639 de Joan Pere Fontanella als consellers de Vic. 
1061. Ibidem, segona carta de 16.II.1639 de Fontanella als edils de Vic. 
1062. A. SIMON, Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640 cit., p. 159-160, fa una 
lectura més positiva que Fontanella de l’actuació del Consell de Cent, subratlla la seva unitat 
institucional amb la Diputació per fer front a les crides de 2.II.1639, i no la seva girada 
d’esquena als altres municipis catalans. 

389



compte llur els remeis juridicopolítics que els poderosos Diputació i Consell de 

Cent no s’havien vist en cor de fer prosperar:  
 

“Mossèn Illa, síndic de aquexa ciutat, arribà en esta al temps que·s podia tenir alguna 

confiança que los negocis perquè venia [h]avian de tenir algun bon succés, perquè 

leshores la ciutat de Barcelona, que és poderosa, hi feya cara, y per no [h]aver volgut 

subiectar-se a [h]aver de fer habilitar la requesta de don Garau de Guardiola y [h]aver 

vist després, en lo discurs de sas pretentions, que los negocis no caminavan com ella 

pensava, ho dexà tot estar y determinà enviar un embaxador a la cort, que és estat picar 

del tot lo cap a las altras universitats y a totas pretentions que poguessen dir, com ho ha 

mostrat la experièntia, y lo succés d’exa ciutat en lo del dupte que [h]avem perdut ho ha 

denotat ben clar perquè tots se desempanyan. Ara sols restava fermar dupte sobre la 

pragmàtica, però fins vuy ningú ho ha gosat aconcellar, després de [h]aver vist que no 

se’n determinavan ni la Diputatió ni la ciutat y, axí, ni jo ho aconcelleria a vostres 

magnificències, perquè·s veu que no aprofitaria y seria grandíssim dany [h]aver-hi 

decisió y sentèntia y, no [h]avent-la-[h]y, resta lo camí per a unas Corts. Per hont serà 

forçós pagar-ho, aquí o assí. Ja mossèn Illa se’n porta la partida ordenada. Ell ha fet molt 

son dever, que no ha perdonat a ninguna diligèntia ni treball, sinó que los negocis són de 

tal qualitat que no és possible poder aprofitar.1063” 

 

Pel que sembla, les maniobres polítiques del març de 1639 haurien estat molt 

més complexes del que Fontanella apuntava en la carta suara comentada1064. 

Per què l’olotí no ha parlat als vigatans del préstec de set-cents mil ducats que 

el rei hauria demanat per sorpresa a l’exhausta Barcelona el dia 2? Ni de 

l’intent de segrest dels drets recol·lectats del llaminer tràfic municipal de 

gel1065? És obvi que l’omissió no pot respondre a una desinformació seva. 

Potser sí a un cert ressentiment per la manca de suport dels consellers a l’ens 

provincial amb el qual l’olotí té una relació més fluïda? Sigui el que sigui, 

l’advocat no condueix el seu client ―una vegada més― sinó a l’obediència: 

“Serà forçós pagar-ho, aquí o assí (...) Los negocis són de tal qualitat que no és 

possible poder aprofitar.” 

 

                                                 
1063. AMVI, vol. 13 CR, carta de 22.III.1639 de Fontanella als consellers vigatans. 
1064. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 336-337. 
1065. Convidem el lector a desplaçar-se a l’apartat IV.5.3.3. 
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Poc més d’un any més tard, en la significada diada de Sant Jordi de 1640 ―un 

mes i escaig abans del Corpus de Sang―, l’olotí es manté en paràmetres 

idèntics a l’hora d’aconsellar Vic sobre noves exaccions destinades a les 

fortificacions frontereres catalanes: No escriu ni una ratlla que pogués 

incentivar l’objecció fiscal dels de la Plana; d’altra banda, segueix transmetent 

la imatge d’una Barcelona insolidària, que només procuraria per la seva 

exempció particular, desatenta al problema compartit amb els altres municipis 

del país, grans i petits: 
 
“La matèria de las fortifications se és tornada somoure y tothom acut a la present ciutat a 

pagar, y pagan ab protesta, y ningú gosa parlar perquè tanpoc no n’acabarian res. A la 

ciutat de Barcelona per la primera paga li segrestaren lo arrendament de la neu, però no 

cobraren perquè sobrevingué la necessitat de las guerras y alçaren lo segrest perquè la 

ciutat pogués millor acudir. Per esta segona paga no·s sab li hajan encara dit ninguna 

cosa, y si no és que [h]u remediassen ab los embaxadors a la cort temen la faran també 

pagar. Assò és lo que passa, de hont podran vostres magnificències col·legir que no·s 

poran eximir, y lo no pagar no servirà sinó de acumular gastos1066.” 

 
Als edils de Tortosa se’ls adreça en els mateixos termes tres dies més tard, a 

escasses hores dels fets de Santa Coloma de Farners1067. La clau seria desdir-

se d’impugnacions i dilacions i passar per caixa i, paral·lelament, no comparar-

se amb la capital, prou hàbil i afortunada de moment:  

 
“Les crides de las fortifications no sols se són fetes aquí, però per tota Cathalunya, y la 

consolatió que fins vuy han tingut las demés universitats és estat pagar, perquè 

altrament los amanassan grans gastos y despeses, com en las primeras pagas.  

La ciutat de Barcelona se eximí de la primera paga, ab què per lo de la soldedesca, 

perquè tingués diner per fer les llevas, obtingué se li alçàs lo segrest li tenian fet en 

poder dels arrendadors de la neu, y no se n’ha parlat més. Ara no·s sab li hajan dit 

ninguna cosa, que com té embaxadós en la cort o en lo camí serà aquexa molt bona 

escapatòria. Diuen que suplicaran a sa magestat si aquexa ciutat té algun motiu per 

defençar-se o obtenir de sa excel·lència de gràcia. Ho porà dir, però dupto molt li 

admetan ninguna cosa. A las primeras pagas ja alguns se oposaven per iustítia, però 
                                                 
1066. AMVI, vol. 13 CR, carta de 23.IV.1640 de Joan Pere Fontanella als consellers de Vic. 
1067. N. SALES, De Tuïr a Catarroja cit., p. 35-54, esp. p. 45, ha recordat la llacuna reiterada de 
la historiografia d’ometre les revoltes de Mosset, Cotlliure i Illa en 1639-40, prèvies a l’episodi 
de Santa Coloma de Farners. 
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ningú ho obtingué, y la matexa ciutat de Barcelona volgué firmar cert dupte y tanpoc no li 

aprofità, y leshores se valgué del remey de dir que en aquella ocasió tan apretada tenia 

necessitat del diner de la neu, y axò li valgué, y may [h]a pagat. Las demés universitats 

van pagant sens dificultat alguna per evitar gastos de execucions.1068”  

 

En definitiva, els anys, dies i hores immediatament previs a l’esclat dels 

aldarulls socials de la Catalunya rural i urbana de 1640 i a la Guerra de 

Secessió1069 no trobem, en fonts epistolars ―escrites sense càlcul ni 

atendència a estratègies―, ni cap proclama ni cap símptoma sincer de què 

Joan Pere Fontanella estaria pensant en una ruptura del sistema establert. Pot 

estar teixint hàbils argumentacions jurídiques com a consultor de la Diputació 

però contemporàniament, a la pràctica, quan la monarquia es posa ferrenya i 

amenaça els seus clients municipals amb la via del constrenyiment, l’olotí 

suggereix l’opció conservadora de l’obediència. 

 

II.10.2. La projecció del fill primogènit, Josep Fontanella, com a líder 

revolucionari, i el seu efímer aconduïment com a advocat municipal de Tortosa  

 

L’actitud poc bel·licosa de Joan Pere Fontanella contrasta amb la de son fill 

primogènit Josep, visiblement cansat de mantenir-se en un segon pla de la vida 

pública catalana. A trenta-quatre anys d’edat li ha arribat l’hora de reivindicar-se 

com a futur pal de paller del llinatge? Josep Fontanella és investit assessor 

ordinari de la Diputació del General el 18 d’abril del 1640 en una maniobra molt 

hàbil que fins ara creiem que ha passat desapercebuda1070. Vegem-ne tres 

                                                 
1068. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 21 (CR), carta de 26.IV.1640 de Joan Pere 
Fontanella als procuradors des de Barcelona. Ibidem, serveixi com a contrast ―petit, però 
significatiu― el que el notari Josep Païssa escriuria el 3.V.1640, una setmana més tard, als 
mateixos. Ell sí deixaria oberta una portella, ni que fos lateral, a l’horitzó de l’exempció 
tortosina: “Sols acerca de las fortificacions puc dir a vostres magnificències que moltas 
universitats retardan a pagar la segona paga (a bé que moltas la han ja pagada), per quant se 
té per molt cert que, demanant los soldats, sa magestat suspendrà la exactió de dita segona 
paga.” 
1069. Remetem a una síntesi divulgativa relativament recent que no es limita a digerir coses ja 
conegudes, sinó que és un treball alimentat amb estimulants testimonis de la publicística de 
l’època i components de pensament polític. X. TORRES, La Guerra dels Segadors, Lleida-Vic, 
Pagès-Eumo, 2006, esp. p. 66 i s.  
1070. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 131, per exemple, li lleva 
qualsevulla càrrega política al traspàs en el càrrec; n’hi ha prou amb dir que n’equivoca la data 
―el situa l’any 1639. 
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circumstàncies, molt eloqüents: a) pren el lloc del canonge vigatà Enric 

d’Alemany ―aviat entreparent1071―, que haurà ocupat la plaça durant menys 

de dos anys i en qui no concorre cap de les causes habituals per retirar-se ―la 

documentació permet visualitzar motivacions polítiques1072―; b) entra per 

reforçar, ni que sigui formalment a títol de puntal jurídic1073, un consistori privat 

del diputat eclesiàstic, Pau Claris, que porta setmanes malalt, i del diputat 

militar ―Francesc Tamarit porta un mes exacte detingut per ordre del rei al 

comte de Santa Coloma1074―; c) el seu nomenament no és un fet aïllat, sinó un 

rearmament polític de la Generalitat davant la dubtosa eficàcia de la via 

diplomàtica amb la cort1075. 

                                                 
1071. Tal parentiu es produiria a partir del moment que la filla de Josep Fontanella, Mariàngela 
Fontanella i Safont, es casés amb Carles Alemany de Bellpuig II —vegeu l’apartat II.12.4.1. De 
moment, el testimoni que tenim de la relació familiar entre Enric Alemany i el tal Carles 
Alemany de Bellpuig II —comparteixen quelcom més que els cognoms— és una carta de 
15.XII.1649 de Pere de Marca a le Tellier: “Dom Henric Aleman, sacristain de Vic, est plus 
entendu en la pratique du Palais, mais il a l’esprit plus bas, n’a pas la ferveur necessaire pour 
les interests de S. M., et est de la famille du gendre du regent, de sorte que ces deux hommes 
ne feroient qu’une personne” —J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna 
por la hegemonía de Europa (1640-1659), Barcelona, RABLB, 1956.p. 451. 
1072. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 1027: “Per justas causas y rahons son 
ànimo movents, [d’Alemany] renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son càrrech de 
assessor del dit General, suplicant a ses senyories fossen servits provehir lo dit càrrech en 
favor de la persona los aparagués”. Els consistorials li admeten la renunciació i proveeixen 
immediatament Josep Fontanella en assessor ―ACA, Generalitat, N-194, fol. 578v-579r. Llur 
confiança en el primogènit Fontanella no és novedosa, el primer dia de llur flamant mandat 
triennal ja li havien confiat el càrrec d’advocat fiscal de la Diputació mentre no l’exercís, per 
malaltia, el titular Joaquim Malla ―ibidem, N-193, fol. 1r (1.VIII.1638). Quan Josep Fontanella 
s’absentés de Barcelona, el reemplaçaria son pare Joan Pere ―que, així, es convertiria en 
substitut del substitut, ibidem, fol. 20v (22.VIII.1638). 
1073. Convidem el lector a resseguir el llibre de conclusions de la Diputació del General ―ACA, 
Generalitat, G-50/5― per apreciar com Josep Fontanella ja hauria actuat, esporàdicament, com 
a assessor subrogat el 4.IV.1640 al costat de Francesc Vidal; al fol. 121r-123v el trobem 
signant la primera resolució per dret propi (18.IV.1640); el seu duet amb Vidal es mantindrà 
amb una certa continuïtat fins al 4.VI.1640, data en què comprensiblement s’atura la 
pronunciació de conclusions. Fins un mes i escaig més tard no es recupera l’activitat 
jurisdiccional del consistori, però sense solució de continuïtat: Pateix continus entrebancs per la 
Junta de Braços de Pau Claris, les vicissituds bèl·liques i la batalla de Montjuïc, etc. ―per 
il·lustrar-ho, res millor que aquesta successió de dates de conclusions: 13 i 14.VII.1640, 
25.VIII.1640, 18.XII.1640, 28.II.1641, 14.III.1641, 26.IV.1641, etc. (aleshores la maquinària 
judicial reprèn la normalitat). Des de principis de 1642, Josep Fontanella i Vidal continuaran 
treballant plegats, però embarcats en un altre vaixell, el del Reial Consell lleial a Lluís I (XIII) de 
França ―un com a regent la Cancelleria, l’altre com a advocat fiscal a la tercera sala, vegeu 
infra. 
1074. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 388 i s. 
1075. El ressó de la captura del diputat militar i les iniciatives diplomàtiques amb què hi 
respongué la institució provincial ―20.III.1640: enviament discret a Madrid del caputxí Bernardí 
de Manlleu; 27.III: novena d’ambaixadors― es llegeixen còmodament a la crònica de 
l’Exemplaria de la Catedral de Barcelona, A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra 
dels Segadors cit., p.204 i s. 
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Aprofitem el contacte documental que hem reprès amb el municipi de Tortosa i 

el relleu que està adquirint la figura de Josep Fontanella per recordar al lector 

l’anhel que li sabem expressat a Joan Pere, son progenitor, en diferents 

ocasions (almenys en 1627 i 1631) per veure incorporat algun dels seus 

parents més pròxims a l’equip jurídic del municipi de l’Ebre, al seu costat o al 

seu lloc, quan ell falti. Doncs bé, la mercè hauria tingut lloc al final de la 

primavera de 1639 envers Josep, en forma d’un dret de successió a la plaça 

paterna1076. En les seves ratlles d’agraïment als edils tortosins, el fill no s’hauria 

estat d’explicitar l’espai temporal ―vitalici― que considerava havia de tenir el 

seu flamant compromís professional:  

 
“Estimo a vostres magnificències lo qu·és és (sic) rahó la merçè y honra me han feta ab 

la conducta de aqueixa ciutat y, en reconpensa d’ella, procuraré, en totas las ocasions 

que·m voldran fer merçè de manar-me, acudir ab la puntualitat y cuydado possible, 

procurant servir-la tots los dias de ma vida.1077” 

 

A l’hora de la veritat, la successió futura i aquest “tots los dias de ma vida” es 

convertirien en clàusules inoperants:  

a) Durant el mandat municipal iniciat el dia de l’Ascensió del 1639, els 

procuradors deurien requerir molt esporàdicament ―i amb resultats poc 

vistents― els serveis del jove Fontanella per conèixer-lo millor1078. De fet, llur 

període de govern transcorreria marcat per les campanyes militars al Rosselló, 

pels cèlebres esclats de violència a l’Empordà i a la Selva i tensions 

                                                 
1076. Ens n’assabentem a través d’una carta de reconeixement i bons desitjos que Joan Pere 
Fontanella escriuria el 8.VI.1639 als edils de Tortosa: “He tingut per molt gran la mercè que exa 
ciutat ha fet a mon fill ab la mia futura successió. Plega al Senyor acertem los dos a servir-la 
com desijam.” ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 21 (CR). 
1077. Ibidem, carta del mateix 8.VI.1639 de Josep Fontanella als procuradors de Tortosa.  
1078. En tot el vol. 21 només es conserva una carta de Josep Fontanella a part de la suara 
referida. Data de 22.XII.1639 i reflecteix que l’advocat havia fet una simple tasca 
d’intermediació financera a instàncies dels edils tortosins: “En executió de una de vostres 
magnificències de 12 del corrent que·m donà Joseph Paÿssa, notari, girí las quatre-centes 
noranta lliures vuit sous que lo sýndic de aqueixa ciutat tenia en la taula de aquesta a Onofre 
Aquilés, qui [h]avia donat lletras a dit Paÿssa per a Perpinyà a rèbrer al senyor Francesch 
Lleyda, procurador de aqueixa ciutat. Vejan vostres magnificències si en altra cosa só[c] bo en 
servey de vostres magnificències, que [h]y acudiré ab molta voluntat.” Dubtem entre interpretar 
aquesta darrera clàusula com un gir irònic per retreure la manca d’encàrrecs rebuts o com una 
manifestació d’un cert complex d’inferioritat ―ser fill i hereu del gran Joan Pere Fontanella 
podia no ser fàcil.  
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institucionals a Barcelona entorn del diputat militar empresonat, per les 

esperances dipositades en unes Corts que no s’arribarien a celebrar ―en 

donarien fe deliberacions per trametre síndics a Montblanc l’abril de 1640―, 

etc., afers, tots ells, que deixarien en un segon terme la conducció dels 

principals plets ―paralitzada, d’altra banda, a causa de les suspensions 

d’activitat de la Reial Audiència degut a l’assignació de tasques d’organització 

bèl·lica als magistrats― i la direcció de l’equip jurídic destacat al cap i casal1079. 

Es pensaria estrictament en els advocats per a gestions en l’àmbit del dret que 

ajudessin a aconseguir qualssevulla quantitats de diners que poguessin pal·liar 

l’ofec econòmic municipal1080.  

b) El mandat municipal que començaria l’Ascensió del 1640 encara seria 

menys propens a les relacions entre Tortosa i els Fontanella, pare i fill. De fet, 

coneixeria una ruptura seca entre una i altra parts. L’opció política dels tortosins 

                                                 
1079. El volum 21 de correspondència rebuda per Tortosa custodiat a l’ACBEB ofereix una 
perspectiva preciosa per resseguir molts dels esdeveniments socials, polítics i sobretot militars 
de la Catalunya dels anys 1639 i 1640. En volem remarcar les nombrosíssimes cartes del 
síndic Josep Païssa, convertit en informador o cronista accidental des de Barcelona, les 
literàries comunicacions inflamades d’esperit bèl·lic i patriòtic de Pere Andreu Peroy conforme 
avança amb la seva companyia de tortosins cap a Salses, o les cartes de Pau Martí o de 
Llorenç Miguella també sobre operacions militars. No és el nostre propòsit relatar uns fets que 
ja han atret i continuen captant l’atenció de bona part de la historiografia, més en el context 
actual en què van apareixent arreu estudis d’història militar ―vegeu el capmàs d’A. ESPINO, 
La historiografía hispana sobre la guerra en la época de los Austrias. Un balance, 1991-2000, 
en “Manuscrits” 21 (2003), p. 161-191, que donaria una certa continuïtat a id. aut., La historia 
militar. Entre la renovación y la tradición, en “Manuscrits” 11 (1993), p. 215-242. Ara bé, no ens 
podem estar de comentar per sobre certs episodis que en la correspondència tortosina reben 
molta llum: Per exemple, la iniciativa de l’Estudi General de Barcelona d’oferir una rebaixa del 
cinquanta per cent de les despeses per doctorar-se als joves que s’allistarien a la companyia 
universitària erigida per la Diputació del General ―carta de Païssa de 22.VI.1639―, o les 
tensions entre tropes castellanes i els improvitzats soldats catalans quan, després de recobrar 
amb gran sacrifici la vila de Rivesaltes de mans franceses, els primers en monopolitzarien el 
botí fruit del saqueig ―Josep Païssa, 18.VIII.1639―, o la desesperació amb què es viurien a 
Barcelona les primeres detencions de gent prou notable en virtut de la regalia declarada contra 
els seus ciutadans per llur renitència a acudir a la guerra ―Païssa, 24.XI.1639― o, millor 
encara, el recurs de l’esmentada capital als captaires trets dels carrers per inflar el  seu 
contingent de reclutes ―Païssa, 7.XII.1639... 
1080. Principalment, Tortosa concentraria els seus esforços en què la senyora Cànovas, casada 
en segones núpcies amb el notable Lluís de Tormo, restituís cent lliures que hauria rebut 
prèviament per duplicat del municipi. Els dignes deutors apel·larien a la cadena d’insolvències 
derivada de l’esforç bèl·lic per justificar el seu impagament ―ACBEB, Tortosa, vol. 21 CR, 
cartes de Josep Païssa de 20.X o 7.XII.1639. Ens consta que el nostre Joan Pere Fontanella, 
primer per una via amigable i després amb més duresa, estaria molt a sobre d’aquest afer. Ell 
mateix ens ho declara en sa carta de 8.VI.1639 cit. ―“Lo diner de la Cànoves se procurarà 
cobrar, si bé [h]aurà d’ésser ab litigi, que axí ho comprenguí antes que·ns retiràssem, que jo 
anava en lo negoci, però sia de una manera o de altre procurarem que la ciutat sia servida”―, i 
ho corroboren ulteriors comunicacions com la de Païssa de 15.IX.1639. 
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per mantenir-se fidel envers Felip III (IV) d’Àustria es traduiria en un aïllament 

de la ciutat de l’Ebre respecte la major part del territori català, abocada a la via 

secessionista i, en diferents mesures, republicanista i/o còmplice amb la 

monarquia francesa, amb una notable participació dels advocats protagonistes 

del nostre relat.  

 

 

II.10. La Savoia com a model polític per a Fontanella



II.11. Fontanella després del sotrac del Corpus de Sang,  
durant la revolució i com a súbdit dels reis de França 

 

II.11.1. De les prevencions per la subversió de l’ordre social a la col·laboració 

amb la revolució política i amb els governs dels reis de França 

 

Dissortadament, en l’estat actual de la nostra recerca, la darrera dècada de la 

biografia de Joan Pere Fontanella és la que pitjor coneixem de les seves 

èpoques de plenitud vital. El to planyívol d’aquesta afirmació no escaparà a 

ningú que hagi reflexionat sobre la centralitat en la història de Catalunya de les 

innovacions i trasbalsos —llegits en clau revolució o revolta1081— en els ordres 

social, político-institucional, intel·lectual i econòmic del país entre els anys 1640 

i 1650, tant atenent a l’escena bàsicament interna com internacional; encara 

sorprendrà menys els lectors assabentats del protagonisme que sovint se li ha 

atribuït a l’advocat olotí en una conjuntura tan complexa.  

 

L’advertiment ja està fet: aportarem poques informacions novedoses. 

Expliquem-ne el perquè: és especialment nociu als nostres interessos científics 

el partit pres per la ciutat de Tortosa en la contesa política i bèl·lica que 

succeeix els vessaments de sang del dia de Corpus de l’any 16401082. Són 

múltiples les raons que fan inclinar els tortosins a favor d’una ràpida repressió 

dels aldarulls, del manteniment de la fidelitat envers l’aparell de la monarquia 

hispànica i el molt efímer virrei duc de Cardona i de Sogorb —amb poderosos 

interessos al curs baix de l’Ebre—, de la no participació a l’anomenada Junta 

de Braços de Pau Claris, en definitiva, de la ruptura de lligams institucionals i 

                                                 
1081. Sobre aquest durable debat a nivell general, el lector es conformarà amb un balanç 
dinàmic com el que proposa X. GIL, Més sobre les revoltes i revolucions del segle XVII, en 
“Pedralbes” 23-II (2003), p. 9-34. Pel que fa al cas català, al llibre col·lectiu d’E. SERRA et al., 
La revolució catalana de 1640, Barcelona, Ed. Crítica, 1991, no li sabem veure les lletjors que li 
imputa F. BENIGNO, L’ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento, Venezia, 
Marsilio, 1992, p. 123. 
1082. En quant a la gestació del Corpus de Sang, és ineludible parlar de la incidència del factor 
religiós —que, com és ben sabut, embolcalla moltes altres realitats, J. M. PUIGVERT, Guerra i 
contrareforma a la Catalunya rural del segle XVII, dins d’E. SERRA et al., “La revolució 
catalana de 1640” cit., p. 99-132, esp. p. 102 i s. Més encara en un treball d’àmbit gironí, tan 
proper a les esglésies de Santa Coloma de Farners, Montiró o Riudarenes.  
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de molta altra naturalesa amb la resta del Principat1083. Trencats els llaços, 

perdem els contactes amb els advocats aconductats a Barcelona, gràcies als 

quals hem accedit —és sobrer recordar-ho— a una correspondència 

valuosíssima per conèixer el pensament polític de Joan Pere Fontanella en 

moments clau de la dècada de 1630. Si volem aprendre’n quelcom, ens serà 

forçós recórrer a d’altres fonts.  

 

El nostre protagonista degué viure amb gran contrarietat els esdeveniments del 

cèlebre i tumultuós 7 de juny de 1640 a Barcelona i de les dates subsegüents 

també en molts altres indrets de Catalunya1084. La subversió de l’ordre social 

inherent a múltiples actes comesos contra dignitaris regis1085 i altres persones 

ben situades sols el podia incitar a la reprovació. Així, a mitjan agost aplaudia 

els esforços dels dirigents municipals de Vic, on l’amotinament de certs 

elements populars dels ravals no trobava fre, per dotar d’eines repressores més 

eficaces les companyies armades dels gremis, constituïdes seguint el patró de 

les barcelonines1086:  
 

“Lo síndic de aquexa ciutat no és pogut despedir fins ara perquè són tants los negocis y 

quefers que carregan de cada·l·dia a sa excel·lència que és estada ben menester tota 

solicitut tot aquest temps per poder obtenir la llicèntia que se’n porta. Ab ella tindran los 

capitans y cabos la jurisdictió que [h]an menester, ni repararan més en si la ciutat pot fer 

companyas <h>o no, pus restan aprovadas per sa excel·lèntia ab la jurisdictió que se’ls 

dóna. Déu Nostre Senyor vulla aiudar als bons intents de aquexa ciutat y li done forçes 

per poder expel·lir los perturbadors de la pau pública, y guarde.1087” 

                                                 
1083. J. H. MUÑOZ i E. QUEROL, La Guerra dels Segadors a Tortosa cit. 
1084. L. R. CORTEGUERA, Per al bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640, Vic, 
Eumo Ed., 2005, p. 219 i s., ha descrit amb detall les incidències i les violències populars 
prèvies, contemporànies i posteriors al Corpus de Sang; n’ha subratllat la condició de forces 
motrius de l’aixecament d’unes institucions catalanes que, d’entrada, haurien demostrat una 
calculada ambivalència.  
1085. Com és sobradament conegut —J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 426 i s.; J. L. 
PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 122 i s.; X. TORRES, La Guerra 
dels Segadors cit., p. 82 i s., tot parlant d’un “desig de càstig o purificació” com a motor dels 
revoltats—, foren juristes al servei de l’aparell virregnal els que patiren més, a nivell personal i 
patrimonial, els excessos del referit Corpus de Sang. El 1640 visqueren en directe l’infern al 
qual ja els havia condemnat la crònica selvatana de Pere Porter, de caire dantesc.  
1086. A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 126-153. X. 
TORRES, La Vall de Torelló als segles XVI i XVII cit., p. 111-122. 
1087. AMVI, vol. 13 CR, carta de 14.VIII.1640 de Joan Pere Fontanella als edils vigatans. Joan 
Baptista Sanz, a A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 146, 
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De la seva contribució a l’ordre en podem inferir que Fontanella estaria disposat 

a fer costat al flamant virrei, el bisbe de Barcelona García-Gil Manrique, que el 

3 d’agost havia pres possessió del càrrec vacant des de la desestabilitzadora 

defunció del duc de Cardona1088? No pas: Un abisme el separava dels homes 

acríticament fidels a Felip III (IV) que havien encadenat una sèrie d’actuacions 

ineptes i havien sumit la província en el marasme. Ara bé, el nostre biografiat 

tampoc participaria activament, almenys de forma visible, en les iniciatives 

institucionals ―l’impuls de la junta general de braços de Pau Claris1089 o 

l’activitat propagandística oberta al món1090― que donarien pròpiament carta de 

naturalesa revolucionària als actes de subversió iniciats pels Segadors1091. Sí 

subscriuria —com a signe d’adhesió política o com a inversió financera?— una 

                                                                                                                                               
ens corrobora que el permís virregnal permetia fer captures als capitans i a l’alferes, i en llur 
defecte als caporals, sense que els calgués l’assistència del sots-veguer. 
1088. Des del punt de vista de la comunicació institucional, és deliciós el tractament que els 
Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 1056-1057, donen a l’accés de Manrique 
al càrrec de virrei. S’hi transcriu la carta on Felip III (IV) ordenava als diputats “admitirle y acudir 
al juramento de la manera que se ha acostumbrado”; i, acte seguit, es refereix una visita 
merament protocolària del consistori al palau del bisbe barceloní, “fent-se molt gran agasajo y 
demonstració de voluntat” (...)  “li donaren lo perabé y norabona” (...) “y estigueren un gran rato 
junts, tractant del assiento d’esta província”. No es dedica ni una paraula a què hagués tingut 
lloc la preceptiva prestació del jurament.  
1089. B. de RUBÍ (ed.), Les Corts Generals de Pau Claris. Dietari o procés de Corts de la Junta 
General de braços [de 1640-1641], Barcelona, FSVC, 1976.  
1090. K. NEUMANN, La justificación ‘ante el mundo’. Difusión y recepción de la propaganda 
catalana en Europa en 1640, en “Pedralbes” 18-II (1998), p. 373-381, apunta dos grans 
episodis inicials de difusió de les causes que portaven legítimament els catalans a resistir 
militarment contra Felip III (IV): a) la carta impresa de 18.IX.1640; b) la Proclamación católica 
del frare agustinià Gaspar Sala i Berart, d’enorme difusió —sobre les tres edicions consecutives 
entre setembre i novembre de 1640 d’aquesta darrera obra, vegeu C. PIZARRO, Imprenta y 
gobierno municipal en Barcelona cit., p. 154-156; entre les moltes reflexions que el text de Sala 
ha suscitat els darrers anys, retenim la recent d’A. SIMON i TARRÉS, La història en l’estratègia 
política dels dirigents catalans per enderrocar Olivares, en “Pedralbes” XXVII (2007), p. 97-112, 
on refereix com els catalans, per convèncer Felip III (IV) perquè enderroqués el seu valido el 
comte-duc d’Olivares, esgrimiren casos històrics de rectificacions de polítiques monàrquiques 
d’èxit contrastat. Per conèixer la publicística generada al voltant de la guerra de secessió 
catalana iniciada el 1640, el “primer gran boom de la premsa catalana”, és ineludible H. 
ETTINGHAUSEN, La Guerra dels Segadors a través de la premsa de l’època, 4 vol., 
Barcelona, Curial, 1993. Simultàniament, apareixia una visió sintètica del tema de J. REULA, 
1640-1647. Una aproximació a la publicística de la Guerra dels Segadors, en “Pedralbes” 11 
(1993), p. 91-108. Més endavant, H. ETTINGHAUSEN, La Guerra dels Segadors a les gasetes 
europees, en “Pedralbes” 18-II (1998), p. 359-372, posaria en evidència els vincles entre la 
publicística i la incipient activitat periodística europea, sobretot francesa. 
1091. E. SERRA, Entre la ruptura i la continuïtat. Algunes consideracions a propòsit de la 
capacitat institucional de Catalunya durant la Guerra dels Segadors, dins de "Les Corts a 
Catalunya. Actes del congrés d'història institucional [d’abril de 1988]", Barcelona, Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1991, p. 160-167, ha reivindicat el caràcter autòcton 
de moltes iniciatives institucionals en els àmbits de deliberació política, organització militar i 
fiscal que s’implementarien —no sense debats— a Catalunya a partir de 1640. 
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tercentèsima part del censal creat per la Diputació per reforçar militarment 

Catalunya en prevenció dels embats de les tropes filipistes1092.   

 

La nostra tesi és que l’alineació —més que no pas adhesió— de Joan Pere 

Fontanella a les files de la revolució política no seria pas autònoma i fruit d’unes 

conviccions personals durables, sinó resultant d’una inclinació per seguir 

l’empenta dels fills Josep i Francesc, aquests sí ideològicament captivats per 

l’impuls d’un canvi a gran escala1093 i, a mig termini, determinants —sobretot el 

primer— en l’avenir del país. El patriarca de la família, malgrat el pes dels seus 

seixanta-cinc anys, accediria a figurar en el primer rang de la delicada escena 

política —per avalar o per atemperar la revolució?— des de finals de novembre 

de 1640. El seu primer servei a la causa, després d’una elecció de la qual el 

preceptiu atzar s’ha considerat absent1094, seria l’exercici com a conseller en 

cap de Barcelona entre el desembre de 1640 i el novembre del 1641. 

Pràcticament inauguraria el seu mandat fent front a una revolta nadalenca del 

poble menut, on serien linxats oficials regis preeminents que havien sortit vius 

dels fets del dia de Corpus1095. L’endemà passat, el 27 de desembre, 

Fontanella donaria un signe inequívoc de la seva manca d’optimisme: escriuria 

el seu testament. Tindrem ocasió d’analitzar-lo amb detall1096. Aquí ens limitem 

a dir que l’instrument, tant per la data com per algunes de les seves clàusules, 

                                                 
1092. E. SERRA, L’inici formal de la guerra contra el rei: un censal de tres-centes mil lliures. Nota 
a un aspecte de la Guerra dels Segadors, dins de A. ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El 
barroc català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 89-135, esp. p. 98-99 i 117.  
1093. Sobre els factors ideològics de diferent naturalesa, sobretot de caràcter polític i 
constitucional, que influirien decisivament en la generació de Josep Fontanella, A. SIMON 
TARRÉS, Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640 cit. —una bona forma de 
cobrir la llacuna denunciada per J.-F. SCHAUB, La crise hispanique de 1640. Le modèle des 
‘révolutions périphériques’ en question (note critique), en “Annales. Histoire, Sciences Sociales” 
I (1994), p. 219-239, esp. p. 236: “Il convient alors de s’interroger sur les modalités de la 
diffusion des thèmes identitaires, notamment juridiques (les furs) (sic) en ne prenant la passion 
nationale comme une donnée sous-jacente révélée par l’événement, mais comme le produit 
d’une volonté de construction du consensus politique”. 
1094. A favor de què l’extracció de consellers a Barcelona l’any 1640 hauria estat manipulada a 
partir de conjectures, a falta de documents concloents —comprensiblement inexistents—, tot 
avalant les sospites d’Antoni Rovira i Virgili, N. FLORENSA, La insaculació pactada. Barcelona 
1640, en “Pedralbes” 13-1 (1993), p. 447-455, i El Consell de Cent. Barcelona a la Guerra dels 
Segadors, Barcelona, 1996, p. 281-283. 
1095. X. TORRES, La Guerra dels Segadors cit., p. 139, posa de relleu la invocació per part dels 
revoltats de divises igualitàries com la de què Adam morí intestat. Aquestes havien de resultar 
particularment dissonants a homes d’ordre com Joan Pere Fontanella.  
1096. Vegeu el subcapítol II.12.1.  
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reflecteix un temor pregon de l’aleshores primer edil del cap i casal a què el 

viratge secessionista de Catalunya fos ofegat contundentment per les tropes 

filipistes i les institucions del país resultessin abolides. 

 

L’evolució dels fets és prou coneguda perquè ens hi estenguem. La classe 

dirigent de Catalunya, més transversal que mai1097, descartada l’opció 

versemblantment minoritària d’erigir el país en república independent1098 i 

esperonada per la victòria en la batalla de Montjuïc de 26 de gener de 1641, 

consolidaria l’aliança amb França. Aquesta es visualitzaria amb el nomenament 

d’un segon governador del Principat en la figura del mariscal d’Argenson i es 

protocolitzaria el 19 de setembre amb la signatura dels acords de Péronne. Uns 

acords difícils d’encaixar en l’arrelat conflicte identitari entre Catalunya i el 

tradicional enemic del nord, on havia causat estralls el tant temut 

protestantisme —l’aversió cap a aquest no seria superada malgrat la intensa 

publicística pro-gal·la de tota la dècada de 16401099. Uns acords, amb seqüeles 

d’immensa rellevància, que requeririen importants esforços d’explicació i 

legitimació a partir de factors geopolítics i constitucionals, àdhuc projectant la 
                                                 
1097. A. SIMON, El braç militar de Barcelona segons un cens del juny de l’any 1641. Composició 
i actituds polítiques, en “EHDAP” XXVI (2008), p. 231-253, ha posat de relleu l’important 
compromís del braç militar barceloní amb el procés revolucionari català i també la flexibilitat 
amb què a l’inici del tal procés ciutadans honrats i doctors en dret o en medicina —és a dir, 
gaudints— serien computats com a membres del dit braç. D’aquesta transversalitat cal 
exceptuar-ne les classes dirigents perpinyanenques, d’esquena a les quals es faria 
l’apropament a la monarquia de França —Ò. JANÉ, El Rosselló i França. L’altra via catalana de 
1640-1660, en “Afers” 48 (2004), p. 419-439, esp. p. 426. 
1098. En relació a la dissolució d’aquesta efímera república, sobre la base d’una depuració 
semàntica del prolífic terme polític, X. GIL, Concepto y práctica de república en la España 
moderna cit., p. 137 i s.; prèviament, A. IGLESIA, Pau Claris y la soberanía nacional catalana. 
Notas, dins de “Actas del IV Symposium de Historia de la Administración”, Madrid, Instituto 
Nacional de Administración Pública, 1983, p. 401-450, hauria conclós la inviabilitat de qualsevol 
model de planta paccionada —segons l’autor anacronitzant, s’entén— enmig de dues 
sobiranies reconegudes. 
1099. R. SALA, La catalanité par les roussillonnais de la fin du XVIe à la première moitié du XVIIe 
siècle, dins de “Le Roussillon: De la Marca Hispanica aux Pyrénées-Orientales (VIIIe-XXe 
siècles)”, Perpinyà, SASLPO, CIIIe vol., 1995, p. 75-87. A. SIMON i TARRÉS, ‘Catalans’ i 
‘francesos’ a l’edat moderna. Guerres, identitats i contraidentitats. Algunes consideracions, en 
“Pedralbes” 18-II (1998), p. 391-401. Ò. JANÉ, Catalunya i França al segle XVII. Identitats, 
contraidentitats i ideologies a l’època moderna (1640-1700), Catarroja, Ed. Afers, 2006, p. 71 i 
s., ha il·lustrat la contraidentitat del Rosselló respecte França com a precedent de la de 
Catalunya, amb una forta incidència del factor hugonot des de finals del segle XVI. A Joan Pere 
Fontanella, home de catolicisme intransigent i vinculat per vies familiars i altres als comtats del 
nord de l’Albera —que havien patit directament i temut incursions protestants sobretot als anys 
1580 i 1590, N. SALES, De Tuïr a Catarroja cit., p. 144 i s.—, l’aliança amb Lluís I (XIII de 
França) no li podia oferir garanties de cap mena. 
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idea o el mite de què la monarquia mai havia deixat de ser de caràcter electiu a 

Catalunya1100 o forçant una naturalesa catalana de Lluís I (XIII) pels seus 

vincles amb el llinatge Montcada1101.  

 

Quina dada novedosa podem aportar del Joan Pere Fontanella conseller en 

cap de Barcelona durant l’any 1641? Hom ja ha parlat sobre com les 

obligacions de comandament militar inherents al càrrec serien feixugues a les 

espatlles d’avançada edat del prestigiós jurista1102; no s’ha fet esment, en 

canvi, de la complexitat de què assumís, juntament amb els demés edils del 

cap i casal ―com els d’arreu de la província― les funcions governatives i 

jurisdiccionals assignades, en temps de quietud, als ordinaris regis1103. I 

tampoc s’ha posat prou de manifest la pregona crisi de lideratge i de confiança 

del nostre protagonista i altres consellers executius de la capital sobre el 

Consell de Cent, l’òrgan plenari deliberatiu municipal. Ens en refereix força 

aspectes un síndic qualificat de la ciutat de Vic tramès a Barcelona l’estiu del 

1641, Francesc Joan Reixach1104. Espera trobar un doble suport ―gairebé 

                                                 
1100. J. VILLANUEVA, Intentos franceses de legitimación de la anexión de Cataluña tras la 
revuelta de 1640: de Richelieu a Mazarino, en “Pedralbes” 18-II (1998), p. 135-144. 
Posteriorment, id. aut., Política y discurso histórico en la España del siglo XVII, Alacant, 
Publicacions de la UA, 2004, p. 53 i s., sobre l’origen del mite de què els catalans-gots 
s’haurien alliberat autònomament dels musulmans a partir del segle VIII —mite que permetria 
fonamentar la pretensió de la monarquia electiva. Com a paladí d’aquesta pretensió a la 
Catalunya dels Segadors, retenim Francesc Martí Viladamor, ja a partir del seu Noticia 
Universal de Cataluña —al respecte remetem a J. CAPDEFERRO, Francesc Martí Viladamor 
(1616-1689). Un catalan (trop?) fidèle au roi de France, dins de Y.-M. BERCÉ (coord.), “Les 
procès polítiques (XIVe-XVIIe siècle)”, Roma, École Française de Rome, 2007, p. 425-449. 
1101. X. TORRES, Els naturals i el rei natural en la Catalunya de la Guerra dels Segadors: a 
propòsit d’un ‘Sermó’ de Gaspar Sala (1641), en “Estudi General” 21 (2001), p. 221-240.  
1102. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 132-133. V. ESTANYOL, 
El pactisme en guerra: L’organització militar catalana als inicis de la guerra de separació, 1640-
1642), Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1999, p. 40-42, recull una visió global 
sobre el govern municipal barceloní, la seva reorganització i les seves competències en la 
conjuntura bèl·lica dels primers anys de la dècada de 1640. 
1103. Vegeu A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 168 i s., 
sobre el complex traspàs dels poders governatius a les autoritats municipals de Vic. En certa 
manera podem apuntar que el 1641, de manera excepcional, els edils de les ciutats, viles i llocs 
de Catalunya reassumirien les funcions de caràcter judicial a nivell local que els havien donat la 
raó de ser a l’alta edat mitjana, com ha sostingut el professor Font i Rius.   
1104. El principal negoci pel qual el notari Reixach és enviat a Barcelona ―vegeu ses cartes de 
17 i 20.VIII.1641, AMVI, vol. 14 CR― és buscar la pressió del Consell de Cent i la Diputació per 
evitar que autoritats de termes com Sant Hipòlit de Voltregà, amb l’aval del Consell de Guerra 
provincial, segueixin envalentint-se i citant judicialment ciutadans de Vic que hi tenen propietats 
i no hi paguen certs drets dominicals. La capital osonenca estima que els seus costums i 
privilegis només permetrien que els ciutadans en qüestió i llurs béns fossin jutjats o embargats 
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consol― en Joan Pere Fontanella: d’una banda, l’assessorament de l’advocat 

aconductat pel municipi des de 1629; per altra part, la influència del màxim 

dignatari de la capital. Ai las!, a la pràctica no troba sinó un jurista emmalaltit i 

poruc, autoexclòs del sovintejat tumult dels òrgans locals per ell formalment 

presidits ―incapaç fins i tot de fixar-los amb fermesa els punts de l’ordre del 

dia1105. De ben segur que aquest any 1641 a Fontanella li tornen a aflorar als 

llavis, en més d’una ocasió, els propòsits tinguts un lustre enrera sobre la 

indocilitat del Consell de Cent i la seva renitència a demanar i escoltar els 

parers més enraonats dels professionals del dret1106. 

 

Tan bon punt es clou el seu accidentat govern municipal barceloní, el nostre 

home és propulsat a una altra plataforma institucional des d’on podrà fer forta 

l’opció profrancesa prevalent entre els seus compatriotes contemporanis: La 

plaça d’assessor ordinari de la Diputació del General1107 que tantes 

                                                                                                                                               
pel seu propi veguer i/o batlle, amb l’assessorament del jutge ordinari. La versió de Joan 
Baptista Sanz d’aquest tema és a A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels 
Segadors cit., p. 174. 
1105. AMVI, vol. 14 CR, en els textos referits de 17 i 20.VIII.1641 Reixach indica als seus 
principals que Joan Pere Fontanella i els seus col·legues de l’executiu barceloní no volen 
convocar el Consell de Cent sobre el tema de Vic sense comptar amb més proves de la 
consuetut i privilegis en entredit. En realitat ―reconeix el dia 20― el que passa és que els 
consellers no gosen reunir l’òrgan deliberatiu: “La causa és que los senyors consellers d’esta 
ciutat estan encontrats ab dit savi Consell y temen de gran vexamen y ruhido”; poc esperançat 
davant el panorama municipal, el vigatà intentarà entretant aixoplugar-se sota el paraigües de 
la Diputació, d’on sortirà amb un compromís d’intermediació favorable. Sort en farà, perquè les 
ulteriors gestions a la casa de la Ciutat seran decebedores: ibidem, carta de 5.IX.1641 Reixach 
narrarà com el 31 d’agost Fontanella li havia promès d’incloure el seu tema a l’ordre del dia del 
Consell de Cent “o, per millor dir, de Dos-cents” de Barcelona, però no pogué complir el 
compromís per falta de quòrum. A la sessió que sí es celebraria tres dies més tard 
sospitosament “estigué desganat dit Fontanella, conseller en cap, y no pugué assistir a 
Consell”, i el conseller segon no li donà l’entrada que li havia assegurat ―“[a] los senyors 
consellers los aparegué no proposar-ho (i. e. no plantejar-ho), donant una fredor en escusa, y 
per·çò se mogué gran ruhido en dit Consell, que a no llansar los consellers en lo pati no fou 
sinó perquè procuraren escondir-se y anar-se’n a tota pressa.” La conclusió de Reixach? Una 
manca total d’entente entre l’executiu barceloní i el seu multitudinari òrgan deliberatiu, en 
perjudici dels interessos de Vic, i amb un Fontanella sense còmplices que hauria fet un paper 
d’estrassa: “Si bé vostra senyoria y exa ciutat no deu cortesia alguna als consellers de 
Barcelona, la deu ab tot molt gran al savi Consell, que ab totas veras desitjave aplaudir al gust 
de vostra senyoria y de exa ciutat, però com la propositió sie dels consellers no [h]y pugué 
haver altre remey”. 
1106. Vegeu l’apartat II.8.4 i la carta de 7.III.1635 de Joan Pere Fontanella als procuradors de 
Tortosa. 
1107. Visiblement és en base a aquesta condició d’assessor ordinari de la Diputació que J. H. 
ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 453, inclouria Joan Pere Fontanella en un lloc preeminent 
—el tercer, rera Pau Claris i Francesc de Tamarit— de la nòmina d’homes que “tingueren una 
part prominent en guiar el principat devers una aliança amb els francesos”. 
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satisfaccions li havia donat entre 1623 i 1629. Aquest pic no se li assigna de 

forma directa i en les condicions temporals regulars sinó com a substitut del fill 

Josep i per cobrir els dies del desplaçament d’aquest a la ratlla del Rosselló per 

anar a rebre el mariscal de Brézé, futur virrei del país1108. La interinitat de curta 

durada inicialment prevista es perllongarà més de trenta-un mesos ―dos anys i 

mig―, els que falten per l’arribada del govern successiu a la Generalitat. Per 

què? Per la provisió de Josep Fontanella en l’estratègic càrrec de regent la 

Cancelleria de Catalunya1109 en el marc de la primera gran assignació de 

càrrecs públics provincials per l’aparell del Cristianíssim Lluís I (XIII de França), 

al darrer moment del 16411110. La consolidació de Joan Pere Fontanella en 

                                                 
1108. Hem optat per no insinuar res a propòsit de l’oblit de l’anotació de la provisió interina de 
Joan Pere Fontanella en la data deguda ―ACA, Generalitat, N-197, fol. 176r, deliberació de 
24.XII.1641: “Més, attès que quant misser Joseph Fontanella, assessor del General, partí de la 
present ciutat per a anar a Rosselló, dexà per surrogat a misser Pere Joan Fontanella, son 
pare, al qual per ses senyories fonch donada y concedida licèntia per a servir lo dit offici durant 
la absèntia de dit misser Joseph Fontanella, lo qual, present en lo consistori, acceptà la dita 
licèntia y jurà en mà y poder de ses senyories ab la forma acostumada, la qual licèntia per 
inadvertèntia no fou continuada. Per·çò, ses senyories deliberen que sia continuada en lo 
present libre, loant y aprovant tot lo fet per dit misser Pere Joan Fontanella com <h>a assessor 
del General fins lo die present.” Un breu opuscle editat per H. ETTINGHAUSEN, La Guerra dels 
Segadors a través de la premsa de l’època cit., vol. III, p. 1489-1491, reflecteix el protagonisme 
de Josep Fontanella, juntament amb un legat de Barcelona, en l’acollida de Brézé a El Pertús. 
1109. M. A. MARTÍNEZ, Els oficis de canceller i de regent la Cancelleria abans de l’esclat dels 
Segadors, en “Pedralbes” 21 (2001), p. 65-88, esp. 72-76 i 82-87, ressegueix els predecessors 
de Josep Fontanella en el càrrec i les condicions de llur selecció i provisió. Són molt coneguts 
—no per això els hem de preterir— dos passatges d’una consulta de 12.V.1605 del Consell 
Suprem de la Corona d’Aragó —ACA, CA, lligall 271, item no numerat— relatius al càrrec de 
regent la Cancelleria; escrits originàriament el 1604 i 1605, il·luminen la confluència de factors 
polítics i judicials en l’ofici que el 1642 s’assignaria a Josep Fontanella: “Este officio [es] uno de 
los consultores de su cargo [de virrey] para las materias del govierno, y su voto en las causas 
criminales graves de mucha consideración, y el verbal que tiene requiere no sólo letras y gran 
capacidad pero resolución, autoridad y expediente, demás de que conviene infinito que tenga 
tanta estimación entre la gente, que le respecten mucho, y que sea persona que el Consejo se 
huelgue de tenelle por presidente” (...) “este officio es la llave maestra del govierno y 
administración de la justicia en aquella Audiencia y la persona que le [h]ubiere de tener puede 
ser la de mayor servicio, si tiene partes, y que más presto descubrirá si le faltan las que 
convienen”. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 59, encara resulta més il·lustratiu quan 
escriu, sintèticament: “El regent la cancelleria adquirí una gran importància i tendí a susbtituir el 
canceller en l’exercici de moltes funcions d’aquest. L’ofici representava la culminació de la 
carrera judicial dintre Catalunya”. 
1110. Brézé hauria jurat el 30.XII.1641 a La Jonquera i, sia el mateix dia sia els dos o tres 
propsegüents ―no pas més tard―, proveiria oficiosament les principals places del seu Consell 
a Catalunya: ACA, Generalitat, N-857 (CT), fol. 332r-v, carta de 5.I.1642 del consistori a Brézé, 
―“Havem tingut particular gust y contento de l’avís que vostra excel·lència, ab las del trenta-y-
hu del passat, nos ha fet mercè en rahó de las provisions”― o fol. 333v-334r, lletra del mateix 
dia al mariscal d’Argenson, donant per segura i agraint la seva influència en l’elecció. Una lletra 
de Brézé del mateix 5.I als jurats gironins, que trobem a E. GRAHIT, Gerona bajo la 
dominación francesa de 1640 a 1652 [5è lliurament], en “RdG” XV (1891), p. 169-178, esp. p. 
170, refereix que el virrei era conscient de què fins els seus serveis de Cancelleria no 
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l’assessoria ordinària serà mal rebuda pel directori de la Diputació1111: es veurà, 

amb natural suspicàcia, com una eina més de control polític indirecte de la 

institució que se les havia promès de seguir regint autònomament els destins 

provincials. 

 

I és que la Diputació que el nostre protagonista ha de tornar a patrocinar té ben 

poc a veure amb la seva vella coneguda. L’antany contrapoder a la monarquia 

de Felip II o III (III o IV), privat en bona part dels seus ingressos fiscals per la 

guerra1112, va esdevenint una dòcil xarxa al servei de l’aparell dels homes de la 

corona francesa1113. Joan Pere Fontanella es mimetitza en aquest engranatge: 

Estampa la seva firma en successives provisions de desinsaculació de 

desafectes del llibre de l’ànima de la institució. És a dir, participa de primera mà 

en mesures puntuals de depuració ‘electoral’ de persones amb possibilitats de 

regir en el futur la casa del General ―són prou escasses i conjunturals perquè 

no les presentem com a una política1114: a) L’any 1642 coadjuva, després d’un 

                                                                                                                                               
estinguessin activats les provisions no serien fermes ―els nous oficials ni tindrien privilegis ni 
haurien pogut jurar. Vegeu el ressó que tingué a Barcelona, entre els afectes a la causa 
francesa, la reactivació del Reial Consell amb nous membres ―amb la seva nòmina 
completa― a A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 325 
―correspon a un diari anònim dels esdeveniments entre 1641 i 1644. 
1111. Altrament, com s’interpretaria la carta de 6.I.1642 dels consistorials a Josep Fontanella que 
transcrivim parcialment? Després de felicitar-lo pel càrrec acabat d’estrenar i d’agrair-li dues 
cartes de 1.I, li repliquen gèlidament la proposta ―versemblantment feta en la segona de les 
comunicacions― en relació a l’assessoria jurídica i al pare: “En lo altre que vostra mercè nos 
apunta en respecte de la resulta de son offici de assessor, demanant-nos-la per al doctor 
Fontanella, son pare, diem que per ara no havem poguda pèndrer-hi effectiva resolutió, però 
que quan<t> sia lloch a poder tractar dels mèrits estiga vostra mercè çert que tindrem molt gran 
attendèntia als que concorran en subjecte de fill tant calificat y en persona de sas prendes, y 
que en aqueix cas lo consistori farà lo que puga en servey de vostra mercè y de la Generalitat, 
que és lo que vostra mercè principalment apunta ab una de las suas tant prudentialment.” 
―ACA, Generalitat, N-857 (CT), fol. 335v-336r. 
1112. Des del punt de vista històrico-jurídic interessa donar relleu a causes substanciades davant 
del consistori de la Diputació en relació a arrendataris de drets que pledejarien per desvincular-
se de les obligacions adquirides amb el General ―o, almenys, per minimitzar-les― al·legant 
circumstàncies de guerra i/o ocupacions enemigues no previstes en l’adjudicació. Intentarien 
protegir-se sota el paraigües de la rescissió per evicció l’arrendatari del dret de la bolla de 
Perpinyà del trienni de 1638 ―ACA, Generalitat, V-81, fol. 18v-19r, causa incoada el 
28.VI.1639 i resolta el 29.VII.1641― o el del dret de la bolla de Balaguer del de 1644 ―ibidem, 
fol. 72r i G-50/6, fol. 77 (29.II.1646). 
1113. Ò. JANÉ, Catalunya i França al segle XVII cit., p. 101.  
1114. J. VIDAL, Guerra dels Segadors i crisi social, Barcelona, Ed. 62, 1984, es manté com a 
referència ineludible en relació a les dinàmiques d’exclusió social i repressió de desafectes a la 
causa francesa. V. ESTANYOL, El pactisme en guerra cit., p. 127 i s., ha abordat la política de 
la Diputació en tal línia, tot vinculant-la amb les confiscacions de patrimonis i el desfici 
recaptador de recursos en general per mantenir “lo nervi de la guerra”. Per compartir la visió 
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procés jurisdiccional sumaríssim, a què siguin retirats de llurs bosses Gabriel 

de Llupià i l’antic regent la Tresoreria Raimon de Calders i Ferran1115; b) el 

1643 ho fa amb filipistes molt significats des d’un primer moment com els antics 

magistrats de l’Audiència filipista Jaume Mir o Felip Vinyes ―el seu suposat 

gran rival1116―, Jacint Sala i Francesc Magarola1117; c) el 1644 incideix sobre 

més persones de tant o més relleu, com Lluís Descatllar, Joan de Toralla, 

Benet Anglasell, Cristòfol Icart, Joan de Marimon, l’ardiaca de Vic Melcior 

Palau, el canonge de Lleida Francesc Ferrer, Miquel Salvà i de Vallgornera o el 

jurista Gaspar Berart1118.  

 

En cloure el seu segon període com a assessor ordinari de la Diputació, Joan 

Pere Fontanella es veu confrontat, juntament amb Joan Josep d’Amigant, a 

unes acusacions preocupants en el curs del seu procés de fiscalització. 

Concretament per haver actuat amb gran vehemència —àdhuc podríem dir per 

haver prevaricat— en la instrucció d’una causa contra dues guardes ordinàries 

de la col·lecta de Barcelona acusades d’irregularitats fiscals1119. Així, no es pot 

                                                                                                                                               
quotidiana de la progressiva detecció i càstig de desafectes, és útil el dietari escrit des de 
Barcelona que transcriu A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., 
p. 330 i s. 
1115. ACA, Generalitat, G-50/5, fol. 157v (10.V.1642). Sobre la sort personal i patrimonial de 
Gabriel de Llupià i Pagès durant la dècada de 1640, vegeu P. GIFRE, Família i patrimoni a 
l’Època Moderna, segles XVI-XVIII, dins de J. FERNÁNDEZ TRABAL (dir.), “Història dels Llupià 
i dels seus llinatges incorporats (Icard, Roger i Vallseca), Canet [del Rosselló], Ed. Trabucaire, 
2006, p. 85-129, esp. p. 126, i M. PÉREZ LATRE, Els Llupià i la política a l’Edat Moderna, 
ibidem, p. 141-184, esp. p. 156-157. 
1116. J. VILLANUEVA, Felip Vinyes (1583-1643) cit., p. 335 i s. ofereix unes notes sobre la 
peregrinació de Vinyes a la recerca d’un refugi segur després del Corpus de Sang; l’acabaria 
trobant a Madrid, on finalment veuria realitzat el seu somni de ser proveït regent al Consell 
Suprem de la Corona d’Aragó. 
1117. ACA, Generalitat, G-50/5, fol. 182v (12.V.1643). Vegeu-ho també ibidem, V-81, fol. 33v-34r 
i, naturalment, al propi llibre de l’ànima, G-82/2, fol. 324, 327 i 335. 
1118. ACA, Generalitat, G-50/6, fol. 19r i 19v (dues conclusions de 14.VII.1644). No és estrany 
que afectessin més persones que les resolucions anàlogues precedents: El canvi de trienni era 
imminent. Donat que l’anàlisi de les trajectòries de cadascun d’aquests homes en la conjuntura 
política de les dècades de 1630 i 1640 mereixeria un llibre sencer, ens limitem a obrir-li un 
parell de portelles al lector: a) P. MOLAS, Catalunya i la casa d’Àustria, Barcelona, Curial, 
1996, p. 210-211; b) J. ARRIETA, La ‘Junta para las materias políticas e inteligencias de 
Cataluña’ (1640-1642), dins de “[Actes del] Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya”, 
vol. II, Barcelona, Edicions de la UB, 1984, p. 141-148, la font més profitosa, donada la 
coincidència de noms dels exsaculats amb els dels exiliats a la cort que col·laborarien amb la 
‘Junta’ en qüestió. 
1119. ACA, Generalitat, VG-115, querella n. 7: A aquestes guardes ordinàries, Magí Valeri i 
Josep Rovira, el consistori els hauria privat de l’ofici i els hauria volgut forçar a renunciar-hi. De 
les peces del procés i la pràctica de la prova testifical no es pot dir que Fontanella en surti ben 
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dir que deixi un bon regust de boca a la casa del General, on ha posat els seus 

coneixements al servei de la causa profrancesa per la qual han apostat els 

seus fills Josep i Francesc —i, de passada, al servei dels seus propis 

interessos: el nostre protagonista es procurarà el cobrament d’un pretès crèdit 

pendent1120. 

 

II.11.2. De la col·laboració activa amb les autoritats franceses al desencís per 

llurs contrafaccions 

 

Al subcapítol precedent hem visualitzat com Joan Pere Fontanella aboca la 

seva perícia professional al servei de la causa profrancesa en la Catalunya de 

principis de la dècada de 1640. Ara ens escau canviar d’òptica i preguntar-nos, 

a través d’altres fonts —les resultants de l’assessorament jurídic als seus 

clients històrics—, si l’adhesió de l’olotí a tal causa és incondicional o gravada 

per un llast cada cop més feixuc: un malestar creixent davant les contrafaccions 

que van cometent els sectors dirigents i les noves elits del país que porten les 

regnes del govern provincial.  

 

Un episodi històric relacionat amb les terres de l’Osona ens serveix per 

reflexionar sobre la qüestió. Es planteja amb tota la seva intensitat durant mig 

any ben bo, a partir del pic de l’estiu del 1643, quan Josep i Francesc 
                                                                                                                                               
parat. Els més cauts recorden el seu encaparrament per enfonsar els encausats ―"anan-se 
rebent los testimonis de defensa per part de dit Valeri y Rovira lo doctor misser Pere Juan 
Fontanella se amostrava tant apassionat quantra de aquells que alguns de dits tesimonis li 
[h]an hoït a dir estas paraulas formals: ‘an aquells brivons de la pressó no·ls fassam bona obra’ 
(...) y altres paraules semblants o majors”―; algú altre va més lluny i recorda haver estat forçat 
a perjudicar al màxim les guardes ordinàries en el procés que s’instruïa contra elles: “[Quan 
l’interrogaren Feliu Bartra conegué] que dits assessors accedian (i. e. excedien) a la obligatió 
de son offici, supposat los viu molt apassionats contra dits Valeri y Rovira, volent-li fer dir lo que 
ell testimoni no sabia, amanessant-lo de fer-lo posar a la presó si no deya lo que ells me 
preguntaven”. 
1120. ACA, Generalitat, G-50/6, fol. 3, una conclusió de 6.X.1643 on el consistori seria assistit 
per Josep d’Amigant ―Fontanella se’n mantindria formalment al marge, com a implicat― 
reconeixeria a l’olotí i al que fóra assessor després d’ell, Bernat Sala, el dret a percebre cent 
vuitanta lliures del General a raó de trenta lliures per sis anys en què haurien prestat, de forma 
suposadament extraordinària respecte al compromís del càrrec, consells jurídics tocants als 
drets de galeres instituïts en les Corts de 1599. Les pròrrogues patides per la Cort General 
servirien per justificar el moment tan retardat de tancament del dossier ―i l’atzar que Joan Pere 
Fontanella es trobés servint la Diputació. Cal dir que el 17.XI.1643 el consistori de diputats i 
oïdors, novament assistit només per d’Amigant, resoldria una causa similar en benefici de 
Francesc Vidal, que també havia exercit com a assessor a partir de 1635 —ibidem, fol. 7v-8r.  
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Fontanella estan a punt d’emprendre un llarg i dens viatge cap a Münster —un 

bany de realisme polític per al primogènit i un trajecte cap a la maduració 

personal per al benjamí— com a legats de la Diputació del General i el Consell 

de Cent1121. A Barcelona, el pare dels diplomàtics novells i protagonista del 

nostre treball ha d’assistir el síndic de Vic Onofre Reixach en la difícil missió de 

demanar un sever redreçament de la jurisdicció règia ordinària a la ciutat i el 

seu entorn. Múltiples actuacions suposadament arbitràries o abusives del sots-

veguer Joan Pujalreu i Soler ―invasió de l’àmbit jurisdiccional local; tolerància 

envers adulteradors de moneda i, en canvi, acarnissament amb malfactors de 

talla menor― han esgotat la paciència dels edils vigatans1122. Conseqüentment, 

volen veure’l cessat del seu càrrec i, si és possible, jutjat al Reial Consell 

criminal del Principat1123. Durant les primeries de setembre i tota la tardor, 

l’advocat d’origen olotí intenta aitals objectius sia servint-se dels mecanismes 

legals del país sia de contactes polítics1124. Els seus esforços no donen pas els 

fruits esperats. I és que l’aparell de govern de la Catalunya lliurada al rei de 

França no té cap interès en informar-se bé i substanciar judicialment 
                                                 
1121. Sobre la participació d’aquests fills de Joan Pere Fontanella —i no pas del propi Joan 
Pere, com afirma J. PUJOL, Conferència de cloenda cit., p. 139— a les complexes 
negociacions que haurien de posar terme a la comunment anomenada Guerra dels Trenta 
Anys, J. COSTA, A. QUINTANA i E. SERRA, El viatge a Münster cit. i J. BUSQUETS, 
Catalunya i la Pau de Westfàlia cit. Com a quadre més ampli de tals negociacions i del paper 
que hi jugava Catalunya, F. SÁNCHEZ MARCOS, El futuro de Cataluña: un ‘sujet brûlant’ en 
las negociaciones de Münster, en “Pedralbes” 19 (1999), p. 95-116. Recentment Ò. JANÉ, 
Catalunya i França al segle XVII cit., p. 166 o 174, ha tornat sobre les ombres i sospites —fruit 
d’instrumentalitzacions polítiques i lluites de faccions?— que es projectaren sobre la missió 
dels Fontanella —concretament Josep, “cap de turc (... ) enviat pel rei”— a Münster. Segons 
M.-M. MIRÓ, El poeta Francesc Fontanella de la revolta catalana al congrés de Münster cit., el 
fracàs de tal missió hauria pogut causar un fort desencís al petit de la família. En tal cas, ho 
dissimularia prou bé en les seves octaves dedicades al pare amb motiu de l’aparició del segon 
volum (ed. 1645) de les seves Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, on apostaria confiat 
per un prompte adveniment de la pau a Europa i al seu país. El que és innegable és que el 
viatge a Münster hauria projectat de ple el poeta a l’edat adulta. I a son germà gran li hauria 
permès constatar el prestigi de què gaudia l’obra paterna arreu del continent; ho reconeixeria 
amb afectat cosmopolitisme a la seva dedicatòria al mateix volum II de les Decisiones, on 
declararia, tot referint-se a les molt diverses províncies travessades i grans ciutats creuades —
entre elles París—: “[in omnibus] tam vivum reperi nomen honorabile tuum, ac si essem in 
patria (...) Nullum non audivi, etiam in his tam remotis partibus, non dicentem, tuas resolutiones 
pro irrefragabilibus sententijs, et decisionibus ab omnibus senatibus haberi. Impressiones 
librorum tuorum plures factas in his multis mundi partibus comprobavi, et tetigi manibus.” 
1122. El sots-veguer, per la seva banda, acusa els consellers de Vic d’omissions de socorsos 
armats i de predisposar i mobilitzar la població en contra d’ell. 
1123. La present narració es sustenta fonamentalment sobre AMVI, vol. 15 CR passim, esp. 
abundants cartes entre l’agost del 1643 i el gener de 1644.  
1124. Els testimonis més immediats ―que no únics― d’aquesta participació són ibidem les 
cartes del propi Joan Pere Fontanella de 15 i 23.IX, 24.X, 6 i 21.XII.1643 i 6.I.1644.  
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contrafaccions o excessos d’un dels seus agents oficials sobre el territori, un 

home que “ha fets molts serveys ab los mal effectas” ―fer-ho “poria ésser 

ocasió de maiors inconvenients en la administratió de la iustítia”1125. El virrei 

Philippe de La Mothe, tot menystenint indicis prou eloqüents recollits per un 

jutge de cort, es limita a mirar cap a una altra banda ―en sentit figurat i també 

literalment― i a suggerir una mutació del destí de Pujalreu: que deixi Vic i la 

seva àrea per ocupar-se del govern i la justícia de la vegueria de Camprodon. 

La solució, presentada per Fontanella com a inapel·lable1126, és doblement 

insatisfactòria per als abusats de l’oficial: no sols es veuen privats de fer-lo 

respondre dels seus actes davant la justícia sinó que han de contemplar, 

atònits, com se’l premia amb la dignitat de ciutadà honrat de Barcelona com a 

fórmula d’urgència que l’habilita per a la digna provisió pirinenca1127. Per 

respondre a la indignació dels edils vigatans, Joan Pere Fontanella no troba 

més paraules de consol ―per als clients i potser per a ell mateix― que 

aquestes: 

 
“[Resto] desconsolat per no [h]aver pogut negociar los negocis que [Reixach] aportava a 

son càrrech a total gust de aquexa ciutat com se desijava. Lo temps és tal que apar a 

estos senyors ser necessari portar las cosas diferentment del que en altre temps, y és 

forçós passar per lo que ells ordenan, y [h]avem de pensar que ells són los que ho 

acertan.”1128 

                                                 
1125. Les cites corresponen, per aquest ordre, a les cartes fontanellanes de 6.XII i 23.IX.1643 
suara citades. 
1126. En sa carta de 6.XII.1643 cit. Fontanella informa els seus clients de la vehemència de les 
autoritats virregnals a base d’acumular les següents frases en escasses línies de text: “Estan 
en opinió que la ciutat se [h]avia de tenir per contenta que·l traguessen de aquí, ab què 
cessarian las quexas y la ocasió d’ellas (...) temo que vullan fer altra cosa sinó lo que assí 
tenen de principi concebut (...) vejan llur desig y sa casi determinada voluntat (...) vostra 
senyoria veja lo que convé contra tan determinada resolució, si per ara serà millor fer del joc 
manya, pus apar no s’hi pot guanyar res.”  
1127. Continuem amb la carta fontanellana de 6.XII.1643: “Per lo negoci de Puialreu [h]avem 
informat molt deveres al senyor visrey, regent y los del Concell criminal perquè [h]avíam entès 
que, en lloc de castigar-lo, lo volian premiar donant-li la vegueria de Camprodon y, perquè la 
pogués obtenir, un privilegi de ciutedà honrat de Barcelona, encarint-los lo molt que dexaria 
desconsolada aquexa ciutat, essent estada sempre, y és vuy, la primera de las que més [h]an 
acudit al servey de sa magestat y de la província, y que aparexia rahó que, després de [h]aver-
li a la ciutat concedit un magnífic jutje de cort per a què anàs a rebre las informations, y [h]aver-
las fetas tan superiors, se dexassen los delictes de aquell no sols impunits però remunerats. 
Tots nos respongueren, y lo senyor visrey matex, que si tenia delictes de què ells encara no 
estaven ben informats sinó per maior, lo castigarian.” 
1128. Ibidem, lletra de 21.XII.1643 de Joan Pere Fontanella als dirigents de Vic.  
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Qualssevol comentaris interpretatius d’aquestes línies que puguin sortir de la 

nostra mà seran banals al costat de la claredat expositiva de l’advocat del segle 

XVII. Per tant, convidem modestament a una relectura atenta de les dues 

primeres coordinades copulatives del fragment: “Lo temps és tal que apar a 

estos senyors ser necessari portar las cosas diferentment del que en altre 

temps”; “És forçós passar per lo que ells ordenan”. Aquest és l’interrogant que 

ens obren: Un home com Fontanella, forjat en la cultura del iuscentrisme i el 

pactisme polític, durant quant temps seguirà disposat a tolerar que raons 

d’oportunitat avaluades unilateralment per ministres regis, per bé que connexes 

a una conjuntura bèl·lica, ofeguin les veus del dret i del contrast d’interessos a 

les quals ell ha consagrat la vida? La darrera frase, “[H]avem de pensar que 

ells són los que ho acertan”, apunta a un residu molt exigu de confiança de 

l’olotí en la gestió del projecte en què el Principat està embarcat. 

 

Els dirigents de Vic, que no han escatimat recursos per consolidar el nou statu 

quo de la província, encara dissimulen menys el seu desencís. En sintonia amb 

els vents que bufen, es decanten, ells també, per la via política, per la 

transgressió dels límits del dret: S’aboquen a desinsacular Joan Pujalreu de 

totes les bosses vinculades al municipi sense observar els procediments 

preceptius. Joan Pere Fontanella els adverteix amb celeritat dels riscos de 

procedir per la via de fet, apel·lant, aquí sí, al rigor de les normes. La posició de 

Vic en l’escenari institucional català ―la seva menudesa davant la més alta 

jurisdicció règia― així ho aconsella. Per afavorir la clausura del dossier 

Pujalreu, l’olotí no es pot estar de sembrar dissimuladament una mica de 

zitzània entre els dirigents osonencs: Atia les seves dissensions internes a 

base de lamentar un moment passat en què alguns d’ells haurien avalat la 

solució política i no pas judicialitzada a Barcelona als problemes generats 

entorn del controvertit sots-veguer1129.  

                                                 
1129. Ibidem, carta de 6.I.1644 de Fontanella que transcrivim íntegrament: “He rebut la de vostra 
senyoria y vist lo que se m’escriu de la determinatió se ha pres aquí de desensicular a Pujalreu, 
sobre què se demana mon parer. Lo qual dic breument que, si bé dit Pujalreu se és portat tan 
malament ab la ciutat que no merex ningunas cortesias ni honres de respectes d’ella, però la 
ciutat no ha de fer sinó allò que pot, y no més, que ni és reputatió de la ciutat fer lo que no pot, 
ni tanpoc lo [h]y passarian los superiors a qui·s recorreria, y axí no me apar se dega executar la 
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Ens distanciem d’aquest afer precís, no sense anunciar que rebrotarà un lustre 

més tard en paràmetres similars als que hem vist1130. I enfoquem una 

perspectiva més àmplia. A mitjan dècada de 1640, seran cada vegada més els 

damnificats pel nou statu quo de la Catalunya subjecta als monarques de 

França, immersa en una confluència de factors que no creiem oportú tractar 

exhaustivament aquí. A títol enunciatiu només, citem la pressió fiscal, la crisi 

monetària, la participació molt sectorial i restringida dels beneficis econòmics i 

les oportunitats financeres derivats de la nova situació i del nou reforçament del 

tràfic amb Perpinyà1131, la provisionalitat i les vicissituds lligades als vaivens de 

la soldadesca, l’enyor del “ordre” social subvertit o alterat, l’aïllament respecte 

la part de la província restada o caiguda en mans de Felip III (IV), les seqüeles 

de les divisions dels sectors dirigents i les consabudes i abundants 

contrafaccions als drets de la comunitat, fruit del contacte amb una cultura 

política ignorant del terme pactisme1132. Entre les contravencions més 

sorolloses i mal digerides al país hi haurà la comesa pel virrei comte d’Harcourt 

                                                                                                                                               
dita determinatió axí secament perquè, per poder ésser desensiculat bé, [h]a d’ésser citat y ab 
conexença de causa, y no axí ex abrupto, y encara citant-lo per ventura no n’exirian bé, atès 
que de tot lo que l’inculpan hi ha causa en lo Concell criminal, en què encara no se ha pres 
resolutió en favor de la ciutat, ans per ventura contra, y seria declarar los mèrits de la causa 
criminal declarar ara que per allò ha d’ésser desensiculat. Jo vull lo bé de la ciutat y per aquex 
respecte no voldria se embassàs en cosa que no n’[h]agués de exir bé. Déu los ho perdone als 
qui·ns embarassaren la causa principal en significar <h>o dir que la ciutat se donaria per 
satisfeta sols que·l traguessen de aquí, que fonc tota la perditió de la ciutat perquè estos 
senyors diuen que ab axò se empenyaven al que s’és fet. Però axò és ja passat, no és 
menester tornar-hi.”  
1130. El 1649 Joan Pujalreu es veurà apartat de la possibilitat d’esdevenir conseller en cap 
vigatà; el municipi, per buscar l’empara d’un privilegi local, equipararà son càrrec de 
governador de les baronies i jurisdicció de la mensa episcopal de Vic a la condició d’oficial reial. 
Aquesta maniobra poc neta actuarà com a reclam de protectors polítics seus com el 
governador Josep de Biure i de Margarit. A AMVI, vol. 17 CR, llegim com el 22.IV.1649 el dit 
governador procurarà a Pujalreu la ventilació assistida de l’aparell regi davant els que voldrien 
ofegar-lo en la política municipal. Ibidem, una carta de 11.I.1649 del síndic Miquel Bonet als 
consellers de Vic dóna a entendre que Joan Pere Fontanella hauria donat suport a Pujolreu en 
tal conjuntura. 
1131. G. LARGUIER, Les échanges franco-catalans cit., p. 529-530, ha evidenciat la 
notabilíssima recuperació del periatge del Consolat de Mar perpinyanenc entre 1641 i 1652. 
També E. BADOSA, Lletres de canvi cit., p. 548 i s., ha apuntat la puixança mercantil de 
Perpinyà a partir de l’erecció de les seves quatre fires anuals el 1623, dotades d’una 
reglamentació més acurada el 1624 i el 1627, i sobre la xarxa d’interessos financers que es va 
teixint entre els Comtats i Barcelona des d’aleshores, particularment en el mercat del diner i del 
deute mitjançant lletres de canvi, fins gairebé a la fi de la Guerra dels Segadors.  
1132. La querella n. 14 de la visita del General iniciada l’agost de 1647 ens forneix un catàleg 
“institucionalitzat” —i, tot s’ha de dir, molt contingut— de contrafaccions comeses per l’aparell 
virregnal francès durant el trienni de 1644 sense l’esperada reacció del consistori de diputats i 
oïdors de comptes relativament: ACA, Generalitat, VG-119, camisa n. 10.  
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el desembre de 1645 en decretar la remissió a Roma de tres canonges del 

cada cop més indòcil capítol de la Seu de Barcelona1133 sense previ 

coneixement de causa, esgrimint una “noció política i econòmica” difícil 

d’encaixar en el juridicisme català1134 —la falta d’una contestació vigorosa de la 

Diputació serà molt lamentada1135. 

 

La proliferació de desafectes a la causa francesa —i personatges reputats per 

desafectes amb motius opacs1136— no estalviarà cap context institucional de 

                                                 
1133. En cada àmbit historiogràfic, s’ha fet un inventari propi dels greuges del període en què 
Catalunya romandria sota sobirania de Lluís I (XIII) i Lluís II (XIV). A tall d’exemple, pel que fa a 
la història de l’Església, J. BUSQUETS, Bisbes espanyols i francesos a Catalunya durant la 
Guerra dels Segadors, dins de A. ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El barroc català”, 
Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 61-87, ha denunciat la política d’expulsions 
indiscriminades i de nomenaments erràtics i efímers de bisbes de les diòcesis catalanes, sota 
l’ombra gal·licana d’un Pere de Marca, “autèntic dictador que manava amb estil policíac”, en qui 
la condició d’home d’Estat —formalment, visitador general— anorrearia el tacte, sentit 
negociador i cura espiritual dels seus feligresos que li esqueia com a eclesiàstic —bisbe de 
Coserans des de 1642, oficialment des de 1648. 
1134. L’any 1646, com a resposta a la reacció d’eclesiàstics i altres capes de la població 
catalana en l’afer dels canonges barcelonins, el magistrat de la Reial Audiència Narcís Peralta 
escriuria i publicaria l’obra De la potestat secular en los eclesiastichs per la Oeconomica y 
Politica. S’hi defensarien els vastíssims efectes de la “noció política i econòmica” i la potència 
de les regalies —dels reis de França sobre Catalunya, en la conjuntura—, en una doctrina de 
signe proper al gal·licà. B. HERNÁNDEZ, Narcís Peralta i les polèmiques regalistes a la 
Catalunya del segle XVII, dins de “Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a 
una trajectòria”, Barcelona, Ed. Crítica, 2004, p. 453-467. Sobre l’activa participació de Peralta 
al debat econòmic entre postures proteccionistes i lliurecanvistes —amb altres implicacions— 
viscut amb particular intensitat a Barcelona els anys 1620 i 1630, O. JUNQUERAS, Economia i 
pensament econòmic a la Catalunya de l’alta edat moderna (1520-1630), Bellaterra, 
Publicacions de la UAB, 2006, p. 99-103 i 131-137.  
1135. La protestada tolerància de la Diputació la il·lustrem a través d’un interessant recordatori —
sens dubte instrumentalitzat amb finalitats regalistes— de la mà del magistrat del Reial Consell 
Miquel de CALDERÓ en les seves Sacri Regii Concilii Cathaloniae decisiones, criminales, et 
civiles..., vol. 3, Barcinonae, Ex Typographia Raphaelis Figuerò, 1701, cap. 141.34 i 42. De fet, 
el capítol de canonges de la Seu de Barcelona acumulava greuges contra el consistori dels 
diputats des de feia temps. I Joan Pere Fontanella no era vist precisament com un assessor 
equànim del General sinó parcial; això portava els capitulars a demanar-ne la recusació o 
l’abstenció, i ell no l’admetia. Vegeu BICAB, Sala d’Al·legacions, vol. 47.3, al·legació de Pere 
Boix redactada per defensar els principals dirigents de la Diputació d’una querella —la n. 57— 
de la visita del General iniciada l’agost del 1644: “Agrava’s la culpa de dits querelats, perquè 
havent-se presentada una suplicació per part del dit sýndich del capítol en consistori, ab la qual 
se donava per suspecte lo doctor misser Pere Ioan Fontanella, altra dels dits assessors, per lo 
que era pare del magnífic regent la Real Cancellaria, y per altres causes, no fonch admesa la 
dita suplicació, ni se abstingué dit misser Fontanella de entrevenir en dit negoci”. 
1136. En la Catalunya de la dècada de 1640 no falten falses acusacions per treure’s de sobre 
deutes o per realitzar ajustaments de comptes personals. Ens en forneix un il·lustratiu exemple 
el procurador aconduït per Vic Miquel Bonet, que la tardor de 1649 seria acusat de mal afecte i 
engarjolat per haver intentat cobrar una compensació per l’any i mig que havia mantingut un 
jove estadant a casa seva ―AMVI, vol. 17 CR, carta de 8.XI.1649 d’un seu escrivent, Francesc 
Cassanyes, als consellers de Vic i de 19.XII.1649 del propi Bonet als mateixos. 
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Catalunya, menys encara la Diputació del General antany promotora del sever 

cop de timó del país. Sens dubte a Joan Pere Fontanella, ja tocat per l’afer dels 

canonges, l’hauria de colpir la formulació, el març de 1646, de sengles 

acusacions de criminals de lesa majestat in primo capite ―que no de lesa 

pàtria― a Joan Josep d’Amigant i Carreras i al seu cunyat Josep de Ferrer de 

Peguera, assessor ordinari i advocat fiscal de la Generalitat respectivament. 

Amb el primer, de lleialtat provada als Àustries1137, l’olotí acabava de compartir 

una trentena de mesos de tasca quotidiana, al tram final del trienni de 1641. De 

sobte —amb una precipitació que ha fet córrer tinta1138— el veuria executat 

ignominiosament per la seva implicació en un complot pro austriacista1139. 

Tindria més sort amb la seva vida un altre inculpat de tenir tractes per lliurar 

Barcelona als espanyols, l’abat de Sant Pere de Galligans de Girona i diputat 

eclesiàstic, Gispert Amat1140, que podria ‘fugir’1141. El nostre jurista no havia pas 

coincidit amb ell al nucli directiu de la institució provincial, però a nivell simbòlic 

i representatiu es suposava que havien perseguit uns interessos convergents. 

Potser molt convergents, fins i tot més enllà de les obligacions públiques 

assumides oficialment, perquè en realitat Amat havia estat alimentant noves 

contrafaccions desestabilitzadores del país i sembrant d’amagat la discòrdia 

entre els servidors de Lluís II (XIV) a Catalunya a base de directrius secretes. I 

no està clar que els Fontanella haguessin remat en una direcció gaire 

                                                 
1137. M. A. MARTÍNEZ, Els oïdors de la Sala Tercera de l’Audiència de Catalunya, a la segona 
meitat del segle XVII, en “EHDAP” XX (2002), p. 205-227, esp. 207, en subratlla, a més de la 
participació en el complot que ens ocupa, la implicació en els setges de Leucata i Salses i un 
rebuig a integrar-se en la tercera sala de l’Audiència d’obediència francesa. Han estudiat els 
Amigant X. PADRÓS, Poder i institucions: Pere d’Amigant, magistrat de la Reial Audiència de 
Catalunya (1645-1706), dins de “[Actes del] Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya”, 
vol. II, Barcelona, Edicions de la UB, 1984, p. 149-159, esp. p. 150, i, per llur relació amb els 
Ferrer, de vinculació mataronina, R. REIXACH, Els pares de la república. El patriciat a la 
Catalunya urbana moderna. Mataró, s. XV-XVIII, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 2005, p. 
128-129 i 152-153. 
1138. Ò. JANÉ, Catalunya i França al segle XVII cit., p. 171, publica un text extremadament crític 
amb Josep Fontanella on se l’acusa d’haver accelerat les execucions de d’Amigant i de Ferrer 
per evitar que tinguessin temps d’implicar-lo directament en la conspiració antifrancesa.  
1139. ACA, Generalitat, G-50/6, fol. 82r (4 i 6.IV.1646). 
1140. Ibidem, fol. 131r (23.II.1647), amb seqüeles com al fol. 143v (3.VI.1647). 
1141. Curiosament, l’interessantíssim cas d’aquest conspirador no consta en el repàs de M. 
GÜELL, ‘Capellans trabucaires’ o militars eclesiàstics? La dinàmica bèl·lica d’alguns 
eclesiàstics al segle XVII, dins de “Església, societat i poder a les terres de parla catalana. 
Actes del IV Congrés de la CCEPC (2004)”, Publicacions de la CCEPC, Valls, Cossetània, 
2005, p. 473-490.  
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diferent1142 —en tal cas, les recompenses immediates a Josep Fontanella 

resultarien com a mínim desconcertants1143. No diem res més al respecte. La 

proliferació de faccions i grupuscles, de maniobres i interessos polítics que es 

visqué en un territori i un espai de temps tan reduït fa que desistim d’aprofundir 

en aquest tema, almenys mentre no trobem documents de la nostra família 

adoptiva que revelin inequívocament les seves conviccions. 

 

A falta de notícia sobre conviccions, reprenem el fil dels actes i els 

posicionaments concrets. En relació a Joan Pere Fontanella tenim un altre cas 

digne d’atenció, que complementa l’episodi de Joan Pujalreu ja referit. 

Novament gira entorn d’un català al servei de l’aparell de poder francès —

aquesta vegada, excessiu en el seu servei. Estem pensant en un dossier, 

presumiblement salpebrat d’animadversions personals, activat a partir del juny 

del 1646 contra el jurista i publicista Francesc Martí Viladamor1144, a base 

d’acumular causes judicials i mesures polítiques. La figura del pare Fontanella 

apareix en algunes de les actuacions obertament i la seva ombra s’endevina 

darrera les demés —no en va a la segona meitat dels anys 1640 és habitual 

trobar-lo de bracet, professionalment parlant, amb Dídac Cisteller1145, el 

                                                 
1142. Ò. JANÉ, Catalunya i França al segle XVII cit., p. 172. 
1143. Precisament seria per la seva participació activa en haver “estat <h>u dels ministres que 
ab sa prudència, diligència y cuidado ha descuberta la traÿció y conjuració que alguns ordien 
per portar los enemichs” —a més d’altres serveis prestats— que el fill del nostre jurisconsult 
olotí rebria del comte d’Harcourt, el 4.IV.1646, els fruits i rendes del vescomtat de Canet: ACA, 
Cancelleria, Diversorum (intrussos), vol. 115, fol. 177r-180r —vegeu també AHBC, capsa 20, 
item 10251. L’ennobliment de Josep Fontanella, directament proveït per Lluís XIV, trigaria 
encara tres anys a arribar —ibidem, vol. 122, fol. 251r-v. Aquests profits personals arran d’unes 
maniobres polítiques que havien posat Catalunya en joc feriria l’ànim i la candidesa del prevere 
J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña cit., p. 609: “Es un espectáculo deprimente el 
pensar que Cataluña estuvo representada durante tantos años por personas cuya mentalidad 
era capaz de creer que podrían quedar transformados con esta facilidad en grandes señores”. 
1144. Els darrers anys la historiografia ha acumulat un pòsit destacable sobre la base de camins 
oberts com aquest: J. ANTÓN i M. JIMÉNEZ, Francisco Martí i Viladamor: un pro-francés 
durante la ‘Guerra dels Segadors’, en “Manuscrits”, 9 (1991), p. 289-304. Jon Arrieta té 
actualment un article a punt d’aparèixer a “Pedralbes”. 
1145. AMVI, vol. 15 CR, a través de dues cartes primaverals als consellers de Vic —una de 
27.IV.1644 de Dídac Cisteller i una altra de l’endemà de Francesc Joan Reixach—, veiem com 
s’inicien els contactes entre la capital de la Plana i Cisteller. La relació no triga a consolidar-se. 
Així, Cisteller acaba aconductat per patrocinar Vic a Barcelona de bracet de Joan Pere 
Fontanella —il·lustra el duet, ibidem, una carta del mateix Reixach de 12.XI.1644. Que Dídac 
Cisteller és un personatge sui generis —si més no, irritable en excés— ho acredita una sortida 
de to als seus clients —AMVI, vol. 17 CR, carta de 17.V.1649— amb motiu que percep li 
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promotor formal de tot l’enrenou. Un enrenou que, pel seu abast i persistència 

—per la multiplicitat i naturalesa diversa de fronts que obre, per la forma com 

els encadena, combina i divulga, per la seva intensitat progressiva i llarga 

durada (més de quatre anys)—, i també per una coincidència sospitosa de 

factors conjunturals, no hem dubtat en qualificar de procés polític1146. Procés 

polític, això sí, amb una especificitat notable respecte els que s’ha estilat 

estudiar comunament a les latituds europees darrerament: qui el promou són 

unes institucions de legitimitat ascendent de tall republicanista d’una província 

en una fase de turbulències i incerteses i no pas una monarquia, agent —sovint 

mitjançant llaços iusprivatístics— habitualment identificat amb la potència de 

l’Estat i del dret públic.  

 

A l’engròs, de quins tipus d’accions negatives és objecte Francesc Martí 

Viladamor a Barcelona? Privació de càrrecs públics haguts i per haver —la 

cobdícia de Cisteller pel seu lloc d’assessor de la Batllia General podria explicar 

moltes coses—, fiscalització extemporània i escandalosa de gestions 

econòmiques oficials del passat, desautorització manifesta d’una activitat 

diplomàtica1147 per a la qual mai no hauria estat formalment nomenat, redacció i 

edició de pamflets censurant-lo personalment i demolint la seva publicística, 

processos intentats en condicions tèrboles davant jurisdiccions diverses, una 

ordre de detenció... En definitiva: el buit social per part dels seus 

contemporanis amb pes i dignitats en la vida pública de la província. Per reblar 

el clau, Martí consuma el seu aïllament exhibint tothora amb altivesa la 

protecció que li forneix la corona de França.  

                                                                                                                                               
qüestionen algunes gestions: “La conducta de advocat que tinch de aqueixa ciutat porà vostra 
senyoria si és servit provehir en altre subjecte. Guarde Déu a vostra senyoria. 
P.S. Perquè no és just que, ab títol de advocat, per fer mon offici se’m digan fàstigs per 
persones tals quals saben.” 
1146. J. CAPDEFERRO, Francesc Martí Viladamor (1616-1689) cit. En aquest article oferim una 
sèrie de dades sobre les publicacions del controvertit personatge i el context en què 
aparegueren que aquí ens sembla inoportú reproduir. Vegeu també Ò. JANÉ, Catalunya i 
França al segle XVII cit., p. 166-170. 
1147. L. BÉLY ha reflexionat sobre l’inevitable marge de discrecionalitat dels diplomàtics a 
l’Europa moderna i la rica casuística entorn d’algunes desautoritzacions de què serien objecte, 
en clau de processos polítics, a Peut-on juger un ambassadeur? Le risque pour les 
négociateurs, du désaveu à la condamnation, dins de Y.-M. BERCÉ (coord.), “Les procès 
polítiques” cit., p. 221-236. 
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A l’autor dels antany celebrats Noticia Universal de Cataluña i Praesidium 

inexpugnabile principatus Cathaloniae, pro iure eligendi christianissimum 

monarcham1148 se’l persegueix per haver estat més fidel als interessos de Lluís 

XIV que no pas lleial a les institucions de legitimitat ascendent del seu país. 

Seduït per París, convertit en una peça de l’escaquer del cardenal Mazzarino, 

embriagat per la doctrina de la raó d’Estat i les ‘nocions política i econòmica’ —

com ja hem dit, gens iuscentristes—1149, aquest informador —que no 

ambaixador— nomenat pel Consell de Cent i la Diputació del General ha 

accedit a signar un document on, en ares de l’èxit de les negociacions de pau 

franco-espanyoles, recolzava “oficialment” dos elements com aquests: a) la 

consagració de la partició territorial del Principat entre una zona en mans 

habsbúrgiques i una altra fidel a la flor de Lis; b) la interdicció absoluta del 

comerç entre l’àrea en mans dels francesos i els seus espais polítics veïns. 

Successivament, en la redacció del Manifiesto de la fidelidad catalana, 

integridad francesa y perversidad enemiga de la justa conservación de 

Cataluña en Francia1150, s’ha destacat per fonamentar la possessió dels reis 

cristianíssims sobre Catalunya en la conquesta franca als musulmans d’un 

mil·leni abans, qüestionant així la tesi de la monarquia electiva —per ell mateix 

defensada anys enrera— i el consegüent esperit voluntari, pactat i 

constitucionalista de la recent entrega de la província rebel a Lluís XIII. Si ens 

hi fixem, totes aquestes faltes coincideixen en quelcom d’immediatament 

material —obviem de moment motius patriòtics o intel·lectuals—: fan cendres 

l’autoritat i el poder de la Diputació del General. D’una banda, li soscaven les 

bases econòmiques puix li sacrifiquen dràsticament l’àmbit local futur d’exercici 

de ses funcions fiscals; per altra part, li desvirtuen les competències més 

simbòliques i polítiques en el camp de l’Observança del Dret.  
                                                 
1148. Del primer en tenim una reedició a càrrec de X. TORRES en Escrits polítics del segle XVII, 
t. I, Barcelona/Vic, IUHJVV i Eumo ed., 1995. El segon, imprès a Barcelona el 1644, el trobem 
a BC, Fullets Bonsoms 5160. 
1149. J. L. PALOS, Les idees i la revolució catalana de 1640, en “Manuscrits” 17 (1999), p. 277-
292, esp. p. 287, ha admès que les pàgines gens constitucionalistes d’homes com Martí 
Viladamor o Narcís Peralta —aquest darrer, ja ho hem vist, decidit absolutista— s’han de llegir 
“en un context que deixava un marge estret de maniobra”. Nosaltres som menys indulgents i, 
en el cas concret de Martí Viladamor, apuntem a l’oportunisme com a únic motor de la seva 
trajectòria intel·lectual poc coherent —juguem amb els termes de J. P. RUBIÉS, Don Francisco 
de Gilabert i la idea del govern mixt cit., en “Pedralbes” 16 (1996), p. 97-132, esp. p. 107.  
1150. [Paris, 1646]. BC, Fullets Bonsoms 147.  
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El nostre Joan Pere Fontanella no col·labora pas en la censura de tanta 

gosadia des de la Diputació mateixa —de relativa tebior en l’afer—, sinó des 

del més combatiu municipi barceloní, del qual exerceix com a assessor els 

darrers anys de la seva vida1151. Uns anys en què la butxaca del jurista pateix. 

No és una excepció en el context de dificultats econòmiques de la Catalunya 

dividida i en guerra. Tant esgotats estan patrons com clients. L’advocat 

intensifica les seves intervencions, fins i tot on no se’l crida1152, i participa de 

l’ús anòmal de fer-se pagar els serveis d’un en un, immediatament després de 

prestar-los1153 ―de llur preu millor no parlar-ne, la rebaixa ja fa temps que 

dura1154. La tardor de 1649 sabem que el reputat jurisconsult olotí és fora de 

Barcelona, en un context de dissensions de lideratges i persecucions de 

desafectes que suposadament s’haurien conxorxat amb partidaris de lliurar el 

cap i casal als filipistes1155. Un oportunista escriu al Consell municipal de Vic 

demanant per a son gendre l’aconductament en la plaça d’advocat municipal 

deixada vacant per l’autor del De pactis nuptialibus:  
 

“Tinch entès que dos o tres advocats de exa ciutat serien fora de la present, y com la 

ciutat no puga estar sens un de jove de pars y doctrina, y jo desitjós de servir-la, com en 

totas occasions me he demostrat, com a fill d’ella, y tenir, com tinch, lo doctor Francesc 

Vidal y Rocha, mon gendre, al prepòsit, com se podran entremètrer, me ha donat ànimos 

a supplicar a vostra senyoria que quant ne tinga de anomenar me hònrria en elegir-lo.1156” 

 

                                                 
1151. AHCB, Consellers, XX —Processos—, 43-a), n. 3. Heus aquí les dates d’inserció en el 
procés conduït davant el municipi barceloní contra Martí Viladamor d’algunes peces signades, 
entre d’altres, per Fontanella, com a advocat del cap i casal: 27.VIII i 20.XII.1646, 20.XII.1646, 
22.VI.1649 i 26 i 30.VIII.1649. Ibidem, 44-a), item 11, document proveït el 24.V.1647. 
1152. AMVI, vol. 17 CR, carta de 13.I.1649 del sindic Josep Moraguell als consellers de Vic: “Dit 
Fontanella se és valgut de la ocasió y ha volgut anar a informar, cosa que ja jo sens ell ho 
havia fet prou vegades, y son moviment no entench sie estat altro sinó los salaris.” 
1153. Ibidem, carta de 30.I.1649 del síndic Miquel Bonet als consellers de Vic, referint-se a 
Fontanella i Cisteller: “Veig los advocats no aportan compte, sinó cada vegada se ajuntan se 
han de pagar”. 
1154. AMVI, vol. 14 CR, el 21.IX.1641 el síndic Onofre Reixach escrivia als consellers vigatans 
que Joan Pere Fontanella volia cobrar-li una al·legació jurídica feta en relació a la baronia de 
Vilagelans: “Diu que altre temps bé n’haguera hagut deu lliures, però ara se acontentarà de 
cinc lliures.” 
1155. J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña cit., p. 449-450. A la secció Processos de 
la sèrie Consellers de l’AHCB hem buscat, de moment sense èxit, el procés que instruiria sobre 
aquest cas el municipi, en ús de la seva jurisdicció. 
1156. AMVI, vol. 17 CR, carta de 4.XI.1649 del notari Francesc Pla als consellers de Vic.  
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II.12. Mort de Joan Pere Fontanella  
i destí dels seus béns i descendents 

 
II.12.1 Traspàs, obertura del testament i patrimoni relicte del jurista 
 

Enfilem la recta final d’aquest estudi d’aggiornamento biogràfic. I ho fem amb 

un apartat concebut per apropar-nos de forma tant general com particularitzada 

als descendents de Joan Pere Fontanella i a la major o menor fortuna personal, 

social i/o patrimonial que tingueren en la vida. Han estat sobretot dues les 

inquietuds que ens han mogut a emprendre aquesta línia de recerca, força 

àrdua: a) el voler esbrinar què s’havia fet dels béns i drets del jurista a qui hem 

dedicat tantes vigílies; b) el desig de reconstruir de la forma més fidedigna 

possible les xarxes familiars i de contactes del seu entorn —quelcom que com 

s’ha dit incidia notablement en les dinàmiques d’exercici del poder a l’època1157. 

 

A la pràctica, les pàgines que segueixen s’han convertit en una desfilada de 

litigants. Uns més fàcilment resignats, altres percutents i incansables. Entorn 

dels béns pròpiament de Joan Pere Fontanella hi haurà una sola sèrie de 

controvèrsies, si bé esclatarà davant diferents jurisdiccions i tindrà 

protagonistes variables al llarg de diverses generacions —serà, per tant, una 

cursa de molt llarga durada i amb nombroses etapes. Avancem que 

fonamentalment això serà conseqüència de les vicissituds polítiques i bèl·liques 

de signe molt variable entre les monarquies hispànica i francesa durant tota la 

segona meitat del segle XVII. I, ja que hi som pel tros, ampliarem l’horitzó de la 

recerca. No ens sostraurem al magnetisme de moltes altres causes judicials de 

la descendència fontanellana. Una descendència per regla general ben 

emparentada pel que respecta a dignitat social, no sempre en quant a posició 

econòmica, menys encara pel que fa a liquiditat.  

                                                 
1157. Fem dos advertiments metodològics inicials, imprescindibles de cara a un subcapítol sobre 
història familiar. a) Hem optat per llevar la partícula ‘de’ de llinatges com Alemany, Sala, 
Espuny o Ortafà pel seu ús vacil·lant a l’època —reportava un plus de dignitat— i, sobretot, per 
no carregar excessivament el nostre text de preposicions; b) De forma instrumental seguim 
identificant les dones amb el cognom que prenien del marit en casar-se; no obstant això, per 
orientar el lector, de tant en quant recordem entre parèntesis llurs cognoms de fadrina. 
Exemple: Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont d’Alemany).  

II.12. Destí dels béns i descendents de Fontanella



Abordem la matèria amb una ressenya molt general sobre les fonts que ens 

han permès fer camí. Les al·legacions jurídiques obtingudes en diversos 

dipòsits documentals han estat determinants per identificar objectes de litigi i 

arguments de què es valien els que els volien mantenir o reivindicaven. 

Igualment ha estat cabdal el gavadal d’informació provinent de la casa Sala 

d’Arenys conservat al Fons Saudin de la Biblioteca de Catalunya. Des d’allí 

hem pogut establir ponts amb processos del segle XVIII de l’Arxiu Diocesà de 

Barcelona i amb l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. És en 

aquest darrer dipòsit, en un marc de bellesa incomparable, on hem localitzat 

quelcom que portàvem anys buscant infatigablement: una còpia del testament 

de Joan Pere Fontanella. 

 

Tenim la certesa que la data del traspàs del nostre protagonista és el 29 de 

desembre del 1649 —a l’època, 1650 a Nativitate Domini—: així ho indiquen 

tant l’encàrrec de la missa d’aniversari per part de la vídua com l’obertura del 

testament del propi jurisconsult1158. Son cos és sepultat al presbiteri, davant 

l’altar major, de l’església de Sant Jaume1159, avui desplaçada al carrer Ferran; 

a la seva ànima profundament creient no li haurien de faltar misses, oracions i 

advocacions per salvar-se1160. 

 

Com ha disposat del seu haver Joan Pere Fontanella? Mitjançant un testament 

hològraf on no ha aconseguit evitar les ratllades, cancel·lacions i afegitons 

habituals de les seves cartes1161. L’ha redactat el 27 de desembre de 1640 —

                                                 
1158. Vegeu la clàusula [6] del testament de Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) 
infra; pel que fa al 29.XII.1649/50 com a data d’obertura del testament de Joan Pere Fontanella, 
l’obtenim de la primera peça transcrita al plec 83 d’ADB, Processos, 1724.III. 
1159. El jurisconsult manifesta tenir-hi un espai reservat i sol·licita ser-hi enterrat en la clàusula 
[e] de son testament i la vídua confirmarà l’execució de tal voluntat en la [4] del seu —vegeu-los 
en apèndix al final del present capítol.  
1160. Clàusules [a], [c], [e] —parcialment, per l’al·lusió al cos com a gran pecador), [f], j], [k], [s] 
—també parcialment, que ningú retregui la generositat de Margarida en el sufragi de causes 
pies. 
Sobre els gestos pietosos continguts en el testament de l’esposa, vegeu infra. 
1161. Després d’una pacient recerca n’hem aconseguit una còpia de principis del segle XVIII a 
l’AHSCP, herència de Carles d’Alemany, item 4. Transcrivim el document en l’apèndix VI al final 
del present capítol. Només en corregim la data, de 26 a 27 de desembre, per ser lleials a un 
instrument manuscrit del propi Joan Pere Fontanella de 12.I.1641 —AHPB, 635/4, post fol. 
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1641 a l’època. Com hem apuntat al subcapítol II.11.1, es tracta d’una data 

prou indicativa dels temors de l’aleshores primer edil barceloní a l’ofegament 

militar habsbúrgic del viratge secessionista de Catalunya. Més eloqüents 

encara de tals temors són les prevencions gens corrents que figuren en dues 

clàusules de l’instrument: a) En relació al lloc de la seva futura sepultura 

(clàusula [e]), el jurisconsult manifesta el desig de reposar eternament al vas 

funerari que té preparat a l’església barcelonina de Sant Jaume. I, amb gran 

pragmatisme, obre la porta a sepultures alternatives que els seus marmessors 

decidirien si li escaigués morir en un lloc diferent a la capital i transportar-hi el 

seu cadàver resultés difícil, inoportú o prescindible: “[si morís] en altra part que 

fos dificultós portar lo meu cors a Barcelona, o per altre qualsevol respecte 

aparegués no convenir o no importar...”. b) Quan s’aboca a garantir les 

condicions de vida futures de son fill Francesc, en el suposat cas que no 

prosseguís la carrera jurídica ni es fes capellà, el causant disposa que se li 

compri un ofici a la Diputació o una escrivania de manament per unes dues mil 

lliures o el que calgui de més (clàusula [p]). I autoritza expressament la seva 

esposa a interpretar molt flexiblement la clàusula, al·ludint tàcitament a càrrecs 

o beneficis d’altra naturalesa, sempre i quan el jove Francesc resulti proveït 

d’un mitjà de vida digne: “quissà quant yo seré mort succehira[n] altres coses, 

que serà forsós cercar altre expedient” —podríem aventurar que Fontanella tem 

pel destí d’institucions com la Generalitat en cas de derrota davant l’exèrcit de 

Felip III (IV)? 

 

Tot el testament desprèn la impressió que Joan Pere Fontanella té assumit un 

risc grandíssim de morir abans que la seva esposa i hereva. Són múltiples les 

clàusules on l’advocat li confia la direcció del nucli familiar i exigeix als tercers 

que les seves determinacions siguin respectades (clàusules [d], [j], [l], [m], [p], 

[r], [s], [t] i. f.). Sens perjudici de què, quan es planifiquen coses a llarg termini, 

la figura de la muller quedi confosa o eclipsada per la més genèrica dels 

marmessors i/o successors (per exemple, clàusula [q]). I, naturalment, sens 

perjudici d’una substitució vulgar pel cas hipotètic de què Margarida Fontanella 
                                                                                                                                               
99— o a l’esborrany d’una escriptura de sa vídua de 26.III.1650 —AHPB, 691/9, fol. 70r-71v. 
És de justícia reconèixer la mà de Pep Valsalobre rera la localització d’ambdós documents. 
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(i. e. Garraver de Fontanella) premorís el seu marit o morís sense redactar les 

seves últimes voluntats (clàusula [t]). 

 

Fetes aquestes consideracions de caràcter circumstancial, volem incidir en 

quatre elements del contingut del testament de Joan Pere Fontanella: 

1) L’opció del causant per fondre en una massa única el seu patrimoni i el dot i 

altres béns de la seva esposa —patrimoni i dot que, en el marc de processos 

judicials a venir, es valoraran en dues mil set-centes lliures. Serà una decisió 

complementada per la de nomenar-la hereva1162 i donar-li plena potestat per 

elegir com es dividirà tal massa patrimonial entre els dos fills mascles de la 

parella vius, Josep i Francesc, a més d’una facultat amplíssima per incrementar 

els llegats de les filles o disposar en favor d’obres pies1163. Els tres passatges 

de l’instrument que analitzem on Fontanella explicita amb major rotunditat la 

seva gran coincidència d’esperit i confiança en la muller són: la clàusula [d], on 

li dóna uns poders prevalents sobre la resta de marmessors “perquè confio molt 

que ella, que tants anys ha viscut ab mi, procurarà en tot descarregar ma 

conciència”; la clàusula [m], on l’autoritza a extreure de la seva apreciada 

biblioteca jurídica els volums que li semblaran pertinents, assistida per un 

expert, per donar-los a Francesc Fontanella, en cas de consolidar-se com a 

jurista —“ma muller (...) sabrà ben mirar per sos fills y donarà a quiscú lo que 

convindrà”—; i la clàusula [s], justificant l’amplitud de facultats sobre tot el que li 

tocarà gestionar, “que estich ben cert no [h]u malmetrà.” 

2) La consciència que l’advocat olotí evidencia de què diverses de les seves 

disposicions post mortem i l’execució que en pugui fer la vídua resultaran 

                                                 
1162. A la llum d’AHPB, 635/4, post fol. 99 suara citat, aquesta vocació hereditària es veuria 
millorada —millor dit, precipitada— per una donació inter vivos que el jurista faria el 12.I.1641, 
accessòria al seu flamant testament, de tots els seus béns presents i futurs a l’esposa, tot 
reservant-se’n únicament l’usdefruit vitalici i cent lliures per testar. Interpretem tal moviment, 
actuat dues setmanes abans de la cèlebre batalla de Montjuïc, com una prevenció davant 
d’eventuals confiscacions de béns a venir. De moment no li donem major rellevància, perquè 
no descartem que fos revocat un cop superat exitosament el xoc catalano-francès contra les 
tropes hispàniques. 
1163. En aquest gest, Joan Pere Fontanella, en una conjuntura de dissensions polítiques on 
qualsevol malentès entre els fills podia tenir efectes devastadors, aposta per mantenir el capital 
simbòlic, no només patrimonial, del nucli familiar que ell i Margarida Fontanella (i. e. Garraver 
de Fontanella) han forjat. M. A. FARGAS, Código y realidad de la construcción política de la 
familia. Catalunya, siglos XVI-XVII, en “Pedralbes” 23 (2003), p. 479-496. 
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difícils de pair, àdhuc protestades, pels que quedaran. Ho llegim sobretot en la 

clàusula [l], on Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) rep el 

mandat de pagar el doctorat i parar-li casa al jove Francesc, si consuma els 

seus estudis jurídics: “[Al noi] li sia de mos mobles donat lo que apareixerà 

haver menester per a parar casa en la forma y de la manera que a la dita ma 

muller aparexerà, sens que·n puga ésser en ninguna manera represa, que la 

[h]i deixo a sa líbera disposició, sens reparar en si lo llegat és ample o estret 

per dits mobles”. També en la clàusula [s] ja referida, en la seva inequívoca 

frase final: “sens que puguen praetèndrer mos fills si podia o no podia dita ma 

muller deixar lo que deixarà a las fillas o a obres pies per falta de béns seus, 

que com yo vulle, com vull, que los seus y los meus sien tots incorporats y se 

fassa de tot una massa, ella ne disposarà com li aparexerà”. 

3) I és que, tenint en compte els paràmetres de l’època, el primogènit Josep 

Fontanella surt molt malparat del testament patern. La seva porció hereditària 

queda completament a la mercè de la mare, cosa il·lustrativa de la poca 

sintonia i menor confiança que el pare tenia amb/en ell. Recordem que ja l’any 

1627, quan Josep i Magdalena Safont i de Malla s’havien casat, Joan Pere 

Fontanella no havia ni intervingut en els capítols matrimonials —cosa molt 

anòmala— i s’havia abstingut de fer-li l’heretament de rigor. Una omissió greu, 

atenent a què el pare i el primogènit compartien professió. Potser contribuiria a 

explicar-ho —aventuràvem, i ho reiterem— la certesa de què el noi ja seria 

hereu de l’oncle Joan Fontanella, a Olot1164?  

4) En contrast amb el defecte d’atencions envers Josep Fontanella, son germà 

petit Francesc obté una posició de clar favoritisme en el testament que ens 

ocupa. El menysteniment de l’un és directament proporcional a la predilecció 

per l’altre. Aquesta es manifesta en cinc clàusules ([l], [m], [n], [o] i [p]) amb 

llegats privatius i, no cal ni dir-ho, en la possibilitat d’esdevenir hereu en el futur 

de mans de la mare, en virtut del seu dret d’elecció (clàusula [s]). Els llegats 

són amplíssims i desmesuradament generosos, pel seu contingut i prolixitat i 

per l’afecte amb què es formulen. Varien en funció de si Francesc conduirà a 

                                                 
1164. Vegeu el subcapítol II.5.2, on també s’aprecia que Joan Pere Fontanella sí participaria, i de 
forma prou activa, als capítols signats el 6.V.1649 amb motiu del matrimoni de son benjamí 
Francesc amb Helena Serra de Mollet. 
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bon port la seva formació jurídica, si emprendrà un camí com a religiós o 

s’inclinarà per qualsevulla altra via. Són notablement més substanciosos en el 

primer cas, restringits a la seva vida natural en el segon i perfectament 

suficients per viure en el darrer. Perquè el lector se’n faci càrrec, si Francesc es 

consolida com a jurista —com visiblement desitja el progenitor— rebrà les 

despeses de doctorar-se i de ser agregat a la universitat, tots els béns mobles 

de la família que li convinguin per parar la seva casa, dues-centes lliures en 

efectiu per comprar-se llibres de lleis a més dels volums de la biblioteca 

paterna als quals hem fet al·lusió, i endemés una renda perpètua annual 

garantida de cent cinquanta lliures.  

 

Més endavant, afloraran en el nostre relat els efectes pràctics d’altres clàusules 

testamentàries fontanellanes, com les relatives a institucions de misses 

d’aniversari. 

 
En què consistiria el valuós patrimoni deixat per l’insigne jurisconsult1165? 

Fonamentalment en immobles situats a Barcelona i a la Garrotxa i en diversos 

crèdits que ascendirien a almenys set mil lliures, a més de valors mobiliaris. 

Vegem-ho amb un cert detall.  

1) Les cases de Barcelona. Un dels béns més preuats del patrimoni de Joan 

Pere Fontanella seria un conglomerat de cases prop del centre neuràlgic de 

Barcelona, de la seu del Consell de Cent i de la Diputació i el Consell de Cent. 

Concretament al capdavall de la baixada de Sant Miquel, des de la cantonada 

dels carrers d’Avinyó i de la Lleona fins a tocar al carrer dels Tres Llits1166. Part 

del conjunt immobiliari i el seu pati i hort hauria estat prèviament en mans d’un 

doctor en drets barceloní de cognom Balet —Guillem o algun avantpassat 

seu?. Una altra secció Fontanella l’hauria adquirida el 1632 als marmessors del 

                                                 
1165. A la llum del que es veurà, resulta obvi que el patrimoni relicte de Joan Pere Fontanella és 
molt més substanciós del que s’ha afirmat fins ara —J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de 
les Constitucions cit., p. 170-171— a partir d’ACA, CA, lligall 208, item 29, document interessat, 
com veurem uns paràgrafs més avall; la seva mera raó de ser ja fa raonable dubtar sobre la 
seva exactitud i versemblança. 
1166. V. BALAGUER, Las calles de Barcelona en 1865, Madrid, Imprenta y fundición de Manuel 
Tello, 1888, T. II, molt gasivament, unes línies a la p. 226; T. III, p. 246-258; F. BRAVO 
MORATA, Los nombres de las calles de Barcelona, Madrid, Fenicia, 1971, vol. I, p. 208-209. 
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testament de Beneta, la que havia estat vídua del jurista Benet Ferran1167. I el 

domini útil d’una altra part, l’olotí l’hauria comprat a carta de gràcia l’any 1633 

per cent quaranta lliures —quaranta en líquid i cent constituïdes en un censal 

mort— a Montserrat Fontrodona, de Vilanova de Palafolls, i a sa muller 

Margarida Úrsula Dolç1168. I no hauria trigat ni escatimat esforços per 

adecentar-ho tot1169. Possiblement seria en el marc d’aquesta empresa que es 

faria construir una capella privada on li dirien una missa quotidiana mentre 

visqués1170. L’ànim fontanellà no seria altre que dotar-se d’una residència digna 

de la seva posició social, d’una ‘casa gran’ com les que s’estilaven1171. 

Relativament a prop de la casa de la Ciutat, del palau Centelles —d’uns dels 

seus clients de major dignitat—, tocant a casa de Francesc Tamarit —el diputat 

militar la detenció del qual el març de 1640 encendria els ànims de molts 

catalans— i, tot s’ha de dir, potser tolerant en finques veïnes un espai de joc 

relativament elitista, alguns triquets i fins i tot cases de reputació encara menys 

recomanable1172. Dóna fe de què Fontanella reeixiria en l’intent d’oferir-se una 

residència de primera el fet que, després de la seva mort, s’hi instal·larien 

estadants il·lustríssims1173.  

                                                 
1167. La notícia que hem tingut d’aquest instrument, rebut pel notari barceloní Josep Safont el 
18.III.1632, és a AHBC, Saudin-Fol.-21, item 12, full 7.  
1168. AHBC, Manuals notarials, 603-fol. —onzè llibre de vendes d’Antoni Aixada—, fol. 85r-90r 
(26.IV.1633). En l’instrument, Montserrat Fontrodona actuaria com a venedor en nom propi i 
com a procurador de sa muller Margarida Úrsula Dolç, llegatària de son germà i antic emfiteuta 
de la casa, el carmelità descalç de Sant Josep fra Ciril de Sant Miquel —Miquel Bartomeu Dolç 
en sa vida secular—; Dolç, per la seva banda, havia comprat els drets del mestre de cant 
Tomàs Bonamic el 28.II.1575. 
1169. Versemblantment podem incardinar en tal projecte la comunicació fontanellana de 
14.VI.1634 als procuradors de Tortosa —ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR)—: 
“Jo he menester tres dotsenes de fustets per les mies obres. Vostres magnificències me la 
fassan en consentir que·s puguen fer allí hont los fan los ciutedans. Martí de Avaria té lo 
càrrech. Pus jo só[c] tant de la ciutat, rebré mercè me honren en assò com a ciutedà.” Sobre 
els fustets, llur utilitat i el prestigi dels procedents de Tortosa, A. GARCIA ESPUCHE, Barcelona 
entre dues guerres. Economia i vida quotidiana (1652-1714), Vic, Eumo Ed., 2004, p. 32. P. 
AUDÍ, Poder i societat: Tortosa, 1600-1650 cit., p. 30-32, refereix com la fusta del terme era el 
gran recurs que focalitzava l’atenció —amb repercussions fiscals— del municipi tortosí al segle 
XVII.  
1170. Vegeu la clàusula [k] del testament fontanellà, transcrit en l’apèndix VI del present capítol.  
1171. A. GARCÍA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres cit., p. 49-63. 
1172. Ibidem, fol. 89-146, esp. p. 119. Vegeu més específicament A. ALONSO, Enclaus 
espacials de la prostitució a la Barcelona del segle XVII, dins de “Actes del V Congrés 
Internacional d’Història Local de Catalunya [de 1999]”, Barcelona, L’Avenç, 2001, p. 421-431, 
esp. mapa p 427. 
1173. Ho veurem infra. 
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2) Cases a Olot i la Garrotxa. Les mencions a cases de Joan Pere Fontanella 

en l’àrea garrotxina sovintegen. Ara bé, sense la precisió que es requeriria, 

sobretot a partir de la defunció del jurista. Possiblement perquè la seva família, 

fortament arrelada a Barcelona, hauria pres una distància insalvable amb el 

món olotí? O perquè les propietats s’haurien alienat o confiscat sense que fills i 

néts en prenguessin massa nota1174? Fos com fos, al jurisconsult el patrimoni 

garrotxí que li sabem més cert és el mas Roig i ses terres a la riba esquerra de 

la riera de Bianya, dins la parròquia de Sant Joan les Fonts; li escau per 

donació paterna en els capítols amb motiu del seu matrimoni signats el 31 de 

març de 15981175; i és un lot que es veu incrementat en virtut del testament 

també patern, obert l’agost del 1621, amb terres adjacents de la mateixa 

parròquia de Sant Joan i de la de Sant Andreu de Socarrats1176.  

3) Censals de la vila d’Olot1177. Al llarg de sa vida, Joan Pere Fontanella 

assumiria la posició de creditor de la seva vila natal per un valor total de sis mil 

lliures que li donarien una gens menyspreable renda anual de tres-centes 

lliures.  

- La condició de censalista per tres mil lliures l’adquiriria el 17 d’abril del 

1622 a Eulàlia, la vídua del mercader barceloní Salvador Vila, que era 

prestador d’Olot des del 11 de març de 16101178. Les cent cinquanta 

lliures de pensió anual es pagaven cada 11 de març. 

- Dos anys i escaig més tard, el 11 de setembre de 1624, Fontanella 

obtindria del notari de Sant Feliu de Pallerols Joan Umbert el censal que 

son pare Miquel Umbert havia constituït a la capital garrotxina el 11 de 

juny del 16021179. Meritava una pensió de setanta-cinc lliures cada 15 de 

juliol. 

                                                 
1174. AHBC, Saudin Fol.-21, item 12, full 7 dóna a entendre que haurien acabat convertides en 
caserna.  
1175. N’hem parlat en el subcapítol II.2.1 i els transcrivim en l’apèndix II del present capítol.  
1176. Testament de Joan Fontanella de 6.V.1621, obert el 20.VIII del mateix any. En consultem 
una còpia a AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, doc. 1. 
1177. En el capítol on ens estem endinsant hi tenen un enorme protagonisme aquests 
instruments de crèdit correntíssims a l’edat moderna. Per al lector llec en la matèria, 
recomanem vivament les explicacions assequibles i alhora rigorosíssimes de J. M. PUIG 
SALELLAS, De remences a rendistes: els Salellas (1322-1935), Barcelona, Fundació Noguera, 
1996, p. 279 i s. 
1178. AHBC, Saudin Fol.-252/1 i 2.  
1179. AHBC, Saudin Fol.-252/11 i 12.   
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- Altrament, el capital de mil cinc-centes lliures addicionals seria 

directament compromès a la vila d’Olot pel nostre jurisconsult el 24 

d’octubre de 1632. Cada any reportaria setanta-cinc lliures el 24 

d’octubre mateix1180.  

4) Censal del cap i casal. Al govern municipal barceloní Fontanella li tindria 

prestades mil lliures que meritarien una renda anual de cinquanta lliures1181. 

5) Metalls preciosos, joies, diner líquid i altres béns mobles. De difícil 

identificació perquè Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella), en 

enviduar de Joan Pere Fontanella, no n’inventarià el patrimoni —cosa que ja 

hem tingut ocasió de lamentar en relació a la biblioteca1182. En tot cas, ens 

consta que amb l’or i la plata del jurista son fill primogènit Josep es podia 

considerar satisfet de la legítima que li pertocava; de fet, en morir el tal Josep el 

1680 en la massa hereditària encara s’hi podrien distingir vuitanta-vuit marcs de 

plata en pes de França que hauria obtingut del pare1183.  

 

II.12.2 Viduïtat i òbit de Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella), 

destí rossellonès de diversos fills i néts i primeres incidències amb el patrimoni 

 

Durant els gairebé nou anys1184 que sobreviuria a son marit i en gestionaria la 

part del patrimoni romàs en la Catalunya lliurada establement a Felip III (IV)1185, 

                                                 
1180. ACGAX, Llibre de lluïcions (1677-1700) 0526v, fol. 12v i altres.  
1181. Del censal de mil lliures comprat per Joan Pere Fontanella al General de Catalunya a partir 
de l’impuls de la Junta de Braços de 22.X.1640 —n’hem parlat al subcapítol II.11.1—, que a la 
mort del jurisconsult passaria a la vídua Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) no 
se’n fa mai menció en la documentació relativa a plets sobre la qual hem edificat la present 
narració. Tampoc d’altres quatre censals que totalitzarien un capital de gairebé dues mil sis-
centes lliures venuts a Fontanella per la Diputació o per Guillem d’Armengol —els deixem fora 
de la massa relicta en tant que haurien estat objecte de donació a Francesc Fontanella i 
Garraver el 6.V.1649, vegeu el capítol II.5. 
1182. Remetem al subcapítol II.3.2. 
1183. AHBC, Saudin 8º-8, camisa 2, item 7, resposta a la segona pretensió, full [2]v.  
1184. Per dissipar qualssevol dubtes, ens és forçós esmenar explícitament J. L. PALOS, Els 
juristes i la defensa de les constitucions cit., p. 169, on diu que la vídua de Joan Pere 
Fontanella “el sobreviuria tan sols uns pocs mesos”.  
1185. Vegeu dues mencions expresses a la indisponibilitat de part de l’antic patrimoni del marit, 
deguda a l’ocupació francesa de part del Principat, en les clàusules [7] i [13] del testament de 
Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella), transcrit en l’apèndix VII del present 
capítol. És evident que es refereix als béns situats a la Garrotxa, zona molt castigada per la 
guerra dels miquelets —J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña cit., p. 545 i s.; X. 
TORRES, La Guerra dels Segadors cit., p. 270 i s.; F. CAULA, Les parròquies i comuns de 
Santa Eulàlia de Begudà cit., p. 145-146, des d’una perspectiva localista i garrotxina; L. 
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Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) podria comptar poc amb els 

tres fills que li quedaven vius1186: sor Contesina restaria enclaustrada en el 

convent dels Àngels de Barcelona, amb les necessitats ben cobertes1187; i els 

nois Josep i Francesc, per raó de la seva grandíssima identificació amb la 

monarquia francesa durant el període 1641-52, fugirien —s’exiliarien? 

emigrarien? es refugiarien?— el 15 d’octubre de 1652 al comtat del Rosselló 

rera els homes i les armes de la flor de lis. Versemblantment el primogènit se’n 

portaria l’or i la plata del patrimoni familiar en sortir del Principat1188. Instal·lat a 

l’altra banda de les Alberes s’assabentaria de com, a mitjan gener del 1653, ell i 

son germà eren jutjats en contumàcia i condemnats, com a reus de crim de 

lesa majestat, a la confiscació dels béns que haguessin deixat a la Catalunya 

en mans dels Àustria1189. Tal mesura, dictada simultàniament contra cinquanta-

un altres capitostos i personatges significats del bàndol antifilipista, es motivaria 

formalment per llur rebel·lió i infidelitat no sols al rei sinó també a tot el Principat 

                                                                                                                                               
CONSTANS, Francesc de Montpalau, abat de Banyoles, ambaixador del General de 
Catalunya, Barcelona, IEC, 1960, p. 100 i s., posant la vista sobre l’àrea banyolina; E. RODEJA 
(trad.), La invasión francesa del año 1654 por Roger de Rabutin, en “AIEG” 4 (1949), p. 263-
283, per a una crònica d’època, des de la perspectiva gal·la, fent èmfasi en episodis i 
anècdotes militars arreu de les comarques gironines.  
1186. Tenim la convicció que Mariàngela Jaubert (i. e. Fontanella de Jaubert) moriria poc 
després de son pare, però ens en falten proves fefaents. 
1187. Durant el setge de Barcelona per part de les tropes austriacistes entre juliol de 1651 i 
octubre de 1652, sor Contesina rebria cent cinquanta lliures en moneda corrent del notari Josep 
Païssa. Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) n’ordenaria el rescabalament en la 
clàusula [12] del seu testament, així com disposaria —en la clàusula [8]— que el llegat anual a 
la filla monja fos augmentat a cent vint lliures, setanta més que les estipulades pel marit en la 
clàusula [q] de les seves últimes voluntats. 
1188. El dia de la partença i el bagatge de metalls preciosos es fan constar en la concòrdia 
signada el 3.IV.1659 entre Magdalena Sala (i. e. Fontanella de Sala) i el fisc reial, vegeu infra. 
En l’instrument la néta de Joan Pere Fontanella sosté —sense que el fisc ho rebati— que amb 
tal or i plata a son pare li quedaven satisfets tots els crèdits per raó de legítima paterna que 
pogués pretendre. X. TORRES, La Guerra dels Segadors cit., p. 258, ha sostingut que Josep 
Fontanella ja havia deixat Barcelona a finals de 1650, cridat per Lluís II (XIV) a París. És cert, si 
bé tornaria al Principat en un intent desesperat per defensar-lo —F. X. VALL, La faceta literària 
de Josep Fontanella cit. p. 163. J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña cit., p. 535, 
dóna peu a apostar perquè Josep Fontanella partís definitivament l’octubre del 1652, fos amb el 
contingent del dia 3 o el del dia 13, p. 537-538 i 542-543. El benjamí Francesc no hi ha dubte 
que així ho faria, com certifica X. TORRES, El poeta al peu del canó. Francesc Fontanella, 
sobreintendent d’artilleria, dins de G. SANSANO i P. VALSALOBRE (cur.), “Fontanellana” cit., 
p. 163-177, esp. p. 175. 
1189. Al subcapítol IV.6.5 donem unes indicacions bibliogràfiques sobre alguns efectes, a nivell 
institucional i de retruc personal, del retorn de part de Catalunya a l’obediència filipista a partir 
de 1652.  

427



de Catalunya i als comtats de Rosselló i Cerdanya1190 —aquesta 

instrumentalització dels interessos de la terra resultaria si més no cínica en 

relació a homes que s’havien considerat a si mateixos grans patriotes. 

 

La filla gran de Josep, Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont 

d’Alemany), també transcorreria a Perpinyà una part de la dècada de 1650, 

almenys devers 16551191. La seva lleialtat a la causa francesa li valdria, el 18 

de juny del dit any, en el campament instal·lat per assetjar Castelló d’Empúries, 

beneficiar-se d’una valuosa donació del príncep de Conti, lloctinent i capità 

general a les parts de Catalunya mantingudes i recuperades per França1192: 

aquesta abastaria tots els drets en zona ocupada que Josep Espuny, romàs 

sota obediència de Felip IV, tingués de la casa d’Alemany i Bellpuig, la del 

difunt marit de Mariàngela; particularment una part del delme de Sant Esteve 

d’en Bas, de la qual la vídua prendria possessió el primer de juliol mateix1193. 

Així, en la conjuntura presentada, a l’àvia Fontanella no li quedaria sinó el 

consol i el recolzament —àdhuc l’acollida, presumim1194— de la néta 

                                                 
1190. ACA, RA, Conclusions criminals, vol. 49, fol. 5r-6r, sentència règia de 15.I.1653 votada 
únicament pel regent la Cancelleria don Josep Romeu de Ferrer, el jutge de cort i relator Jeroni 
Codina i l’advocat fiscal Pau Puig. ACA, CA, lligall 208, item 70, constitueix un valuosíssim plec 
que reuneix els noms i les sentències de tots els acusats de lesa magestat als quals seran 
ordenades confiscacions patrimonials després de 1652. S’hi visualitza que, al final, la de 
15.I.1653, amb un total de cinquanta-tres inculpats, no és sinó la primera de tota una sèrie 
llarga de resolucions condemnatòries —al darrera vindran les de 14.V.1653, 22.V.1653, 
14.VII.1653, 18.VIII.1653, 30.VIII.1653, 12.IX.1653, 19.II.1654, 18.IV.1654 i dues de 
14.IV.1654. Entenem que la suma de delats de crims de lesa magestat en primer cap 
d’aquestes sentències s’efectua a la crida del virrei Joan d’Àustria de 31.III.1655 per impulsar 
que es denunciessin tant llurs persones —dues-centes setanta-quatre en total— com llurs béns 
de cara a confiscacions que beneficiarien el patrimoni reial. E. SERRA, Catalunya després del 
1652: recompenses, censura i repressió, en “Pedralbes” 17 (1997), p. 191-215, esp. p. 207-
215, ha subratllat la molt variada condició estamental d’aquests individus, convenientment 
llistats.  
1191. Així consta en el cap. 2 de l’al·legació jurídica que referim infra amb la cota I.3.11.28 de 
l’AHG.  
1192. J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña cit., p. 557 i s., esp. 562.  
1193. Sobre aquesta donació i els plets dels Alemany amb els Espuny, vegeu infra. Aquest cas o 
el presentat per P. SÁNCHEZ, Plets i confiscacions al Rosselló. El cas de Ceret i els Lanuza 
(segles XVII i XVIII), en “Afers” 28 (1997), p. 667-687, esp. p. 673, ens fa avinent la necessitat 
d’atenir-nos a dinàmiques sovint seculars i litigioses a l’hora d’estudiar béns i persones 
implicats en confiscacions i adjudicacions en conjuntures bèl·liques. Ho sintetitza magistralment 
la frase “les confiscacions s’efectuen sovint a nivell local i particular" d’Ò. JANÉ, La resposta del 
món urbà català a les agressions franceses de finals del segle XVII, dins de "[Actes del] XVII 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 437-448, esp. p. 442.  
1194. Heus aquí tres indicis de què Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) hauria 
passat els darrers anys de sa vida a la casa dels Sala d’Arenys: a) l’extensió de son testament, 
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Magdalena Sala (i. e. Fontanella de Sala), una germana petita de Mariàngela 

esposada amb el donzell Bernat Sala d’Arenys de Mar des de 1646. I és que 

una tercera néta, Josepa, filla natural de Francesc Fontanella —fins ara 

ignorada per la historiografia—, no tindria ni edat ni mitjans per cuidar-se més 

que d’ella mateixa, encomanada com estava al ja esmentat convent dels 

Àngels en espera d’una eventual col·locació mig digna en matrimoni1195. Encara 

seria més petit d’edat el germà consanguini d’aquesta Josepa, Joan Fontanella 

i Serra, que en morir sa mare, Helena Serra, potser hauria quedat sota la 

protecció dels mercaders Serra de Mollet. En canvi Josep, l’altre fill legítim de 

Francesc Fontanella —nascut de la seva segona esposa, Estàsia d’Ardena—, 

se n’hauria anat a Perpinyà amb el seu pare1196. En definitiva, no ha de 

sorprendre que, a l’hora de testar, el 17 de juny del 16561197, Margarida 

Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) tingués Magdalena Sala plenament 

present. Àdhuc massa, fora dels marges que son marit jurisconsult li havia 

marcat. I és que faria ús del dret d’elegir hereu i de fer parts que el difunt li 

havia confiat, però no entre els dos fills mascles, Josep i Francesc, sinó a favor 

de la néta Magdalena i els seus; addicionalment contemplaria una substitució 

vulgar a favor de Josep Alemany i Fontanella, el fill de l’altra néta, Mariàngela, 

substituït a la seva vegada —seguint l’exemple del marit traspassat— per 

l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot. La tal Mariàngela, per cert, seria 

preterida del testament en qüestió, i Josep i Francesc hi serien desheretats 

expressament a causa de trobar-se fora de l’obediència a Felip III (IV). En un 
                                                                                                                                               
que comentarem tot seguit, al pati del convent dels caputxins d’Arenys; b) la identificació que hi 
fa d’Isidro Soberano en formalitzar-li un llegat en la clàusula [10]: “criat que fonch del dit 
quondam senyor mon marit y que ara de present està en mon servey y de dit senyor Bernat 
Sala” —tal simultaneïtat sols fóra possible en cas de convivència—; c) l’ordre donada en la 
clàusula [12] a què ja hem al·ludit.  
1195. La dotació que l’àvia li llegaria testamentàriament a Josepa en cas de casar-se —
naturalment amb el beneplàcit de l’hereu— contribuiria poc a trobar-li un marit potentat: cinc-
centes lliures barcelonines més dues-centes a invertir en caixes, robes i joies. Vegeu la 
clàusula [9] en l’apèndix ad hoc..   
1196. Apareixen notícies d’aquests infants legítims en el testament de Francesc de 24.XI.1658 
estès a la notaria perpinyanenca de Tomàs Ferriol —l’ha editat P. VILA, Un testament de 
Francesc Fontanella de 1658, en “AIEG” XLVIII (2007), p. 343-353—, i se’n fa ressó el procés 
de 1670 davant la cúria del veguer de Barcelona referit infra. Estàsia d’Ardena era germana de 
Josep d’Ardena, el militar lleial a Lluís I (XIII de França) i ennoblit per ell amb el títol de 
vescomte d’Illa —P. MOLAS, Els comtes de Darnius (segles XIII-XVIII), en “EHDAP” XVIII 
(2000), p. 313-323.  
1197. AHFF, dissetè llibre de testaments del notari Onofre Just, fol. 111r-112v. Transcrivim 
aquest document a l’apèndix VII del present capítol. 
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sentit similar, el besnét Josep Alemany veuria condicionada la seva posició de 

substitut a mantenir la lleialtat a la corona hispànica. Tot plegat sobre un 

rerafons de pietat superior als paràmetres comuns —parangonable, això sí, al 

del difunt espós1198.  

 

Podem atribuir a diversos factors que Josep i Francesc Fontanella es veiessin 

explícitament exclosos, a través d’una severa clàusula del testament matern, 

de la massa patrimonial conjunta de la parella que els havia portat al món. La 

vídua, conscient dels efectes que podia desplegar la sentència règia de 15 de 

gener de 1653, hauria adoptat una precaució dolorosa ―si bé enraonada― per 

protegir la família i el patrimoni romasos en la part de Catalunya fidel a la 

monarquia catòlica? O bé s’erigiria en matriarca justiciera i faria pagar als fills, 

antany cridats a participar de l’herència, que haguessin deixat pel camí el pare 

que, mesos abans de morir, s’havia desmarcat de la política servil amb la 

corona de França —en definitiva, els faria pagar l’escissió del llinatge—1199? 

 

Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) moriria el 29 de setembre 

de 1658 a Arenys, on també seria sepultada1200. I la néta Magdalena es veuria 

privada pel fisc reial de l’herència a la qual havia estat cridada, per diversos 

motius: la pretesa extralimitació de la vídua Fontanella respecte el mandat 

rebut del marit —i. e. el seu intent de neutralitzar els efectes de la sentència 

criminal de 1653 contra Josep i Francesc Fontanella com a reus de lesa 

magestat—; subsidiàriament, la negligència dels drets dels esmentats fills com 
                                                 
1198. El testament de la vídua Fontanella, que hem estructurat en disset clàusules, en dedica 
quatre —la [5], la [6], la [7] i la [13]— exclusivament a promoure la salvació de la pròpia ànima i 
la dels familiars difunts. Destaquem la urgència del to de les disposicions, “encontinent mon 
òbyt seguit, quant més prest sie possible”, i l’extrema —i redundant— precaució per assegurar-
ne l’execució, “sie fundada una perpètua missa quotidiana perpètuament quiscun die de tot lo 
any”. 
1199. No és banal recordar aquí l’origen perpinyanenc de Margarida Fontanella (i. e. Garraver de 
Fontanella), que l’hauria pogut predisposar —Ò. JANÉ, El Rosselló i França cit.— a una opinió 
visceralment contrària als pactes amb la monarquia francesa; una opinió que la següent 
generació familiar, crescuda lluny de la Tet i el Canigó, visiblement no hauria heretat —tampoc 
hauria heretat. 
1200. AHBC, Saudín-8º-8, camisa 2, fulls 7 i 8 —“Satisfació que serveix de rèplica...”—, cap. 13; 
en l’extracte del testament de Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) localitzat a 
ADB, Processos, 1724.III, plec n. 83, consta que el 7.X.1658 l’instrument ha estat executat. A 
AHBC, Saudin-8º-15, “Llibre de baptismes, òbits i matrimonis de les cases Sala, Alemany i 
Barutell”, fol. 4v, hi consta l’enterrament a Sant Martí d’Arenys. 
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a legitimaris. La confiscació tindria efectes ràpids, entre ells la instal·lació 

provisional del regent la Cancelleria Josep de Boixadors i Llull1201 a la que 

havia estat la casa barcelonina de Joan Pere Fontanella —l’elevat rang de 

l’ocupant i alhora pretendent1202 és indicatiu de la dignitat de la residència. Ara 

bé, Magdalena Sala no s’hauria quedat plegada de braços sinó que hauria 

instat una causa davant la Reial Audiència, en la qual el relator, Joan Pau 

Xammar, no tindria ocasió de dictar sentència, puix l’actora i el fisc arribarien a 

una concòrdia el 3 d’abril del 1659 per la qual la jove recuperaria part del 

patrimoni dels avis —les cases al capdavall de la baixada de Sant Miquel de 

Barcelona i els censals d’Olot i de Barcelona— a canvi de cent dobles d’or en 

metàl·lic1203.  

                                                 
1201. M. À. MARTÍNEZ, Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a la segona meitat del 
segle XVII, Barcelona, Fundació Noguera, 2006, p. 97 i s., subratlla la seva llarga durada en el 
càrrec de regent la Cancelleria (1656-1669) i la seva posterior promoció a regent del Consell 
Suprem de la Corona d’Aragó.  
1202. ACA, CA, lligall 208, item 29, conté una carta del tal regent a la cort demanant que, en 
execució de l’ordre donada el 13.IV.1658 per Felip III (IV) al marquès d’Olias i de Mortara, se li 
apliqui la hisenda confiscada de Joan Pere Fontanella per rescabalar-lo de les quasi tres mil 
lliures que pretesament se li deurien —consta que el magistrat de la Reial Audiència Miquel de 
Cortiada faria una petició contemporània per sufragar les despeses de l’edició de les seves 
Decisiones reverendi Cancellarii et sacri Regii Senatus Cathaloniae, el primer volum de les 
quals s’editaria l’any 1661. Una consulta del Consell Suprem de la Corona d’Aragó de 
30.X.1658 determinaria que, abans que decidir, el virrei de Catalunya identifiqués i valorés la 
hisenda en qüestió. Ibidem, una carta o informe del marquès d’Olias i de Mortara de 4.XII.1658 
efectuaria aquest tràmit amb to poc encomiàstic. Li donem la paraula: “Lo que devo representar 
a vuestra magestad es que esta hacienda consiste únicamente en una casa en la ciudad de 
Barcelona y un censal de trescientas libras de prensión en la villa de Olot, que es lo que [h]asta 
ahora se ha podido entender. La casa si se alquila valdrá al sumo diez reales de alquiler al año, 
que con las trescientas libras dichas rentará esta hacienda cuatrocientas libras cada año. No 
tiene otra cosa que su solariega en la villa de Olot, pero está del todo deribada. En propiedad 
vale el çensal dicho sobre la villa de Olot de trescientas libras sesenta libras (sic, seis mil) y la 
casa de Barcelona si se vendiese sería posible se sacaren treinta libras (sic) lo más, que esto 
es quanto puedo decir a vuestra magestad sobre el valor d’esta haçienda.” Acte seguit, el virrei 
referiria les vicissituds litigioses que planaven sobre el patrimoni fontanellà i aconsellaria que, 
mentre estigués sub judice, no s’adjudiqués al regent la Cancelleria, que tindria dificultats per 
mantenir la imparcialitat: “Y viendo la materia litigiosa hiçe reparo en disponer d’esta haçienda y 
mayormente en favor del regente, porque su autoridad podía ser vastante (i. e. bastante) a 
detener la lite o enbaraçarla con perjuiçio de la justiçia de las partes y, quando no fuese así, me 
pareçió conveniente evitar todo género de sospecha, para que esperimenten las partes que la 
libre y recta administraçión de la justiçia es la primera atençión en la real grandeça de vuestra 
magestad y lo que yo tengo de observar en mi govierno, y esto es lo que tendré siempre por 
más açertado y que quede esta haçienda depositada en la Thesorería [h]asta la declaraçión de 
la causa”. El 19.XII.1658 el Consell Suprem de la Corona d’Aragó beneiria la solució prudent i 
justa suggerida pel lloctinent general de Catalunya. Un home que, a la llum de totes les seves 
afirmacions —no sols la reserva en termes jurisdiccionals, sobretot l’estimació curta de la 
hisenda fontanellana atenent a les aspiracions de Boixadors en termes de rendes anuals— no 
semblaria massa inclinat a beneficiar un dels principals oficials del seu aparell. 
1203. Trobem una còpia d’aquesta concòrdia al ja citat plec 83 de l’ADB, Processos, 1724.III. 
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Magdalena Sala faria que la seva titularitat desplegués ràpidament efectes —

per exemple estenent un nou contracte d’arrendament immobiliari al regent la 

Cancelleria1204—; ara bé, la situació li duraria poc. La restauració de la pau 

entre les monarquies francesa i hispànica el mateix 1659, publicada el 16601205 

i complementada pels acords de Figueres1206, comportaria un ampli indult de 

les condemnes infligides en seu judicial per crims de lesa magestat —en el 

nostre cas, el 15 de gener de 1653—; conseqüentment, Josep Fontanella 

podria recuperar la hisenda familiar a la banda de migjorn de les Alberes1207. 

Magdalena no posaria obstacles a la possessió paterna, mantinguda sempre a 

través de terceres persones, mai directament1208. No en va el primogènit de 

Joan Pere Fontanella, a partir del mateix 1660, hauria vist premiada la seva 

fidelitat a Lluís XIV1209 amb el càrrec d’un dels dos ―Francesc Sagarra seria 

                                                 
1204. AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, ítem 5, cap. 44 d’un articulat en cinquanta-sis 
punts signat per l’advocat Molins en defensa de Magdalena Sala, inserit en procés el 
29.XI.1667.  
1205. En espera que s’incrementi l’allau de producció científica del 2009, en la commemoració 
del tres-cents cinquantè aniversari del Tractat dels Pirineus —al respecte volem mencionar el 
col·loqui internacional organitzat per Òscar Jané sota el títol “Del Tractat dels Pirineus [1659] a 
l’Europa del segle XXI: un model en construcció?”—, retenim com a bibliografia consolidada J. 
SANABRE, El Tractat dels Pirineus i la mutilació de Catalunya, Barcelona, Ed. Barcino, 1960 —
a favor del terme partició en comptes de mutilació, N. SALES, Catalunya francesa, Catalunya 
Nord, Comtats, Rosselló, etc., en “Afers” 28 (1997), p. 517-520— i, com a articles recents i 
altament estimulants, N. SALES, Tractà dels Pirineus, el tractat dels Pirineus?, en “EHA” 17 
(2004), p. 829-842, E. SERRA, The Treaty of the Pyrenees, 350 Years Later, en “Catalan 
Historical Review” 1 (2008), p. 81-99 o l’acurat i alhora divulgatiu À. CASALS, El Tractat dels 
Pirineus: panoràmica, dins de id. aut. (coord.), “Les fronteres catalanes i el Tractat dels 
Pirineus”, Cabrera de Mar, Galerada, 2009, p. 225-242. 
1206. E. SERNA, Aproximació a l’estudi de l’aplicació del Tractat dels Pirineus. Les conferències 
de Figueres (1660-1666), en “Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos” 21 (1998), p. 113-
134. Es tracta d’un treball, elaborat fonamentalment a partir de lligalls de la secció Consell 
d’Aragó de l’ACA, que obre perspectives molt interesants a la recerca històrico-jurídica. 
1207. Seria en virtut del capítol 55 del Tractat de 1659, transcrit a J. SANABRE, El Tractat dels 
Pirineus, p. 69-70. La literatura jurídica decisionista catalana de la segona meitat del segle XVII 
tindria cura de subratllar la generosíssima amplitud de l’indult concedit per un rescripte de 
14.IV.1660 de Felip III (IV) a totes les categories de condemnats que li haurien estat 
identificades per les tres sales del Reial Consell de Catalunya: P. d’AMIGANT, Decisiones, et 
enucleationes criminales, seu praxis Regii Criminalis Concilii Cathaloniae, vol. I, Barcinonae 
[Barcelona], Ex Typographia Raphaelis Figuerò, 1691, cap. 39.34. 
1208. Altrament, faria gestions sobre la casa barcelonina, que freturava d’obres i tenia pendents 
alguns cobraments de l’arrendatari: AHBC, Saudin-8º-198 I, item 9, carta de Josep Fontanella a 
sa filla Magdalena des de Perpinyà, 12.II.1661: “En lo de la casa, clar està que se ha de 
adobar, però és menester que [h]y hage qui tinga cuydado, yo crech Antich la·n tindrà, y lo 
regent que pague de l’enderrarit, y encara jo veuré lo camí que [h]y haurà per fer-li pagar lo que 
deu, que no tenim nosaltres obligació de donar-li casa franca.”  
1209. Per veure la sort dels catalans que es refugiarien al Rosselló, remetem a J. SANABRE, La 
acción de Francia en Cataluña cit., p. 548-550 i 565-568, que permet contrastar el tracte 
patrimonial que reberen el gran gruix d’aquests fugitius per les autoritats franceses inicialment 
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l’altre― presidents del Consell Sobirà del Rosselló de flamant erecció1210. La 

seva condició d’exiliat esdevenia irreversible: el flamant “rei dels perdedors”1211 

mirava més cap a París que cap a Barcelona1212. Res, ni l’enyorament d’alguns 

néts1213, no permetia atribuir-li una vocació de retornar al Principat subjecte a 

Felip III (IV)1214. Però sí una vocació de controlar els béns que hi havia deixat, 

ordinàriament a través de la filla Mariàngela1215. Una Mariàngela a qui tenia 

promeses dues mil lliures post mortem, que el 1666 serien permutades per les 

cases de Barcelona1216.  

                                                                                                                                               
—privilegi de 2.VII.1653— i poc temps més tard —decret de 24.V.1656, disposant l’anul·lació 
de totes les donacions atorgades als emigrats catalans dels béns confiscats als rossellonesos 
declarats desafectes. Ò. JANÉ, Catalunya i França al segle XVII cit., p. 207 i s., ha tornat sobre 
aquesta qüestió, posant en evidència la lúcida intervenció de l’aparell de Lluís XIV d’establir un 
enllaç serveis-recompenses personals —a través de càrrecs, és a dir, d’acceptar ser 
instrumentalitzats políticament— i patrimonials.   
1210. A. MARCET, El Consell Sobirà del Rosselló al segle XVII, en “Pedralbes”, 13-I (1993), p. 
151-157, reïx a retratar molt sínteticament el cúmul de reptes que se li plantejaren a la 
monarquia de Lluís XIV en l’orquestració d’aquesta institució de nova planta ―fidelitat encara 
incerta del comú dels provincials que aconsellaria no implementar-hi la venalitat dels oficis 
estesa a la resta de França, l’origen rossellonès, català, llenguadocià o francès com a 
avantatge o handicap per exercir-hi càrrecs, l’estimació d’altres mèrits i les rivalitats dels 
candidats, etc. Fins l’any 1691 no s’afirmaria la preeminència d’un sol magistrat, el primer 
president, en el si del dòcil Consell: L’honor recauria sobre Ramon Trobat, alhora intendent de 
la província. O. JANÉ, La formació de nissagues de poder al segle XVII. El pes polític, jurídic i 
ideològic dels orígens de Ramon Trobat (Barcelona, 1625/1627-Perpinyà, 1698), en “Afers” 58 
(2007), p. 717-740.  
1211. Ens delim per aquesta sintètica expressió d’Ò. JANÉ, El Rosselló i França cit., p. 431.  
1212. A. MARCET, El Consell Sobirà del Rosselló cit., p. 156, sobre un sojorn fontanellà a París 
entre l’octubre del 1661 i el juliol del 1662. 
1213. AHBC, Saudin-8º-198 I, item 9, carta de Josep Fontanella de 12.II.1661 cit.: “[Dels 
minyons, Tomàs Mundi] me n’ha fet tant bona relació que m’ha molt alegrat, que en fi diu estan 
bons, y que Jusepó està esforsat, que ab mala gana tant llarga temia no estigués molt espallat, 
lo enviar-lo a Gerona com més prest serà millor.” 
1214. Ibidem: “Assí per lo passat no se inquieta a ningú, totom viu ab la mateixa quietut que si 
sempre haguéssem estat assí”.  
1215. Entenem que la construcció d’una nova vida i d’un nou patrimoni al Rosselló —Ò. JANÉ, 
L’elit catalana al Rosselló després de 1652: una generació d’adaptació, dins P. VALSALOBRE i 
G. SANSANO (cur.), “Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps”, Bellcaire d’Empordà, 
Edicions Vitel·la, 2006, p. 65-91, esp. p. 84— no era incompatible amb mantenir sota control la 
hisenda romasa al sud de les Alberes. Menys encara si valorem la provisionalitat amb què les 
paus de 1659 degueren ser viscudes pels seus contemporanis. Notem que el 2.IV.1660 Josep 
Fontanella havia signat a Perpinyà una procura a favor de sa filla Mariàngela en poder de 
Benet Fluvià i Abric. El mateix Ò. JANÉ, La formació de nissagues de poder cit., p. 737-738, 
ens forneix l’exemple dels Trobat com a altres exiliats al Rosselló que seguiren gestionant el 
patrimoni familiar deixat a l’altra banda de la nova frontera. 
1216. Podem descartar que aquestes dues mil lliures fossin la meitat del dot convingut per a 
Mariàngela, puix aquest versemblantment seria satisfet de forma íntegra el 16.VI.1645 a través 
del Banc de Barcelona. Més aviat constituirien una quantitat addicional també estipulada 
ratione matrimonii, a liquidar quan morís el progenitor, i que finalment s’avançarien, 
materialitzades en immobles, a través d’un acte rebut el 21.II.1666 pel notari perpinyanenc 
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El patrimoni Fontanella aleshores no era ben bé el mateix. Havia conegut 

algunes minves. L’any 1664 el crèdit financer dels Fontanella en relació a la vila 

d’Olot havia disminuït de gairebé una tercera part ―per un valor de mil vuit-

centes lliures sobre sis mil. I és que els marmessors testamentaris de 

Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) havien consignat —tard, 

però efectivament1217— tal quantitat i les noranta lliures que se’n meritaven 

anualment a la comunitat de preveres de Sant Esteve d’Olot en concepte d’una 

missa quotidiana per les ànimes dels difunts esposos a l’altar del Santíssim 

Sagrament1218 —per què no a l’altar del Pilar o del Sant Crist de l’església de 

Sant Jaume de Barcelona1219?  

 

II.12.3 La pugna entre Mariàngela i Magdalena Fontanella Safont pel patrimoni 

dels avis 

 

Les vicissituds més crítiques sobre els béns antany de Joan Pere Fontanella 

encara estaven per arribar. Ho farien el 16671220, que s’havia inaugurat amb 

una Magdalena Sala (i. e. Fontanella i Safont de Sala) acollint per dos anys —

exercint a títol de què? com a procuradora del pare?— el doctor Baptista 

Ramon de Monjo a les cases de la baixada de Sant Miquel de Barcelona1221. A 

la darreria de juliol Carles II publicaria la ruptura de la pau amb Lluís XIV de 

França —que iniciaria l’anomenada Guerra de Devolució—, cosa que faria 

témer una nova sentència de confiscació dels béns d’homes com Josep 

Fontanella. En tal conjuntura, les dues filles farien esclatar una controvèrsia 
                                                                                                                                               
Benet Fluvià i Abric. AHBC, Saudin-8º-8, camisa 2, ítem 6, fol. 10r, paràgrafs titulats “Crèdits de 
Dona Mariàngela Alamany y Fontanella en la heretat de Alamany y Bellpuig”. 
1217. X. SOLÀ, La reforma catòlica a la muntanya catalana. Els bisbats de Girona i Vic (1587-
1800), Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2008, p. 330 i s., sobre els 
sovintejats ‘oblits’ tant de marmessors testamentaris com de clergues en l’execució de les 
misses d’aniversari ordenades per difunts les ànimes dels quals restaven “cremant i sofrint al 
purgatori esperant que s’arreglessin els seus problemes materials a la terra”. 
1218. ACGAX, Llibre de lluïcions (1677-1700) 0526v, fol. 16v. La consignació s’oficialitzaria 
mitjançant instrument notarial el 19.II.1664 i es comunicaria als cònsols olotins el 6.V 
propsegüent. Consta que aquestes mil vuit-centes lliures de censal s’amortitzarien el 7.V.1685.  
1219. Són els emplaçaments que Margarida Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella) havia 
estipulat en la clàusula [7] de ses darreres voluntats.  
1220. Moltes de les informacions d’aquest apartat les hem extretes d’AHSCP, Herència de 
Carles d’Alemany, ítem 5. Es tracta de còpies de documents presentats en seu judicial; 
forçosament els identificarem amb la data d’inserció en el procés. 
1221. Ibidem, cap. 44 de l’articulat en cinquanta-sis punts ja referit de 29.XI.1667. 
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sobre el patrimoni familiar davant la Reial Audiència. Mariàngela en seria la part 

actora i Magdalena la convinguda1222. Entretant, es materialitzaria l’amenaça de 

l’embargament mitjançant una sentència de 15 de setembre1223. 

Conseqüentment, Magdalena sol·licitaria la compareixença del fisc en la causa; 

Mariàngela hi contradiria sense èxit1224. I el fisc, hàbilment, no es limitaria a fer 

de figurant en el plet de les germanes —sobre un patrimoni del qual ja hauria 

aconseguit la possessió— sinó que instaria autònomament una altra causa 

contra Mariàngela per dues mil sis-centes seixanta lliures que aquesta hauria 

obtingut, actuant en nom del pare, en concepte de pensions de censals. 

Mariàngela replicaria amb una reconvenció pel domini de tals censals, etc. Les 

dues causes, inicialment confiades a relators diferents, acabarien concentrant-

se en mans de Josep Rull1225. Cal dir que els arguments esgrimits per 

Magdalena Sala per legitimar la continuïtat de la seva possessió en els béns 

del patrimoni Fontanella serien d’una gran fragilitat; la resident a Arenys es 

sustentaria simultàniament en diversos títols poc compatibles entre si: 

preferentment, el d’hereva elegida per l’àvia Margarida Fontanella (i. e. 

Garraver de Fontanella); subsidiàriament, el de cessionària del fisc en virtut de 

la concòrdia de 1659; i en tercer lloc —per si els altres no li donaven el fruit 

esperat—, com a mínim, el dret a percebre els drets que l’esmentada àvia 

havia aportat a la cèl·lula familiar i les cent dobles sacrificades en la dita 

                                                 
1222. AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, ítem 5, vegeu la suplicació de 5.IX.1667 on 
Mariàngela Alemany insta una causa de jactats i la contestació de 26.IX.1667 de Magdalena 
Sala. 
1223. ACA, RA, Conclusions criminals, vol. 51, fol. 121v, a relació de Josep Balaguer. Aquesta 
provisió afectaria Josep Fontanella i setze altres criminals de lesa majestat in primo capite —ja 
hem vist que la resolució de 15.I.1653 s’havia estès a cinquanta-tres persones. P. d’AMIGANT, 
Decisionum, et enucleationum criminalium congeries, seu praxis Regij Criminalis Concilij 
Cathaloniae, vol. II, Barcinonae, Ex Typographia Iosephi Llopis, 1697, cap. 99.18, enmig d’unes 
reflexions sobre els beneficis de la pau i els perjudicis de les guerres, plasmaria el decret de 
4.XI.1667 on la reina governadora comunicava a l’aleshores virrei de Catalunya, el duc 
d’Osuna, que: a) no s’observés allò contingut en els capítols i les conferències de pau de 1659 
a favor dels catalans que es trobarien sota el partit de França; b) calgués consultar a la cort 
qualssevol dubtes jurídics relacionats amb la ruptura de la pau i amb persones romases sota 
obediència hispànica.  
1224. AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, ítem 5, acte de 26.IX.1667 de Magdalena Sala (i. 
e. Fontanella i Safont de Sala) cit. i contradicció de Mariàngela a la citació del fisc de 
12.X.1667. 
1225. Ibidem, a través d’una suplicació signada per Miquel de Cortiada, inserida en el procés el 
4.V.1668, aprenem que aquesta segona causa, en principi autònoma respecte l’altra, havia 
estat instada pel fisc el 10?.III.1668, contestada per Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella 
Safont d’Alemany) el 16.IV i inicialment comesa al relator Joan Baptista Pastor.  
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concòrdia de 16591226. És clar que la possessió real de Mariàngela no seria pas 

gaire més sòlida: si podria al·legar que estava instal·lada a les cases de la 

baixada de Sant Miquel barcelonina era perquè les subarrendava a Francisco 

Junyent de Pons, qui les tenia llogades al fisc regi1227!  

 

Després de la fi de la Guerra de Devolució, una vegada reinstaurades les paus 

de 1659, assistim a una empresa orquestrada per Josep Fontanella des de 

Perpinyà per reprendre, ara directament, el control de béns de la família 

romasos al Principat. Aquesta té lloc concretament la tardor del 1670, davant la 

cúria del veguer de Barcelona. L’executa materialment amb èxit el nét Josep 

Alemany, apoderat de la mare Mariàngela, que, a la seva vegada, com ja 

sabem, tenia poders del seu pare. Tal empresa consta de dues iniciatives 

concretes: a) Una va dirigida a emparar-se dels béns que el literat Francesc 

Fontanella, en un testament estès el novembre del 1658, poc abans de 

professar els vots com a dominic a la capital del Rosselló1228, havia destinat a 

son fill Joan. El beneficiari de tal recuperació patrimonial hauria de ser l’altre fill 

                                                 
1226. L’articulat en cinquanta-sis capítols a favor de Magdalena Sala, signat per l’advocat Molins 
i lliurat el 29.XI.1667, pretendria induir a una confusió entre generacions, com si Joan Pere 
Fontanella en son testament hagués donat permís a l’esposa per elegir hereu entre fills i néts; 
esgrimiria en relació als fills condicions com la d’incapaços de succeir o de reputats per morts 
per legitimar que l’àvia els hagués exclós de ses darreres voluntats; o es reclamaria tenutària 
del patrimoni del jurisconsult olotí en el lloc de l’àvia desapareguda. El fisc, defensat per Miquel 
de Cortiada, li donaria una hàbil i molt ben estructurada resposta el 26.IV.1668. Vegeu-ho tot 
plegat a AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, ítem 5. 
1227. Ibidem aprenem que el 5.II.1668 el regent la tresoreria don Joan de Marimon havia 
arrendat les cases per tres anys des del 21 del mes precedent a don francisco Junyent de 
Pons, per cent vint lliures anuals. 
1228. Al capítol II.1 hem donat unes claus per copsar l’estat actual de les recerques sobre aquest 
prolífic poeta del barroc català. P. VALSALOBRE, L’obra (o la vida) de Francesc Fontanella en 
el trencament de 1652, dins d’Ò. JANÉ (ed.), “Del Tractat dels Pirineus [1659] a l’Europa del 
segle XXI: un model en construcció?” —títol provisional—, en premsa, ha apuntat que l’aposta 
de Francesc Fontanella per la via religiosa pogué respondre, més que a certs desenganys o a 
una voluntat de retirar-se de la vida material, a un calculat programa per incrementar la 
influència del clan al Rosselló en l’àmbit eclesiàstic, ja assegurada per son germà Josep en les 
institucions seculars. Igualment ha posat de relleu la manca de connexió del poeta amb els 
limitats cercles intel·lectuals de Perpinyà durant la segona meitat del XVII, cosa que pot explicar 
la manca d’una tradició manuscrita rossellonesa de la seva obra —també denunciada per E. 
MIRALLES, La poesia, una arma política i propagandística, dins d’Ò. JANÉ (ed.), “Del Tractat 
dels Pirineus [1659] a l’Europa del segle XXI” cit. Pel que fa a la data de la mort de Francesc 
Fontanella i Garraver, es segueix donant per bona la hipòtesi que la situa entre 1682 i 1683 
d’A. ROSSICH, La mort de Francesc Fontanella: a propòsit d’una falsa atribució cit. 
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mascle de Francesc, anomenat Josep Fontanella com son oncle i tutor1229; b) la 

segona, simultània, té per objecte desposseir definitivament Magdalena Sala de 

qualssevol drets sobre el patrimoni Fontanella a base d’obtenir una resolució 

jurisdiccional que sancioni l’extralimitació comesa per la vídua del jurisconsult 

olotí l’any 1656 en no elegir un dels dos fills mascles de la parella com a hereu 

sinó designar una néta1230. 

 

El testament hològraf de Josep Fontanella, malalt, data de 23 de juliol de 

16801231. Hi nomena hereva universal la seva filla gran Mariàngela, vídua 

Alemany, mentre visqui, i li substitueix son fill Josep Alemany i Fontanella i la 

seva descendència, per ordre de primogenitura i privilegiant els nois per sobre 

de les noies, successivament Carles Alemany i Fontanella i els seus en 

idèntiques condicions. A tots ells els és designada substituta l’altra filla del 

causant, Magdalena, substituïda a la seva vegada per son fill Josep Sala i 

Fontanella i els seus descendents; altrament, els demés fills i filles de 

Magdalena que viuran. Les últimes voluntats d’un dels homes claus de la 

Catalunya lliurada als reis de França no triguen a publicar-se, puix l’òbit té lloc 

el 22 de setembre del mateix 1680 —i, per conèixer les disposicions funeràries 

del difunt, el testament s’obre el mateix dia, com era habitual.  

 

L’inventari dels béns relictes és gestionat amb la màxima celeritat per la filla 

Mariàngela1232. Aquesta aprofita l’avinentesa per reivindicar la seva condició i 

els seus drets com a hereva no sols de Josep ans també de l’avi Joan Pere, del 

qual lamenta “no ser arribat lo cas a fins vuy de poder-se amostrar heretera”. 

                                                 
1229. AHCB, Arxiu del Veguer, Sententiarum, I-148 (1670-1671), fol. 310r i s. (24-27.XI.1670). 
Transcrivim, com a apèndix VIII al present capítol, la suplicació amb què s’instaria el procés 
d’adjudicació. El testament de Francesc Fontanella hauria estat estès pel notari públic de 
Perpinyà Tomàs Ferriol el 24.XI.1658. 
1230. AHCB, Arxiu del Veguer, Sententiarum, I-148 (1670-1671), fol. 314r i s. (24-27.XI.1670). 
Malgrat aquestes actuacions jurisdiccionals d’una branca Fontanella i Safont contra l’altra, unes 
certes relacions es mantindrien fluïdes, com ho demostra la carta conservada de 26.IV.1672 —
AHBC, Saudin-8º-198 I, ítem 10— on Josep Alemany de Bellpuig encomana a son oncle Bernat 
Sala d’Arenys “donar molts recados a la tia y mi senyora, asegurant-la que, encara sens 
llibertat, en lo que·m sia permès estaré a sos ordes”. Ho escriu des de la presó de Barcelona, 
on l’havien tancat puntualment per raons que ens escapen —Ò. JANÉ, Catalunya i França al 
segle XVII cit., p. 205, n. 33, pot saber-ne la clau.  
1231. Se’n pot consultar un extracte a ADB, Processos, 1724.III, plec n. 83. 
1232. AHBC, Saudin Fol.-101, item 3. La data de l’inventari és 26.IX.1680.  
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En l’ampli llistat de béns mobles deixats pel progenitor difunt malauradament no 

hi apareixen llibres jurídics. Sí hi abunden joies, gemmes i metalls preciosos 

dins armaris, capses i capsetes, com “un codret pintat a la casa de la mara de 

Déu, gornit de bronso dorat y un poch de plata ab quatre granats”, o “un 

rellotget de faltriquera de bronso dorat” o “un pelícano de or ab un penjant de 

dos perlas y una cadaneta rompuda”. I es té prou cura d’especificar que algun 

dels objectes havia estat de l’avi: “una gargantilla de camafeo que <h>era del 

doctor Joan Pera Fontanella, que té tretse camafeos y dotse passetas ab 

un·amatista al mitg”. A l’inventari el succeeix un encant públic de molts dels 

béns, amb la qual cosa bona part del patrimoni pren forma de diner líquid i 

deixa de ser-nos reconeixedor. 

 

Per continuar aquest modest exercici de resseguiment del destí dels familiars i 

de Joan Pere Fontanella i de llurs vicissituds patrimonials —amb major o menor 

presència dels béns del jurisconsult— hem optat per canviar de format narratiu 

d’ara endavant. Ho aconsellen la multiplicitat i diversitat de drets i interessos 

que entren en joc, i llurs relacions gens senzilles. Trenquem el discurs unilineal 

i obrim diferents apartats que pivoten sobre cinc persones concretes: les dues 

filles de Josep Fontanella —Mariàngela i Magdalena—, el nét Carles Alemany 

de Bellpuig III, la besnéta Maria Teresa Sala Santgenís i Alemany i, finalment, 

Bonaventura Ortafà.  

 

II.12.4 Retrat de descendents i/o titulars de béns del patrimoni Fontanella 

 

II.12.4.1 Una pledejant impenitent: Mariàngela Alemany  

(i. e. Fontanella i Safont d’Alemany) 
 

No sabem si valorar positivament o no el matrimoni que se li arranja a la néta 

gran de Joan Pere Fontanella. Té elements de gran conveniència, com el 

d’emparentar-la amb una nissaga històrica de la petita noblesa catalana, amb 

amplis dominis, jurisdiccions i interessos a l’alta Garrotxa i a la vall d’en Bas —i 
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projecció sobre el Vallespir, el Rosselló i l’Empordà1233— i una certa presència 

institucional. Ara bé, a mitjan segle XVII el llinatge Alemany de Bellpuig no 

passa precisament el seu millor moment: a “l’honor” de tenir avantpassats 

acusats de malvestats diverses s’hi suma un endeutament galopant, unes 

rendes en declivi i nombrosos fronts de litigiositat oberts. El pitjor és que de 

molts d’aquests elements negatius Mariàngela n’haurà de portar les regnes, 

puix son marit morirà molt jove, l’estiu del 1652, i la deixarà amb tres criatures 

—aviat dues—1234, en una viduïtat farcida de plets —i d’un progressiu aïllament 

social?1235— que durarà més de quaranta anys —morirà l’any 16951236. 

 

Després d’aquest davantal, presentem alguns dels protagonistes de l’apartat; 

acte seguit, dedicarem quatre seccions separades a glossar diferents afers i 

causes judicials —no pas tots, seria una tasca tant titànica com eixorca1237—; 

                                                 
1233. N. SALES, De Tuïr a Catarroja cit., p. 32, s’exclama per com la historiografia ha negligit 
vastes demarcacions supramunicipals com la baronia de Bellpuig. Id. aut., Senyors, bandolers, 
miquelets i botiflers cit., p. 34-35, apunta que la xarxa d’enfeudaments i familiaritats dels 
Alemany de Bellpuig permet alinear-los entre els nyerros en la pugna de bandositats que tant 
marcà la vida de Catalunya a l’alta edat moderna. També ho reflecteix À. CASALS, 
L’Emperador i els catalans cit., p. 152. 
1234. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 180, fol. 317v-322v, esp. p. 318v: Una important resolució 
jurisdiccional de 3.XII.1692 que desenvoluparem més endavant reflecteix com la néta de Joan 
Pere Fontanella incidiria molt en el fet d’haver tingut tres fills vius —Josep, Carles i Marianna— 
en el moment en què moriria son cunyat Jacint Ros i Alemany de Bellpuig; així, perseguiria 
obtenir per a la seva branca familiar —encara que Marianna hagués viscut poc temps més— 
una porció més gran del pastís successori dels avis paterns dels seus plançons. 
1235. Vegeu una carta seva de 21.XI.1683 a AHBC, capsa 23, item 10645.  
1236. A través d’ACA, RA, Conclusions civils, vol. 221, fol. 31r-34r (30.III.1746), aprenem que 
Carles Alemany de Bellpuig II prendria inventari dels béns deixats per sa mare el 4.VII.1695.   
1237. A fe que ens dol no poder prestar l’atenció deguda a algun cas molt sucós on Mariàngela 
Alemany (i. e. Fontanella d’Alemany) actuaria com una autèntica harpia rapinyaire. Per 
exemple, el que apareix a ACA, CA, lligall 208, item 47, consulta de 27.III.1665 del Consell 
Suprem de la Corona d’Aragó rubricada pel rei. S’hi ordena emprendre diverses mesures de 
pressió diplomàtica sobre França perquè no quedi exclusivament en mans del Consell Sobirà 
del Rosselló l’enjudiciament d’una suposada espoliació que Mariàngela hauria comès d’un 
patrimoni localitzat als Comtats del nord de l’Albera. Es tracta de béns que en les rondes 
negociadores de Figueres subsegüents al Tractat dels Pirineus s’haurien restituït a Ramon 
Sagarriga. En morir el noble, la seva esposa Antònia s’hauria vist privada dels tals béns per 
part de la néta de Joan Pere Fontanella. Segons els negociadors hispànics, la competència 
jurisdiccional sobre aquesta apropiació indeguda que frustrava la recta execució dels capítols 
de Pau de 1659 no hauria de recaure en una instància unilateral francesa sinó en una de 
bilateral: “En la conferencia del lunes anteçedente propusieron la restitución de la hazienda a 
doña Antonia Çagarriga, instándola con todo esfuerzo, en conformidad de la orden que se les 
ha dado de vuestra magestad. Respondieron los comissarios de Francia que ya en esta 
materia el capítulo de la Paz quedava executado por su parte, haviendo dado possessión a don 
Ramón, su marido, y que si, muerto él, la havía tomado doña María Ángela Alemán, aunque 
fuesse expolio manifiesto, havía de conocer d’él el Parlamento de Rossellón y no la 
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finalment, en una cinquena secció veurem com Mariàngela eixugà bona part 

dels béns rebuts de la seva família pròpia.  
 

Els Alemany de Bellpuig 

 

S’identifica Pere Alemany de Bellpuig com a primer vinculador perpetu dels 

seus dominis a la nissaga, el 24 de juny de 1387, a favor del fill Guillem i els 

seus1238. Inicialment s’hi comprenen el castell de Bellpuig i drets adherits —en 

parlarem més endavant—, la casa de la Pobla de la parròquia de Sant Esteve 

Saüll —denominació arcaica per Sant Esteve d’en Bas— i altres drets al 

vescomtat de Bas. Al segle XV, els successors de Pere i de Guillem i llur 

abundosa parentela juguen un rol activíssim —canviant de bàndol quan 

escau— en la guerra que enfronta bona part del país amb el rei Joan II1239. A 

l’albada de l’alta edat moderna, pateixen un sever daltabaix financer arran de 

greus discrepàncies amb els Cruïlles, de qui són feudataris amb potestat per 

cobrar censos, rèdits, tasques i altres drets en parts del senyoriu que gira al 

voltant de Castellfollit de la Roca1240. Concretament, des del 2 de desembre de 

1495 Beatriu de Cruïlles i els seus descendents, esgrimint que els Alemany 

haurien comès alguns delictes, els impedeixen la percepció dels ingressos 

senyorials que tenen assignats. Diverses iniciatives per desblocar les relacions 

entre els membres dels dos llinatges resulten estèrils, malgrat estar avalades o 

fins i tot imposades per l’aparell virregnal. Així, esdevenen ineficaces una 
                                                                                                                                               
conferencia, a que replicaron los comissarios de vuestra magestad que d’essa suerte le 
podrían defraudar los capítulos de la Paz, dando possessión en virtud d’ella, luego quitarla por 
qualquiera motivo, y que en doña Antonia se devía continuar, como pedían, por heredera y 
tenutaria de los bienes de su marido y que, sin embargo, están constantes en su voluntad, que 
siguen por razón.” Cal dir que Mariàngela no hauria fet sinó seguir pietosament la devoció de 
son marit envers els béns de la família d’entreparents Sagarriga: Carles Alemany de Bellpuig II 
el 8.VI.1649 ja se n’hauria afavorit, en virtut de títols com una donació que li hauria fet Lluís II 
(XIV de França), una casa i un local situats al cotitzat carrer Ample de Barcelona, davant del 
portal de l’església de la Mercè —AHPB, 691/8, fol. 169r-170v. 
1238. Vegeu AHSCP, Herència antiga de Carles Alemany.  
1239. S. SOBREQUÉS i J. SOBREQUÉS, La guerra civil catalana del segle XV. Estudis sobre la 
crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana, 2 vol., Barcelona, Ed. 62, 1973, passim —per 
ubicar ràpidament els Alemany i els Alemany de Bellpuig, vegeu les indicacions de la p. 374 del 
vol. II. 
1240. Ibidem, p. 68 i s. De fet, els Cruïlles són el pern d’aquesta obra cabdal de la història 
medieval catalana. Sobre l’interès secular per la nissaga entre els historiadors de les 
comarques de Girona, ens limitem a P. NEGRE, El testamento de doña Violante de Cruilles y 
de Santa Pau, en “AIEG” XV (1962), p. 257-279. 
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sentència de 13 de setembre de 1519 i provisions executives subsegüents 

dictades entre l’octubre del mateix any i el maig de 15471241. Ara 

indissimulades, les confrontacions armades en el marc de les bandositats 

cadella i nyerra —on estan adscrits els Cruïlles i els Alemany respectivament— 

fan més soroll que no pas el dret1242. Tampoc té l’efecte esperat un compromís 

amigable promogut l’any 1559 pel lloctinent general de Catalunya García de 

Toledo i participat almenys formalment per Galceran de Cruïlles i de Santa Pau 

i Jaume Alemany de Bellpuig sr., que es concreta en tres laudes arbitrals 

dictats entre 1560 i 15621243. Visiblement la inoperància dels acords deriva de 

les argúcies successòries i legals que, en morir Cruïlles, pretenen obrir els 

tutors i consultors de son fill Guerau per desvincular-lo dels compromisos 

paterns. Llurs esforços seran vans, a la llum d’una sentència cabdal dictada a 

la Reial Audiència de Catalunya el 31 d’agost de 15761244. Una sentència que 

obliga definitivament Jaume Alemany de Bellpuig jr. a fer un reconeixement 

explícit de la superioritat feudal dels seus senyors-enemics i a vendre’ls els 

drets que tenia potestat per gestionar-los —naturalment els Cruïlles són 

condemnats a comprar-li els tals drets a una ratio equivalent a vint-i-cinc 

vegades llur rendiment. Per tancar el dossier, el relator Miquel Ferrer fins i tot 

                                                 
1241. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 79, fol. 227v-274r: una llarguíssima resolució de 
31.VIII.1576 que té el magistrat Miquel Ferrer com a relator permet resseguir les principals fites 
d’aquesta història secular de desavinences feudals. Dissortadament, la tinta ferruginosa amb 
què està escrit el document en dificulta molt la consulta íntegra. Per precaució i respecte hem 
renunciat a llegir-ne alguns passatges secundaris de contingut liquidatori. Les dates de les 
provisions executives anunciades són 14.X.1519, 21.VIII.1521, 3 i 17.III i 23.V.1547. En 
definitiva, haurien d’abocar a què els Alemany de Bellpuig rebessin formalment la investidura 
dels drets que tenien enfeudats dels Cruïlles i aquests darrers deixessin d’impedir als primers 
l’exercici de les seves accions i els rescabalessin pel període de blocatge patit. 
1242. X. TORRES, Nyerros i Cadells cit., p. 171 —quadre n. 6— i, pel que fa a la continuació de 
tals enfrontaments a la dècada de 1590, p. 163 i s.  
1243. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 79, fol. 227v-274r cit., esp. fol. 228v-231. Arran de dues 
ocasions (28.IX.1557 i 14.IV.1559) en què Jaume Alemany de Bellpuig sr. denunciaria el fet de 
seguir exclòs de la percepció dels drets senyorials que tenia enfeudats dels Cruïlles, el virrei 
aconseguiria que el 31.VII.1559 es pactés un calendari d’actuacions tutelades pel magistrat del 
Reial Consell Esteve Riusec, que conduiria als laudes arbitrals de 31.V.1560, 29.III.1561 i 
29.I.1562. Mitjançant tals laudes es reverdiria l’obligació de senyors i vassalls de renovar 
formalment els seus vincles feudals i se’ls impel·liria a fer acte seguit una compra-venda de 
drets, de forma que els Cruïlles haguessin d’adquirir les potestats dominicals que no havien 
deixat exercir pacíficament als Alemany de Bellpuig.  
1244. Ibidem, esp. fol. 234r, on el relator Miquel Ferrer es pronuncia a favor de l’assumpció per 
part de Guerau de Cruïlles dels acords subscrits amb els Alemany de Bellpuig tres lustres 
enrera.  
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s’embarca en un llarg i feixuc procés liquidatori1245, al cap del qual identifica 

amb prolixitat els béns afectats per la seva pròpia resolució, entre els quals, a 

més d’innombrables puncions senyorials i dominicals, destaquen la integritat 

del mas Puig i la meitat pro indivisa dels masos Torrent d’Oliva, Carrera, Macià 

i Putget1246.   

 

Mentre tot aquest pledejar té lloc, els Alemany de Bellpuig, potser per 

compensar la seva inactivitat en la gestió de drets senyorials a la prepotent 

baronia de Castellfollit de la Roca1247, busquen un modus vivendi alternatiu, 

s’exposen a riscos financers elevadíssims i es veuen arrossegats a una 

inexorable i progressiva caiguda en desgràcia patrimonial i social1248. El punt 

d’inflexió de la sort de la nissaga es pot personalitzar en Jaume Alemany de 

Bellpuig sr., qui el 3 d’abril del 1556 compra per tres mil cinc-centes lliures als 

vescomtes de Cabrera i de Bas el dret útil d’exigir una part del delme de la 

parròquia de Sant Esteve Saüll —el districte on els avantpassats ja tenien 

dominis. I, a falta de diner líquid per pagar l’aventura —no devia comptar que 

trigaria tant a cobrar dels Cruïlles el que li pertocava—, s’endeuta creant 

diversos censals1249 —com a mínim cinc1250. La voluntat de Jaume Alemany sr. 

                                                 
1245. Abarca pràcticament quaranta folis del volum de conclusions civils de 1576 que ens ocupa. 
Volem destacar que es tracta d’una extensió molt superior a l’habitual; i sobretot que entre els 
fol. 234 i 274 s’hi apleguen dades valuosíssimes per reconstruir fefaentment la toponímia i la 
fesomia de finques, cultius i exaccions de les zones de Montagut de Fluvià, Tortellà, etc. entre 
els segles XIV i XVI.  
1246. Ibidem, fol. 266r. Anunciem que més endavant el nostre discurs tornarà a interessar-se per 
aquests masos. 
1247. J. OLIVARES, Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria cit., p. 351-353, relata 
la repressió de què a la segona meitat del segle XVI serien objecte els vassalls de la baronia de 
Castellfollit i les represàlies en forma d’homicidi o desaparició que patirien els que les 
intentessin portar davant la justícia, àdhuc personalment a oïdes de la cort de Madrid.  
1248. Bona part d’aquesta secció s’ha redactat a partir d’un manuscrit de trenta folis titulat 
“Extracto de la causa de la casa de Espuny contra Dn. Carlos de Alemany y Bellpuig, vuy 
contra los cónjuges Hortaffá, tret de un resumen de la mateixa causa y no del procés” —AHBC, 
Al·legacions jurídiques, 14/4. 
1249. Sobre la Vall d’en Bas del segle XVI com a escenari econòmic amb proliferació de formes 
d’endeutament —i usura!— a tots els nivells, J. A. PADRÓS, Els masos i el crèdit. Moments de 
l’endeutament a la vall d’en Bas (segle XVI), en “Recerques” 35 (1997), p. 7-25. Els Alemany 
de Bellpuig o els Espuny, que apareixeran ben aviat a la nostra narració, no hi tenen cabuda en 
tant que els seus instruments financers es protocolitzaven fora de la Garrotxa. En relació a la 
Vall d’en Bas com a una peça del ric mosaic de jurisdiccions dels vescomtes de Cabrera a l’alta 
edat moderna, són molt il·lustratius el text i el comentari de J. M. PONS i GURI, Les 
jurisdiccions dels vescomtats de Cabrera i de Bas, l’any 1527, en “Revista de Dret Històric 
Català” 1 (2001), p. 155-224, esp. p. 166-167. De fet, molts dels llinatges i de les localitzacions 
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seria gestionar el delme en qüestió íntegrament —certs drets sobre l’altra part 

ja els tenia; de fet, els havia constituït en garantia d’un dot i d’algun altre 

crèdit1251. El concurs de crèdits acumulats en tant poc temps i garantits sobre 

uns mateixos drets limitats, juxtaposat a una crisi de liquiditat, converteix en 

nefastos els seus moviments de peça1252.  

 

A fe que Alemany i els seus tenen una xarxa de relacions molt notable. N’és 

prova que, per a les seves noves inversions, aconseguirà el recolzament 

fidejussori d’un ampli ventall de persones de dignitat militar del bisbat de Girona 

—Ramon Xammar, senyor del castell de Medinyà; Pere Desbach, del castell 

d’Orriols; Francisco de Montpalau, donzell d’Argelaguer; Pere Cella i de 

Tafurer, senyor del castell de Sant Aniol de Finestres i de la casa de Canet; 

Àlvaro de Caramany; Pere de Margarit, senyor del castell d’Empúries; Miquel 

de Cartellà, senyor de la torre de Cartellà, de la parròquia de Massanet; Andreu 

de Biure, senyor del castell de Sant Jordi Desvalls; Joan Corts, donzell de 

Besalú—; i també de pagesos ben situats i senyors útils de masos de Sant 

Privat d’en Bas, del propi Sant Esteve d’en Bas, de Tortellà o de Vilademany. 

Tortellà és, precisament, la vila més propera al castell de Bellpuig1253 —situat 

                                                                                                                                               
que apareixen en el present subcapítol de la nostra tesi tenen en comú el marc jurisdiccional 
vescomtal. 
1250. El dia 1.IV del mateix 1556 en constitueix un de tres-centes trenta cinc lliures al prevere 
Anton Guinart i al clergue Narcís Bahurt, ambdós beneficiats de Sant Pere i Sant Pau de la Seu 
de Girona; el 25.IV en constitueix un de dues mil lliures a favor de Guerau Desmiquel; tres dies 
més tard dos altres de cent lliures cadascun als aniversaris presbiterials de Girona; i el 23.VI un 
de mil dues-centes lliures a favor del botiguer de Barcelona Joan Aparici.  
1251. Concretament l’altra part l’havia hipotecada el 7.II.1546, sinó abans, en la creació d’un 
censal a favor de sa filla Isabel i son gendre Joan de Llordat; també en el censal de tres-centes 
seixanta lliures de preu creat el 31.X.1555 a favor de Caterina, vídua i tenutària del mercader 
gironí Joan Bahurt.  
1252. La dissort que resseguirem de les operacions de la casa Alemany de Bellpuig durant la 
segona meitat del segle XVI contrasta amb els resultats òptims que ofereixen 
contemporàniament els ingressos senyorials en altres zones del Principat, particularment els 
que el castell i terme de Pals reporten al Reial Patrimoni. M. DURAN, L’evolució de l’ingrés 
senyorial a Catalunya (1500-1799), en “Recerques” 17 (1985), p. 7-42, esp. p. 9 i 30-36.  
1253. Tenim una notícia recent sobre la dignificació del casal o palau de Bellpuig, l’any 1417, 
amb un escut amb les armes familiars, esculpit pel gironí Pere Oller. J. VALERO, La situació 
artística a Girona durant el primer quart del segle XV, en “AIEG” XLIX (2008), p. 567-593, esp. 
p. 586. L’esforç per ennoblir l’edificació tindria un rendiment efímer degut als efectes 
devastadors de dos terratrèmols esdevinguts a la zona el matí del 2.II.1428 —només al casal 
de Bellpuig hi moririen tretze persones, entre les quals la mare del senyor, Roger Alemany: J. 
MATAS, Castillo de Salas y sus términos (antiguo condado de Besalú), Noticias [del], Olot, 
Impr. J. Bonet, 1905, p. 52 i 109-110 —hem sabut d’aquesta obra a través de S. SOLER, Notes 
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sobre les Calàncies—, l’assentament capital del districte dels Alemany de 

Bellpuig, feudatari de la baronia de Sales i nucli clau per internar-se a les 

aspres i muntanyoses terres de la vall del Llierca. Una àrea de l’alta Garrotxa 

en regressió des de la baixa edat mitjana, de la qual, a falta dels drets feudals 

blocats pels Cruïlles, cada vegada seria menys productiu ostentar drets 

d’explotació fluvial, piscícola, ramadera, cinegètica i silvícola1254. Reflecteix el 

seu declivi demogràfic1255 l’elevat nombre de ‘defuncions’ de parròquies 

constatada per l’enyorat Josep Maria Marquès1256. 

 

                                                                                                                                               
sobre el dret de cornar a Tortellà (terme del castell de Sales), s. XIV-XVII, dins de “IX 
Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú”, Olot, Patronat Francesc Eiximenis, 2003, p. 
137-155. S. SOBREQUÉS i J. SOBREQUÉS, La guerra civil catalana del segle XV cit., vol. II, 
p. 34, precisen que els terratrèmols patits a Tortellà haurien segat la vida no sols de la mare 
sinó també de dos fills molt petits de Roger Alemany de Bellpuig. 
1254. El 6.XII.1545 el lloctinent de batlle general a la vegueria de Girona i Besalú, Onofre Lladó, 
havia fet una amplíssima concessió emfitèutica a Jaume Alemany de Bellpuig de l’aigua, la 
pesca, les pastures, la caça i la llenya en tot el curs del Llierca des de Sant Aniol d’Aguges 
(alternativament, d’Aguja o d’Uja) fins al Fluvià i en els dominis que el dit Alemany tenia als 
termes d’Aguges i Ribelles. La llenya, en unes àrees tan pròximes al Vallespir i al comtat de 
Rosselló, podia tenir una sortida extraordinària com a recurs per fabricar el carbó que 
alimentava les finisecularment puixants forges nord-catalanes —V. IZARD, Minerais, charbons 
et fers dans les Pyrénées de l’Est: trafic licite et contrebande aux XIVe-XVIe siècles, dins de J.-
M. MINOVEZ i P. POUJADE (eds.), “Circulation des marchandises et réseaux commerciaux”, 
cit., vol. 2, p. 581-606. 
1255. R. GARCÍA CÁRCEL i M. V. MARTÍNEZ, Población, jurisdicción y propiedad del obispado 
de Girona (siglos XIV-XVII), Girona, C.U.G., 1976, p. 43 i 48-49, no poden apuntar conclusions 
demogràfiques sòlides per a aquesta àrea a partir dels registres d’exacció de maridatges i 
coronatges de les edats mitjana i moderna. Per tant, resulten òptimes les aportacions de la nota 
següent.   
1256. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona, [s. l.], PAM i Bisbat de Girona, 
2007, p. 127, ho sintetitza esplèndidament: “Entre 1565 i 1619, quaranta parròquies passaren a 
ser simples sufragànies d’altres. La majoria es trobaven al vessant pirinenc de la Garrotxa. En 
el procés hi van intervenir cinc bisbes successius. No es tractava pas, doncs, d’una acció 
personal, sinó institucional (...); les parròquies que havien experimentat caigudes fortes de 
població no disposaven de prou recursos per a sostenir el culte i per aquest motiu, comprovat a 
través de processos, foren agregades a veïnes seves.” Per veure aquesta ‘mortaldat parroquial’ 
garrotxina amb detall, id. aut., Creació i extinció de parròquies al bisbat de Girona, en “AIEG” 
35 (1995), p. 405-446. Vegeu p. 411-412 pel que fa a l’era pretridentina: agregació de Principi a 
Bassegoda (1325-1326), de Talaixà a Sant Feliu de Riu (1364), d’Escales a Sadernes (1421), 
d’Escales a Oix (1436), de Gitarriu a Llorona (1439), d’Entreperes a Sadernes (1476), de 
Cursavell a Llorona (1507), de Sant Feliu de Riu a Sadernes (ca. 1508), de Bassegoda a 
Llorona (1551?). Les p. 413-414 tracten dels efectes de Trento: agregació de Sant Aniol 
d’Aguges a Sadernes (1592), Pera i Bestracà a Oix (1594), Ribelles-Principi-Sant Corneli a Oix 
(1614) i Talaixà a Oix (1614 també). Per veure de més a prop la realitat de les parròquies 
sufragànies de Sadernes a l’època de la Contrareforma, a partir de dades extretes de visites 
parroquials sobretot, J. MURLÀ, L’Església de Sant Aniol d’Aguges en el decurs del temps, dins 
de “VII Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú”, Olot, Patronat Francesc Eiximenis, 
1991, vol. II, p. 307-319, esp. p. 309-315. 
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Ai las!, els anys passen i els crèdits als quals hem fet menció van fent el seu 

curs, canvien de mans, però no s’extingeixen1257. Ans el contrari, es veuen 

“acompanyats” d’altres crèdits dotals i d’instruments de refinançament. Per si 

Jaume Alemany de Bellpuig sr. no s’hagués endeutat prou en vida, un 

procurador de son fill Jaume jr. i de l’esposa d’aquest Marianna Alemany (i. e. 

Sagarriga d’Alemany)1258, el barceloní Anton Frigola1259, segueix abocant 

censals al mercat a la dècada de 1570: el 26 de gener de 1573 se’n 

constitueixen dos de mil lliures cadascun a favor de l‘administració de les pies 

causes i la priora del monestir de Santa Maria de Jonqueres de Barcelona1260 

                                                 
1257. Només a tall d’exemple: a) El censal venut per Jaume Alemany de Bellpuig sr. el 
23.VI.1556 a Joan Aparici és adjudicat el 3.VII.1574, com la resta de l’herència del mercader 
barceloní, al seu gendre Jeroni Galceran de Sorribes; això succeeix a la cúria del veguer de 
Barcelona després d’una controvèrsia judicial; sis anys més tard, el 1.III.1580, el titular del 
censal en consigna capital i rendes a la creació d’un altre instrument similar de preu inferior que 
ell ven a Francisco Montserrat. Per cert, el tal Montserrat portarà un impagament de pensions 
davant la justícia, com veurem d’aquí a dos paràgrafs; b) El 13.IX.1559 Caterina, vídua i 
tenutària de Joan Bahurt, i els seus fills i hereus Narcís i Bernat Bahurt, per pagar quatre-
centes seixanta lliures de les set-centes promeses en els capítols matrimonials entre Miquel 
Moler i Marianna Bahurt —filla i germana dels precedents respectivament—, els cedeixen el 
censal de tres-centes seixanta lliures creat quatre anys enrera per Jaume Alemany de Bellpuig 
sr. Tal censal passa el 19.XI.1571 al mercader de Girona Francesc Costa, a qui els Moler 
compren una torre i una peça de terra; c) El censal de dues mil lliures creat el 25.IV.1556 forma 
part del sucós dot pactat en capítols matrimonials el 11.VII.1577 que Guerau i Jerònima 
Desmiquel ofereixen a llur filla Elionor per esposar-se amb el vescomte de Rocaberti, Dalmau 
de Rocabertí. Aquestes informacions les hem extret d’AHBC, Al·legacions jurídiques, 14/4 cit. i 
d’ibidem, 13/18, “1739: Extracto del proceso de la causa que en la antigua Real Audiencia 
seguía don Carlos de Alemany y Ros contra el monasterio de Junqueras de la presente ciudad 
a relación del sr. Rossell y hoy proseguida por don Buenaventura de Hortafà y doña Hipólita su 
consorte en la Audiencia y sala del sr. don Fco. de Borrás” —una altra font manuscrita, de 
cinquanta-cinc folis, valuosa per lligar caps de la present secció.  
1258. AHBC, Al·legacions jurídiques, 14/4 cit., ens informa que haurien signat capítols 
matrimonials el 7.VIII.1567 amb un dot de quatre mil tres-centes lliures, esplèndid a l’època. Tal 
dot suposa la materialització del llegat instituït per Jaume Alemany de Bellpuig sr. en son 
testament de 10.III.1565 —AHBC, Fons Històric de l’Hospital de la Santa Creu, capsa 22bis, 
item 10573. 
1259. No es tractaria pas casualment de l’Antoni Frigola d’una família de ciutadans o mercaders 
de Barcelona que, l’any 1585, compra als Albert la baronia endeutada i quasi abandonada de 
Maldà per vint-i-quatre mil lliures i, per rendibilitzar l’adquisició, s’atribueix els beneficis de 
l’explotació de tots els béns comunals del seu nou domini? E. SERRA, Béns comunals: algunes 
consideracions, dins d’E. BELENGUER et al. (ed.), “Els béns comunals a la Catalunya 
moderna” cit., p. 11-31, esp. p. 23 i s. En cas afirmatiu —hipotètic—, la cadena d’operacions del 
personatge seria habilíssima: primer procurar l’endeutament i l’ensorrament d’un baró, després 
comprar-li el senyoriu.  
1260. En aquest establiment monàstic femení, l’únic a Barcelona que pertanyia als Ordes Militars 
—concretament a l’Orde de Sant Jaume, regit per la regla de Sant Agustí—, s’hi integrarien, 
entre moltes dones d’origen benestant o burgès, una colla de dames —no pròpiament 
monges— originàries de les comarques gironines. D’aquí —per exemple d’una Sampsó, 
presumpta familiar— podia venir la relació amb els Alemany de Bellpuig, que conduiria a un 
vincle financer? És una mera hipòtesi. M.-M. COSTA, Les dames gironines del monestir de 
Jonqueres, en “AIEG” XLIX (2008), p. 123-133. Si la documentació consultada a l’AHBC no fos 
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—assegurats, com el lector haurà endevinat, sobre les rendes de part del 

delme de Sant Esteve Saüll1261. I el propi Jaume Alemany de Bellpuig jr. i sa 

muller incrementen l’endeutament: els veiem crear un altre censal de mil lliures 

de capital com a part del dot de la germana i cunyada —respectivament— 

Agnès Alemany, que el 20 de novembre de 1575 veu signats els capítols amb 

motiu de son matrimoni amb Martí Joan Espuny, els descendents del qual 

tindran veu pròpia unes pàgines més avall.  

 

Paral·lelament i malaurada, els Alemany de Bellpuig es van desfent de 

patrimoni i van trempejant com poden la gestió del que els queda. Així, el 1574 

Jaume Alemany de Bellpuig jr. aliena a Lucrècia de Solanell (i. e. Descatllar, de 

Solanell1262) una part del terme de Ribelles, als seus dominis de l’alta Garrotxa. 

O el 12 d’agost de 1582, ven a carta de gràcia al mercader de Perpinyà Pere 

Llobet una part del delme, censos, tasques i demés drets que rep a la parròquia 

de Sant Esteve Saüll i parròquies circumveïnes i els dominis directes que hi ha 

tingut. La transacció es fa per tres mil cinc-centes lliures de moneda forta de 

Barcelona. L’altra part dels drets de Sant Esteve segueix en mans de la 

nissaga: El 18 de març de 1585 veiem com s’arrenda per set-centes lliures 

anuals durant quatre anys a partir de primer de juliol als paraires olotins Benet i 

Joan Fontanella —potser aquest seria el primer contacte i negoci seriós entre 

dues nissagues garrotxines abocades a enllaçar-se en el futur?   

 

                                                                                                                                               
explícita i clara com és al respecte, podríem témer que en realitat l’establiment religiós de 
Jonqueres amb qui els Alemany de Bellpuig s’endeutarien fos l’antic priorat amb aquest nom 
situat a Moià de Montcal, ben proper a llur districte garrotxí, J. CARRERES, Santa Maria de 
Jonqueres, dins de “VI Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú”, Olot, Patronat 
Francesc Eiximenis, 1989, p. 1-6. 
1261. S’ha evidenciat la presència creixent al llarg de l’edat moderna de l’Església en el mercat 
català del crèdit. Recentment, M. A. CAPDEVILA, L’Església com a principal institució 
censalista. El cas del Maresme durant l’època moderna, dins de “Església, societat i poder a les 
terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la CCEPC (2004)”, Publicacions de la 
CCEPC, Valls, Cossetània, 2005, p. p. 491-507. 
1262. En les properes pàgines apareixeran altres notícies esparses sobre la nissaga Solanell. 
Originària de Ripoll, si bé afincada a Ribes de Freser, coneixeria un notable progrés social i 
econòmic al segle XVI i adquiriria un rol destacat en l’explotació de fargues; d’ací l’interès que 
els constatarem per controlar districtes muntanyencs rics en combustible vegetal i propers al 
Ripollès: J. NIETO, Fargues a la vall de Ribes (segles XV-XVI-XVII). Una aproximació històrica 
dels seus inicis, a través dels seus protagonistes, en “ACECR” 2007-2008, p. 115-128, esp. p. 
124-125. 
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La dècada de 1590 es comença a posar oficialment en evidència la magnitud 

del forat financer generat pels Alemany de Bellpuig. El 14 de desembre de 

1590 una sentència judicial condemna Jaume Alemany de Bellpuig jr. a pagar 

cent seixanta lliures i les despeses corresponents a Francisco de Vilarig i de 

Biure, successor en el censal creat l’any 1546 a Isabel de Llordat (i. e. Alemany 

de Llordat). És la resposta a quatre anualitats de pensió impagades. El 23 de 

gener de 1593 la condemna a Jaume Alemany jr. és de cinc-centes lliures i les 

despeses; caldrà liquidar-les a la muller de Miquel de Recasens —prèviament 

Cruïlles—, Estefania (nascuda Desmiquel), en concepte de pensions vençudes 

i mai cobrades del censal creat el 1556 al pare Guerau Desmiquel1263. I 

simbòlicament serà més dura d’encaixar una nova sentència condemnatòria de 

10 de juliol de 1593, encara que no arribi a les quatre-centes lliures en total1264, 

puix es dictarà només onze dies després de la signatura —29 de juny de 

1593— dels capítols matrimonials del fill de Jaume Alemany de Bellpuig jr.1265 i 

Mariana Sagarriga, Carles Alemany de Bellpuig I: l’hereu de la nissaga. 

L’aliança d’aquest Carles amb Jerònima Joan i Malars obrirà sucoses 

perspectives patrimonials, que es materialitzaran el 20 de juliol de 1594, quan 

Jerònima esdevingui beneficiària de l’adjudicació oficial per part del canceller 

                                                 
1263. Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862) —Arxiu Municipal 
de Girona—, Barcelona, Fundació Noguera, 2005, vol. II, p. 1231-1233 (doc. 1605), capítols 
signats el 16.X.1577 amb motiu del matrimoni entre Francesc Dalmau de Rocabertí i Elionor 
Desmiquel; el donzell Guerau Desmiquel, senyor del castell i terme de Palau-Sator, dóna inter 
vivos a sa filla, entre altres coses, el censal que Jaume Alemany de Bellpuig sr. li havia venut 
uns vint anys enrera.  
1264. La condemna que recaurà sobre Jaume Alemany de Bellpuig jr. per una quantitat de tres-
centes noranta-dues i escaig serà per impagament de pensions a Francisco Montserrat, 
consignatari des de 1580 del censal creat el 23.VI.1556 per Jaume Alemany de Bellpuig sr. a 
Joan Aparici.  
1265. J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 128-129, s’embrolla incomprensiblement 
en el moment d’emparentar aquest personatge i son fill amb els Joan i Malars. A Jaume 
Alemany de Bellpuig jr. li desdobla la personalitat tot convertint-lo amb poques línies de 
diferència en fill i sogre de Jerònima Joan: “Un tal Jaume de Alemany, señor del castillo de 
Bellpuig, en Tortellá, tal vez otro hijo de dichos Jerónima y Carlos” (...) “fué padre del Carlos y 
suegro de la Jerónima Juan de Malart”. Cal dir en defensa de l’autor de les referides notes 
històriques que fou un notari que, perquè no es perdés la memòria de l’Alta Garrotxa, s’endinsà 
en una innocent operació de reverdiment d’unes dades documentals que li havia facilitat 
Bonaventura Puigvert (p. 132), amb més vocació que coneixements —altrament no hauria 
identificat un castell termenat amb un “castillo completo, terminado” (p. 24), cosa que deuria fer 
remoure més d’un jurista antic dins sa tomba; per exemple Josep Ramon, que havia defensat 
per al noble Lluís Descatllar que son castell de Besora tenia adscrit un terme o territori; vegeu 
J. RAMON, Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae Regiae principatus 
Cathaloniae cit., cap. 18, num. 11-31. 
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de l’herència de son avi Rafel Joan1266. Carles Alemany de Bellpuig I prendrà 

ràpidament possessió per procuració dels béns de l’atractiva herència, per 

exemple del castell, terme i heretat de Vilagelans, a la parròquia osonenca de 

Sant Pere de Granollers1267 —on hi ha comprès el feu o carlania de Rupit, 

vulgarment anomenada de Sant Vicenç1268—, del castell, terme i delmes de 

Tortellà, els de Sales de Llierca1269, el lloc de Sadernes i el mas de l’Orri i les 

seves pertinences1270. Mereix ser destacat que, per via matrimonial, els 

                                                 
1266. De fet, ens estem referint a un patrimoni menys llaminer del que hauria estat dècades 
enrera. J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 110, apunta a un primer episodi 
d’endeutament dels Malars, senyors de Sales, a partir dels terratrèmols patits a la Garrotxa a la 
dècada de 1420; ibidem, p. 123-128, personifica un segon sotrac financer de la nissaga en el 
suposadament cruel Joanot Malars —mig bruixot, mig alquimista?, fent un joc de paraules amb 
Malarts, ibidem, p. 9-17—, potser arran de la despreocupació que li causava el fet de no tenir 
descendència directa. Així, en certa manera aquest Joanot desmereixeria els esforços de sa 
mare Magdalena, cristal·litzats en resolucions judicials de 15.II i 30.VI.1537 —ibidem, p. 115-
122—, perquè es reconegués que els homes de Tortellà, Sales, Gitarriu, Monteia, Sadernes i 
altres parròquies estaven sota el seu mixt imperi i no pas sota el del rei i del sots-veguer de 
Besalú. La tal Magdalena, vídua de Gispert II de Malars, hauria immediatament —el 
23.VII.1537— donat poder al marit de sa filla homònima, el cavaller barceloní Rafel Joan, per 
prendre possessió de la jurisdicció del castell i terme de Sales. Passat el parèntesi del 
malastruc Joanot Malars, el fill de sa germana Magdalena i del referit Rafel Joan —un jurista 
domiciliat a Besalú anomenat Jeroni Joan de Malars— i successivament sa filla Jerònima 
acabarien determinant la continuïtat del llinatge i dels seus béns. Ho afirmem a tall de 
conjectura tot creuant dades de J. MATAS, op. cit., p. 115 i 128, i altres de collita pròpia que 
referim en diverses notes de la present secció.  
1267. L’annexió d’aquests dominis als de la baronia de Sales s’hauria produït arran de la unió 
matrimonial, a la segona meitat del segle XV, de Roger de Malars II amb Elvira de Vilagelans. 
J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 111.  
1268. Tal carlania de Rupit, que inclouria a la vegada els delmes de Pruit i altres rendes, havia 
estat antigament presa pels Olmera com a creditors hipotecaris dels Malars i per altres títols, i 
després restituïda a Gispert de Malars, millor dit, a la seva vídua i tenutària Magdalena, en 
vigor  d’una resolució de la Reial Audiència de 17.III.1542 i una posterior concòrdia de 
3.IV.1548 entre Magdalena i Joan Onofre Olmera. AHBC, Fons històric de l’Hospital de la 
Santa Creu, capsa 18, item 10078. 
1269. J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 102-103, situa entre 1359-1361 el 
moment en què Jaume Cornellà hauria venut el castell de Sales i drets adjacents al ciutadà de 
Girona Ramon de Malars a canvi de vuitanta mil sous. Aquesta senyoria, documentada 
fefaentment des d’almenys l’any 1029 —i amb possibles antecedents en un senyor de Tortellà 
identificat des del 966—, feudatària del bisbat de Girona, hauria estat en mans dels Rocabertí 
abans dels Cornellà. Ens sorprèn que R. GARCÍA CÁRCEL i M. V. MARTÍNEZ, Población, 
jurisdicción y propiedad cit., p. 73, situïn Sales de Llierca com un dels nou indrets de les 
comarques de Girona sota jurisdicció reial exclusiva i constant entre els segles XIV i XVII. 
Sobretot perquè a la p. [85] —mapa 5— identifiquen geogràficament, entre altres, el districte 
senyorial parcial de Sales. 
1270. Ibidem, p. 86-87, el castell de Sales dominaria un districte que a partir de 1261 —ibidem, 
p.— s’hauria escindit definitivament a través d’una transacció dels dominis de Montpalau i de 
Bestracà, dues àrees senyorials veïnes, tant aviat vinculades com rivals. Ibidem, p. 37-65, es 
practica un exercici exhaustiu de reconstrucció de totes les possessions que quedarien dins 
l’òrbita dels senyors de Sales. S’identifiquen uns cent vint masos i es parla d’almenys deu més 
dels quals només queda rastre documental però no es sabien ubicar a principis del segle XX. El 
llistat de tals possessions s’ofereix en un format que trenca completament la lògica de l’antic 
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Alemany de Bellpuig consoliden l’exercici de drets jurisdiccionals —entre 

altres— al seu bagatge històric, on havien prevalgut potestats de domini i 

d’exacció1271.  

 

A fe que convenen recursos a la casa familiar, puix el patrimoni Alemany està 

literalment condicionat pels deutes, ara en fase de refinançament. En tal marc, 

el 10 de setembre de 1594 Jaume Alemany de Bellpuig jr. i son fill Carles I han 

creat dos censals de mil lliures cadascun a favor de Martí Joan Espuny, en 

bona part per liquidar-li pensions degudes1272. Fins i tot així, encara segueixen 

devent-li’n gairebé dues mil lliures, un deute que s’anirà inflant en els anys a 

venir1273.  

 

Amb els contactes, fiadors i avaladors d’antany, que ornaven el prestigi social 

del llinatge, més val no comptar-hi, puix el juliol de 1595 ja han hagut de passar 

per caixa, al banc barceloní de Jaume Bru, per fer front als compromisos 

assumits subsidiàriament i tenen prou feina a recuperar els diners perduts a 

remolc dels Alemany de Bellpuig; la justícia els farà costat, per exemple amb 

una provisió declarativa de la Reial Audiència de 3 de febrer de 1600 i una 

executiva de 31 de gener de 16011274. I amb els entreparents tampoc s’hi pot 

                                                                                                                                               
règim: en funció sobretot dels termes municipals i veïnats actuals i, dins cadascuna d’aquestes 
categories, per ordre alfabètic: p. 42-52 —masos del ‘poble’ de Sales—; p. 53-58 —masos del 
‘poble’ de Tortellà; p. 58-60 —masos de la parròquia de Sant Miquel de Monteia—; p. 60-62 —
masos dels ‘pobles’ de Gitarriu i Sadernes—; p. 63 —masos ubicats en altres territoris i 
separats del territori fix i continu de les parròquies de Sales, Tortellà, Monteia, Gitarriu i 
Sadernes. 
1271. J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 52, subratlla: a) el fet que a través del 
matrimoni contret l’any 1593 els Alemany de Bellpuig aconseguissin unir-se amb els seus 
senyors feudals —si bé, a la llum de dominis intricats que tenien uns i altres, com el mas 
Passolas (p. 49), i de l’amplitud de drets que els feudataris conduïen (p. 113), es fa difícil 
pensar que la preeminència feudal d’un llinatge sobre l’altre es correspongués de facto amb 
una superioritat incontestable—; b) que els tals Alemany de Bellpuig no sols haurien exercit 
mer imperi i condemnat alguns vassalls a les seves forques —prop del mas de Malleu—, ans 
ho haurien fet d’una manera particularment odiosa; de moment no hem pogut ratificar que 
exercissin jurisdicció criminal al més alt nivell.  
1272. Vegeu-ne els detalls a AHBC, Fons Històric de l’Hospital de la Santa Creu, capsa 22bis, 
item 10573 cit., fol. [1]r-v.  
1273. Dues mil set-centes lliures de pensions d’aquests dos censals més un debitori de mil vuit-
centes noranta tres lliures i escaig signat el 3.X.1594 conformaran les quatre mil tres-centes 
noranta lliures per les quals l’any 1621 Josep d’Espuny instarà una execució per via judicial. 
Vegeu infra la secció dedicada al seu llinatge. 
1274. Causa de Ramon Xammar, Galceran de Cartellà i altres fiançadors del censal creat el 
25.IV.1556 contra Jaume Alemany de Bellpuig jr. i Lucrècia de Solanell, per valor de vuit-centes 
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confiar, sobretot si tenen interessos concorrents amb els propis. És el cas del 

Martí Joan Espuny que suara referíem, que el 3 de maig del 1600 comprarà al 

marquès d’Aitona la seva part del delme, censos i demés drets en el districte de 

Sant Esteve Saüll. Ho farà per gairebé deu mil lliures —més de tres quartes 

parts de les quals seran satisfetes mitjançant una condonació de deutes 

financers. I, per arrodonir l’operació —i rescabalar-se de quatre anualitats de 

pensions impagades fins a un global de dues-centes deu lliures—, el 19 de 

maig de 1603 Espuny es farà arrendar per Jaume Alemany de Bellpuig jr. 

l’exacció durant cinc anys de la resta de drets sobre la circumscripció. La qual 

cosa no implica ni de bon tros que s’eixuguin els crèdits sobre el cunyat: tals 

crèdits el 11 d’octubre de 1614 acabaran passant al nebot Josep Espuny amb 

la resta de l’herència de son pare1275.  

 

Tampoc s’amortitzen, ben al contrari, els deutes de capital ni d’interessos amb 

l’administració de les pies causes i la priora del monestir de Jonqueres de 

Barcelona. Arran de l’executòria que aquestes obtenen a la Reial Audiència el 

22 de juny de 1607 contra els béns i la persona de Jaume Alemany de Bellpuig 

jr. i els béns de sa muller Marianna per un deute global de mil lliures i escaig, 

es fa una subhasta pública a Olot, Besalú i Girona dels delmes de Sant Esteve 

Saüll. La pròpia comunitat de Jonqueres esdevé la millor postora i aconsegueix 

l’adjudicació dels drets el 24 de gener de 1608 per tres mil cinc-centes lliures. A 

partir d’aleshores, comencen a arrendar tal delme per terminis de tres anys i 
                                                                                                                                               
lliures i escaig; s’insta els condemnats a lluir el censal o a què Solanell es desfaci d’una part del 
terme de Ribelles que els Alemany de Bellpuig li havien venut l’any 1574.  
1275. Aprofitant que som a l’octubre de 1614, sembla propi parlar d’un altre censal de cinc-
centes vint-i-quatre lliures de capital i vint-i-sis lliures i quatre sous de pensió anual venut el 30 
d’aquell mes per Jerònima Alemany (i. e. Joan i Malars d’Alemany) i son marit Carles Alemany 
de Bellpuig I al pagès Pere Noguer de la potent finca del Segueró, situada a la falda del 
Montcal. L’impagament d’almenys vint-i-set pensions del tal censal, que suposarien més de set-
centes lliures de deute acumulat —cedit per Felicià Noguer de Segueró a títol de permuta al 
noble figuerenc Josep Gorgot el 29.XI.1661—, donaria lloc a què la Reial Audiència condemnés 
sense pal·liatius Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella d’Alemany) el 25.VIII.1663 —ACA, RA, 
Conclusions civils, vol. 150, fol. 191r-192r—, o també el 21.X.1667 —ibidem, vol. 154, fol. 153v-
154r. Ja que hi som posats, el mateix 1663 (el 17.XII, concretament) —ibidem, vol. 150, fol. 
326r-327v—, la mateixa Reial Audiència també condemnaria la néta de Joan Pere Fontanella a 
pagar mil quatre-centes lliures en concepte de pensions degudes d’un censal venut pels 
mateixos avis del seu marit el 24.IX.1606 per fer front al dot de Maria Joan de Malars, en vies 
de casar-se amb el donzell de Casserres Francesc de Tord. El lector pot comprovar que 
qualsevol finestra que entreobrim ens aboca a un panorama de fallida financera i de fracassos 
jurisdiccionals.  

II.12. Destí dels béns i descendents de Fontanella



amb quotes entorn de les dues-centes seixanta o setanta lliures anuals1276. I, 

amb tal domini, en virtut de la força dels drets reals, es veuen parcialment 

arrossegades en la cadena de deutes de la família Alemany de Bellpuig: així, 

per exemple, el 8 d’octubre de 1616 passen a ser objecte d’una demanda del 

subprior i convent de predicadors de Girona, successor d’Estefania Recasens 

(i. e. Desmiquel de Recasens, prèviament Desmiquel de Cruïlles) en son crèdit 

de dues mil lliures de capital més cent de pensió anual —amb sis anualitats 

insatisfetes pels Alemany. 

 

Interrompem aquí la reconstrucció detallada de la teranyina d’endeutaments 

tramada pels capitostos de la nissaga Alemany de Bellpuig —no és, ni de bon 

tros, l’objecte principal del nostre estudi1277. És un món on escassegen les 

alegries judicials i sovintegen les patacades. I no sols per qüestions 

patrimonials i financeres: l’ara baró o senyor jurisdiccional Carles Alemany de 

Bellpuig I serà inculpat de falsificar moneda —un últim recurs per treure la 

família de l’atzucac?1278— i, consegüentment, serà privat de béns pel Reial 

Consell1279 —Pere de Solanell n’adquirirà un bon lot per tres mil cinc-centes 

lliures a la parròquia de Ribelles i, segons alguns, també fora d’aquesta1280—; 

                                                 
1276. A AHBC, Al·legacions jurídiques, 13/18 cit. —text redactat per a un dossier judicial derivat 
d’aquests problemàtics vincles patrimonials dels Alemany de Bellpuig i el monestir de 
Jonqueres—, es refereixen contractes de 20.V.1608, 17.VI.1611 o 27.V.1614.  
1277. Esperem poder oferir aviat dades reveladores d’una controvèrsia entre el municipi de Vic i 
els Alemany entorn de la lluïció d’un censal de la institució local. En tenim una notícia molt 
fragmentària a través d’una al·legació de quatre folis posterior a 1639 localitzada a BICAB, 
volum factici 569-48bis), document n. 24 —Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro universitate 
Vici. Contra don Carolum de Alemany. La gràcia rau en què n’és autor Joan Pere Fontanella —
la seva condició d’advocat aconductat de la capital osonenca preval així sobre la d’entreparent.  
1278. Potser serà amb el fruit derivat de les seves activitats il·lícites que aconseguirà, mitjançant 
el pagament de dues mil lliures, recuperar els drets sobre el delme de Tortellà que els seus 
avantpassats havien venut a carta de gràcia? Tot seguit tornem sobre aquest tema decimal. 
1279. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 88: el 12.XII.1612 una legació del 
braç militar de Catalunya compareix davant dels diputats i oïdors de comptes per denunciar-los 
la contrafacció feta de diferents constitutions en la declaració del Reial Consell declarant la 
confiscació de béns de Carlos Alemany, “com sols en Cathalunya hy puga haver confiscació 
(...) en cas de heretgia y de leza magestat in primo capite”. Els consistorials es comprometen a 
mirar l’afer i actuar degudament. 
1280. Un dictamen consultiu de 7.XII.1612 signat per Jaume Càncer, Baltasar Morell, un tal 
Agramunt i Felip Vinyes —AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, item 9— sostindria que en 
l’execució i posterior venda s’hi haurien inclós el mas Pol, el mas dels Torrents i la coma del 
Ferrer, cosa que Jaume Alemany de Bellpuig jr. refusaria. Son fill Carles Alemany de Bellpuig I 
també rebutjaria, a partir de 2.XII.1637, que l’executor judicial hagués tingut facultat de vendre 
certs dominis del seu llinatge que mai havien estat dins els termes de Ribelles o de Sant Vicenç 

451



també se l’inculparà de la mort de l’abat Cartellà de Banyoles. L’agost del 1616 

veurà el castell de Bellpuig de sa família enderrocat en el marc de l’ofensiva del 

duc d’Alburquerque contra el bandidatge1281; el juny del 1623 serà detingut —

no li servirà de res haver buscat l’empara d’una església— i empresonat durant 

gairebé tres anys en condicions ignominioses. La seva llibertat serà una gràcia 

de Felip III (IV), amb motiu de la seva visita al Principat i la celebració de Corts 

Generals als catalans1282. A partir d’aquesta recuperació del crèdit social, 

maldarà per sanejar una mica el seu panorama econòmic, sia amb 

alienacions1283 sia amb actuacions jurídiques patrocinades per Joan Pere 

Fontanella1284; un Fontanella que també ostentarà la titularitat de la notaria 

pròpia del senyoriu de Sales1285.  

 

El lector ja es pot fer una idea del context on anirà a raure Mariàngela. Son 

marit es coneixerà com Carles Alemany de Bellpuig II. Batejat el 4 de juny del 

1626, serà besnét del Jaume Alemany de Bellpuig jr. (†1621) i nét i hereu de 

Carles Alemany de Bellpuig I (†1642), dels quals acabem de fer menció. Els 
                                                                                                                                               
de Principi, com per exemple la dita coma del Ferrer, els Girants o la capella de Sant Aniol de 
Guja. AHBC, Al·legacions jurídiques, 13/18 cit., ofereix una valuosa cronologia d’actuacions i 
precisions en relació a aquests termes que la nissaga que resseguim havia adquirit el 
20.X.1516 de la mà de Bernat Alemany. En canvi, J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos 
cit., aporta poca llum —p. ex. p. 58 sobre el mas Torrents o p. 149 sobre un mas Polí, de 
Sadernes, del qual no consta que fos dins la baronia de Sales.  
1281. X. TORRES, La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i bandolers, 
Vic, Eumo Ed., 1995, p. 96-97, contextualitza hàbilment els interessos personals i institucionals 
que estigueren en joc rera la campanya dels enderrocaments d’Alburquerque. A l’apartat 
II.6.4.1 hem indicat la prudència i equidistància fontanellana a l’hora de pronunciar-se sobre 
aquest tema.  
1282. En parlem a l’apartat IV.8.5.1. 
1283. En un moment que per ara no sabem determinar —ACA, RA, Conclusions civils, vol. 180, 
fol. 317v-322v (3.XII.1692), esp. p. 319r-v, no l’especifica—, Carlos Alemany de Bellpuig I 
vendrà patrimoni de l’herència de la seva esposa Jerònima Alemany procedent d’orígens 
alternatius als Joan i als Malars, com el delme de la parròquia de Sant Pere de Roda, a la 
diòcesi de Vic, i una torre i altres drets a la parròquia barcelonina de Sant Joan Despí. 
1284. Sota l’ègida del jurista d’origen olotí, Carlos Alemany de Bellpuig I pugnarà perquè el noble 
Lluís de Peguera —que cal no confondre amb l’extint magistrat del Reial Consell de 
Catalunya— li pagui els interessos de tres-centes lliures que els seus avantpassats no havien 
liquidat als Alemany de Bellpuig quan els havien comprat el delme de Tortellà amb el 
compromís de què els esmerçarien en lluir-los censos i drets dominicals que tenien alienats a 
un perfumer de Besalú. J. P. FONTANELLA, Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro don Carolo 
Alemany de Bellpuig. Contra don Ludovicum de Peguera, s. l., s. d. —ACAP, Diversorum iuris, 
tom 3 (vol. J-131), fol. 307r-311v—; id. aut., Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro don Carolo 
Alemany de Bellpuig. Contra nobilem de Peguera, s. l., s. d. [≥1628] —ibidem, fol. 273r-276v.  
1285. J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 154. Al subcapítol II.2.2 ja hem vist com 
el jurista olotí tindria igualment el domini directe de la notaria de districte del monestir de Sant 
Pere de Besalú. 
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seus pares seran Marianna Alemany de Bellpuig (†14.I.1640) i Josep Ros sr. 

(†≤1642). En —i per— adir l’herència de l’avi1286, invertirà l’ordre dels seus 

cognoms —no hauria tingut ocasió de tal adició i canvi si els seus oncles 

Jeroni, el primogènit, i Jacint haguessin tingut descendència. I de forma 

immediata se li plantejaran problemes en seu jurisdiccional amb son germà 

primogènit Josep Ros jr. Seran fonamentalment pel destí del patrimoni de les 

famílies Joan i Malars, deixats per l’àvia materna, Jerònima (†1618)1287. Aquest 

és només un dels afers que, com anticipàvem, Mariàngela Alemany (i. e. 

Fontanella i Safont d’Alemany) haurà de batallar com a tenutària a la Reial 

Audiència de Catalunya des que son marit falti el 23 de juliol de 1652, i que 

projectaran a la societat una imatge seva de pledejant impenitent, de presència 

assídua en al·legacions jurídiques. Fem una aproximació a aquest i altres 

dossiers judicials simultanis. 

 

Plet dels Alemany de Bellpuig contra els Ros i Alemany, que cediran llurs drets 

a Manuel Llupià 

 

Tot just després que mori Carles Alemany de Bellpuig I, el 23 i el 28 de 

desembre de 1642 son nét Josep Ros ocuparà amb homes armats el castell i el 

terme de Sales, el lloc de Sadernes i les jurisdiccions i drets dominicals 

relacionats amb ells, i impedirà a son germà secundogènit Carles Alemany de 

Bellpuig II prendre’n possessió. Aquest darrer, per la seva part, el 24 de 

desembre prendrà possessió del lloc, la jurisdicció i altres drets de Santa Maria 

de Tortellà, el dia 29 de la casa, mas i herència de l’Orri —dins la parròquia de 

                                                 
1286. El testament de Carles d’Alemany i de Bellpuig I s’estendrà el 22.IV.1642 en poder de Joan 
Castellar, prevere de Santa Maria de Tortellà, i es publicarà el 24.XII del mateix any —ACA, 
RA, Conclusions civils, vol. 140, fol. 64v-65v, esp. p. 65r (28.IV.1644)—, presumiblement 
l’endemà de la mort del causant. Carles Alemany de Bellpuig II hi serà nomenat hereu tant dels 
béns propis de l’avi com dels de la seva difunta esposa, que li havia atorgat la potestat d’elegir 
hereu; per cert, Carles II entre altres coses heretarà de son avi —és un dir— el patrocini legal 
de Joan Pere Fontanella. L’olotí, a les darreries de la seva vida, l’assessorarà en una 
reivindicació dinerària vinculada a divergències liquidatòries derivades de la resolució judicial 
de 31.VIII.1576 que ja hem explicat, a partir de dues estimacions de 1564 i 1589 molt 
allunyades. J. P. FONTANELLA, Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro don Carolo Alamany de 
Bellpuig. Contra comitissam de Montagut et alios, s. l., s. d. [≥1646] —ACAP, Diversorum iuris, 
tom 3 (vol. J-131), fol. 269r-272r. 
1287. A través de la resolució de 28.IV.1644 suara citada aprenem que Jerònima hauria testat el 
19.XI.1610 davant el notari públic de Barcelona Joan Solerferran. 
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Sant Miquel de Monteia—, i el dia 28 del castell, la torre i l’heretat osonenca de 

Vilagelans1288. El 10 de gener de 1643, Carles incoarà un judici en relació a les 

antigues pertinences de Jerònima Alemany (i. e. Joan i Malars d’Alemany) per 

conservar-ne el que ja tindrà ocupat i adquirir-ne el que hagi caigut en mans de 

son germà primogènit —cridat a assumir l’heretat paterna dels Ros1289. Josep 

reconvindrà Carles en totes les seves peticions amb gran celeritat. Ara bé, serà 

vençut per ell gràcies a una provisió inequívocament política proposada per 

Narcís Peralta a la sala del regent la Cancelleria1290. D’aquesta manera, Carles 

Alemany de Bellpuig II i la seva esposa Mariàngela —gendre i filla del regent, 

aleshores a Münster1291— es podran titular barons de Sales i exercir jurisdicció 

i puncions senyorials com a tals1292. Les hostilitats familiars seran reavivades 

pels descendents dels litigants originaris a principis dels anys 1680. Des del 22 

d’octubre del dit 1680, evocat a la Reial Audiència el judici amb components 

possessoris i petitoris, s’hi ventilaran diversos elements de dret successori —

l’abast dels efectes d’un fideïcomís i d’un dret d’elecció d’hereus sobre diverses 

generacions, la possibitat de privilegiar un nét secundogènit quan s’havia 

preestablert el principi de primogenitura per als fills, etc. Una provisió del judici 
                                                 
1288. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 180, fol. 317v-322v (3.XII.1692), esp. p. 319v-320r. 
Vegeu també, en relació a la secció on ens endinsem, AHCB, Al·legacions jurídiques, VIII-2 (2), 
DE VALDA, MARMER, MORA BOSSER, GÜELL, Iesus, Maria, Ioseph. Por los nobles Doña 
Maria Angela y Don Ioseph Alamany, y de Bellpuig. Con el espectable Don Emanuel de Llupià, 
cavallero del abito de Alcantara, general de la artilleria, etc. y portanvezes de general 
governador de Cataluña. A relacion del señor Raphael Nabona, oydor en la Real Audiencia 
civil. Escrivano Cervera —document precedit d’un utilíssim arbre genealògic de la família 
Alemany— i AHCB, Al·legacions jurídiques, VIII-2 (3), BOFILL, SABATER, Iesus, Maria, 
Iosephus. Pro Don Carolo Alamany, et Ros. Contra Don Iosephum Ros. Relatore magnifico 
Narciso Peralta, scribae Francisco Bosch notario. 
1289. A través d’ACA, RA, Conclusions civils, vol. 140, fol. 163r-165r (8.VII.1644), ens 
assabentem que Josep Ros i Reig morí el 5.VIII.1636, onze dies després d’estendre son 
testament a Perpinyà. També que aquest Ros i Marianna Alemany i Joan havien signat capítols 
matrimonials el 25.X.1619 a la capital rossellonesa igualment. En virtut d’aquests, Carles 
Alemany de Bellpuig I havia fet a sa filla una donació per valor de quatre mil lliures, tres quartes 
parts de les quals per mitjà de la constitució de censals. El 8.VII.1644 s’obligaria Carles 
Alemany de Bellpuig II a pagar-ne a son germà Josep quinze pensions degudes entre 1621 i 
1636, per un valor total de dues mil dues-centes cinquanta lliures. La condemna seria molt 
severa, s’infereix de què inclouria les costes del procés.  
1290. La qualifiquem d’inequívocament política a partir del seu contingut, també del vincle de la 
seu jurisdiccional amb una de les parts del litigi, finalment de la condició de col·legues i 
companys en l’aventura secessionista de Josep Fontanella i Narcís Peralta. N’és il·lustratiu que 
el primer dediqués al segon un sonet laudatori com a prolegomen a l’obra d’esperit gal·licanista 
editada el 1646 De la potestat secular en los eclesiàstichs per la oeconòmica y polytica —F. X. 
VALL, La faceta literària de Josep Fontanella cit., p. 171-181.  
1291. Vegeu el subcapítol II.11.2.  
1292. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 140, fol. 64v-65v (28.IV.1644).  
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possessori de 20 de maig de 1683 versemblantment revocarà la situació 

instaurada el 1644 i declararà que cal retornar a la línia Ros els drets sobre els 

llocs de Sales i Sadernes i els àmbits de Gitarriu i Sant Miquel de Monteia —

per tant, la dignitat i condició de barons de Sales. Naturalment recorreguda 

amb efectes suspensoris per Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont, 

d’Alemany) i els seus, serà la darrera resolució estrictament entre familiars1293. I 

és que el 9 de febrer de 1686, Carles Ros i Ortafà, fill de Josep Ros, instal·lat a 

Perpinyà, cedirà els seus drets en la causa garrotxina a Manuel Llupià i Balleró 

—portantveus de general governador entre 1673 i 1696— en compensació d’un 

crèdit per valor d’onze mil lliures1294. Tal cessió, pactada quasi clandestinament 

al lloc empordanès de Llers, serà titllada de simulada, fraudulenta i antijurídica 

per la part capitanejada per la nostra Mariàngela Alemany. Protestada també 

sota l’espectre de la potioritatem per la Diputació del General com a defensora 

de les constitucions de Catalunya, generarà un agre enfrontament de dimensió 

juridicopública1295. Una nova provisió de la Reial Audiència de 3 de desembre 

de 1692 tindrà fonamentalment tres efectes de transcendència cabdal1296: a) 

d’entrada dissiparà les ombres de legitimitat sobre Manuel Llupià com a 

cessionari de Josep Ros; b) d’altra banda, impedirà a qualsevulla de les parts 
                                                 
1293. Malauradament no hi ha forma de localitzar-la. No figura ni als índexs onomàstics o 
cronològics corresponents a ACA, RA, Conclusions civils, vol. 171 (1683), ni al registre de 
Provisions verbals civils, vol. 58 (1682-1685).  
1294. Suposem que serà per pagar les quantioses pensions d’aquest censal —cinc-centes 
cinquanta lliures anuals— que el 21.II.1698 Josep Ros en vendrà un altre de tres mil nou-
centes seixanta lliures a Manuel Llupià. Ho deduïm d’ACA, RA, Conclusions civils, vol. 221, fol. 
31r-34r (30.III.1746). J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 130, contextualitza 
malament aquesta xifra. 
1295. M. PÉREZ LATRE, Els Llupià i la política a l’Edat Moderna cit., p. 151 i 175, amb una 
llarguíssima llista d’al·legacions jurídiques i memorials polítics suscitats per la controvèrsia. 
Naturalment la literatura jurídica decisionista també es farà ressó del polèmic cas, per exemple 
B. de TRISTANY, Sacri supremi Regii Cathaloniae Senatus decisiones, vol. II, Barcinone, Ex 
Typographia Raphaelis Figueró, Typographi domus Deputationis, 1688, cap. 51, esp. num. 55 i 
s. 
1296. Aquesta de 3.XII.1692 és la substanciosa provisió que ja hem citat mantes vegades: ACA, 
RA, Conclusions civils, vol. 180, fol. 317v-322v. Es tracta d’una resolució força conservadora, 
aprovada per uns magistrats visiblement tips de les intricades estratègies processals i les 
confusions doctrinals emprades pels litigants per emparar-se de béns de la part contrària. Ho 
explicita la pròpia conclusió i ho recull el resum que se’n fa al punt 15è d’un articulat de 
1.II.1729 —AHSCP, Causes judicials, carpeta 7/23, el contextualitzarem en la secció II.12.4.5—
: “[D’un attento de la sentència] se inferí que no tenian lloch los interdictes adipiscende 
resíprocament intentats per las parts com a intrincats e involuts ab moltas dificultats y vàrias 
opinions dels autors y, per consegüent, que solament tenian lloch los interdictes retinende, i 
que se havia de donar la manutenció a cada una de las parts per aquells béns dels quals 
havian preocupat la possessió.”  
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en conflicte disputar a l’altra la possessió dels drets que tingués ocupats abans 

d’incoar-se el litigi —és a dir, canonitzarà les mesures de fet realitzades 

cinquanta anys enrera—; a partir d’aquí, Mariàngela Alemany i els seus perdran 

efectivament i definitiva Sales, Sadernes, Gitarriu i Monteia1297; c) també —i en 

conseqüència— farà que romanguin per a Mariàngela Alemany i son fill Carles 

Alemany de Bellpuig II dues possessions —el mas de l’Orri i una peça de terra 

a la parròquia d’Entreperes— que visiblement la resolució de 1683 hauria 

declarat no els pertocaven. Una provisió de 30 d’abril de 1694 en relació a drets 

dominicals i senyorials sobre masos de Tortellà puntualitzarà o recordarà la 

total desvinculació respecte la complicada causa en curs dels drets relacionats 

amb el castell de Bellpuig, romasos en poder de Mariàngela i els seus1298 —

encara un senyal de la imbricació històrica del patrimoni Malars o del senyoriu 

de Sales amb el dels feudataris Alemany; prevenim el lector que en el futur el 

risc de confusió encara creixeria (interessadament?). En definitiva, Manuel 

Llupià i els seus enfocaran el final del segle XVII consolidats com a barons de 

Sales. Mantindran el títol durant moltíssim temps1299, encara que mitjançant 

una concòrdia de 1703 restitueixin a Josep Ros dues terceres parts —es 

reservaran el terç restant— dels seus drets sobre el cobejat districte garrotxí. Al 

nostre entendre, amb aquest acte de retrocessió parcial Llupià i Ros no faran 

sinó confirmar el caràcter fraudulent de l’instrument de 16861300. Per enredar 

més la troca, Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont, vídua d’Alemany) i 

son fill Carles pretendran del portantveus de general governador la restitució de 

la vall i baronia de Conat1301, que hauria anat a raure en mans dels Llupià 

després que Jaume Alemany de Bellpuig sr. en fos expoliat indegudament a 

                                                 
1297. Inferim que el traspàs de possessions es farà després de la resolució de 1692 i no pas de 
1683 a partir d’una provisió fonamentalment liquidatòria de 30.III.1746 —ACA, RA, Conclusions 
civils, vol. 221, fol. 31r-34r. 
1298. Ibidem, vol. 182, fol. 165r-v.  
1299. J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 55, 132 i 134, ho sosté a partir d’un 
document de 1733, d’una resolució de l’Audiència de Catalunya de 1760 i d’una capbdevació 
de 1768.  
1300. El fonament d’aquesta retrocessió seran els abundosos deutes acumulats pels Llupià 
envers els Ros —senyal que no els han satisfet les pensions derivades ni del censal de 1686 ni 
del de 1698. J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 130-131, parla d’aquesta 
concòrdia però no la contextualitza com cal degut a una confusió incomprensible d’interessos 
de les branques Ros i Alemany de Bellpuig. 
1301. P. GIFRE, Família i patrimoni a l’Època Moderna cit., p. 127.   
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mitjan segle XVI —així ho havien reconegut l’emperador Carles o Felip I (II)1302. 

En traspassar Manuel Llupià l’any 1708, sa posició en els litigis l’ocuparà la 

seva jove Marianna Llupià (i. e. Gelabert de Llupià), recentment enviudada de 

Joan Llupià i Agulló1303. Tindrem ocasió de resseguir-li les passes a l’apartat 

II.12.4.5.    

 

Causa del capítol de canonges de Vic contra els Alemany de Bellpuig  

per un censal amortitzat de forma anòmala 

 

La consolidació de la possessió d’alguns béns que havien estat dels Joan i dels 

Malars naturalment comportaria obligacions —no només satisfaccions— a 

Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont d’Alemany) i a son fill Josep. Una 

d’elles seria el pagament de trenta lliures de pensions anuals per un censal de 

sis-centes lliures creat el 21 d’agost de 1578 per Jeroni Joan de Malars, en 

nom propi i de sa germana Jerònima1304, al capítol de canonges de Vic, amb 

                                                 
1302. Qualsevol estudi sobre aquesta baronia i els actes jurisdiccionals —amb mixtió de 
components de legalitat i d’oportunitat— que la treguin de mans dels Alemany de Bellpuig 
haurà de començar per una anàlisi en profunditat de la llarga i controvertida —ho diem pels 
vots particulars— provisió de 7.II.1576 d’ACA, RA, Conclusions civils, vol. 79, fol. 194r-205r. 
Sobre les reivindicacions dels nostres protagonistes a finals del segle XVII per obtenir la 
restitució de Conat, remetem a AHCB, Al·legacions jurídiques, VIII-2 (4), CARRERA, FLUVIÀ, 
ABRICH, Jesus Maria Joseph, cum B. Francisco de Paula, et utroque Antonio abbate, et 
paduano. Per los nobles mare y fill Alamanys, y de Bellpuig. Contra lo noble don Emanuel de 
Llupia. Sobre la restitutio de la vall, y baronia de Conat. Sobre l’adjudicació per part de Felip II 
(III), l’any 1606, de la baronia de Conat a Gabriel Llupià i Saragossa, vegeu M. PÉREZ LATRE, 
Els Llupià i la política a l’Edat Moderna cit., p. 182.  
1303. P. GIFRE, Família i patrimoni a l’Època Moderna cit., p. 120. La defunció de Manuel Llupià 
es produeix el 7.X.1708 i la de son fill Joan el 13.IV.1708.  
1304. Les dades d’aquests paràgrafs les hem obtingudes de: 1) AHG, Fons Pella Forgas, 
Al·legacions jurídiques, I.3.27.50, ROCA, Iesus, Maria, Ioseph, cum Divo Ioanne Baptista. Iuris, 
et facti discursus pro admodum illustri Capitulo Canonicorum sedis Vicen. contra nobiles 
Domnam Mariangelam Alemany viduam, Don Iosephum Alemany eius filium, et Paulum Pla de 
la Sala agricolam Sancti Stephani de Granollers. Ad relationem magnifici Ioannis Carbonell R. 
A. D. Not. Bas., Barcin[onae]. Ex Typograph. Raphaelis Figverò; 2) ibidem, I.3.27.49, ROCA, 
Iesus, Maria, Ioseph. Additio ad primum iuris responsum editum pro illustri Capituli 
Canonicorum sedis Vici: contra nobilis Domnam Mariangelam Alemany, et D. Iosephum 
Alemany matrem, et filium, et Paulum Pla de la Sala. Ad relationem magnifici Ioannis de 
Carbonell R. Cons. Scriba Iacobo Bas Not., Barcinonae, Apud Iosephum Forcada, iuxta 
Domum Regiam, 1675; 3) BICAB, Sala d’Al·legacions, vol. 105, item 6, Iesus, Maria, Ioseph. 
Pro Paulo Pla de la Sala agricola sancti Stephani de Granollers. Contra admodum illustrem 
capitulum sedis Vicen., nobilem Domnam Mariam Angelam Alemany viduam, et nobilem 
Iosephum Alemany eius filium, [impresa per] Esteve Costa, 1669; 4) AHBC, 661/1, item 5337, 
MORA BOSSER, Iesus, Maria, Ioseph, adsit Virgo sine labe concepta. Additio ad primum iuris 
responsum editum, pro nobilibus domna Maria Angela de Alamany, et don Iosepho de 
Alamany, et de Bellpuig. Contra admodum illustre capitulum sedis Vicen. et Paulum Pla de la 
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part del delme de Sant Pere de Roda i Sant Esteve d’Osormort —recordem la 

connexió amb l’heretat de Vilagelans— com a garantia. El juny de 1667, el 

capítol reclamaria als Alemany quatre-centes quinze lliures per pensions 

impagades. La néta i el besnét de Joan Pere Fontanella contestarien la 

demanda recordant, d’una banda, un dipòsit per les sis-centes lliures de capital 

que haurien consignat la tardor del 1652 a la taula de comuns dipòsits de Vic; 

per altra part, instarien la citació com a demandat addicional i prioritari del 

pagès acomodat de Sant Esteve de Granollers Pau Pla de la Sala, qui, en 

arrendar-los l’exacció del mencionat delme almenys entre 1653 i 1657, hauria 

assumit els càrrecs derivats del censal1305. El capítol catedralici vigatà rebatria 

que el tal censal hagués estat amortitzat en tant que el dipòsit de diner líquid a 

la taula municipal hauria estat fet en un lloc diferent al convingut i no hauria 

estat intimat formalment a la persona competent del col·legi de canonges. I, 

sobretot —aquest esdevindria el nucli dur de la controvèrsia— no s’hauria 

realitzat en moneda de plata barcelonina —la del capital inicial— sinó en 

moneda local d’aram, presumim batuda durant l’inici de la turbulenta dècada de 

1640: un numerari progressivament devaluat, més encara després del retorn 

del Principat a l’obediència a Felip III (IV). Amb la seva maniobra oportunista —

i, com es veu, fallida—, Mariàngela i Josep engruixirien l’elevat contingent 

d’implicats en problemes de numerari que suscitarien debats públics i 

pul·lularien pels tribunals de la Catalunya endeutadíssima del tercer quart del 

XVII1306. 

 

Causa instada per Josep Espuny contra els Alemany de Bellpuig per crèdits 

dotals impagats durant llarg temps 

 
                                                                                                                                               
Sala. Ad relationem magnifici Ioannis de Carbonell de Consilio Regio suae Magestatis. Notarius 
Bas. 
1305. A AHPB, 691/8, fol. 170v-172v, hem localitzat un arrendament convingut el 9.VI.1649 entre 
les mateixes parts sobre drets decimals de Vilagelans i Roda que regiria per un bienni a 
comptar des del 1.VI.1649. No hi identifiquem cap clàusula que pugui comportar una promesa 
d’indemnitat en relació al censal en qüestió a favor del senyor i arrendador.  
1306. J. DANTÍ, L’endeutament municipal a Catalunya i Nàpols als segles XVI i XVII, en 
“Pedralbes” 18-I (1998), p. 25-37, esp. p. 31, o M. CRUSAFONT, El problema monetari després 
de la guerra dels Segadors, dins de “Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: 
postguerres i reconstruccions”, vol. 3, Lleida, Associació Recerques, UdL i Pagès ed., 2005, p. 
45-54.  
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El destí voldrà que un dels litigis que mantindran ocupada Mariàngela Alemany 

(i. e. Fontanella i Safont d’Alemany), vídua i tenutària de Carles Alemany de 

Bellpuig II, sigui contra uns altres entreparents seus que històricament havien 

estat implicats en l’exacció i gestió dels delmes de Sant Esteve d’en Bas, com 

el besavi Joan Fontanella, i després havien resultat lleials clients de l’avi Joan 

Pere Fontanella —i a més, ideològicament força afins a ell1307. Estem parlant 

dels membres de la família Espuny.  

 

Entre les dècades de 1610 i 1640, Joan Pere Fontanella havia exercit 

reiteradament, sol o amb col·legues insignes, com a advocat del donzell 

barceloní d’origen penedesenc Josep Espuny i Alemany. Per exemple, en la 

seva croada iniciada el 1609 per recuperar de Josep de Bartomeu i d’Espès, un 

parent d’una nissaga ennoblida també del Penedès, sis mil set lliures de capital 

(i tres mil i escaig d’interessos) d’unes lletres de canvi impagades. L’avi i el 

pare d’Espuny (Jaume i Martí Joan) havien assolit aquest crèdit respecte el 

pare de Bartomeu (Miquel) al llarg de les dècades de 1570 i 1580, en què 

havien compartit algunes iniciatives mercantils o financeres, per exemple 

arrendaments de drets de la bolla del General de Catalunya1308 o operacions 

als mercats de Lió, aleshores encara atractius1309 i sovint emprats per 

negociants catalans com ells per donar aparença de legitimitat a maniobres 

especulatives opaques1310. Com a contraatac, Josep de Bartomeu demanaria 

l'anul·lació d'uns censals que son pare, decidit a adquirir la baronia de 

                                                 
1307. L’únic context en què apareix una clara discrepància de parers polítics entre Joan Pere 
Fontanella i Josep Espuny és en el debat de si les institucions catalanes havien d’assistir a la 
presa de possessió del càrrec de virrei de Catalunya per part del bisbe de Barcelona Joan 
Sentís malgrat Felip III (IV) encara no havia jurat com a rei: Fontanella s’acabaria decantant pel 
bàndol possibilista i l’altre, segons sembla, seria dels que el tractarien de traïdor a la pàtria i 
intentarien fins i tot assassinar-lo —J. M. CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. III cit., p. 
129-130 (11.I.1623). 
1308. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo cit., p. 297 i 303-304.  
1309. R. GASCON, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle cit., p. 643 i s., sobre els 
canvis conjunturals que portarien a una davallada estructural de les fires i mercats lionesos a 
partir de la dècada de 1570, en benefici de ciutats competidores com Besançon o Gènova. 
1310. B. HERNÁNDEZ, Hombres de negocios y finanzas públicas en la Cataluña de Felipe II, en 
“Revista de Historia Económica” XV:1 (1997), p. 51-86. Que els protagonistes indiscutibles 
d’aquest valuós article —per exemple Francesc i Bernardí Granollachs o Miquel Puigjaner— 
testifiquessin a favor dels Espuny en llur plet contra els Bartomeu és prou eloqüent de què les 
dues famílies ara enfrontades haurien participat, possiblement amb un nivell inferior de cabals, 
a llur mateixa activitat especulativa. 

459



Florejacs, havia venut a l'avi de Josep Espuny. Esgrimiria que amb l’operació el 

tal pare havia disposat il·legítimament de béns vinculats a la família en virtut 

d'uns capítols matrimonials1311.  

 

El lector ja es pot ensumar la raó del pledejar entre la néta del nostre advocat 

olotí i Josep Espuny: nombroses pensions pendents dels tres censals de mil 

lliures que Jaume Alemany de Bellpuig jr., amb sa muller i amb son fill més 

tard, havien creat el 1575 i el 1594, fos com a part del dot d’Agnès Alemany —

casada amb Martí Joan Espuny—, fos per finançar-ne pensions vençudes i 

impagades1312. El 14 d’octubre de 1621 Josep Espuny, versemblantment 

considerant que la mort del seu oncle Jaume dos mesos abans li obria la veda, 

hauria instat un procediment executiu diligent de reclamació a Carles Alemany 

de Bellpuig I per quatre mil tres-centes noranta lliures barceloneses. Tal 

procediment seria sorprenentment sobresegut per Hipòlit Muntaner a la Reial 

Audiència el 28 de maig de 1624 en defensa dels drets dels menors Alemany 

                                                 
1311. Algunes al·legacions jurídiques ens han servit per enfilar aquest argument i com a 
testimonis de la creixent dedicació de Joan Pere Fontanella als Espuny —passa a liderar-los 
l’equip jurídic—: 1) V. HORTOLÀ, [seguit de vint-i-un doctors en teologia], Responsum iuris pro 
Iosepho Spuny et de Alemany contra nobilem Iosephum Barthomeu et de Spes. Sanctissima 
Trinitas et Maria sint mihi lux et via, Barcinone, ex Typographia Laurentij Deu, iuxta domum 
Regiam 1618. ADG, volum 34-516, item 57 (aprox.). 2) V. HORTOLÀ, J. CÀNCER, J. P. 
FONTANELLA, J. AYMERICH, Responsum iuris pro Iosepho Spuny contra nobilem Iosephum 
Barthomeu, Barcinone, Ex Officina Sebastiani a Cormellas. Ibidem, item 63 (aprox.). 3) J. P. 
FONTANELLA, J. CÀNCER, J. AYMERICH, V. HORTOLÀ, Iuris responsum pro Iosepho Spuny 
domicello contra Nob. Iosephum de Berthomeu, Barcinone, Ex Officina Sebastiani a Cormellas, 
[1620/1621]. Ibidem, item 66 (aprox.). Nota: La responsabilitat primordial sobre aquesta 
al·legació recaigué en la figura de Fontanella, que prengué així el relleu a Hortolà. Ho 
demostren: a) la invocació "Iesus Maria cum utroque Ioanne" que figura al capdamunt del text; 
b) la redacció en primera persona del singular; c) una cita que es fa al Tractatus de pactis 
nuptialibus com a obra pròpia. 4) J. P. FONTANELLA, R. BOFILL, Iesus, Maria, cum utroque 
Ioanne. Pro Iosepho Spuny contra Don Iosephum de Barthomeu, s. d. [≥1645]. AHG, Fons 
Pella Forgas, capsa 203, item I.3.6.14 —després de dues dècades de relativa concòrdia, la 
manca de liquidesa de l'obstinat deutor tornaria a enrevessar les coses; Espuny hauria de 
pugnar per la prioritat dels seus crèdits per sobre dels de l'esposa de Bartomeu. 5) en tal 
conjuntura, també cal ubicar J. P. FONTANELLA, Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro 
Iosepho de Spuny contra domnam Elisabetham de Ayguaviva, s. d. [≥1646] —ACAP, 
Diversorum iuris, tom 3 (vol. J-131), fol. 286r-288r. A nivell jurisprudencial sobre aquest cas, 
vegeu per exemple ACA, RA, Conclusions civils, vol. 125 (1620), fol. 53r-54v (13.I.1620). 
1312. Per confegir aquesta narració han estat cabdals, a més de les al·legacions impreses que 
citarem en una nota pròxima, les extenses notes manuscrites següents: 1) “Extracto de la 
causa de la casa de Espuny contra Don Carlos de Alemany y Bellpuig...” —AHBC, Al·legacions 
jurídiques, 14/4 cit.—; 2) “Extracto del proceso de la causa que en la antigua Real Audiencia 
seguía don Carlos de Alemany y Ros contra el monasterio de Junqueras de la presente 
ciudad...” —ibidem, 13/18 cit.; 3) AHBC, Fons històric de l’Hospital de la Santa Creu, capsa 
22bis, item 10573 cit.  
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—obtinguda la resolució, ja es podria procedir a emancipar el primogènit Jacint 

el 14 de març de 1625. Espuny no tiraria la tovallola sobre un crèdit que anava 

meritant cada cop més deutes i els corresponents interessos. La progressiva 

dinamització del cas, especialment notòria el 1639, es frenaria en sec amb les 

alteracions socials i polítiques de 1640. Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i 

Safont d’Alemany) entraria en joc en l’afer després de l’òbit de son marit, com a 

tenutària, quan Espuny demanés la citació de son fill Josep, el 2 de setembre 

de 1654. I ho faria amb una certa arteria, actuant per la via de gràcia —no pas 

per la de justícia— tot impetrant el juny de 1655 del príncep de Conti la donació 

que ja hem mencionat dels drets de la casa d’Espuny sobre part dels delmes 

de Sant Esteve d’en Bas —aleshores zona ocupada pels francesos1313. Sobre 

la base de tal instrument, entendria neutralitzats deutes i crèdits, actius i 

passius, per una fictio brevis manus1314, ergo alliberada l’herència d’Alemany i 

de Bellpuig de qualssevulla prestacions als Espuny. Quan les tropes 

austriacistes recuperarien la zona d’en Bas, Josep Espuny contestaria la 

donació de Conti com a feta sense confiscació pública prèvia ni justificable i, 

per tant, amb defecte de potestat; endemés, refusaria que hagués pogut 

produir una confusió de patrimonis i una consegüent extinció de deutes. La 

revocació per part del magistrat Rafel Vilosa del sobreseïment de 1624 no faria 

sinó afegir llenya en un foc ja prou difícil de controlar1315. No ens detenim més 

en la descripció del plet ni en l’anàlisi dels arguments que s’hi esgrimirien, puix 

fugiríem massa del nostre camp d’estudi. Cloem l’apartat dient que la causa es 

                                                 
1313. N’hem parlat al subcapítol II.12.2. 
1314. J. P. FONTANELLA havia descrit i il·lustrat aquesta institució als capítols 359 i 360 de les 
seves Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645). 
1315. 1) V. PUIG, N. PERALTA, F. GRAELLS, Iesus, Maria, Ioseph, cum D. Valentino. Allegatio 
en Dret per la noble Dona Mariangela de Alemany, y Fontanella. Contra Ioseph de Spuny, y 
Alamany. A relació del sapientissim magnifich Pau Xammar Doctor de la R. A. Not. Cervera. 
Barcinone, Apud Iosephum Forcada, iuxta Domum Regiam, 17.III.1662 —AHCB, Al·legacions 
jurídiques, VIII-2, item 9. 2) R. LLAMPILLAS, Iesus, Maria, Ioseph, cum Raphaele, ac B. 
Antonio de Padua. Deus illuminatio mea. Iuris responsum, pro Iosepho de Spuny et de Alemany 
domicello. Contra nobilem Mariangelam Alemany, et Fontanella viduam. Relatore Magnifico 
Ioan. Paulo Xammar R. A. D. In actis Cervera —AHG, Fons Pella Forgas, Al·legacions 
jurídiques, capsa 208, item I.3.11.28. 3) R. LLAMPILLAS, Iesus, Maria, Ioseph, cum Raphaelle. 
Additio ad primum iuris responsum pro Iosepho de Spuny, et de Alemany domicello. Contra 
nobilem Iosephum de Alemany, seu illius tutores, et curatores, et nob. Mariangelam Alemany, 
et Fontanella viduam. Ad relationem magnifici Francisci Vidal et Roca Rigae (sic) Audientiae 
Doctoris. In actis Cervera, Die 9. Augusti 1666 —ibidem, item I.3.11.29. 
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perllongaria en el temps i aniria passant de mans. A principis del segle XVIII hi 

trobaríem Maria Ribera (i. e. Espuny i Claramunt de Ribera) i la noble Maria 

Morera (i. e. Espuny i Berardo de Morera) subrogades en les veus dels Espuny 

amb un crèdit total estimat de trenta mil set-centes disset lliures; més endavant 

els cònjuges Ortafà assumirien la incòmoda posició dels Alemany de 

Bellpuig1316.  

 

Causa instada per Narcís de Rocabruna contra els Alemany de Bellpuig per 

altres crèdits impagats  

 

Podríem continuar resseguint dossiers tant o més problemàtics. Per exemple el 

que enfrontaria Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont d’Alemany) i son 

fill Josep al noble Narcís de Rocabruna, antigament Sampsó. Batejat el 

8.IV.1630, era fill de Joaquim Sampsó i Rocabruna i de Mariàngela Sampsó (i. 

e. Montpalau de Sampsó). Es tractava d’un altre entreparent garrotxí dels 

Alemany de Bellpuig, d’una nissaga amb la qual s’havien contret deutes en 

concepte de dots i altres. Ja hi havia vincles entre les dues línies familiars, si 

més no des de mitjan segle XVI1317: el 1556 el germà secundogènit de Jaume 

Alemany de Bellpuig jr., Bernat, s’havia casat amb Mariàngela de Montpalau, 

filla i hereva de Francesc de Montpalau —del castell de Montpalau, a la 

parròquia d’Argelaguer1318— i d’Anna Sampsó. Als capítols matrimonials 

s’havia estipulat que mil de les mil cinc-centes lliures del dot es satisfarien amb 

rendes d’un censal ad hoc1319. Narcís de Rocabruna incoaria la causa contra la 

filla de Josep Fontanella el 8 de novembre de 1661 i aconseguiria mitjançant 

                                                 
1316. Vegeu l’apartat II.12.4.5 i AHBC, Fons històric de l’Hospital de la Santa Creu, capsa 22bis, 
item 10573 cit. 
1317. Estan documentats des d’una època molt més reculada els llaços dels Montpalau amb els 
antics senyors de Sales —llurs superiors feudals, predecessors dels Malars i els Joan en el 
control de la baronia de la qual els Alemany de Bellpuig també serien feudataris. J. MATAS, 
Castillo de Salas y sus términos cit., p. 38, 78, 81-83 i 86-87. 
1318. D’aquest nucli, concretament de la unió entre Gaspar de Montpalau i sa primera muller 
Helena de Solanell, en naixeria el que seria monjo a Ripoll i des de març de 1642 abat de 
Banyoles Francesc de Montpalau, actiu en el bàndol profrancès en la dècada de 1640, per la 
qual cosa la Diputació li confiaria una delicadíssima missió com a ambaixador a París —agost 
de 1644-gener de 1645 i desembre de 1649-febrer de 1650— i se’l nomenaria canceller de 
Catalunya el novembre de 1651. L. CONSTANS, Francesc de Montpalau, abat de Banyoles cit.  
1319. Hem localitzat moltes d’aquestes dades biogràfiques i altres a AHBC, Al·legacions 
jurídiques, 13/18 cit. i 14/4 cit.  
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una provisió de 1663, moderada amb una altra de 16641320, l’execució de certs 

béns de la casa d’Alemany. Després d’altres vàries incidències 

jurisdiccionals1321, el 8 de maig de 1667 es tancaria la part declarativa del 

procés amb una sentència de la qual es dictaria provisió liquidadora el 28 de 

maig de 1667 per un valor de més de dues mil vuit-centes setanta-cinc lliures. 

Per cobrar aquests diners, Rocabruna arribaria a aconseguir una nova provisió 

de constrenyiment o, subsidiàriament, l’adjudicació directa de drets de la part 

contrària. Mariàngela treballaria per evitar l’ofec financer propi i dels seus1322. El 

lector entendrà que, en comptes d’endinsar-nos més en aquesta atmosfera 

enrarida de deutes sobre patrimonis de sobrevinguts1323, busquem un canvi 

d’aires i ens orientem al destí donat per Mariàngela Fontanella als béns rebuts 

de la seva pròpia família.  

 

Mariàngela Fontanella i Safont i els béns de la seva pròpia família 

 

                                                 
1320. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 151, fol. 98v-99r, provisió de 31.V.1664 que n’anul·la una 
de dictada el 27.III.1664 de la qual inferim que un corredor de coll ja havia subhastat béns de 
Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella d’Alemany) per rescabalar deutes envers Rocabruna.  
1321. A tall d’exemple, ibidem, vol. 152, fol. 226r-227r (3.VII.1665) o vol. 153, fol. 59v (1.III.1666), 
generalment en contra dels interessos dels Alemany de Bellpuig. Diem generalment i no 
sistemàticament perquè en alguna ocasió aconseguirien parar l’envestida dels rivals, que per 
força s’haurien saltat algun tràmit en el marc de tants processos, ibidem, fol. 277v-278v 
(20.X.1666). Concretament, Narcís de Rocabruna hauria pretès adjudicar-se certs béns dels 
Alemany de Bellpuig després d’una subhasta deserta, però no hauria satisfet la caució 
fidejussòria en el moment oportú. B. de TRISTANY (†1714), Sacri supremi Regii Cathaloniae 
Senatus decisiones, vol. I, Barcinone, Ex Typographia Raphaelis Figueró, Typographi domus 
Deputationis, 1686, cap. 28, s’esplaia sobre aquesta incidència en fase executiva —a partir 
d’una provisió de 9.IX.1666 i la ja referida de 20.X.1666—, que donaria lloc a un debat molt 
igualat a la Reial Audiència de Catalunya. 
1322. AHCB, Al·legacions jurídiques, VIII-2 (5), V. PUIG, F. GRAELLS, ? ORLAU, Iesus, Maria, 
Ioseph. Pro Nobilibus D. Mariangela, et Iosepho de Alamany de Bellpuig, matre, et filio. Contra 
Nobilem D. Narcisum de Rocabruna, olim Sampso, 24.III.1668 Imprimatur. Barcinone, Apud 
Raphaelem Figarò.  
1323. Com a colofó d’aquestes quatre subseccions, no ens podem estar de: 1) obrir una pista 
obtinguda a través de la literatura jurídica, P. d’AMIGANT, Decisionum et enucleationum 
criminalium... vol. II cit., cap. 99, num. 20, on es referix un decret regi de 14.VI.1667 en què es 
denegaria una pretensió de Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella d’Alemany) contra els 
cònjuges nobles Baltasar Pantoja i Teresa Pantoja (i. e. Marimon de Pantoja) sobre l’interès 
d’un dot del qual Carlos Alemany de Bellpuig II s’havia apropiat per absència del creditor legítim 
durant les alteracions de la dècada de 1640; 2) oferir una resolució de 18.III.1667 —ACA, RA, 
Conclusions civils, vol. 154, fol. 69v—que desestima una suplicació de Mariàngela Alemany (i. 
e. Fontanella d’Alemany) i els seus i confirma la justícia d’un aparent litisconsorci de creditors, 
integrat per Narcís de Rocabruna, Josep Espuny i Josep Gorgot. El lector els coneix tots prou 
bé.  
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Ja hem explicat que el 1680 Josep Fontanella i Garraver nomenaria hereva la 

seva filla Mariàngela i els seus, substituïda per l’altra filla, Magdalena, i els 

seus, deu anys després d’aconseguir a la cort del veguer de Barcelona que 

quedés oficialment sense cap efecte la disposició testamentària de Margarida 

Fontanella (i. e. Garraver de Fontanella), que, inversament, havia preferit la 

branca de Magdalena. I també hem apuntat que Mariàngela es lucraria, a 

Perpinyà, amb els diners percebuts de la venda en subhasta dels múltiples i 

valuosos béns mobles del progenitor. No seria pas la seva primera ni la seva 

única operació venal del patrimoni que li havia pervingut. En la seva situació, 

no li devia ser fàcil obtenir liquiditat per subsistir —potser caldria dir per 

pledejar. Així, en una dècada exacta i en tres etapes eixugaria els romanents 

dels censals de la vila d’Olot que antany havien pertangut a l’avi. Primerament, 

el novembre de 1678 recuperaria mil cinc-centes lliures del capital i els 

interessos que aquestes haurien meritat. La formalització de l’amortització 

d’aquest censal —recordem-ho, constituït inicialment per Joan Umbert el 

1602— tindria lloc el desembre de 16791324. L’operació es repetiria per a unes 

altres mil cinc-centes lliures —aquestes versades directament per Joan Pere 

Fontanella el 1632— i els seus fruits el juny de 16801325. I el 24 de febrer de 

1687 Mariàngela clausuraria l’operació creditícia global, una vegada rebudes 

les mil dues-centes lliures que encara estaven en mans del municipi olotí del 

censal creat per Salvador Vila el 1610 i el percentatge corresponent 

d’interessos, i successivament signat l’instrument d’amortització1326. Per què 

considerem que el concurs d’aquestes tres operacions en tant poc temps 

corrobora la idea d’una néta de Joan Pere Fontanella molt freturosa de diner 

líquid al darrer quart del segle XVII? Perquè el fet comú a la Catalunya rendista 

de l’edat moderna era defugir, protestar, negociar, etc. qualsevulla lluïció amb 

un creditor regular o solvent1327. Ella, de forma anòmala, li permetria —o li 

                                                 
1324. ACGAX, Llibre de lluïcions (1677-1700) 0526v, fol. 9v (25.IV.1678-20.XII.1679). 
1325. Ibidem, fol. 12v (25.IV-12.XI.1680).  
1326. Ibidem, fol. 16v (25.IV.1686-24.II.1687). 
1327. B. HERNÁNDEZ, Els segles XVI i XVII a la Corona d’Aragó. Desenvolupament fiscal dels 
regnes i integració financera en la Monarquia Hispànica, en “Estudis” 29 (2003), p. 65-80, esp. 
p. 79, ho sintetitza amb una frase tant eloqüent com sintètica: “existia (...) una connivència de 
l’oligarquia molt interessada a mantenir el deute consolidat, perquè era un àmbit ideal de renda 
i inversió”. 
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instaria— a “l’atzar” dels dies de Sant Marc que la designés tres voltes en 

poquíssim temps.  

 

II.12.4.2. Magdalena, afortunada senyora de la casa Sala de Sant Martí 

d’Arenys 

 

A Magdalena Sala (i. e. Fontanella i Safont, de Sala) el veure’s refusada 

judicialment la massa patrimonial dels seus avis no li impediria pas viure 

envoltada de comoditats, sense privar-se de res1328. De fet, del seu avi Joan 

Pere Fontanella i del seu pare Josep ja n’havia rebut la quantiosa xifra de 

quatre mil lliures en concepte de dot —la meitat en efectiu, l’altra en forma de 

rendes sobre uns censals d’Olot)— el 17 de juny del 1646, en signar capítols 

matrimonials amb Bernat Sala1329, donzell de Sant Martí d’Arenys1330. A través 

d’aquest casament garantiria el manteniment d’un bon tren de vida i també 

consolidaria el progrés social dels seus. No en va, la família Sala constituïa un 

exemple reeixit de petita noblesa del Maresme en ascens durant l’edat 

moderna1331. Ja el 1547 un Bernat Sala arenyenc havia estat nomenat cavaller 

per l’infant Felip, lloctinent general de l’emperador Carles, a Montsó. I el 1632 

Francesc Sala, pare del nostre Bernat, s’hauria vist habilitat per participar a les 

sessions del braç militar de les Corts represes a Barcelona1332. En les mans 

d’aquest nostre Bernat s’hi havien acumulat diversos patrimonis notables de 
                                                 
1328. AHBC, Saudin 8º-198 I conté diversos comptes que certifiquen l’alt nivell de despeses 
supèrflues a la casa Sala d’Arenys mentre hi visqué Magdalena.  
1329. AHBC, Saudin Fol.-288/6. L’instrument —el num. 118 dels referits en el Llibre de notas de 
la casa de don Joseph Sala de Arenys posat en bona forma en lo any 1687 d’AHBC, Saudin 
Fol.-6— fou estès el 17.VI.1646 pel notari de Barcelona Josep Safont, parent de la núvia. S’hi 
tingué cura d’especificar que el censal mort de la vila d’Olot de dues mil lliures, malgrat constés 
a nom de Joan Pere Fontanella únicament, en realitat havia estat comprat en una quarta part 
pel vell jurisconsult i en tres quartes parts pel seu fill Josep. Ens falten elements per valorar-ho. 
Volem posar de manifest que en aquests capítols de 17.VI.1646 actuaria com a testimoni el 
jurisconsult Antoni Acaci de Ripoll. 
1330. En relació amb aquest vincle familiar pot no ser irrellevant que Joan Pere Fontanella 
hagués patrocinat, almenys ocasionalment, la comunitat de Sant Martí d’Arenys, per exemple 
contra les pretensions de recollir llenyam menor en els boscos del seu terme per part dels 
homes de Santa Maria d’Arenys. J. P. FONTANELLA, Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro 
universitate S. Martini de Arenys. Contra universitatem Sanctae Mariae de Arenys, s. l., s. d. 
[≥1642] —ACAP, Diversorum iuris, tom 3 (vol. J-131), fol. 317r-319r.  
1331. B. OLIVA RICÓS, La petita noblesa del Maresme. Tres trajectòries: Des Bosc, Ferrer i Sala 
(s. XIV-XVII), Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 2002. 
1332. AHBC, Saudin Fol.-6, Llibre de notas de la casa de don Joseph Sala cit., posa en un lloc 
preeminent —fol. 29v-30v— aquestes fites familiars. 
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l’alt Maresme: a) per via paterna li havien pervingut els béns de la casa Sala 

aplegats de forma fefaent des del segle XIII, preservats i incrementats pel 

rebesavi Joan (†1583), el besavi Bernat (†1597), l’avi Bernat (1571-1618) i el 

pare Francesc; b) de la mare, Elisabet Ferrer i Cabanyes —si bé després de 

passar per les mans del germà Francesc, que testaria el 20 de febrer del 1652 i 

moriria sense descendents— li arribarien els béns de la casa Ferrer de 

l’Alzina1333, un llinatge de pescadors enriquit progressivament durant l’edat 

moderna.   

 

De la unió entre Bernat Sala i Magdalena Fontanella en naixerien i assolirien 

l’edat adulta tres filles i tres fills. A les noies se’ls concertarien bones aliances 

que els permetrien mantenir el rang. Ignàsia es casaria el 1668 amb Francisco 

Antich i Calbó —donzell domiciliat a Barcelona, fill del també donzell Rafel 

Antich i de la noble Jerònima Calbó1334—; Magdalena s’uniria el 1685 amb 

Francisco Manresa i Moncorp, donzell domiciliat a Hostalric, fill d`un homònim i 

d’Elena Canyelles1335. Mariàngela seria esposada el 1690 amb Joan Kies, 

cavaller i comerciant holandès de gran relleu a la Catalunya emprenedora de 

l’esperit de Narcís Feliu de la Penya1336. Dels nois, per la seva part, 

sobressortiria l’hereu i continuador de la nissaga, Josep Sala, batejat el 30 de 

juliol de 1651, mentre que Benet i Bernat (que naixerien respectivament el 1665 

i el 1670 i testarien el 1699 i el 1701) serien eclesiàstics. Josep prendria per 

                                                 
1333. El destí dels béns Ferrer de l’Alzina aniria condicionat per instruments de 22.VII.1627, 
24.VII.1643 i l’esmentat 20.II.1652. Els trobem referits ibidem, fol. 39r-v [documents 6 i 7]. 
1334. Ibidem, fol. 77v-78v [doc. 119], capítols estesos el 4.V.1668 pel notari reial i públic de 
Barcelona Jaume Rondó. 
1335. Ibidem, fol. 79r-80r, capítols matrimonials signats el 2.VII.1685 davant del notari de 
Montpalau Jaume Arquer. La cerimònia del casament pròpiament dit no tindria lloc fins cinc 
mesos més tard, el 2.XII.1685, a la capella de la casa Sala mateix. Ens ha deixat aquest i altres 
testimonis valuosos de facècies de la casa Sala entre 1674 i 1711 el capellà i administrador de 
la família entre 1672 i 1722, Jaume Avellà, en unes memòries discontínues, avui editades: A. 
SIMON i TARRÉS (cur.), Pagesos, capellans i industrials de la marina de la Selva: memòries i 
diaris personals de la Catalunya moderna, Barcelona, Curial, 1993, p. 21-49, esp. p. 27. 
1336. Poden contribuir a il·luminar més aquest personatge de gran dinamisme econòmic i polític 
un parell de capítols que la literatura jurídica de finals del segle XVII consagra a qüestions 
d’interès jurídic suscitades entorn dels seus negocis: a) B. de TRISTANY, Sacri supremi Regii 
Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II cit., cap. 32; b) Manuscrit de Decisiones del magistrat 
Joan Baptista Pastor —BICAB 318 (46.71) M-26—, vol. I, cap. 224.2.  
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esposa Gertrudis Vivet i Vives1337 i moriria a primers de desembre del 1706. 

Deixaria vídua i un estol de filles: Maria Teresa —l’hereva, de la qual parlarem 

més endavant—, Antònia, Agustina, Josefa i Gertrudis1338. 

 

La solidesa social i patrimonial dels Sala d’Arenys a la segona meitat del segle 

XVII quedaria ombrejada per una successió esgotadora de litigis amb una 

branca colateral de la família1339. Els protagonitzarien Bernat Sala d’Arenys 

(1628-1684) —el marit de Magdalena Fontanella Safont— d’una banda, i, per 

l’altra, el seu cosí Francesc Sala Alemany i Vivet (1629-1676) i son fill Francesc 

Sala Alemany i Masdéu (1648-1691), residents entre Girona i Blanes1340. 

Aquests darrers, fill i nét respectivament de l’efímer Bernat Sala Alemany 

(1607-1630) i de Magdalena Vivet1341, haurien heretat el gruix dels béns del 

besavi/rebesavi, el potentat mercader blanenc Esteve Alemany Florit1342 —de 

qui, de moment, no ens consta cap vincle directe amb els Alemany de 

Bellpuig1343—; un home que, com a colofó a una vida consagrada als diners i 

als negocis1344, el 25 de juliol de 1623 s’havia embarcat en una costosa 

                                                 
1337. Signarien capítols matrimonials el 8.III.1690 davant del notari de Barcelona Jacint Borràs. 
N’hi ha una còpia a AHBC, Saudin Fol.-288/10. 
1338. Hem treballat sobre una còpia del testament hològraf de Josep Sala, escrit el 3.V.1705 i 
obert el 2.XII.1706, a ADB, Processos, 1724.III, n. 83. 
1339. Els primers testimonis d’aquesta successió de litigis de què tinguérem coneixement foren 
al·legacions jurídiques esparses localitzades ací i allà, com les manuscrites de la BUB o la 
impresa de l’AHCB que citarem aviat.  
1340. La identificació no ha estat gens senzilla a causa de les constants homonímies en la 
família estudiada i de l’aparició de notícies contradictòries en diversos documents i fonts 
impreses. Ha resultat de força ajut en la nostra tasca el Llibre de batismes, desposoris y obits 
de Sala, Sans y Barutell, AHBC, Saudin-8º-15. 
1341. Trobem llurs capítols matrimonials, de 10.XI.1625, a AHG, Notaries de Girona, GI-3/549. El 
mateix dia també haurien signat pactes nupcials en la mateixa notaria Margarida Sala i 
Francisco Vivet, germana i germà de Bernat i Magdalena respectivament. Sobre el procés de 
restitució del dot de tres mil lliures a Magdalena, la vídua de Sala, vegeu AHBC, Capsa 21, item 
10302 (III-IV.1632). Ens temem que en relació als membres d’aquest complicat llinatge tenim 
divergències amb M. JIMÉNEZ, Pere de Magarola i Fontanet (1623-1626), i amb A. SIMON i 
TARRÉS, Benet de Cardona (1641-1644), dins de J. M. SOLÉ i SABATÉ (dir.), “Història de la 
Generalitat de Catalunya i dels seus presidents”, vol. II cit., p. 188 i p. 217-218.  
1342. Vegeu son testament original de 11.II.1621 a AHBC, Manuals notarials, 529-fol., fol. 79r-
83r. Altres elements documentals de la família Alemany Florit són a AHBC, Saudin-8º-2. 
1343. Localitzar aquest vincle hauria suposat compactar de forma extraordinària les dues grans 
famílies amb qui emparentarien les filles de Josep Fontanella Garraver i poder treure unes 
conclusions molt sucoses a nivell de xarxes d’influència i de poder.  
1344. Serveixin com a exemple d’aquesta aposta reeixida per l’enriquiment patrimonial unes 
transaccions que serien protestades en seu jurisdiccional a la segona meitat del XVII. Les faria 
Joan Onofre Desclapés el 23.XII.1618 amb pacte de retrovenda al nostre Esteve Alemany i 
Florit i comprendrien els masos Estornell, Dalmau, Casanova, amb un forn de teules i terres 
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operació de compra dels delmes, senyories directes i altres drets de la vila i 

castell de Blanes1345 —ja gestionava els de Fogars o un terç dels d’Arenys. Vuit 

dies després, el 6 d’agost del 1623, moriria.  

 

La decisió de l’Esteve Alemany, que no deixava cap fill mascle, de confiar la 

seva herència al nét Bernat Sala Alemany —el fill petit de la seva filla Elena 

Alemany Fàbrega— i no pas a Francesc Sala Alemany, el nét primogènit, havia 

estat coherent amb els paràmetres de l’època de mantenir la identitat del 

patrimoni i el nom del llinatge. I provocaria, entre altres coses1346, una 

complexa rivalitat entre les línies d’Arenys i la de Blanes, al cap de les quals hi 

hauria dos germans nascuts amb tres anys de diferència (Francesc havia 

nascut el 1604 i Bernat el 1607). Una rivalitat que s’alimentaria per: a) la 

insatisfacció permanent de la línia de Blanes respecte la legítima de només mil 

lliures percebuda per Bernat Sala Alemany dels seus avantpassats d’Arenys —

                                                                                                                                               
que hi estaven units, a més d’altres peces de terra, tot plegat dins la parròquia de Sant Genís 
de Palafolls i per un preu de gairebé mil cinc-centes lliures. El 22.X.1627 les transaccions 
s’arrodonirien amb la venda a Bernat Sala Alemany del dret de lluïció residual. Aquest acte de 
consolidació del domini íntegre seria el que els hereus de Desclapés impugnarien 
reiteradament a les dècades de 1660 i 1670, al·legant una lesió enorme en el preu, que havia 
estat de quatre-centes lliures. No els devia pas faltar raó: Esteve Alemany i Bernat Sala havien 
sabut treure profit de la mala situació que travessava llur avantpassat. Als magistrats de la 
Reial Audiència els escauria valorar si les proves practicades per demostrar tal pretès abús de 
posició dominant eren prou consistents o no. Han estat claus per redactar aquestes línies: 1) 
BICAB, Sala d’Al·legacions, volum 42, item 8, BERENGUER, Dominus illuminatio mea. Pro 
Michaele Desclapes aromatario villae novae de Palafolls dioec. Gerundae. Contra Franciscum 
Sala et Alamany. Referente nobili Iosepho Pastor, et Mora, R. C. doctissimo. In actis Francisci 
Preve Nott., s. l., s. d. (≥1678). 2) AHCB, Al·legacions jurídiques, VIII-59, ROSSELL, Iesus, 
Maria, Ioseph, cum utroque Ioanne. Iuris, et facti discursus pro Franchisco Sala, et Alemany 
domicello. Contra Michaellem Desclapes aromatarium Villae novae de Pallafolls. In causa quae 
in hac ultima instantia vertitur, ad relationem magnifici Iosephi Pastor, et Mora V.I.et Regij 
Concilij doctoris. In actis Preva not., die 10 Maij 1683. 3) Ibidem, VIII-60, Iesus, Maria, 
Iosephum cum utroque Ioanni. Additio pro Francisco Sala et Alemany, domicello, contra 
Michaelem Desclapes, aromatarium villae novae de Palafolls, sub examine nobilis d. Iosephi 
Pastor et Mora, R. C. meritissimi, s. l., s. d.; 4) J. B. PASTOR, Decisiones manuscrites cit., vol. 
2, cap. 734.3, a partir d’una resolució de 9.VII.1695. 
1345. AHG, Notaries de Girona, GI-3/545. A Esteve Alemany adquirir-li al marquès d’Aitona els 
drets sobre els delmes del pa, del vi, la llana, el lli, les carns, els llegums, etc. i altres censos, 
tasques, alous, lluïsmes i foriscapis dels dits vila i castell de Blanes li costaria cinc mil lliures. 
Son nét i hereu, Bernat Sala Alemany, no trigaria gens a veure’s empès a la via del crèdit per 
obtenir liquidesa i fer front a l’arriscada operació: ibidem, censal de sis-centes trenta-cinc lliures 
barceloneses creat el 11.XI.1623.  
1346. La primera dificultat a què hauria de fer front Bernat Sala en heredar de son avi seria 
pactar —AHG, Notaries de Girona, GI-3/545— amb la segona esposa d’aquest des de 1603 —
capítols matrimonials a AHBC, Manuals notarials, 493-fol., 18.V.1603—, Anna Milsocors, una 
cadaquesenca vídua del mercader de Canet Quirze Vendrell.  
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es consideraven lesionats en almenys quatre mil lliures1347—; b) la pretensió de 

la línia d’Arenys sobre mil cent lliures que Esteve Alemany i Florit havia donat a 

sa filla Jerònima, casada amb Antoni Isern, i que, en morir aquesta sense fills, 

havien engruixit el patrimoni de Bernat Sala Alemany1348; c) el censal mort de 

dues mil cinc-centes lliures que Francesc Sala Alemany compraria a son germà 

Bernat el dia 11 d’abril de 1628, i meritaria moltíssimes pensions impagades els 

anys a venir1349; tindria com a garantia el delme de Blanes —del qual Bernat 

s’acabava de comprar el dret de lluïció—; c) el rebuig dels successors de 

Bernat a ser objecte de qualssevulla reclamacions sobre el censal en qüestió, 

tot esgrimint que no els haurien pervingut béns del tal Bernat1350; d) la manca 

de definició de comptes de la tutela que Francesc Sala i Alemany1351 assumiria 

—potser només formalment— sobre els seus nebots Esteve i Francesc Sala 

Alemany i Vivet després que son germà Bernat Sala Alemany morís 

joveníssim1352. 

                                                 
1347. La definició de comptes per aquestes mil lliures tindria lloc el 19.IX.1627 a Sant Martí 
d’Arenys —AHG, Notaries de Girona, GI-3/558. I els hereus de Bernat Sala Alemany se’n 
considerarien lesionats en tant que avaluaven el patrimoni deixat pel pare d’aquest —el Bernat 
Sala que hauria viscut entre 1571 i 1618— en vuitanta mil lliures, de les quals una quarta part 
s’hauria d’haver convertit en llegítimes, a dividir a porcions iguals entre l’hereu Francesc i els 
seus germans Bernat, Maria i Margarida —l’argument es sintetitza a la concòrdia de 14.IV.1679 
que citem infra. 
1348. Hem de dir que dues al·legacions jurídiques localitzades a la BUB, manuscrit 771, item 35 
(fol. 148-152) —Pro Francisco Sala y Alemany domicello contra D. Bernardum Sala de Arenys. 
Relator magcus. Josephus Ferrer y Vinyals V.I. et R.A. Dr.— i item 67 (fol. 364-366), ens 
provocaren una gran confusió en l’anàlisi d’aquestes controvèrsies familiars i patrimonials. I és 
que permetien pensar que Bernat Sala i Alemany hauria mort sense deixar descendència, cosa 
que finalment resultà falsa. Per acabar-ho d’adobar, B. OLIVA, La petita noblesa del Maresme 
cit., p. 148, en un arbre genealògic ens forní dades al nostre entendre inexactes precisament 
en relació a Francesc i Bernat Sala Alemany. Són només dues de les penalitats que hem patit 
per poder redactar aquestes ratlles. 
1349. Vegeu la constitució de tal censal a AHG, Notaries de Girona, GI-3/562 i la notícia de 
l’adquisició del ius luendi sobre el delme a GI-3/610, fol. 227. La cadena de resolucions de la 
Reial Audiència favorables als censalistes frustrats seria: sentència de 21.X.1665, confirmada 
en causa de suplicació el 21.V.1671 i dotada d’una provisió d’execució el 10.II.1676. 
1350. Aquesta pretensió dels de la branca de Blanes donaria lloc a una causa autònoma 
incoada, sempre davant la Reial Audiència, el 19.VI.1676. 
1351. Potser fóra millor anomenar-lo Francesc Sala d’Arenys i Alemany perquè el discurs sigui 
clar i evitar confusions sia amb els seus nebots sia amb el seu fill Francesc Sala d’Arenys i 
Ferrer.  
1352. Francesc Sala i Alemany incoà el litigi sobre la tutela el 5.VI.1654 i obtingué una sentència 
favorable a la Reial Audiència el 2.VI.1666. El plet no s’aturà pas, com ho demostra AHCB, 
Al·legacions jurídiques, VIII-59, BRU i D’OLZINA [i R. LLAMPILLAS], Iesus, Maria, Ioseph. Iuris 
discursus factique brevis enarratio pro Francisco Sala et Alemany domicello in civitate 
Gerundae domiciliato. Contra Bernardum Sala etiam domicellum in villa de Arenys populatum. 
Ad relationem magnifici Alexij Tristany. In actis Iosephi Ferrer not. Barcin[one]. Apud Iosephum 
Forcada, iuxta Domum Regiam. Die 27 iunij 1669. 
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En definitiva, tant els Sala d’Arenys com els Sala Alemany de Blanes entrarien 

al darrer quart del segle XVII amb un cúmul de crèdits i deutes creuats, amb 

condemnes judicials favorables i contràries, no sempre liquidades, mai 

executades i d’interpretació controvertida. I no parlem de les despeses i 

esforços malbaratats per a tanta litigiositat. Farien sort de pouar energies 

conciliadores d’un seguit de mitjancers: Tot apel·lant a la necessitat de 

mantenir la concòrdia “decent entre personas de semblant condició y en tant 

pròxim grau de consanguinitat”, signarien una transacció el 14 d’abril de 

16791353. Una aliança matrimonial entre les dues branques il·lustraria —i potser 

rubricaria— la idea que s’havia passat definitivament pàgina a les 

desavinences. El protagonitzarien el 1703 Francesc Sala Alemany i Santgenís, 

de la línia blanenca, i Maria Teresa Sala Vivet, d’Arenys —els néts de dos 

cosins germans. Així, s’escolaria quasi un segle entre el naixement del 

primogènit dels Sala Alemany i la reunió de la seva línia amb la de son germà 

menor. 

 

II.12.4.3 Carles Alemany de Bellpuig III, l’ominosa fi d’una nissaga 

 

Amb la mort d’aquest fill de Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont 

d’Alemany) i besnét de Joan Pere Fontanella, el patrimoni del jurisconsult 

sortiria una vegada més de les mans de la família. Ja ho anticipem, en 

menyspreu de la cadena de substitucions estipulada pel testament de 1680 de 

Josep Fontanella. Què podem dir sobre Carles Alemany de Bellpuig III? Viuria 

a Tortellà, on exerciria de baró, de senyor de vassalls i dominis amb rang 

totpoderós. Tindria atemorits els vassalls amb execucions de béns i arrestos 

arbitraris; només gosaria plantar-li una mica de cara l’autoritat parroquial. De 

fet, els darrers anys de la seva vida els passaria embrancat en estira-i-arronses 

i plets amb el capellà i sagristà de la vila, Guerau Mestre: a) Mestre acusaria 

Alemany d’haver-se endut a casa seva a la força —el 1 de març de 1718 i 

durant un temps— el banc d’espatllera que hi havia al presbiteri on el celebrant 

                                                 
1353. L’instrument seria protocolitzat pels notaris de Barcelona Francisco Cotxet i Solerferran i 
Rafel Albià. N’hem consultat una còpia a AHBC, Saudin-Fol.-288/9. És el document que ens ha 
permès redactar bona part de les notes del paràgraf precedent. 
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i els seus ministres s’asseien en misses solemnes —el devien haver sufragat 

els Alemany, malgrat no es digui al procés eclesiàstic obert al respecte—1354; b) 

el 3 de desembre de 1720 el noble faria irrompre agents seus a l’eixida de la 

casa de la sagristia, on vivia Mestre, per ordenar a uns paletes que deixessin 

d’aixecar una paret per a la qual ell no havia donat llicència; c) el mateix dia 

intentà blocar la gestió econòmica de les rendes d’aniversaris i misses de la 

parròquia que poguessin afectar els seus vassalls; d) tenia manat als escolans 

que l’avisessin personalment a casa de la celebració de totes les misses —amb 

amenaces, en cas de no fer-ho, de posar-los al cep i arrestar-los (amenaces 

que havia complert)—; els escolans li feien cas, no obstant l’argument del 

capellà de què la missa ja es comunicava oficialment a tothom amb el toc de 

campanes; e) als que havien intentat satisfer alguns delmes a la parròquia 

directament i no pas a ell els marcava de prop —si calia des de dalt de son 

cavall i amb una pistola a la mà—; havia arribat a fer treure d’algunes eres les 

garbes de delme que s’estaven a punt de pagar al sagristà sense passar per ell 

i fer-les dur a l’era de la plaça major, batre-les en públic i endur-se el gra a ca 

seva; f) possiblement Alemany i Mestre també s’enfrontaren sobre el lloc on el 

primer voldria ser enterrat amb sos predecessors1355. 

 

El baró moriria el 9 de juliol del 1721 a les 10 del matí a la seva possessió de 

Tortellà; en el moment del traspàs estaria acompanyat de cinc sacerdots i dos 

frares; el cadàver, passejat al voltant del cementiri a coll dels seus vassalls, 

seria enterrat el dia 10 a les quatre de la tarda a la sepultura familiar al 

presbiteri de Santa Maria. Els dies successius es reproduirien ritus funeraris 

amb cada vegada més acompanyament de religiosos (cent quinze el dia 15, 

cent vint-i-cinc el dia 16, fins arribar a cent trenta-sis sacerdots el dia 17) —els 

                                                 
1354. Es tractaria d’una modalitat entre tantes de controvèrsies sobre bancs que afloren a les 
actes de les visites pastorals dels bisbats de Girona i Vic en l’època que estudiem —X. SOLÀ, 
La reforma catòlica a la muntanya catalana cit., p. 281-287. 
1355. ADG, Processos moderns, 4205. Procés del procurador fiscal de la cúria eclesiàstica de 
Girona i Guerau Mestre contra Carles Alemany i de Bellpuig. L’instà Mestre el 11 de gener de 
1721. Inclou com a elements útils per construir la present història una carta d’un informador 
extern (el prevere Antoni Horts) de 6 de setembre de 1720 i testimonis d’un altre prevere adscrit 
a Tortellà, un a Sales i un paraire de Tortellà. 
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disset reals de caritat per cada acte contribuirien a explicar tal afluència1356. 

Aviat es posaria de manifest que Alemany tenia tants enemics com 

incondicionals —per dir-ho educadament—: la cort d’interessats, gran en la 

mesura que el noble no tenia descendència, es posaria en evidència en 

l’assignació de responsabilitats i salaris de la seva marmessoria. Es succeirien 

simptomàtiques disputes entre diferents personatges del seu entorn, 

fonamentalment eclesiàstics, per veure’s reconegut el lloc de marmessors 

testamentaris del codicil de 6 de juliol de 1721, registrat al llibre de testaments 

de Santa Maria de Tortellà, que havia complementat el testament de 12 

d’octubre de 1712, estès a Barcelona, en poder del notari Feliu Costa. Per a 

ells seria un obstacle l’adroguer de Barcelona Francisco Pla, que havia 

esdevingut un home de confiança d’Alemany als seus darrers temps i li havia 

gestionat operacions de tot tipus —comandes de cera, vendes de blat, 

l’encàrrec del túmul, etc. Aquest Pla estava aconseguint patrimonialitzar el 

personatge —i els interessos que podien aflorar dels seus béns relictes— i ja 

tenia reconegut un salari doble de marmessor i tot, i tindria la profunda 

desgràcia de trobar-se a Barcelona quan morís el noble. En conseqüència 

s’activaria la clàusula codicilar que cedia el protagonisme a uns marmessors de 

reserva o d’urgència, com el monjo candeler de Sant Pere de Besalú Josep 

Sant Joan, el prevere i domer de Sant Pere de Montagut Antoni Horts o el 

prevere i beneficiat del bisbat de Vic Joan Pla de la Sala i Oliva. I, naturalment, 

aquests no es conformarien amb un lloc preeminent al sepeli i a les cerimònies 

subsegüents, sinó que voldrien la remuneració corresponent a llurs tasques. 

Una sentència diocesana de 25 de juny de 1722 els reconeixeria tal dret1357.  
 

Les que acabem de relatar no són sinó unes mostres de la conflictivitat judicial 

desencadenada pel crepuscle i l’òbit de l’home que extingiria una nissaga 

secular de senyors de Tortellà. Un home a qui haurien pervingut deutes 

inassumibles. I patrimonis ja escapçats de diverses bandes, que ell contribuiria 

a liquidar. En tal situació hi hauria:  

                                                 
1356. ADB, Processos de 1722, vol. IV, num. 62, certificatòria de 3.III.1722. 
1357. ADB, Processos de 1722, vol. IV, num. 62; també processos de 1723, vol. IV, etc. 
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a) El conjunt d’immobles de la baixada de Sant Miquel barcelonina, pel que fa 

als béns rebuts per via materna. Carles Alemany de Bellpuig III els posaria en 

mans de l’Hospital de la Santa Creu, amb la contestació de Maria Teresa Sala, 

la filla d’un seu cosí germà ―ho veurem tot seguit. L’Hospital establiria les 

cases en molt bones condicions a un dels seus administradors, el canonge de 

la Seu de Barcelona Diego Fogueras ―així, aquestes podrien acollir novament 

estadants digníssims1358. 

b) Els drets pervinguts per línia paterna de la casa Alemany i de Bellpuig i de 

nissagues incorporades —comptant-n’hi de les heretats de Joan i de 

Malars1359— tindrien el mateix destí “benèfic” que els altres. I no trigarien a 

postular-se seriosament i exitosa com a competidors de l’Hospital de la Santa 

Creu ―en parlarem en breu― els nobles Ortafà i el comte de Creixell ―ells 

mateixos en concurrència. 

 

II.12.4.4. Maria Teresa Sala (i. e. Sala i Vivet de Sala), vindicadora de 

l’herència del rebesavi Joan Pere Fontanella 

 

Recordem que Bernat Sala d’Arenys de Mar i Magdalena Sala (i. e. Fontanella i 

Safont, de Sala) s’havien casat el 1646. Els havia succeït Josep Sala i 

Fontanella, esposat amb la gironina Gertrudis Sala (i. e. Vivet i Vives, de Sala). 

Maria Teresa Sala i Vivet seria la filla gran d’aquests. Naixeria el 1691, quan 

portaven un any casats. El matrimoni de Maria Teresa acordat l’any 1703 amb 

Francesc Sala Alemany i Santgenís, de Blanes, nét d’un cosí germà del seu 

avi, il·lustraria la fi de les hostilitats gairebé seculars entre dues línies de la 

                                                 
1358. Vegeu dues còpies del contracte d’establiment a AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, 
items 10 i 18 (18.X.1722). Formalment tal establiment a l’influent canonge, fet pels altres tres 
administradors de l’Hospital, es faria després d’una subhasta pública convocada el 7.VIII.1722. 
El dignatari veuria molt reduït el cens anual a prestar en atenció a les innombrables inversions 
que freturaven els immobles, molt afectats pel setge de Barcelona per les tropes filipistes de 
vuit anys abans: “[domos] occasione obsidionis hujus civitatis ultimo exequuta reperiuntur 
dirutae et devastatae et pro illarum reparatione indigent in promptu diversis operibus pro quibus 
impendendae sunt considerabiles paecuniae quantitates”. Hauria de comprometre un mínim de 
sis-centes lliures en dos anys per rehabilitar-les. 
1359. Per exemple, a través del ‘llibre 2 de Quatrecases de Pruit’ —R. GINEBRA (ed.), Guerra, 
pau i vida quotidiana en primera persona, Vic, Patronat d’Estudis Osonencs, 2005, p. 155-
156—, consta que Carles Alemany mantenia totes les puncions decimals de Rupit —com a part 
de l’heretat de Vilagelans—; de fet el 1704 estava embarcat en un litigi amb el rector, que es 
volia beneficiar amb la primícia de la llana.  

473



família Sala1360. Josep Sala i Fontanella moriria a primers de desembre del 

1706 i poc després, el febrer de 1707, el jove blanenc s’enduria la seva esposa 

adolescent a viure als seus dominis. Ho registraria mossèn Jaume Avellà en les 

seves memòries de la casa Sala d’Arenys1361. Tindrien el deure de respectar i 

fer conservar en condicions d’escrupulosa igualtat la identitat dels dos llinatges 

i dignitats units1362. Llur alineació amb el bàndol austriacista en la Guerra de 

Successió els valdria la confiscació del patrimoni l’any 1719, que no els seria 

retornat fins deu anys més tard, en què quedaria agregat al dels Sans 

Montrodon —el 1729 l’hereva Francisca Sala i Sala es casaria amb el comte 

Ramon Sans i Montrodon, fill del general Francesc Sans i de Miquel1363. 

 

Durant la dècada de 1720 els Sala haurien de pouar recursos d’arreu on n’hi 

pogués haver. És versemblantment així com el 6 de setembre de 1723 Maria 

Teresa Sala incoaria davant la cúria eclesiàstica de Barcelona una causa per 

recuperar de les mans de l’Hospital de la Santa Creu béns que havien estat de 

son rebesavi Joan Pere Fontanella i successivament de son besavi Josep1364. 

Esgrimiria que s’havia purificat un gravamen fideïcomissari a favor seu que 

Josep, en son testament de 22 de juliol de 1680, havia imposat als seus 

descendents vinculats a la família Alemany de Bellpuig. Per tant, el darrer de la 

dita línia, el sinistre Carles Alemany de Bellpuig III, no havia pogut disposar 

legítimament d’aquella part de son patrimoni a favor de l’Hospital en qüestió. 

Per si tal títol resultés insuficient, Maria Teresa Sala en proposaria dos altres de 

subsidiaris: la seva condició de descendent directa de na Magdalena Sala (i. e. 

Fontanella i Safont, de Sala) que la rebesàvia Margarida Fontanella (i. e. 

Garraver, de Fontanella) havia nomenat hereva en son testament de 1656 —

obviaria el fet que tal designació havia constituït una extralimitació condemnada 
                                                 
1360. Ho hem explicat a l’apartat II.12.4.2. 
1361. A. SIMON i TARRÉS (cur.), Pagesos, capellans i industrials cit., p. 48. 
1362. Extret del testament hològraf de Josep Sala referit supra “[Que hagin] de concervar lo nom 
y armas de casa Sala, attès [Maria Teresa] se troba casada de ma voluntat y consentiment ab 
persona de son igual, com és lo dit senyor Francisco de Sala Sangenís y Alemany.” 
1363. B. OLIVA, La petita noblesa del Maresme cit., p. 155-156. Mercè Colomer Bartrolí ha 
anunciat per al VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya, a celebrar el desembre del 2008 
sota els auspicis del Departament d’Història Moderna de la UB, una comunicació titulada 
Trenta anys desconeguts de la vida del militar austriacista Francesc Sans de Miquel, exiliat a 
Viena (1727-1757). En llegirem delerosos el text. 
1364. ADB, Processos, 1724.III.  
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en seu jurisdiccional—; i, com a últim recurs, la seva condició de creditora del 

patrimoni Fontanella en diverses quantitats, com per exemple  les cent dobles 

d’or que la seva àvia Magdalena havia versat al fisc reial en virtut de la seva 

concòrdia amb el fisc regi l’any 1659, de les quals ningú l’havia rescabalada1365, 

o bé les dues mil cinc-centes lliures que Margarida Fontanella havia aportat en 

dot al seu matrimoni de diverses formes.  

 

Els advocats de l’Hospital s’oposarien a tals pretensions amb molt bons criteris: 

localitzarien punts fràgils de la part contrària com és ara la limitació material de 

l’inventari post mortem dels béns de Josep Fontanella, la gran abundància de 

coses fungibles que s’hi contenien i les consegüents dificultats per provar-ne el 

destí, o com la datio insolutum de les cases de la baixada de Sant Miquel a 

Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont, d’Alemany) per part de son pare 

l’any 1666 —en virtut de la qual havien quedat exemptes dels vincles 

fideïcomissaris generals de l’herència—, etc. Altres arguments serien molt més 

rebatibles, per exemple que Margarida Fontanella (i. e. Garraver, de 

Fontanella) hagués eixugat part dels seus crèdits amb el patrimoni Fontanella 

quan havia donat ordre de dotar unes misses a Sant Esteve d’Olot —puix en 

certa manera estava executant disposicions del marit difunt. Sí era presumible 

creure-la rescabalada de tot a partir del moment que no havia pres inventari 

dels drets relictes pel dit marit difunt. En definitiva, el plet podia ser feixuc i 

devorar esforços i diners tant als Sala com als juristes i procuradors de 

l’Hospital de la Santa Creu. Les rèpliques i dúpliques que se n’han conservat 

així ho feien pensar1366. Per això, es buscà una concòrdia. De moment tenim 

alguna prova del procés negociador, però no de la seva conclusió1367. 

 

II.12.4.5. Bonaventura Ortafà i Hipòlita Ortafà (Ros d’Ortafà),  

i colateralment el comte de Creixell 
                                                 
1365. Trobem desenvolupats en detall aquests arguments en un plec de documents que ha estat 
cabdal per a les nostres recerques genealògiques i patrimonials dels Fontanella —si bé, en 
tractar-se d’una còpia, conté algunes errades que altres fonts ens han permès detectar i 
esmenar—: AHBC, Saudin-8º-8. Ibidem, Saudin-Fol.-21, item 12, i Saudin-Fol.-110, item 122, hi 
ha còpies d’aproximadament els mateixos papers. 
1366. AHBC, Saudin-8º-8, item 5 (fulls 7 i 8), item 6 (fulls 9 i 10) i item 7 (fulls 11-13). 
1367. Ibidem, item 4 (full 6). 
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Sobre el destí del patrimoni Fontanella no tenim res a afegir. Ens resten unes 

notes conclusives sobre la sort dels béns que foren —originàriament o per 

incorporació— dels Alemany de Bellpuig, que tants maldecaps havien causat a 

Mariàngela Alemany (i. e. Fontanella i Safont d’Alemany). En morir Carles 

Alemany de Bellpuig III i deixar-ho tot a l’Hospital de la Santa Creu, aquest 

darrer quedà embardissat en la causa que s’arrossegava des de 1643, incoada 

pel marit de Mariàngela contra son germà Josep Ros, sobre els nombrosos 

drets que havien estat de Jerònima Alemany (i. e. Joan i Malars d’Alemany). La 

posició que havia correspost a Ros, després de no poques incidències, l’havien 

assumida: a) en dues terceres parts, la seva néta Hipòlita Ortafà (i. e. Ros 

d’Ortafà), filla de Carles Ros i Ortafà, i son marit Bonaventura Ortafà, un 

matrimoni d’entreparents; b) en una tercera part, com hem tingut ocasió de 

veure, Marianna Llupià (i. e. Gelabert de Llupià), nora —i no pas vídua1368— del 

que fos portantveus del general governador; posteriorment aquest terç cauria 

en mans de Francesc Llupià i Gelabert i després de sa germana Josepa1369. La 

primavera de 1722, els cònjuges Ortafà entrarien formalment en la causa en 

qüestió, concretament per arrabassar a l’Hospital de la Santa Creu els títols de 

la casa d’Alemany i de Bellpuig —on de ben segur sabien compresos, ni que 

fos mig confosos, drets sobre el castell i terme de Tortellà, sobre el mas de 

l’Orri o sobre la més llunyana heretat de Vilagelans, tots ells històricament 

vinculats al districte de Sales i als Malars1370. Sostindrien, en una línia similar a 

Maria Teresa Sala en relació als béns de la casa Fontanella, que la mort del 

senyor de Tortellà el 1721 no havia alliberat res sinó que simplement havia 

purificat uns vincles fideïcomissaris a favor de la línia Ros. A partir del juliol de 

1722 Francesc de Sagarriga, comte de Creixell, també s’integraria en el plet, en 

son cas reivindicant l’execució dels vincles fideïcomissaris perpetus que Pere 

                                                 
1368. Recalquem aquesta precisió sostinguda a la secció “Plet dels Alemany de Bellpuig contra 
els Ros i Alemany” de l’apartat II.12.4.1 per desvirtuar una confusió continguda al capítol 2 de 
l’articulat de 1.II.1729 d’AHSCP, Causes judicials, carpeta 7/23. 
1369. P. GIFRE, Família i patrimoni a l’època moderna cit., p. 120, indica que Francesc hauria fet 
testament el 13.XII.1735 a Barcelona i identifica Josepa com una monja benedictina que hauria 
testat el 20.V.1755, també al cap i casal. 
1370. A AHSCP, Causes judicials, carpeta 7/23, articulat de 1.II.1729, cap. 3, aprenem que 
l’ofensiva judicial de Bonaventura d’Ortafà i la seva muller es vehicularia a través de súpliques 
de 15.IV i 24.VII.1722 i es fonamentaria jurídicament amb articulats de 10.VI.1722 i 7.IV.1723.  
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Alemany de Bellpuig havia instituït el 1387 sobre els béns del seu llinatge1371. 

L’Hospital de la Santa Creu el mateix 1722 i el 1727 atacaria l’admissió d’uns i 

altres litigants sobrevinguts a la causa nascuda el 1643, tot al·legant que en ella 

només s’hi disputaven els béns que havien pertangut a Jerònima Alemany (i. e. 

Joan i Malars d’Alemany), no pas altres. Encertadament, l’Audiència no es 

mostraria procliu a excloure els Ortafà ni Sagarriga mitjançant una provisió de 

16 de setembre de 1728, cosa que conduiria l’Hospital a firmar de dret davant 

la cúria eclesiàstica de Barcelona el 30 d’octubre: No li tenia interès mantenir-

se sota una jurisdicció secular on coincidien un judici possessori i un de petitori, 

i sobre patrimonis que li eren en part aliens. Tal actuació provocaria la 

consegüent contenció de jurisdiccions —única, puix els Ortafà i Francesc de 

Sagarriga hi serien conduïts en litisconsorci passiu—, que es resoldria a favor 

de la competència de la cúria eclesiàstica el 14 de juny del 17291372. Es 

tractaria d’una victòria efímera per a l’Hospital, puix les pretensions dels Ortafà 

acabarien essent admeses. D’aquesta manera, es reunirien novament en unes 

soles mans els drets de les dues branques escindides dels fills de Josep Ros i 

Marianna Alemany de Bellpuig —la derivada de Josep Ros jr. i la de Carles 

Alemany de Bellpuig II1373. Ara bé, pel tortuós camí s’hauria perdut el títol de 

barons de Sales en benefici dels Llupià. Precisament és a aquests Llupià, a 

Josepa Llupià i Gelabert concretament, que els Ortafà haurien de rescabalar, 

entre altres coses, amb el valor d’un terç dels fruits derivats de l’explotació de la 

                                                 
1371. Ibidem, cap. 4, Sagarriga compareixeria el 15.VII i formalitzaria les seves pretensions en 
un articulat de 25.IX.1722. Es citen instruments i arguments al·legats per Sagarriga a AHSCP, 
Herència antiga de Carles Alemany (1347, sic per 1387). A la llum del que hem referit a la 
darreria de l’apartat II.12.4.1, al lector no se li amagarà la component de venjança històrica que 
suposaria que un Sagarriga es pogués emparar de béns que havien pertangut als Alemany de 
Bellpuig!  
1372. AHSCP, Causes judicials, carpeta 7/23, passim. 
1373. J. MATAS, Castillo de Salas y sus términos cit., p. 131: “[Después de 1721] sin duda se 
refundieron los derechos de las dos ramas de la familia Alemany ó primero y segundo hijos de 
la Mariana, hija de Jerónima Juan de Malart, pues sucedió que acudiendo contra el dicho 
legado al Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, Hipólita de Alemany, hija de Carlos Ros y 
Ortaffá, que casó con Buenaventura de Ortaffá y de Vilaplana, heredera ésta del patrimonio de 
Alemany, ganó el pleito y quedó pacífica poseedora de los derechos de la baronía de Salas: 
que después pasaron á la casa de Ortaffá, y á sus sucesores Antonio, Pablo y Fernando; y 
después Celestina de Ortaffá, nieta de D. Pablo y única heredera de D. Fernando de Ortaffá, 
fallecido en 1836, la cual casó con D. Joaquín de Miró y de March en 1838, cuya casa tiene 
aún sus derechos á las dos terceras partes del señorío de Salas; en cuanto á la otra tercera 
parte de los mismos que quedó por la familia Llupiá, parece pertenecer actualmente al condado 
de Perelada, con cuya familia se habrá confundido ó juntado”.  
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baronia sencera —jutjada il·legítima, recordem-ho— per part de Mariàngela 

Alemany (i. e. Fontanella i Safont, d’Alemany) i els seus durant el període 1644-

1692. Els deutes també anaven en sentit invers: els Llupià tard o d’hora es 

veurien confrontats a satisfer les pensions impagades dels censals per un 

capital global de catorze mil nou-centes seixanta lliures que Josep Ros els 

havia venut entre 1686 i 16981374. Estem parlant de molts milers de lliures en 

una i altra direccions.  

 

Aturem aquí la nostra narració, puix ja ens toca de massa lluny. Advertim a qui 

tingui interès per continuar-la que li tocarà localitzar i analitzar concòrdies entre 

Bonaventura Ortafà i l’Hospital de la Santa Creu, veure el primer i son fill Antoni 

de ruells —a causa d’una clàusula d’evicció subscrita amb el dit Hospital— rera 

els èxits litigiosos de Josepa Llupià, comprovar la duresa emprada per la 

maquinària gestora de l’Hospital cada cop que no es paguin puntualment les 

prestacions pactades, etc.1375 I, al suposat continuador del nostre exercici de 

reconstrucció històrica, li reapareixeran plets i litigants que podia creure 

superats. Per exemple, la priora i la comunitat de Jonqueres de Barcelona, 

contra les quals es giraran aquests Ortafà necessitats de liquiditat1376. El 29 de 

maig de 1739 intentaran reprendre una causa de Carles Alemany de Bellpuig II 

contra elles de la qual la peça més recent seria de 9 de gener de 1651. Tal gest 

dels nobles rossellonesos vindrà motivat per l’enlluernament que els 

provocaran les cinc-centes seixanta lliures anuals que les religioses estan 

traient del delme de Sant Esteve d’en Bas. Recordem que la priora i la 

comunitat havien venut un censal als Alemany des del 1573, que el 1608 

s’havien adjudicat la gestió d’una part de delme de Sant Esteve d’aquests 

Alemany per rescabalar-se dels impagaments, etc.? I que altres censalistes 

dels Alemany s’havien girat contra elles, puix tenien llurs crèdits garantits amb 

el tal delme? Doncs en aquest context, Carles Alemany de Bellpuig I no es 
                                                 
1374. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 221, fol. 31r-34r (30.III.1746), proveiria sobre els deutes a 
favor de Josepa de Llupià i reservaria els derivats dels censals de 1686 i 1698 per ser 
substanciats en una altra ocasió.  
1375. Un fil per on començar la reconstrucció és AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, items 
11 i 13-16, cartes de 28.IX.1746 i de 7.VIII, 11.IX i 9.X.1747 de Bonaventura d’Ortafà als 
administradors de l’Hospital i d’aquests a Ortafà (1.X.1747).  
1376. AHBC, Al·legacions jurídiques, 13/18 cit., de 1739.  
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quedaria al marge del dossier sinó que, el 1625, exigiria judicialment —potser 

amb el patrocini de Joan Pere Fontanella?— que la priora i el convent de 

Jonqueres dipositessin efectivament el preu de tres mil cinc-centes lliures 

pactat l’esmentat any 1608 i mai satisfet. S’aixecarien suspicàcies del fet que 

els Espuny haguessin pagat gairebé el triple per una altra part del delme de 

Sant Esteve d’en Bas amb aproximadament el mateix rendiment, etc. En 

definitiva, la priora i el convent de Jonqueres haurien de combatre en seu 

jurisdiccional la idea d’haver estat uns creditors particularment afavorits tot i no 

tenir els títols més privilegiats. Recuperarien una posició jurídica similar a la 

d’altres tants censalistes dels Alemany quan, el 13 de maig de 1648, una 

sentència declararia nul·la la venda del 1608 i condemnaria les monges a 

retornar a Carles Alemany de Bellpuig II la possessió de la seva part del delme 

de Sant Esteve d’en Bas i els corresponents interessos, etc. En definitiva, un 

altre litigi secular al qual no dediquem més vigílies. 
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APÈNDIXS DEL BLOC TEMÀTIC II 
 

I. Privilegi de doctorat de Joan Pere Fontanella, 15.IX.1597 
ACA, Cancelleria, registres, vol. 4722, fol. 55v-56v. 

 
Nos Philippus etc. 
Nos Laurentius etc. viros eruditos in unaquaque facultate debitis honoribus 
titulisque decorari opere pretium exhistimamus ut ipsi laborum suorum premia 
recipiant et alij ad literarum ornamenta adipiscendum incitentur juris praecipue 
interpretes quorum auctoritate prudentia atque consilio regna et imperia 
reguntur et in pace tuentur. Cum igitur vos dilectum regium Joannem Petrum 
Fontanella villae Oloti gerundensis dioecesis in jure civili baccallaureum die 
noctisque in gimnasio generali Illerdensi per plures annos evigilasse totisque 
viribus et summa cura et studio vaccasse in eoque prestanti ingenio et solertia 
plurimum profecisse intelleximus dignum et idoneum esse judicavimus ut in 
dicto jure civili doctoris titulum et insignia reciperetis certiorati quippe fuimus de 
predictis per magnificum et dilectum consiliarium regium Joannem Sabater I. V. 
D. regiam cancellariam regentem in dictis Principatu et Comitatibus cui vive 
vocis oraculo super exhamine vostro commitionem fecimus ipse enim de 
pluribus et subtilissimis juris civilis questionibus et illius appicibus per viam 
privati exhaminis adhibitis per eum? nonnullis egregijs viris jureconsultis et 
regijs consiliarijs vos interrogando eruditionis et doctrinae vestrae justum 
periculum fecit vosque subtiliter acuteque ad omnia respondisse nobis retulit 
plenamque et integram rationem reddisse ut egregium juris consultum decebat 
adeo quod ab omnibus tanquam benemeritus et valde condignus et nemine 
discrepante doctor in jure civili judicatus fuistis. Nos igitur tali relatione /56r/ 
alijsque respectibus et causis moti thenore presentis cartae regiae ac de regiae 
potestatis plenitudine vos dictum Joannem Petrum Fontanella cuius preter 
peritiam virtutes ac integerrimi mores fidedigno testimonio aprobantur tanquam 
benemeritum et valde condignum et nemine discrepante ut prefertur in jure civili 
doctorem facimus constituimus creamus et pariter declaramus dantes et 
concedentes vobis auctoritatem et potestatem insignia doctoralia in jure civili 
recipiendi cathedram magistralem asendendi ac jus civile publice et private 
legendi exponendi interpretandi declarandi glosandi advocandi consulendi et 
patrocinandi omniaque alia et singula faciendi que ad verum et legitimum juris 
civilis doctorem pertinent et spectant eique conveniunt et decent volentes 
propterea quod de cetero vos dictus Joannes Petrus Fontanella gaudeatis et 
utamini omnibus et singulis gratijs libertatibus privilegijs preeminentijs 
prerogativis honoribus favoribus immunitatibus et exemptionibus quibus ceteri 
quarumcumque universitatuum collegiorum ac studiorum in jure civili doctores 
potiuntur ac uti potiri et gaudere consueverunt potuerunt et debuerunt. 
Mandantes per hanc eandem cartam regiam quibusvis offitialibus regijs quavis 
auctoritate potestate et offitio fungentibus et alijs quibuscumque personis et 
subditis regijs presentibus et futuris requirendos tamen requirentes sub incursu 
regiae indignationis et irae penaeque florennorum auri Aragonum mille regijs 
inferendorum erarijs quod vos dictum Joannem Petrum Fontanella pro doctore 
in jure civili hab[e]ant teneant reputent honorificent atque /6v/ tractent haberique 
teneri revereri honorari reputari atque tractari faciant per quoscumque vosque 
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libere uti et gaudere sinant et permitant dictis praelationibus praerogativis 
exemptionibus privilegijs libertatibus immunitatibus praeeminentijs favoribus 
honoribus et alijs supradictis et quibusvis alijs quibus alij in jure civili doctores 
de jure vel de facto aut consuetudine vel alias uti et gaudere possunt 
consueverunt et debent chartamque regiam huismodi et omnia et singula in ea 
contenta vobis dicto Joanni Petro Fontanella teneant firmiter et observent 
tenerique et observari inviolabiliter faciant per quos deceat nec secus agant fieri 
ve permittant ratione aliqua sive causa in cuius rei testimonium presentem fieri 
jussimus regio comuni sigillo impendenti munitam." 
 
 

--- 
 
II. Transcripció d’una còpia dels capítols signats el 31.III.1598 amb motiu 
del matrimoni entre Joan Pere Fontanella i Margarida Garraver a Besalú  

AHBC, Saudin-Fol.-82/13 
—Advertim que conté força relliscades, però és l’única versió que s’ha pogut 

localitzar— 
 
/fol. 1r/ “[a] In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Joannes Petrus 
Fontanella ll. doctor filius llegitimus et naturalis hon.e Joannis Fontanella 
mercatoris ville Oloti et domine Chatarinae quondam prime illius uxoris ex una 
et Margareta Garraver domicella filia llegitima et naturalis honore. Joannis 
Garraver etiam mercatoris ville Perpiniani Elnensis diosesis et domini Yolantis 
Garravera quondam illius uxoris partibus ex altera gratis et ex certa scientia 
confitemur et recognoscimus una pars nostrum altera et nobis ad invicem et 
vicissim quod de et super matrimonio infrascripto Spiritus Sancti gratia 
mediante tractato et concordato prout (sic, quod) inter nos dictas partes fuerunt 
firmata et jurata capitula in lingua vulgari materna hujusmodi thenoris:  
[b] En nom de Déu Jesucrist sie amén. De y sobre lo matrimoni devallscrit per y 
entre les pars devall mencionades són estats fets, hinits y firmats y jurats los 
capítols y pactes del tenor següent.  
[c] Primerament, és concordat que sia fet matrimoni entre lo magnífic senyor 
micer Joan Pera Fontanella en lleis doctor, fill llegítim y natural de l’honorable 
mosèn Joan Fontanella, mercader de la vila de Olot, y de la senyora Chaterina, 
quondam primera muller sua, de una part, y la senyora Margarida Garravera, 
donsella, filla llegítima y natural de [l’]honorable mosèn Joan Garraver, 
mercader de la vila de Perpinyà, bisbat de Elna, y de la senyora Violant 
Garravera, quondam muller sua, de part altra, lo qual matrimoni sie celebrat ab 
paraules de present aptes e sufficiens a celebrar matrimoni e aprés sie 
solemnisat en fas de santa mare Isglésia [e] consumat segons la disposició y 
ordinació de les sacres institucions.  
[d] Item, és pactat y concordat entre las dites pars que lo dit mossèn Joan 
Fontanella, per favor y contemplació del present matrimoni y altrament, en 
aquell mellor modo /1v/ y forma que de dret o altrement fer se puga, dóna ab 
donació pura, irrevocable, que·s diu entre vius, al dit senyor micer Joan Pere 
Fontanella, son fill, y als seus y a qui voldrà, tot lo seu mas Roig, lo qual té y 
poceeix, situat en la parròquia de Sant Joan Ces Fonts, de la baronia y terme 
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de la vila de Castellfolit del present bisbat de Gerona, so és, la casa o cases del 
dit mas, ab totas las terras, honors y pocessions de aquell, tant cultes com 
incultes, heremes y boscoses y de oliveres y vinya plantades, y ab tots los drets 
y pertinèncias de aquell, la qual donació fa al dit fill seu perpètuament a totes 
ses voluntats faedores, com millor dir y entendre se puga, ab clàusula [de] 
constitut, ab cessió de drets y altres clàusules necessàries en senblant posar 
acostumades, ab jurament, renunciant a las lleys per les quals donacions per 
causa de ingratitut o altrament se poden revocar. E lo dit senyor micer Joan 
Pera Fontanella la dita donació ab moltes gràcies y besament de mans del dit 
senyor pare accepta, sens emperò prejudici dels drets y accions li competeixen 
y pertanyen o competir y pertànyer pugan li (sic, o) podran ara o en sdevenidor 
en y sobre la heretat y béns del dit mossèn Joan Fontanella, son pare, y de la 
dita senyora Chatarina, sa mare, y que foren de l’honorable mosèn Joan 
Fontanella, quondam son avi, als quals no se entén prejudicar.  
[e] Item, és pactat y concordat que lo dit mossèn Joan Garraver, mercader de la 
dita vila de Perpinyà, per favor y contemplació del dit matrimoni y altrement, en 
aquell millor modo y forma que de dret o altrement fer se puga, dóna<r> ab 
donació pura y irevocable, que·s diu /2r/ entre vius, a la dita senyora Margarida, 
donsella, filla sua y de la dita senyora Violant quondam primera muller sua 
llegítima y natural, perpetualment, de una part, ara de present, mil lliuras 
moneda barcelonesa, y de altre part, aprés emperò son obse (sic, òbit) y no 
abans, la hereta y, heretant, li dóna ab donació pura, irrevocabla, que·s diu 
entre vius, a la dita senyora Margarida filla sua, tots y sengles béns, drets, 
veus, noms y accions, mobles e immobles, presens y esdevenidors, [h]aguts y 
per [h]aver, hontsevulla que sian y a ell pertanyen o pertànyer pugan, ara y en 
sdevenidor, en qualsevol manera, lo qual heretament y donació, aprés emper[ò] 
són obse (sic, òbit) y no abans, fa a la dita senyora Margarida filla sua 
perpetualment, a totes sas voluntats faedores, com millor y enténdrer se puga, 
ab los pactes emperò, vincles, condicions y salvetats següents: E primerament, 
lo dit senyor Joan Garraver, donador dalt dit, se reserve que tot lo temps de sa 
vida natural sie senyor potent y usufructuari de tots los dits béns que dalt li 
done, axí en tal manera que sia ususfructuari de tota la dita heretat y béns de 
què fa lo present arrendament (sic, heretament), y assò tot lo temps de sa vida 
natural, e finida la vida natural de ell dit donador tot lo dit usdefruyt sie finit y 
estint y a la propietat se ajuste e consolide. E més, se reserve lo dit Joan 
Garrever cent ducats moneda barcelonesa, dels quals puga testar y disposar y 
altrament ses líberes voluntats fer. E axí, ab los dits pactes y condicions, lo dit 
donador fa lo dit heretament y donació a la dita senyora Margarida, filla sua, ab 
clàusula [de] constitut, cessió de drets y altres clàusules necessàries en 
semblans posar acostumades, ab jurament, renunciant a les lleys per les quals 
donacions per causa /2v/ de ingratitut o altrament se poden revocar. 
[f] Item, és pactat y concordat que lo il·lustre y molt reverent senyor Francesch 
Garraver, per la gràcia de Déu abat del monestir de Sant Pere de la present vila 
de Besalú, oncle paternal de la dita senyora Margarida, per molts agredables 
serveys que de la dita senyora Margarida, neboda sua, té rebuts y de aquí al 
devant spere a rébrer, y per favor y contemplació del dit matrimoni y altrement, 
en aquell millor modo y forma que de dret o altrement fer se puga, dóna ab 
donació pura, irevocable, que·s diu entre vius, a la dita senyora Margarida, 
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naboda sua, tres-centes lliuras moneda barcelonesa, la qual donació li fa com 
millor se pot dir y entendre, a sa y bon enteniment de ella, dita senyora 
Margarida, a totes les sues voluntats, prometent aquella tenir y [h]aver per 
ferma y agradable, y en aquella no contrevenir per causa de ingratitut o 
altrement, ab jurament, renunciant a les lleys per les quals donacions per causa 
de ingratitut revocar se poden.  
[g] Item, és pactat y concordat que la dita senyora Margarida, acceptant la dita 
donació dels dits senyors pare y oncle seus respectivament, ab concentiment y 
voluntat dels dits senyors pare y oncle seus <aporta> y de alguns altres parens 
seus, aporta y constitueix en dot y en nom de dot al dit senyor micer Joan Pera 
Fontanella, sposat seu esdevenidor, en temps de ses núbties, les dites mil-y-
tres-centes lliures y tot lo que dalt los dits senyors pare y oncle seus dalt li [h]an 
donat, y de altre part tots los béns seus mobles e immobles que foren de la dita 
senyora Violant quondam mare sua, y alguns altres béns seus mobles 
inextimats, conforme serà continuat en un memorial sobre de assò faedor, /3r/ y 
altres qualsevols béns seus, axí que les dites coses tingan y poseescan los 
[dos] tant quant viuran, com se pertany entre marit y muller. Per semblant modo 
y forma, lo dit senyor micer Joan Pera Fontanella a les dites coses aquelles 
llohe y ferma, y de grat y de certa cièntia fa, sent aquestes coses de 
concentiment y voluntat del dit senyor pare y de altres parens y amichs seus, 
aporta y constitueix en donació y en nom de donació o axovar que·s diu per 
núbcies a la dita senyora Margarida, sa sposa esdevenidora, altretant en valor 
de sos béns com ella dalt en dot li [ha] aportat, axí que la dita donació tinguen y 
poseescan los dos tant quant viuran, segons se pertany entre marit y muller. 
[h] Item, és pactat y concordat que lo dit senyor micer Joan Pera Fontanella 
convé y promet que, en tot cas de restitució de dot, ell y los seus restituiran lo 
dit dot, en cas que [h]age lloch, a la dita senyora Margarida y als seus y a qui·s 
pertanyerà, y per·so ne obliga tots y sengles béns y drets seus, mobles e 
immobles, presens y esdevenidors, [h]aguts y per [h]aver, los quals en cas de 
restitució ella tinga o puga tenir obligats y hipotecats, ab infans ho sens infans, 
ab altre marit o sens marit, fins a tant que íntegrament sie satisfeta en tot lo dit 
dot, y los fruyts que entretant fasse y rebrie no li sien comptats en recompensa 
del dit dot y excreix, per donació que ara de present li fa de dits fruits per favor 
del present matrimoni y per los càrrechs de aquell. 
[i] Item, és pactat y concordat que, en cas de disolució del dit matrimoni, totes 
les robes y joyells de la persona /3v/ de ella dita senyora Margarida que 
leshores tindrà sien sues y dels seus, exceptat lo vestit nubcial o millor y los 
joyells <de la persona de la dita sra. Margarida que leshores tindrà sien sues y 
dels seus exceptat lo vestit nubcial o millor y los joyells> (sic. iter.) de or, 
argent, coral, perles y pedres precioses, les quals resten al dit senyor micer 
Joan Pera Fontanella y als seus, com és acostumat. 
[j] Item, és pactat y concordat que los dits senyors micer Joan Pera Fontanella 
y senyora Margarida Garraver, sposats sdevenidors, se fan donació y excreix 
ha (sic, lo) hu a l’altre y l’altre a l’atre, so és al més vivent d’ells dos, de dos-
centas lliuras moneda barcelonesa, faltant emperò sense fills ni filles.  
[k] Item, és pactat y concordat que lo<s> dit<s> senyor<s> Joan Garrever y lo 
dit molt il·lustre y molt reverent senyor abat Garrever convenen y prometen 
pagar les dites mil y tres-centes lliures de dita moneda per ells respectivament 
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dalt a la dita senyora Margarida filla y neboda llur respectivament donades al dit 
senyor micer Joan Pera Fontanella, gendre y nebot llur esdevenidor, de aquella 
manera, ço és lo dit senyor Joan Garrever les dites mil lliures de assí al die o 
festa de Nostra Senyora de agost més propvinent, y lo dit il·lustre y molt 
reverent senyor abat Garraver les dites tres-centes lliures en tres iguals pagues 
de aquesta manera, ço és, cent lliures del dit die o festa de Nostre Senyora del 
mes de agost primer vinent a un any leshores primer vinent; y altres cent lliures 
del dit die o festa de Nostre Senyora del mes de agost primer vinent a dos anys 
leshores primer vinent; y altres cent lliures del dit die o festa de Nostre Senyora 
del mes de agost primer vinent a tres anys leshores primer vinent, y assò 
prometen ab obligació de tots llurs béns y altres clàusules y renunciacions 
necessàries, a coneguda del notari debaix scrit, ab jurament. E més volen les 
dues parts y quiscuna de ellas y los /4r/ dalt nomenats y a cascú d’ells que dels 
present[s] capítols y coses en ell contingudes per lo notari debaix scrit sien 
fetes y dictades y a les dites parts y a quiscuna d’elles y altres que [h]i tingan 
interès lliurades, cartes de donacions y nubcials difinicions y debitoris e altres 
de aquí resultants, ab totes y sengles clàusules, renunciacions y stipulacions y 
altres en semblants posar acostumades, a coneguda del notari debaix scrit, 
substància del fet no mudada, les quals coses y instruments d’equí resultants 
ab la ferma dels present[s] capítols sien [h]aguts per fermats, llohats y jurats, 
segons que ab lo present aquells y quiscú d’ells ferme[n], llohan y juran. Et ideo 
nos dicte partes laudantes approbantes etc. 

 
--- 

 
III. Establiment de la notaria pública de la vila, batllia i vegueria de Besalú 

a Joan Pere Fontanella per part de l’abat Benet Fontanella, 2.I.1614  
(fragment inicial, amb la motivació de l’acte) 

ADG, Processos moderns, item 5086 o  
AHG, Notaries de Girona, GI-05/920, fol. 29r-36r  

—amb petites discrepàncies que no afecten la intel·lecció del text— 
 
“Noverint universi quod nos frater Benedictus Fontanella Sacrae Theologiae 
Doctor Dei et Apostolicae sedis gratia abbas monasterij Sancti Petri villae 
Bisulduni ordinis sancti Benedicti diocesis Gerundensis ad Romanam 
Ecclesiam nullo medio tam in capite quam in membris pertinens et subiectus. 
Scientes et attendentes nos ratione dictae nostrae abbatialis dignitatis habere 
tenere et possidere tam ad utile quam etiam ad directum et alodiale dominium 
totam scribaniam notariae publicae dictae villae vicariae et baiuliae Bisulduni et 
parrochiarum intra eas concistentium cum suo districtu et cum plenissima 
facultate et potestate conficiendi et testificandi et per substitutas personas a 
nobis seu successoribus nostris habiles et ad id idoneas recipere conficere 
faciendi quaecunque acta instrumenta et scripturas publicas testamenta 
codicillos et alias ultimas voluntates et personas ipsas in ea ponere substituere 
et seu illas in ea in notarios et tabelliones publicos auctoritate nostra creare pro 
libito voluntatis ach etiam et cum facultate quod nullus clericus nech alius possit 
intra dictam villam et vicariam et bajuliam Bisulduni et parrochias inibi et intra 
easdem consistentijs etiam quacunque auctoritate regia vel alia muniti contra 
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voluntatem nostram et dicti notarij in ea substituti positi et creati recipere nech 
conficere aliqua acta instrumenta testamenta codicillos et alias ultimas 
voluntates nech scripturas publicas aliquas et sub penis inde expressis prout in 
regijs et alijs privilegijs dicto nostro monasterio et eius abbatiali dignitati et 
abbatibus pro tempore existentibus ac illius monasterio concessis et alijs haec 
et alia quamplurima latius habentur de qua quidem notaria cum eius districtu et 
cum facultatibus et potestatibus praedictis insequendo modum et formam a 
predecessoribus ab inmemoriali tempore citra et ultra in his observatis vobis 
magnifico Joanni Petro Fontanella iuris utriusque doctore civi Barcinonae causis 
et rationibus infrascriptis et alijs animum nostrum moventibus stabilire 
decrevimus dictam notariam ad vitae vestrae decursum et post eam uni ex filijs 
vestris aut alteri per vos tam in vita quam in morte nominando ac illi etiam cui 
per dictum filium vestrum vel alium per vos nominandum relictum in vita vel in 
morte etiam fuerit totam dictam notariam et scribaniam notariae publicae villae 
et vicariae et bajuliae Bisulduni et parrochiarum eiusdem sub canone annuo 
sive pencione ac censu annuo septuaginta librarum monetae Barcinonae 
solvendarum anno quolibet terminis et solutionibus infra expressis scilisset 
administratoribus et procuratoribus tecae comunis dicti nostri monasterij viginti 
quinque libras quas reverendus Dalmatius abbas quondam predecessor noster 
instrumento recepto in eadem notaria nona die mensis junij anno a Nattivitate 
Domini millesimo tercentesimo nonagesimo quarto donavit super redditibus 
dictae notariae et assignavit convertendas cum nostro concensu in ornamentis 
et jocalibus et operibus nostrae ecclesiae Bisulduni quae quidem donatio et 
assignatio fuit auctoritate apostolica confirmata per bonae memoriae 
Benedictum Papam decimum tertium decimo quarto chalendas junij pontificatus 
sui anno duodecimo et reverendo conventui dicti nostri monasterij decem octo 
libras pro celebratione missae quotidianae perpetuis temporibus celebrari 
mandatae in ecclesia dicti monasterij per dive recordationis Petrum regem 
Aragonum procuratorem et reverendo sacristae dicti monasterij triginta solidos 
pro administratione celebrationis dictae missae et reverendo piaterio dicti 
monasterij quindecim libras barcinonenses et nobis et dictae nostrae abbatiali 
dignitati decem libras et decem solidos monetae Barcinonae[.] Attendentes 
quod per non nullos auctoritate regia vel alias plurima inferuntur seu inferri 
cominantur dampna et preiuditia dictae notariae et illius proprietati per 
consequens nobis et dicto nostro monasterio et conventui eiusdem tam in dicto 
censu quam alias ac etiam dicto notario in suo usufructu quia quidam temeritate 
ducti et contra jus nostrum et dictae nostrae notariae attentant de facto intra 
dictam villam vicariam et bajuliam et parrochias earundem recipere et conficere 
de dictis actis seu instrumentis et forçan de ultimis voluntatibus volentes et 
magno conatu attentantes nos et dictam notariam nostram et notarium illius 
privare et perturbare vexare et molestare in nostra antiqua pocessione in qua 
sumus et predecessores nostri fuerunt pro observatione dictorum privilegiorum 
et concessionum et alias ab immemoriali tempore citra et ultra conficiendi dicta 
acta testamenta codicillos scripturas publicas ac instrumenta publica non 
verentes incidere in penas in dictis privilegijs adiectas ac alias a jure concessas 
contra perturbatores huiusmodi et similia attentantes. Attendentes etiam et 
conciderantes quod licet in nostri favorem in Regia Audientia principatus 
Cathaloniae declaratus districtus dictae notariae pendet tamen aduc a sententia 
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inde lata causa suplicationis et ulterius fuerunt alique reservationes in 
preiuditium dicti districtus in eadem sententia appositae et nichilominus non 
cessant molestatores notariorum qui instrumenta clam recipiendo intra terminos 
districtus conantur prorsus destruere et anichilare quibus preiuditijs et 
perturbationibus si per nos efectu debito et cum maxima diligentia non 
provideatur speratur dictae notariae et districtus ac census praedicti annui et 
aliorum jurium nostrorum totalis ruina et diminutio. Attendentes insuper quod 
vos dictus magnificus Joannes Petrus Fontanella utriusque iuris doctor vos 
obtulistis per vos et vestros in dicta notaria successores in vim stabilimenti 
infrascripti si modo ac forma infrascriptis illud vobis et filio aut alteri per vos 
nominando et illi qui per nominatum a vobis ad idem electus fuerit quomodolibet 
succedenti ut supra dicitur fiat intendere et magnopere pro viribus vacare ad 
defentionem dicte notariae et jurium privilegiorum et concessionum illius 
dictosque molestatores et perturbatores pro viribus evitare et illis resistere 
justitia mediante quantum in vobis et dictis vestris in his successoribus fuerit et 
pro viribus poteritis dum tamen littes sive causae quae pro defentione dictae 
notariae et jurium et privilegiorum illius supportare contigerit expensis 
comunibus vestris magnifici Joannis Petri Fontanella et dictorum successorum 
vestrorum fiant ducantur et prossequantur ac laboribus et industria per vos et 
dictos vestros successores in dicta notaria si videatur prout melius expedire 
videatur sine spe alicuius mercedis seu salarij quoad labores et industriam per 
vos et dictos successores vestros conjunctim seu divisim in his prestari 
quodque vos etiam et dictos vestros successores post obitum vestrum in his 
cum dicto stabilimenti instrumento astringetis ad eadem agendum faciendum et 
defendendum pro ut vos obtulistis. Item ultra praedicta exsolvetis pro intrata 
huiusmodi stabilimenti quinquaginta libras barcinonenses ponendas et 
convertendas per nos in uno jocali et ornamento ecclesiae dicti monasterij nobis 
bene viso. Scientes preterea et attendentes quod durante vita vestra et 
dictorum successorum vestrorum et forsan postea nullus reperietur qui pro 
defentione dictae notariae labores ipsos et expensas huiusmodi solvat et 
solvere se offerat ac onus tale in se assumere vellit. Attendentesque insuper 
quod ab immemoriali tempore citra et ultra predecessores nostri in dicto 
monasterio dictam notariam ad unius et plurium vitarum decursum semper 
stabilierunt et soliti fuerunt stabilire et in ea notarios creare et sich quod nobis 
est licitum atque permissum ac etiam successoribus nostris post vitae vestrae 
decursum stabilire alteri etiam ad vitae decursum illam dum casus evenerit et 
sich successivis temporibus pro ut [h]actenus praedecessores nostri ab 
inmemoriali tempore citra et ultra ut sepe diximus facere consueverunt cum 
intrata bene visa que saltim pro nunch. Attenta tam grandi prestatione dicti 
annui census nimia judicanda venit et judicari potest censu prenominato. 
Attendentes inquam quod vos tam pro vestri ususfructus conservatione si 
premissis per vos petitis et oblatis respective concedatur quam alias credimus 
et pro certo tenemus et reputamus pro majori eficatia quam quivis alius et 
maioribus voluntate respectu afectione et amore premissa et oblata per vos 
cum efectu et maxima diligentia vestra et dictorum vestrorum successorum pro 
observantia huiusmodi vestrae promissionis et obligationis negotium defentionis 
dictae notariae et jurium illius suscipiet incrementum quibus omnibus et singulis 
legittime attentis et concideratis alijsque inde legitime conciderandis volentes 
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indempnitati nostrae et dicti nostri monasterij et conventus consulere et pro 
posse succurrere pro exoneratione concientiae nostrae et alias omni meliori via 
modo et forma quibus potuimus praedicta omnia et singula exposuimus dicto 
nostro conventui et habito cum illo et singularibus illius personis diversis 
tractibus et colloquijs et premissis omnibus et singulis legitime concideratis et 
attentis et alias reperimus quod si sich fiat prout a vobis petitum fuit cum 
obligationibus praedictis et sub alijs modis et pactis et conditionibus inferius 
exprimendis et expressandis in nostram et dicti nostri monasterij et conventus 
cedet et resultabit utilitatem...”. 
 

--- 
 

IV. Document exculpatori general dels dirigents de la Diputació del 
General del trienni de 1620 per ser exhibit en el marc de la visita iniciada 

l’agost de 1623. Atribuït a Joan Pere Fontanella. 
ACA, Generalitat, VG-71 (12.I.1624) 

 
"Ab la communicatió que s'és donada als deputats y oÿdors de comptes del 
trienni proppassat de las querelas que contra d'ells se són fetas y 
fabricadas en la present visita, a més de la deffença particular que entenen 
donar y donaran en cada una de ditas querelas, diuhen y donan per 
general deffença lo que segueix, volent que la present supplicatió sia 
posada entre las deffenças de quiscuna querela, y que en las sentèntias 
diffinitivas proferidores en quiscuna de ditas querelas se n’hage la rahó 
que·s deu, y lo qui compar exhibeix sa potestat ut inseratur: 
Primo, diuhen y deduheixen dits olim deputats y oÿdors, ans expressament 
protestan, que no volen ni entenen per ninguns actes dels que faran 
consentir en ningunes persones, axí dels nou de la visita com dels 
magnífichs assessors, que·ls puguen ésser suspectes per qualsevol 
causes y rahons, ans volen que·ls reste lo dret salvo y il·leso per a què, en 
son temps y quant los aparexerà, ans de las sentèntias puguen deduhir de 
ditas suspitas. 
Secundo, diuhen y deduhexen que han vist en moltas de ditas querelas 
que se són fundadas y fornidas ab relations de certs pretesos calculadors 
qui diuhen que per orde de vostres senyories i mercès han mirat y 
regonegut llibres, memorials y papers, y en ells han trobat de la manera 
refferexen, carregant a dits olim deputats y oÿdors sens mostrar de hont se 
és tret lo que ells diuhen y referexen, sinó per tant com ells ho diuhen, al 
“dicho” dels quals no·s deu en ninguna manera donar fe ni crèdit, axí 
perquè no consta que sien calculadors que vostres senyories i mercès los 
hagen donat tal càrrech, ni tampoch fan la relatió mijensant jurament com 
deurien, y sobretot no consta de veritate facti, y no és rahó que en una 
cosa de tanta importàntia, que van sommas y haziendas de personas, se 
estigue en unas relations que de dret no fan fe en la forma que són estadas 
fetas. 
Tertio, adverteixen que en moltas de ditas querelas se han comesas moltas 
nul·litats, axí en respecte de què les que són fundadas y fetes ab 
testimonis no tenen los requisits necessaris de la certifficatòria del notari 
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que·ls conexia o altri per ell, y també en respecte de què són querelats los 
dits diputats y oÿdors de una cosa ab la supplicatió del procurador fiscal de 
la visita y després se és fornida la querela de altre cosa que no estava ni·s 
contenia ab la supplicatió del fisch, y axí mateix també les interrogations 
que en moltas de ditas querelas se són fetas als dits olim deputats y oÿdors 
són differents del que conté la querela, y no van totes ajustades a la 
querela, que, <h>o contenen matèria different o més o menys del que hi ha 
en la querela, lo que, essent axí, volen dits olim diputats y oÿdors y 
suppliquen se n’haja en llur favor la rahó que·s deu. 
Item, com hi hage moltas querelas de una mateixa matèria eo dependent la 
una de l'altre [i es] seran fetas provas en las unas y perventura no en las 
altras, demanan y suppliquen dits olim deputats y oÿdors sie haguda rahó 
de las provas de las unas querelas per las altras, com si en totas fossen 
ygualment fetas ditas provas.  
Item, per quant en moltas querelas se veu estar aquellas fundadas sobre 
quantitats de diners donadas als officials del General, que no és rahó, si 
són maldonadas, les paguen los deputats sinó los officials que les han 
rebudes, essent majorment de jurisdictió d'est tribunal, com ho són, y las 
querelas directament contra d'ells se havian de fer, y no contra dels 
deputats, qui no han comès en assò dol ni frau. Per·ço suppliquen en dit 
cars que no·s sien ben gastades algunes quantitats sia manat als officials 
les restituhescan y no als dits olim deputats y oÿdors. 

Y finalment diuhen y deduhexen dits olim deputats y oÿdors que no és llur intent 
consentir tacite ni expressament en ninguna cosa que·ls sia prejudicial, volent, 
com està dit, y supplicant que de tot se n’hage la rahó que·s deu…" 

 
--- 
 

V. Dedicatòria al lector del primer volum (ed. 1639) de l’obra de Joan 
Pere Fontanella Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones  

 
“Scribo rerum per Senatum Cathaloniae iudicatarum exempla, et quos ex sacri 
illius auditorij velut hortis, collegi sententiarum flores, offero. Et si, quis tu es, qui 
tantos spiritus tibi sumis, inquies? Ille ego, quem in alijs multis, et in hac 
praesertim scriptione fuisti saepius, nec sine approbatione, quod aestimo, 
expertus, reddam. Non est Senator, aut Regius Consiliarius, sicut solent esse, 
huius aedificij architectus, sed qui tamen tot annos versor, et curioso mentis 
oculo quotidie vagor per latos, laetosque decisionum campos, (Hic meus 
Genius in alijs satis comprobatus, huic potius, tanquam certiori, et firmiori, quam 
alij cuicumque, quantumvis aliter laudabili, studio incumbere): Cur igitur non 
mihi etiam fas intelligere, et iudicare aliquid in istis? Quia non interfuisti? Non 
ita: nam ea, de quibus hic agitur, copiosiori ex parte fuerunt sub patrocinio meo 
discussa, meque tutante decisa. Suggessi ego materiam, tulit Senatus iudicium; 
fodi terram, approbavit operam; colui segetes, misit ille falcem. Nec quod in 
reliquis non fuerim, dum fierent, in aliquo cooperatus, mea defuit opera, meus 
effugit labor; quia notum, resolutiones per Senatum nobis hic non tradi, sicut in 
aliquibus alijs mundi partibus, iam in iure fundatas, iam iurium allegationibus 
corroboratas: id etenim muneris relinquitur ijs, qui illas in lucem postea mittere 
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contendunt. Unde congesta est satis copiosa rerum iudicatarum messis. Super 
eis diu, noctusque invigilans, et quasi cubans hoc illarum collegi, confecique 
volumen, quo mox sequentur alia, si concesserit bonorum largitor communis 
parens. Ex quibus, qualis Cathaloniae Senatus, deprehendes, et qualiter nulli 
alij postponendus, iudicabis, ni, quod execror, per manus meas dispensatae 
misere vilescant, et pulcherrimum nitorem suum, et candorem amisisse 
videantur. Et si, non ingrediebaris Senatum, nec in eo praesens eras, dum haec 
tractarentur, deciderentur, resolverenturque, iterato replices? Non inficior, 
ideoque nec secretiora Senatus, aut internos eius sensus mihi vindico: sed id 
quidem non necessarium ad meam scriptionem autumo; quia disceptationes 
cum Senatu super istis frequentes, et oracula docta, quae dein cum decidendi, 
ut aimus, rationibus ex lege municipali requisitis, causas dicendo, et ambigua 
illarum facta dirimendo, in publicum prodeunt ab eius ore, sat iudico, ut mihi hoc 
genus scribendi permittatur. Itaque pergam audacter, nec vacillanti pede, in 
incepto. Quod si probe, et iudicio a me fiet, nemo damnet: sin aliter, tum ego 
quoque nihil negem, quisquilias volantes, ut quidam doctus aiebat, et venti 
spolia haec esse, ac digna quidem ut piperis sint cuculli. Sed utrum horum sit, 
iam res docebit: servient ad minus, ut cum denegetur diu vivere, relinquamus 
saltem aliquid, quo nos vixisse testemus. Haec cum alijs huius generis volumina 
excipe interim, benigne lector, dum promissum testamentum illustratum 
perfectius paro, et si, quod opto, aliquid tibi profui meo labore, Deum pro me 
ora. Nam, ut bene quidam:  
Humana cuncta sumus, umbra, vanitas 
Et scoenae imago, et verbo ut absolvam, nihil.  

 
--- 

 
VI. Transcripció d’una còpia del segle XVIII del testament hològraf de Joan 

Pere Fontanella, de 27.XII.1640 —1641 a l’època—) 
AHSCP, Herència de Carles d’Alemany, item 4 

 
Nota: Introduïm entre claudàtors uns identificadors de les diverses clàusules de 
l’instrument. Tots es corresponen amb els paràgrafs del document transcrit, tret 
del darrer, de la nostra factura ‘ratione materiae’. 
 
[a] En nom de Nostre Senyor Déu sia y de la sua Santíssima mare Maria y dels 
gloriosos Sant Joan Baptista y Sant Joan Evangelista, particulars y especials 
patrons y advocats meus, y de tots los sants y santas de Paradís, amén. 
[b] Yo, Joan Pere Fontanella, en drets doctor, ciutedà honrrat de Barcelona, fill 
llegítim y natural dels quondam Joan Fontanella, negociant, y Catharina, muller 
sua, de la vila de Olot, bisbat de Gerona, estant, per la gràcia de Déu, sa de 
mon cors y enteniment, ab ma natural y ferma loqüela, fas y orden aquest meu 
últim y vàlido testament, en lo qual disposo de mos béns com a baix se dirà, y 
assò en lo millor modo y forma que de dret puch y dech disposar. 
[c] E primerament encoman ab moltas veras la mia ànima a Déu Nostre 
Senyor, qui de no res la ha criada, suplicant a sa divina magestat per los mèrits 
de la sua santa mort y passió, en què confio, vulla perdonar-me mos pecats, 
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dels quals tinch tot lo pesar que puch, per haver ofès a un Déu tant bo, y 
colocar la mia ànima en Paradís.  
[d] Elegesch en marmessors y executors de aquest meu testament y última 
voluntat mia a la senyora Margarida Fontanella y Garraver, charíssima muller 
mia, al doctor micer Joseph Fontanella, mon fill, a la senyora Magdalena 
Fontanella y Çafina (sic, Çafont o Safont), muller sua, a Mariàngela Jaubert, 
també filla mia, y a Francisco Fontanella, estudiant en lleys, fill també meu, 
donant-los tota aquella facultat y poder que menester sian a tots junts o a la 
major part de aquells; entès emperò que, en cars fossen discordes, lo que no 
crech, praevàlega sempre lo vot y parer de la senyora dita muller mia, encara 
que sia sola, sens tenir obligació de cridar a ningú dels altres si no li aparexerà, 
perquè confio molt que ella, que tants anys ha viscut ab mi, procurarà en tot 
descarregar ma conciència. 
[e] La mia sepultura vull sia en la iglésia parroquial del gloriós apòstol Sant 
Jaume de la present ciutat de Barcelona, de ahont só[c] parroquià, en lo vas 
tinch fet devant lo altar major en lo praesbiteri, si moriré dins Barcelona o cerca 
d’ella, y si en altra part que fos dificultós portar lo meu cors a Barcelona, o per 
altre qualsevol respecte aparegués no convenir o no importar, yo ho deixo a 
líbera disposició de dits mos marmessors en la forma dalt dita, que lo cors de 
un tant gran pecador com yo prou gran caritat rebrà que l’enterren en terra 
sagrada, ahont se vulla que sia. 
[f] Encontinent que la mia ànima sia separada del meu cors vull me sian ditas y 
celebradas cent missas ab la major diligència que·s puga en altars privilegiats, 
no exclohent que després no puga ma muller fer-me’n dir més segons li 
aparexerà, però sian aquellas cent de prompte, y que per medi d’elles tinga 
Déu Nostre Senyor misericòrdia de mi. 
[g] Desig que tot lo que yo deuré sia encontinent pagat y satisfet, encara que al 
present, per la gràcia de Déu, no pens deure cosa de concideració a ningú; sols 
me resta satisfer a la marmessoria del quondam micer Francesch Pere Rubí, y 
fins vuy no havent los marmessors pogut cumplir a nostra obligació, per lo qual 
encarrega (sic, encarreg o encarrego) molt als demés que, si quant yo moriré 
no [h]aurem resolta aquella, ho fassan ab la major promptitut del món, ja ab los 
llibres y papers, testament, inventari y encant se trobarà tot. 
[h] Llego y deixo a l’Hospital General de Santa Creu de la present ciutat de 
Barcelona sinquanta lliures per una vegada tant solament. 
[i] Item, a l’Hospital de Misericòrdia de la mateixa ciutat deixo y llego deu lliures 
per una vegada també tant solament. 
[j] Item, a la iglésia parroquial de l’apòstol Sant Jaume de la mateixa present 
ciutat deixo y llego, vull y man que quiscun any lo dia que yo seré mort, y si és 
ocupat lo dia abans o després, me sia celebrat un aniversari tots anys en la 
forma que yo lo feya dir vivint, y que sia fundat y instituhit conforme dirà dita ma 
muller, qui ho sap. 
[k] Item, vull y man que per mos hereus y successors qui habitaran en las 
casas que jo de present habito en la devallada de Sant Miquel, y al sòl de 
aquella, sia continuat de fer dir una missa cada·l·dia en la capella que he feta 
en ditas casas, conforme yo la feya dir vivint, encarregant-ne molt sas 
concièncias. 
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[l] Item, per quant és ma intenció que Francisco, fill meu, sia jurista, conforme jo 
só[c], y seguesca lo camí de las lletras, deixo y llego que, si no serà doctor 
quant yo moriré, sia doctorat a gastos de mos béns en la Universitat de 
Barcelona y sia agregat en ella y, en aquest cars que vulle seguir aquest camí 
de las lletras, com yo confio y desitg, vull y man que per ma muller o qualsevol 
altre que sia mon hereu li sia de mos mobles donat lo que apareixerà haver 
menester per a parar casa en la forma y de la manera que a la dita ma muller 
aparexerà, sens que·n puga ésser en ninguna manera represa, que la [h]i deixo 
a sa líbera disposició, sens reparar en si lo llegat és ample o estret per dits 
mobles, que qualsevol cosa de las que·s trobaran en casa li voldrà donar dita 
ma muller entench per mobles y tindrà (sic, tindré) per ben fet.  
[m] Y també en aqueix cars que seguesca aquest camí de les lletras y vulla fer 
de jurista, vull y man que li sian comprats de mos béns llibres de lleys fins en 
dos-centas lliures de prompte y li sian donats dels meus un joch de textos civils 
y altre de canònichs de la mia llibreria, en què n’[h]i ha dos jochs de un dret y 
altre, y alguns altres llibres de lleys de la mateixa llibreria, aquells que 
apareixerà a dita ma muller, fent-ho mirar per persona que [h]u entenga que no 
faran molta falta a la mia llibreria ni la deformaran, la qual deixo a líbera 
disposició de dita ma muller, qui sabrà ben mirar per sos fills y donarà a quiscú 
lo que convindrà. 
[n] Y en aquest cars li deixo y llego cent-sinquanta lliures de renda perpètua, 
consignant-la <y> de la que yo rebo en lo General o en la casa de la ciutat de 
Barcelona o en la vila de Olot, ab pacte, vincle y condició que si morirà sens 
fills llegítims y naturals y de llegítim y carnal matrimoni procreats 
verdaderament y sens ficció, o ab tal[s] que després moriran sens fills, al dit 
Francisco en totas las ditas cosas llegadas substituesch a l’hereu meu devall 
escrit eo al que·s trobarà hereu meu y possehirà ma heretat en aquell temps, 
de tal manera que ditas coses tornen a ma heretat, exceptades sinch-centes 
lliures de què puga testar y fer a sas voluntats, sens emperò que en vida las 
puga vèndrer ni empenyar ni altrament alienar, ans no resmenys que [h]u hage 
fet vull tornen a ma heretat, que ma intenció no és sinó que [h]u dispose en sa 
mort conforme li apareixerà y no que las malmeta en vida ab coses voluntàrias 
y en la forma que solen molts jòvens, que si la alienació ere per cosa urgent y 
necessària en tal cars vull cesse la prohibició. 
[o] Y aquest mateix llegat o llegats fas y fer entench a dit Francisco, fill meu, 
encara que·s fasse capellà, entès emperò que en aquest cas tot se entenga 
durant la vida natural tant solament y tot torne a ma heretat després de sa mort, 
podent disposar de sinch-centas lliures tant solament en la forma dalt dita. 
[p] Y si acars se vehia que dit Francisco, fill meu, no volia seguir lo camí de las 
lletras ni ésser jurista, com tinch dit, en tal cas no se li donaran los llibres que 
tinch dit[s] ni se li comprarà tant, sinó que procuraran perquè puga víurer 
comprant-li un offici a la Diputació o una escribania de manament ab la major 
comoditat que·s porà haver, dexant-li per a d’assò dos mília lliures, afigint-hi 
alguna cosa més si no·s trobava per aqueix preu, dexant-ho tot a coneguda de 
la dita muller mia y mare sua, a fi que ella veja com millor lo podrà acomodar 
que visca, no volent-li restrènyer a dita ma muller que al dit Francisco lo procuri 
acomodar per a víurer en la forma dalt dita, que si [e]n trobarà altra millor la [h]y 
deixo a sa llibertat, gastant-li y deixant-li lo que li aparexerà, que quissà quant 
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yo seré mort succehira[n] altres coses, que serà forsós cercar altre expedient; 
advertint que, en tot cars, lo que se li donarà <h>o gastarà per dit Francisco 
resta vinclat en la forma dalt dita y explicada.  
[q] Item, per quant yo tinch una filla religiosa professa en lo monestir dels 
Àngels de la present ciutat, que quant estava en lo món se deia Maria y ara sor 
Contesina, a la qual ab acte rebut en poder de Antoni Joan Fita, notari de 
Barcelona, a nou de agost de mil sis-cents trenta-y-quatre doní y consigní per 
sos menesters trenta-y-sinch lliures de censal ànnuo sobre la Diputació durant 
sa vida natural tant solament, y axí ab pacte que després de sa mort tornen a 
ma heretat, y de dita quantitat no·n tindria prou, vull y man que li sian ajustades 
quinse lliures més, que entre totas seran sinquanta lliures, las quals li consigno 
també sobre la Diputació o sobre qualsevol altres censals y rendes mies, de tal 
manera que ditas sinquanta lliures no sia estreta <h>a haver-las de cobrar per 
força sobre la Generalitat sinó sobre de allí ahont li aparexerà de mos béns, 
volent y ordenant que estiga a llibertat sua, y que en declarar-los [als 
marmessors] la renda ahont vulla rèbrer la penció tingan obligació de pagar-la-
[h]y sobre mos béns, donant-li facultat de variar sempre que, havent feta la 
elecció y rebut algun temps, li aparega que més fàcilment podrà cobrar de 
altres béns meus, y si li apar cobrar-ho de mon hereu ho puga fer també, sens 
que se li puga contradir, y que assò se entrega tot durant sa vida natural y, 
finida aquella, torne tot a ma heretat, com dalt tinch dit en lo acte de las trenta-
y-sinch lliures que li havia donades. 
[r] A Mariàngela Jaubert, muller del doctor Hyerònim Jaubert de la vila de 
Perpinyà, filla també mia, ja li tinch donat son dot, ab lo qual, y ab lo que ha 
hagut del primer marit, té prou que víurer sens haver menester ninguna cosa de 
ma heretat, majorment no tenint, com no té, fills, y així li servirà de llegat lo que 
li tinch donat per dot y en nom de dot y lo demés que ha tret de ma casa. Vull 
emperò y man que si acars per algun accident o desgràcia venia <h>a pèrdrer 
los béns que té, de tal manera que no·s pogués alimentar, en tal cars li deixo 
los aliments en ma casa mentres viurà, treballant en ella y ajudant a sa mare, 
com yo confio. 
[s] En tots los altres emperò béns meus, mobles y immobles, veus, drets y 
accions, haont (sic) se vulle que sian y existescan y de qualsevol espècie sien y 
seran, instituhesch hereva mia universal a la dalt dita senyora Margarida 
Fontanella y Garraver, charíssima muller mia, ab pacte, vincle y condició que 
entre vius o en última voluntat haja de disposar de la dita universal heretat y 
béns meus entre Joseph y Francisco Fontanella, fills meus, perquè los gosen 
després de la sua mort en lo modo y forma que a ella li aparexerà, fent las parts 
y porcions entre ells iguals o desiguals així com volrrà, sens que ningun d’ells 
se puga quexar, y posad-los (sic, posar-los) los vincles y substitucions que li 
apareixerà, que per a tot li dono plena e indeficient potestat. Prohibesch-li 
emperò la detracció de trebel·liànica y de qualsevol dret que pogués 
praeténdrer en mos béns, exceptat que, no obstant lo que tinch dit, puga y li sia 
lícit per les altres filles y per obres pies puga (sic, iter.) fer los llegats o altres 
disposicions que volrrà, que estich ben cert no [h]u malmetrà. Y no vull que·s 
fassa distincció dels seus béns y dels meus, sinó que en concideració del dot y 
demés béns que ha aportat en ma casa li deixo las amplas facultats dalt ditas, 
que puga usar d’ellas sens que per altra part degués tràurer son dot y demés 
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béns me ha aportats, y sens que puguen praetèndrer mos fills si podia o no 
podia dita ma muller deixar lo que deixarà a las fillas o a obres pies per falta de 
béns seus, que com yo vulle, com vull, que los seus y los meus sien tots 
incorporats y se fassa de tot una massa, ella ne disposarà com li aparexerà, y 
aniran tots junts, los seus y los meus béns, a qui ella voldrà y de la manera li 
aparexerà.  
[t] Y si acars dita ma muller moria ans que yo, o després sens fer dita 
disposició, en tal cars, y no altrament, ara y per llavors instituhesch hereu meu 
universal al dalt dit Joseph Fontanella, fill meu, y ell praemort a son hereu y 
universal successor, ab pacte, vincle y condició que si mor sens fills o ab tals 
que després moriran sens fills li substituhesch al dit Francisco Fontanella, altre 
fill meu, y ell praemort a son hereu y universal successor (no volent emperò 
que de assí o de altre part de mon testament se puga pèndrer conjectura de 
haver volgut cridar los fills o altres posats en condició, perquè no és tal ma 
intenció), y morint aquell axí mateix sens los tals fills, o ab tals que moriran 
sens fills, substituesch a la dita sor Contesina, monja dels Àngels, de vida sua 
natural, exclohent-ne lo monestir, axí en vida d’ella com després de sa mort; 
antes vull y man que sempre que lo monestir declare y diga que [h]y praeté 
alguna cosa, ara per leshores declaro ma voluntat que és de què esta 
substitució feta en favor de dita sor Contesina sia nul·la y de ningun effecte y 
haguda com si no fos estada feta a principio, no volent-li emperò llevar a dita 
sor Contesina lo que ne [h]aurà usufructuat quan<t> lo monestir fes tal 
declaració; y després de morta dita sor Contesina, y en cars que lo monestir 
praetengués alguna cosa com dalt està dit, substituesch a la dita Mariàngela 
Jaubert, la qual haja de partir los fruyts de ma heretat ab dita sor Contesina si 
acars aleshores viurà durant sa vida natural per igualts parts, y morint dita 
Mariàngela sens fills o ab tals que no tingan [fills en morir (clàusula 
presumida)], substituesch a la iglésia parroquial de Sant Esteve de la vila de 
Olot, de ahont yo só[c] natural, per sufragis fahedors per la mia ànima y dels 
meus, a coneguda dels contres (sic, cònsols) de dita vila que leshores seran, 
als quals per·a·d’assò los done pler (sic, ple) poder. Y, declarant ma intenció, 
vull y man que la dita ma muller no sia obligada quan<t> disposarà <h>a seguir 
lo orde dalt dit que yo he posat en cars que ella no eligís, sinó que no resmenys 
puga líberament disposar com si tal cosa yo no hagués feta, contra y fora de 
aqueixa forma que yo he disposat.  
[u] Y aquest és lo meu últim y vàlido testament y darrera voluntat mia, la qual 
vull que vàlega per testament, si valer pot o porà, y si no pot o porà vull que 
vàlega per codicil o altra qualsevol espècie de última voluntat, ço és aquella 
que més utilosa sia, y axí o altrament omni meliori modo, etc. revocant, com ab 
lo present revoco, qualsevol altre testament que abans tingués fet ab 
qualsevols clàusulas derogatòrias que [h]y hagués, volent-las haver assí per 
repetides y expressades. Fet y escrit y fermat de mà mia pròpria y ab mon 
propri sagell sagellat en lo dors. És estat aquest testament en Barcelona, vuy a 
vint-y-sis del mes de desembre de l’any de la Nativitat del Senyor mil sis-cents 
coranta-y-hu, ab alguns borrons que [h]y ha en lo discurs, que ja se veu són de 
poca importància, y ab algunes addicions en los marges, que són entre totas 
sinch o sis, que·s veuen ocularment ésser de ma pròpria lletra”. 
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VII. Transcripció del testament de 17.VI.1656 de Margarida Fontanella  
(i. e. Garraver, vídua de Joan Pere Fontanella)  

AHFF, Llibre 17è de testaments del notari Onofre Just, fol. 111r-112v 
 
/fol. 211r/ [1] “Jo, Margarida Fontanella y Garraver, viuda dexada del magnífich 
misser Joan Pere Fontanella, doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, filla 
legíttima y natural del magnífich Joan Garraver, mercader de Perpinyà, y de la 
senyora Violant, de aquell muller, tots deffuncts. Estant per gràtia de Déu sana 
de mon cos y enteniment y ferma loqüela, fas y orden lo present meu testament 
y última voluntat mia. [2] En y ab lo qual pos y elegesch en marmessors y de 
aquest meu últim testament exequutors al senyor Bernat Sala, donsell de Sant 
Martí de Arenys, dona Magdalena Sala y Fontanella, muller sua y néta y hereva 
baix scrita, y a don Miquel Pallarès, doctor del Consell Real de sa magestad, 
als quals do e conferesch ple poder de cumplir lo contengut en lo present meu 
últim testament. E si tots no [h]y poden entrevenir, que los dos o lo <h>u d’ells, 
en absèntia o defalliment dels altres, ho puga cumplir y exequir segons que per 
mi trobarà scrit e ordenat. [3] E primerament, vull, orden y man que los deutes e 
injúries mies sien pagats y remeses breument, simplament y de pla, sens figura 
de judici, sols lo fet de la veritat atesa. [4] Elegesch la sepultura al meu cors 
fahedora en la isglésia parochial de Sant Jaume de la ciutat de Barcelona, en lo 
vas o túmol devant lo altar major de dita isglésia hont està sepultat lo dit 
quondam senyor mon marit, la qual sepultura me sie feta ab acistèntia de 
sinquanta preveres, compresos los de la parochial de Sant Jaume, y los sie 
donada la charitat a quiscú acostumada, dient los officis com se acostuma 
cremant en dit die de l’enterro vint-y-quatre atxes, com és fer acostumat, y axí 
bé me sia fet en dita isglésia la axida, novena, novenal y cap d’any ab dita 
forma acostumada. [5] Item vull y man que encontinent mon òbyt seguit, quant 
més prest sie possible, per dits mos marmessors y per salut de la mia ànima 
me sian fetas dir y celebrar en altars privilegiats en les isglésies o monastirs a 
ells ben vistos sinch-centes misses resades, per charitat de les quals sie donat 
sinch sous per quiscuna. 
/fol. 211v/ [6] Item, vull y man que per dits mos marmessors y per salut y remey 
de la mia ànima y del dit quondam senyor mon marit sien instituïts y fundats 
dos perpètuos aniversaris perpètuament celebradors en la dita isglésia 
parochial de Sant Jaume de la dita ciutat de Barcelona, lo <h>u per ànima del 
dit quondam senyor mon marit als vint-y-nou de dezembre y lo altre en tal dia 
com me sdevendrà morir, per celebratió dels quals deix la charitat acostumada 
y que menaster sie. [7] Item, inseguint la voluntat del dit quondam senyor mon 
marit, y en cas que mon hereu devall scrit recobre la hazienda que pertany y 
specte a ell, y que ell tenia y possehie quant vivie y morí, vull y man que dits 
mos marmessors, a llaor y glòria de Nostre Senyor Déu y en remissió de les 
culpes y peccats del dit quondam senyor mon marit y meus y per salut y repós 
de les ànimes sua, mia y dels antipassats nostres y demés que tenim obligatió, 
sie fundada una perpètua missa quotidiana perpètuament quiscun die de tot lo 
any celebradora en la dita isglésia parochial de Sant Jaume de la dita ciutat de 
Barcelona, en lo altar privilegiat de Nostra Senyora del Pilar de dita isglésia, si 
hi haurà lloch y possible serà, sinó en lo altar del Christo de dita isglésia, a la 
hora al reverent rector y preveres de la reverent comunitat de dita isglésia ben 
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vista, dexant per celebratió d’ella la charitat acostumada y que menaster sie, 
suplicant al reverent rector y comunitat de preveres de dita isglésia tingan a bé 
de acceptar aquella. [8] Item, deix y llego a sor Contesina Fontanella, filla mia 
monja proffessa del monastir dels Àngels y peu de la Creu de la ciutat de 
Barcelona, durant sa vida natural, cent y vint lliures barceloneses quiscun any a 
ella pagadores de mig en mig any, mitja anyada anticipada, y finida sa vida sie 
finida dita ànnua prestatió y a mon hereu aplicada. [9] Item, deix y llego a 
Josepha, donsella, filla natural de Francisco Fontanella, mon fill, que de present 
està acomanada en lo dit monastir de Nostra Senyora dels Àngels de la dita 
ciutat de Barcelona, en cas y per col·locatió de son matrimoni, contractant 
aquell de /fol. 212r/ voluntat de mon hereu devall scrit y no altrament, sinch-
centes lliures barceloneses y dos-centes lliures més per caxes, robes y joyes 
de sa persona, ab pacte que si mor sens fills o ab tals algú dels quals no arribe 
a edad de testar tornen a mon hereu, acceptades (i. e. exceptuades) dos-
centes lliures, de les quals puga testar y fer ses líberas voluntats. [10] Item, 
deix y llego a Isidro Soberano, criat que fonch del dit quondam senyor mon 
marit y que ara de present està en mon servey y de dit senyor Bernat Sala, per 
agradables serveys d’ell tenim rebuts, després mort mia li sian donades 
sexanta lliures barceloneses una vegada tant solament. [11] Item, vull y man 
que sien restituïdas y tornades al senyor doctor Hyacinto Roca, canonge de 
Vich, sexanta lliures ab sisens me havie dexades en anys passats 
gratiosament, o lo valor d’elles. [12] Item, vull y man que a Joseph Paÿssa, 
notari de Barcelona, sien donades y pagades cent sinquanta lliures que ab 
moneda de belló, ço és ab sisens, tenia gastades en lo temps del siti de 
Barcelona per compte de dita sor Contesina, filla mia. [13] Item, vull y man que, 
en cas se recobre la haycenda del dit quondam senyor mon marit que vuy stà 
ocupada per lo francès, se don per via de llegat perpètuament per mon hereu al 
convent del monastir dels caputxins de la vila de Olot sis ciris de sera blanca, 
de pes quiscú de quatre lliures, los quals quiscun any se hagen a donar en lo 
die de Nostra Senyora Candalera a dos de febrer, y aquells servir hagen 
cremant tots los dies com se alça la hòstia y santíssim sagrament de la 
Eucaristia quan<t> se celebrarà missa en lo altar major de dit convent. [14] 
Item, a quiscun marmessor deix sinch sous. [15] En tots los altres emperò béns 
meus e que foren del dit quondam senyor Joan Pere Fontanella marit meu, 
mobles e immobles, noms, veus, drets y actions mies y sues universals, haont 
se vulla sien y que a mi pertanguen e pertànyer pugan, ara o en sdevenidor, en 
qualsevol part e per qualsevols rahons, títols o causas, y en virtut de la facultat 
a mi tribuïda per lo dit quondam senyor mon marit ab son últim testament per ell 
ordenat y firmat, en poder del discret Joan Paÿssa, notari públic y de col·legi de 
notaris reals de Barcelona a vint-y-set de dezembre mil sis-cents quaranta-
<h>u, instituesch hereva mia y del dit quondam senyor mon marit universal a la 
dita senyora dona Magdalena Sala y Fontanella, néta mia y del dit quondam 
senyor mon marit, muller del dit senyor Bernat Sala, y ella premorta a son 
hereu o universal successor, ab pacte, vincle y conditió que si mor sens fills o 
ab tals que després moriran sens fills li substituesc /fol. 212v/ a don Joseph 
Alemany, besnét meu y del dit quondam senyor mon marit, fill legítim y natural 
de don Carlos Alemany, quondam, y de dona Mariàngela Alemany y 
Fontanella, vivint, de edad de nou anys poc més o manco, y ell premort a son 
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hereu o universal successor. E en cas que lo dit don Joseph Alemany, mon 
besnét, no stiga en algun temps en obedièntia del rey nostre senyor sinó de 
altre rey strany, vuyt dies antes de què no isque de sa obedièntia y que comete 
algun crimen leze magestatis lo prive de ma herèntia y lo excloch d’ella. E 
morint aquell axí mateix sens fills o ab tals que després moriran sens fills, 
substituesch a la isglésia parrochial de Sant Esteve de Olot, de hont lo dit 
quondam senyor mon marit ere natural, per sufragi de la sua ànima y dels seus 
a coneguda dels cònsols de dita vila que leshores seran, als quals per ad·açò 
los done ple poder. [16] E per quant Joseph Fontanella y Francisco Fontanella, 
doctors en drets, fills del dit quondam senyor mon marit y meus legíttims y 
naturals, no estan a la obedièntia de sa magestat cathòlica del rey nostre 
senyor, los preteresch y excloc de dita herèntia. [17] E aquesta és la mia última 
voluntat, la qual lloe, aprove, ratifie y confirmo y vull que vàlega per via de 
testament o per via de codicils o altre spètia de última voluntat, segons millor de 
dret valer porà, revocant qualsevols altres testaments per mi fets fins la present 
jornada y volent que lo present testament ab tots los altres prevàlega. Fet fonch 
lo present meu testament y per mi dita testadora lloat y firmat en lo pati del 
convent dels pares caputxins de la vila de Arenys, bisbat de Gerona, a deset 
dies del mes de juny any de la Nativitat de Nostre Senyor mil sis-cents 
sinquanta-sis.”  
 

--- 
 
VIII. Petició de 24.XI.1670 d’adjudicació dels béns de Francesc Fontanella i 

Garraver a favor de son germà Josep davant la cúria del veguer de 
Barcelona.  

AHCB, Arxiu del Veguer, Sententiarum, vol. 148, fol. 311r1377 
 
“Il·lustre, 
Fra Francisco Fontanella doctor en drets, religiós novici del convent de Sant 
Domingo de predicadors de la vila [de] Perpinyà, en son últim y vàlido 
testament que féu antes de professar en poder de Tomàs Farriol nottari públic 
de Perpinyà, del qual fa fe Joseph Llambi, nottari de dita vila, als 24 de 
novembre 1658, instituhí hereters seus universals y de tots sos bens que tenia 
en los comptats de Rosselló a Joseph Fontanella, son fill, y de tots los béns 
que tenia y possehia en Cathalunya instituhí hereter seu universal a Joan 
Fontanella, altre fill seu, y, morint qualsevol dels dits dos fills hereus instituhits 
sens fills legítims y naturals, o ab tals que no arribassen a edat de fer 
testament, substituhí a cada <h>u de ells axí morint a l’altre sobrevivint 
recíprocament, com apar del testament, que se’n fa ocular ostensio ut ecce. E 
com dit fra Francisco Fontanella [h]aje fet professió en dita religió y dit Joan 
Fontanella sia mort sens fills y decendents alguns, per ser mort en pupil·lar 
edat, com ne offerex donar informatió, ut recipiat, sobrevivint-li dit Joseph 
Fontanella, vuy en pupil·lar edat constituhit, y per·so [h]aja tingut lloch la 
substitutió feta en dit testament, suplica per·so dit Joseph Fontanella eo lo 
procurador de don Joseph de Fontanella, son oncle y tudor y curador 
                                                 
1377. Algunes termes que no queden prou clars en la suplicació transcrita els hem extret de la 
sentència del jutge setmaner, ibidem, fol. 312v. 
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testamentari de dit pubill, qui fa ocular ostenció de son poder ut ecce, suplica 
ésser la universal heretat y béns de dit fra Francisco Fontanella, eo la part y 
portió dels béns de aquell en què fou instituhit hereu lo dit Joan Fontanella, junt 
ab tota la universal heretat y béns de dit Joan Fontanella in vim substitutionis 
per dictis adjudicada cum jurium plenitudine a dit Joseph Fontanella, manant-lo 
posar en pocessió actual y corporal de dits béns y ser interposada a dita 
adjudicatió son decret y auctoritat, y per dit effecte esser la present comesa a 
altre de sos magnífichs semmaners, qui de provisions oportunes, segons styl, 
degudament provehesca. 

       Altissimus Puig 
Ob[lata] XXIIII novembris anno MDCLXX.” 
 

--- 
 

VIII. Suplicació de 24.XI.1670 perquè la cúria del veguer de Barcelona 
adjudiqui els béns que foren de Joan Pere Fontanella a son fill Josep  

AHCB, Arxiu del Veguer, Sententiarum, vol. 148, fol. 315r-v 
 
“Il·lustre, 
Lo doctor Joan Pere Fontanella quondam ciutedà honrrat de Barcelona en son 
últim y vàlido testament que féu y firmà en poder de Joan Païssa, nottari real y 
ciutedà de Barcelona a 16 (sic, 26) de desembre 1641, instituhí heretera sua 
universal a Margarida Fontanella y Garraver, ab pacte vincle y condició que 
tingués de disposar de sa heretat y béns entre vius o en última voluntat en 
favor de Joseph y Francisco Fontanellas, sos fills, y, en cas que dita Margarida 
morís intestada o sens fer dita disposició en favor de dits sos fills, disposà dit 
testador de sa heretat y béns[:] Primerament en favor del dit Joseph Fontanella, 
son fill, instituhint-lo hereter seu universal en primer lloch y, ell premort, a sos 
fills, y després en favor de Francisco Fontanella, com més llargament se veu 
del testament, que se’n fa ocular ostencio ut ecce. E com dit doctor Joan Pere 
Fontanella sia mort, lo qual morí lo any 16501378, com consta de la publicatió de 
dit testament, y dita Margarida Fontanella sia axí bé morta, sens haver disposat 
de dita heretat y béns de dit quondam son marit ab aquell modo y forma que 
aquell havia disposat en son testament, en lo qual cas se deu seguir la voluntat 
del testador, encara que lo hereu axí gravat ne hagués disposat de altre 
manera, com no puga dit hereu gravat altrament disposar de dita heretat sinó 
sols ab aquel modo y forma que dit testador ne havia disposat, en lo cas que lo 
hereu gravat no·n disposàs, conforme fonch axí declarat en la Reial Audiència 
als 7 de juliol 1668 a relacio del doctor Diego de Ferrer (...) y vuy sobrevisca als 
dits cònjuges Fontanellas don Joseph de Fontanella, fill y primer hereu instituhit 
de dit doctor Joan Pere Fontanella. /fol. 315v/ Per·ço y altrament dit don Joseph 
de Fontanella eo don Joseph de Alemany de Bellpuig, nét de dit Joseph de 
Fontanella y procurador substituhit de sa mare, com a procuradora de dit don 
Joseph de Fontanella son pare, de la qual procura y substitutió se fa ocular 
ostentió prout ecce, offerint donar informatió de l’òbit de dita Margarida ut 
recipiatur, suplica ésser la universal heretat y béns que foren del dit doctor Joan 
                                                 
1378. Ens consta que morí el 29.XII.1649, 1650 a l’època, puix els anys es comptaven des del 
dia de Nadal. 
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Pere Fontanella adjudicada cum jurium plenitudine al dit don Joseph de 
Fontanella, son fill, y en virtut de dita adjudicatió ésser manat posar en real 
actual y corporal pocessió de dits béns, interposant a dita adjudicatió son 
decret y auctoritat, y per·ço ésser la present comesa a algun dels magnífichs 
semmaners qui de provisions oportunes, segons styl, degudament provehesca 
y justítia administre omni modo meliori etc.  

       Altissimus Puig 
Ob[lata] XXIIII novembris anno MDCLXX.” 
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Com la immensa majoria de municipis catalans a l’edat moderna, Girona 

integra en els seus equips d’assessorament jurídic advocats del màxim prestigi 

per mantenir, consolidar i potenciar la seva esfera de drets i prerrogatives ―en 

definitiva, de poder―, cabdal en la conformació dels paràmetres vitals ―també 

identitaris― dels ciutadans. Un d'aquests serà, a partir de les darreries de la 

dècada de 1600, Joan Pere Fontanella. Les col·laboracions puntuals del jurista 

amb la ciutat dels primers anys donaran pas, a partir del gener de 1612, a una 

relació contractual estable i continuada, vehiculada a través d’un dels 

aconductaments habituals de rigor. Coneixem força detalls del dia a dia 

d'aquesta relació a través de fonts epistolars, fonamentalment. La retribució de 

Fontanella, seguint els cànons de l’època, constarà d'una quantitat fixa ―no 

massa elevada― i d'uns plusos variables per als treballs extraordinaris ―que el 

jurista invariablement (!) considerarà escassos. El vincle entre Joan Pere 

Fontanella i Girona passarà per diverses etapes: hi haurà anys molt intensos, 

en què els dossiers de la ciutat de l’Onyar s’acumularan sobre la taula de l’olotí; 

certes èpoques seran molt més tranquil·les; a voltes els dirigents municipals 

obeiran acríticament les directrius de l’advocat, d’altres vegades se’n 

mantindran al marge... A partir de la dècada de 1640, quan el jurisconsult hagi 

esdevingut un personatge de referència en el món polític barceloní, Girona 

buscarà en ell les influències i els contactes més que no pas la feixuga direcció 

quotidiana dels plets. En el present bloc no només parlarem de Fontanella, cal 

advertir-ho. A fi de comptes, entre finals del segle XVI i mitjan segle XVII Girona 

tindria aconduïts molts altres advocats, tant en el seu equip jurídic destacat a 

Barcelona com en el que exerciria a les ribes de l’Onyar. De tots ells, 

n’aportarem unes notes biogràfiques i una contextualització professional.  
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III.1. El govern de la ciutat de Girona a principis del segle XVII 
 

A l’època de Joan Pere Fontanella, la planta del govern municipal de Girona 

reproduïa el patró general de les demés ciutats i de les viles catalanes 

subjectes a la jurisdicció reial1. Aquesta planta o estructura —de moment 

només n’exposarem els òrgans principals, indispensables per al discurs del 

present bloc— havia estat objecte de nombroses regulacions, de major i de 

menor abast, des de l’edat mitja2. Així, els aspectes fonamentals del regiment 

de la ciutat havien estat successivament establerts pel privilegi del rei Pere III 

donat el 5 de març de 13453, el de la reina Maria de Castella de 13 de febrer de 

14454, el de l'infant Joan de 18 de març de 14575, el privilegi de l'emperador 

Carles concedit el 19 de desembre de 15336 i el del lloctinent general de 

Catalunya, Fernando de Toledo, de 22 de novembre de 15767 ―aquest darrer 

confirmat i retocat pel rei Felip I (II) el 18 de setembre de 15858. Aquests textos, 

juntament amb la resta de privilegis, cartes i mandats reials i demés documents 

                                                 
1. V. FERRO, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, 
Vic, Eumo Ed., 1987, p. 157-164. Malauradament, freturem d’un estudi complet sobre 
l’estructura orgànica del municipi gironí de l’edat moderna. Entre les pàgines que en donen una 
notícia parcial ens abelleix recordar les de l’insigne J. VICENS VIVES, Gerona después de la 
paz de Ryswick (1698), originàriament publicat al vol. II de l’AIEG (1947), més tard recollit a M. 
BATLLORI i E. GIRALT (cur.), Jaume Vicens i Vives. Obra dispersa, vol. I, Barcelona, Editorial 
Vicens-Vives, 1967, p. 44-71, esp. p. 48 i s. i les de J. BUSQUETS, Les ciutats catalanes de 
l’Antic Règim: la reforma del govern municipal de Girona el 1601, en “Manuscrits” 10 (1992), p. 
415-439. Entre els altres municipis catalans que tenen més sort en aquest camp d’història 
institucional retenim Tortosa, per posar només un exemple al qual ens hem aproximat mol —P. 
AUDÍ, Poder i societat: Tortosa, 1600-1650, Tortosa, Coop. Gràf. Dertosense, 1997. 
2. Sobre les arrels de l'organització municipal autònoma de Girona, vegeu C. GUILLERÉ, 
Girona al segle XIV, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 147 i s.: hi 
glossa el privilegi del rei Pere II de 25 de gener de 1284, considerat l'acta fundacional de la vida 
política gironina, unes cartes reials de l'any 1310 on els sis prohoms que detenen l'executiu 
municipal són anomenats jurats per primera vegada, etc.   
3. C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2000, p. 338-339. Del mateix autor, vegeu una visió sintètica 
d’aquest cartulari, confegit en clau d’autonomia local, a Le Llibre Verd, miroir des relations entre 
le prince et la cité, l’exemple de Gérone, dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 410-420. 
4. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 256-273. 
5. Ibidem, p. 320-328. 
6. Ibidem, p. 454-460. 
7. Ibidem, p. 509-513. Vegeu-lo ressenyat a Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de 
Girona (1144-1862) —Arxiu Municipal de Girona—, Barcelona, Fundació Noguera, 2005, vol. II, 
p. 1227 (doc. 1599).  
8. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 525-532. 
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continguts en el Llibre Vermell, el Llibre Verd9 i el Llibre Groc de Girona10, i els 

usos i costums de la ciutat i de la seva àrea d'influència11, i les ordinacions que 

dictaven els propis edils per reglamentar aspectes concrets de la vida local12 —

no col·leccionades, a les ribes de l’Onyar13— s'emmarcaven en uns contextos 

més amplis com eren el dret general del principat de Catalunya14 i el sistema 

                                                 
9. Acabem de facilitar les dades bibliogràfiques dels volums força recents que han acostat al 
públic el contingut dels dos principals llibres de privilegis de la Girona medieval i moderna.  
Sobre aquesta tipologia d’obres, i més concretament sobre el Llibre Verd de Barcelona, és 
imprescindible recórrer a T. de MONTAGUT, Una compilació del dret especial de Barcelona a 
la baixa edat mitjana, Barcelona, IEC, 2004.  
10. El Llibre Groc, el més heterogeni dels esmentats i dedicat a documentació força tardana en 
comparació amb els altres dos ―el seu àmbit cronològic és 1596-1702, amb inclusions 
puntuals de textos d’altres anys― ha estat el darrer gironí en editar-se: A. GIRONELLA, Llibre 
Groc de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702), Lleida, Ajuntament de Girona, Fundació 
Noguera i Caixa de Girona, 2007. Abans que veiés la llum, hom s’havia de conformar amb la 
descripció sumària de L. BATLLE i PRATS, Las rúbricas del ‘Llibre Groc’ del archivo municipal 
de Gerona, en “AIEG” 8 (1953), p. 241-250. 
11. J. M. PONS i GURI, Les col·leccions de costums de Girona, Barcelona, Fundació Noguera, 
1988. Bona part d’aquests van ser recollits pel prestigiós jurista gironí Tomàs Mieres (1400-
1474) en una obra recentment impresa i curada. A les Corts Generals de la Corona d’Aragó 
celebrades a Montsó el 1585, Girona pretendria impetrar de Felip I (II) un privilegi que li 
permetés reverdir, actualitzar, retocar i imprimir els costums històrics del bisbat —ergo, la 
col·lecció positivada al segle XV, considerada llacunària o amb part del seu contingut discutit. 
AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum de 1585), fol. 18r, cap. 2on de les peticions de mercès: “Ítem, 
attès en lo present bisbat de Gerona ha moltes consuetuts, les quals in contradictorio iudicio se 
servan si, emperò, en los processos són al·legades e provades, e podria ser ab lo temps se 
perdessen, per no haver-hi persones que de aquelles puguessen testificar, que sia consentit als 
jurats de Gerona que, ab los doctors a ells ben vistos, puguen repolir totes les dites consuetuts, 
y aquelles fer stampar, y, stampades, sien servades en les causes y negocis del dit bisbat 
segons seran stampades, sens altre necessitat de prova.” 
12. Són del gran mestre J. M. FONT i RIUS les pàgines que s’han escrit sobre les ordinacions 
locals catalanes, principalment medievals —La potestat normativa del municipi català medieval, 
dins de “Miscel·lània Ramon d’Abadal”, Barcelona, Estudis Universitaris Catalans, 1994, p. 131-
164—, però també modernes —Ordenanzas de Reforma orgánica en municipios rurales 
catalanes (siglos XVI-XVIII), en “AHDE” XXXI (1961), p. 569-610.  
13. A. RIGAUDIÈRE, Conclusions générales, dins de J.-M. CAUCHIES i E. BOUSMAR (dir.), 
“«Faire bans, edictz et statuz»: Légiférer dans la ville médievale”, Bruxelles, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 2001, p. 671-686, esp. p. 683-684 i 685-686, destaca la 
utilitat no immediatament pragmàtica sinó com a pern de la memòria col·lectiva dels reculls 
d’ordenances locals, prou habituals en ciutats d’espais polítics europeus molt diversos. 
14. Per al lector profà en matèria jurídica, la millor porta d’entrada a les fonts històriques del dret 
català és el volum Documents jurídics de la història de Catalunya, Barcelona, Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2a ed., 1992. Des de fa anys tenim el goig de participar 
directament en una ambiciosa aventura editorial ―la col·lecció Textos Jurídics Catalans― 
consagrada a apropar algunes de les referides fonts al públic contemporani. L’any 1971, amb 
motiu de la celebració del II Congrés Jurídic Català, s’exhibiren a l’actual Biblioteca de 
Catalunya els volums contenint les principals materialitzacions del dret tradicional del nostre 
país. L’acurat itinerari expositiu fou presentat pel seu responsable, J. M. FONT i RIUS, i 
desenvolupat per M. E. FARAUDO GUILOCHE a Llibre del II Congrés Jurídic Català, 
Barcelona, Fundación Congreso Jurídico Catalán, 1972, p. 863-897 ―nota: des de p. 885 fins a 
897 es refereixen llibres d’època contemporània―. En tal volum s’hi publicaria també S. 
SOBREQUÉS, Història de la producció del dret català fins al Decret de Nova Planta, ibidem, p. 
79-142, posteriorment editat de forma autònoma. 

503



legal i conceptual que coneixem com a ius commune ―amb el dret romà 

justinianenc reconfigurat a partir del segle XI i el dret canònic com a eixos 

principals15.  

 

Importa advertir que a l'alta edat moderna ―ja abans― els drets propis d'un 

municipi català i dels seus habitants transcendien l'àmbit estrictament 

organitzatiu o reglamentari i s'erigien en elements d'identitat col·lectiva16. 

Aquesta identificació no es limitava als privilegis o cartes del rei o del senyor o 

als costums, com hom podria imaginar d'entrada, sinó que també abastava el 

nivell normatiu més quotidià i reglamentari —però no menys simbòlic i viscut— 

de les ordinacions17. A la pràctica, això es traduïa en una gelosa custòdia dels 

ámbits normatiu i jurisdiccional propis i en la mobilització de tots els mitjans a 

l’abast ―personals i/o materials, si s'esqueia endeutant-se― davant actuacions 

o amenaces d’usurpadors ―pitjor encara, davant la negligència dels 

comissionats per preservar-los18! No volem pecar de localisme en el 

plantejament d'aquest tema, puix el factor identitari del dret es prodigava arreu, 

i a més els exemples relacionats amb Girona es faran evidents al bloc IV del 

present treball. Per això ara ens limitem a evocar casos que la historiografia ha 

                                                 
15. Hem tingut ocasió de difondre les claus de la interacció entre ius commune i drets particulars 
al catàleg d’una exposició que hem comissariat: J. CAPDEFERRO, La cultura jurídica dels 
advocats catalans del segle XVI. Una visió a través dels llibres conservats en biblioteques i 
arxius de Girona, Girona, Col·legi d’Advocats de Girona, 2005.  
16. N. SALES, Estat, monarquia i llengua, en “Afers” 23/24 (1996), p. 357-365,  reivindica 
motivadament que aquest nexe identitari no es proclami en ‘detriment’ o en ‘exclusió’ de fets 
lingüístics, més rellevants al respecte a l’alta edat moderna del que han postulat alguns. 
17. A. RIGAUDIÈRE, Conclusions générales cit., esp. p. 684: “Plus elle prend corps, plus la 
législation communale devient facteur d’identité pour la cité dans son ensemble —ce qui est 
preuve de son acceptation— ou, à tout le moins, pour un groupe de citoyens, ce qui peut 
marquer les limites de la cohésion qu’elle doit normalement susciter. Elle est alors davantage 
traduction d’un temps de tension au sein du groupe des citoyens. Mais quels qu’en soient degré 
et intensité, cette identité se fait toujours plus vive au fur et à mesure que la norme communale 
devient réalité, non seulement édictée par les magistrats urbains mais surtout vécue par les 
habitants”.  
18 AMGI, MAM 186 —Liber Curiarum de 1585—, fol. 12[bis]v-13[bis]r, apartat 81è del llistat de 
propostes en matèria de justícia que els síndics haurien de defensar a les Corts de Montsó 
presidides per Felip I (II): “Ítem, com lo offici dels diputats de Cathalunya sia per deffensar los 
privilegis de Cathalunya, consentits tant al principat de Cathalunya com a las universitats, y s’és 
vist de cada·ldia que ha attentat la Règia Audiència de Cathalunya rompre privilegis consentits 
a la ciutat de Gerona, y los diputats may han volguda fer part, per·ço supplica la dita cort a 
vostra magestat que sia statuhit que, tractant-se de observança de privilegis consentits a las 
universitats y a quiscuna de aquelles, los diputats de Cathalunya hajan fer sa part sots pena de 
privatió de llurs officis y salaris”. Les cursives són de la nostra responsabilitat. 
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fornit enllà de l'Onyar19 o a anunciar-ne un de deliciós de collita pròpia 

relacionat amb les terres de l’Ebre20 que tant de joc han donat al bloc II.  

 

Durant llarg temps en la gestió de la cosa pública gironina hi havien participat, 

en diferents mesures ―en absolut proporcionals al pes demogràfic21―, 

persones dels tres estaments de la ciutat: la mà major, la mitjana i la mà menor. 

Els homes de condició militar n'havien estat durablement exclosos22. Es 

conformaren amb la seva discriminació mentre se'ls respectà l'exempció de les 

imposicions municipals de què havien gaudit històricament. I, en alguns casos, 

mentre pogueren controlar infrastructures manufactureres estratègiques per a 

la ciutat23. Ara bé, durant el darrer quart del segle XVI la seva situació canvià: 

quan el seu procés d’urbanització ja estava plenament consolidat, veieren com 

en diverses seus jurisdiccionals se'ls negava repetidament la immunitat fiscal 

en l’àmbit local24. Aleshores, donat que els tocava contribuir, també volgueren 

                                                 
19. N'oferim un de l'edat mitjana i dos de la moderna: a) P. VERDÉS, ‘Car vuy en la cort no s’i fa 
res sens diners’. En torno a la negociación entre la villa de Cervera y el rey durante la baja 
edad media, dins de M. T. FERRER et al. (eds.), “Negociar en la Edad Media.”, Barcelona, 
CSIC, 2005, p. 185-214, sobre les elevadíssimes despeses generades per advocats, síndics 
ordinari i extraordinaris, missatgers, etc. per pledejar i per negociar, particularment davant del 
rei, als segles XIV-XV. b) J. L. BETRÁN MOYA, Violencia y marginación en la Cataluña de la 
Época Moderna, en “Estudis” 28 (2002), p. 7-41, esp. p. 36, a partir del testimoni del notari i 
escrivà del Consell de Cent Esteve Gilabert Bruniquer: “si la primera obligación de los 
consellers era mantener la ciudad abastecida de trigos y alimentos para su sustento, la 
segunda, y no menos importante, era 'defensar y mantenir los privilegis, llibertats y 
prerrogativas de la ciutat'. El juramento que prestaban al tomar su cargo les obligaba a 
defender los privilegios de la ciudad 'etiam que fos dels de menor consideració'." c) També és a 
partir d’aquest notari —i naturalment altres testimonis— que s’escriu A. SIMON i TARRÉS, La 
identitat de Barcelona i dels barcelonins a l’edat moderna, en “Manuscrits” 19 (2001), p. 137-
153, esp. p. 145 o 150. 
20. L’exposem al principi del subcapítol III.2.1.  
21. No cal dir que en això coincidim, com no es pot fer altrament, amb A. PASSOLA, Poder local 
y poder real: un pacto tácito, dins de J. BRAVO (ed.), “Espacios de poder: Cortes, ciudades y 
villas (s. XVI-XVIII)”, [Madrid], UAM, 2002, vol. II, p. 45-71. Les pàgines del present treball 
demostren que discrepem de força altres afirmacions seves. 
22. J. M. TORRAS i RIBÉ, Els municipis catalans de l'antic règim (1453-1808), Barcelona, 
Curial, 1983, p.  75 i ss: a bona part de burgs de l’Europa medieval, el noble, com el clergue, 
era bandejat del govern local com a “homo inutilis villae”. 
23. N. CASTELLS, La municipalització dels molins de la ciutat de Girona (1581-1620), en “RdG” 
100 (1982), p. 233-240, esp. p. 235. Al capítol IV.3 retratem la pèrdua d’aquest control en el cas 
concret de les infrastructures hidràuliques de mòlta. 
24. Vegeu les resolucions dictades en aquest sentit pel jutge ordinari de Girona el 17.X.1578 i 
per la Reial Audiència de Catalunya el 15.XI.1581 i el 18.V.1582, G. JULIOL (ed.), Llibre 
Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 514-516 i 517-522. Vegeu també les cartes executòries de 
1582 i 1583 perquè s'apliquessin els veredictes judicials referits, ibidem, p. 522-525. 
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prendre part en les decisions del govern urbà25. Els ciutadans que ja estaven 

implicats en les institucions municipals reaccionaren de forma desigual davant 

d'aquesta pretensió: molts estaven disposats a acceptar entre ells un cert 

nombre de nobles i cavallers, altres hi posaven condicions puntuals, i un darrer 

col·lectiu els rebutjava terminantment. Els anys 1586 i 1587 es produiren 

sorollosos debats públics entre els defensors de les diferents posicions26. L'any 

1595 els militars tornaren a manifestar el seu desig d'accedir al govern 

municipal gironí27; no es prengué cap resolució ferma al respecte28. En el marc 

de les Corts de 1599 els síndics de Girona es presentaren davant Felip II (III) 

amb el ferm propòsit de blocar les iniciatives que els militars poguessin 

impulsar per integrar-se en les institucions locals29 ―no es podia tolerar que els 

                                                 
25. En el cas de Girona, com a la resta de Catalunya, al llarg dels segles XV i XVI s’havia teixit 
una potent solidaritat interna entre la noblesa urbanitzada i els estrats socials burgesos. No 
gosem parlar d’osmosi, com ho fa J. M. TORRAS i RIBÉ, Els municipis catalans de l'antic règim 
cit., p. 81-82 ―per exemple―, perquè no es produeix una equiparació massiva dels drets dels 
ciutadans honrats als dels homes de condició militar fins l’any 1654 —vegeu la subsecció 
IV.8.3.3.C.3).  
26. AMGI, MAM 187, fol. 93v i s., acta del Consell General del 19.X.1586. Vegeu l'apartat quart 
de la proposició dels jurats: "Havíam pensat seria molt convenient y utilós a la dita ciutat y 
auctoritat de aquella obtenir un privilegi de sa excel·lència poguessen entrar en lo govern y 
administratió de la dita ciutat totes les persones nobles y militars que fessen llur domicili y 
habitatió en la present ciutat, axí que se fassen quatre bosses (...) [Girona] seria millor regida y 
governada y més respectada, y redundaria en evident útil y profit de la dita ciutat, axí per lo que 
contribuirien en la solutió dels drets de les impositions com altrament" (fol. 95r). Podeu 
comparar aquesta voluntat integradora dels edils amb la resposta del Consell General, oberta a 
l'admissió dels cavallers però no a la dels nobles, i amb els onze dissentiments que boicotegen 
enterament la proposta (fol. 95v-96r). El debat es repeteix entre els jurats i els membres de la 
comissió de privilegis de Girona el 14.I.1587, AMGI, MAM 188, fol. 26r. No sabem per quina raó 
ni A. SIMON i TARRÉS, Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinc-cents, Barcelona, Curial, 
1991, p. 187, ni J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica de 
Jeroni de Real (1626-1683), Barcelona, PAM, 1994, vol. 1, p. 334, pretereixen aquestes 
confrontacions d’opinions dels anys 1586-1587. 
27. J. BUSQUETS, Les ciutats catalanes de l’Antic Règim cit., p. 424 i s., pren l’intent de 1595 
com a punt de partida de la seva anàlisi sobre l’admissió dels nobles al govern de Girona. 
28. AMGI, MAM 197, fol. 43r, primer apartat de la proposició dels jurats al Consell General de 
21.III.1595. Ibidem, fol. 44r, la dita assemblea comissiona un grup de ciutadans per estudiar la 
viabilitat de l'admissió dels militars a les institucions locals. Jeroni Saconomina donà testimoni 
de les vicissituds d'aquest intent en les seves memòries, transcrites per A. SIMON i TARRÉS, 
Cavallers i ciutadans cit., p. 223-224. 
29. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 25r (31.V.1599): els jurats i la comissió de 
dotze persones que feien el seguiment de l’assemblea donaren instruccions als síndics gironins 
d’emparar ―i. e. impugnar, blocar― qualsevol privilegi que els militars pretenguessin obtenir 
del monarca. El 16 de juny, ibidem, fol. 51v, escrigueren als síndics que estaven rebent fortes 
pressions de part dels militars, els quals anunciaven una sèrie de gestions per ser admesos al 
govern municipal. Girona els podia oposar que la causa estava sub judice a la Reial Audiència i 
que el privilegi de l’emperador Carles de 19 de desembre de 1533 desvirtuava qualsevulla 
acció dels contraris... Per això s’esperonava els síndics de la següent manera: “Importa molt 
que vostres mercès, a la sacreta o altrament, ab molta diligència, solicitud y cuydado se 
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nobles i el rei donessin una solució a l'afer sense que hi hagués un cert 

consens a la ciutat prèviament. L'any 160130, malgrat encara no s'havia arribat 

a aquest consens, es constituí una mesa negociadora paritària entre els 

gironins de condició militar i els dirigents locals31. Aquesta comissió redactà les 

condicions de la incorporació dels nobles i els cavallers al govern municipal32. 

La negociació dels darrers serrells de l'acord es féu, a principis d'abril del 1601, 

sota una pluja de dissentiments que feia difícil albirar un èxit de l'empresa33. 

Finalment les dificultats s'esvaïren: el 29 d'abril del 1601 la ciutat impetrà del 

virrei, el duc de Feria, un privilegi que permetia la formació d'una nova bossa en 

la qual hi figurarien els noms de dotze militars: anualment, un d'aquests noms 

seria extret per exercir com a jurat en cap ―de forma alternativa amb els 

ciutadans de la mà major―, sis altres extrets serien proveïts en el càrrec de 

conseller, etc.34. Quan es sabé que aquesta admissió dels militars al govern 

municipal ja era una realitat, els nobles i els cavallers gironins renunciaren als 

plets que tenien instats contra la ciutat sobre aquesta pretensió i sobre 

                                                                                                                                               
n’informen, y si acàs ne tenian notícia, a consell de nostres advocats daran súpliques, fahent fe 
de dita litte”. Els síndics Rafel Campmany i Descoll i Rafel Albert executaren de forma 
satisfactòria els encàrrecs, com s’aprecia en les seves cartes de 17.VI (ibidem, fol. 57r) i de 
25.VI.1599 (ibidem, fol. 67r). 
30. J. BUSQUETS, Les ciutats catalanes de l’Antic Règim cit., p. 425, considera significatiu que 
tant l’any 1595 com el 1601 hi hagués en el govern municipal gironí una prevalença de jurats 
ciutadans o de la mà major —ibidem, p. 420, en virtut del privilegi de 22.XI.1576, aquesta 
situació es produïa cada tres anys; entremig, hi havia un govern amb dos jurats de la mà 
mitjana i un altre amb dos de la mà menor; és a dir, es seguia una fórmula 2-1-1, 1-2-1, 1-1-2. 
31. AMGI, MAM 204, acta del Consell General de 26.I.1601; la petició dels militars perquè 
s'estudiï novament la seva incorporació al govern municipal es troba cosida post fol. 21. La 
resposta de l'assemblea als fol. 23v-24r.    
32. Ibidem, fol. 30r i s., acta del Consell General de 20.III.1601, esp. apartat segon de la 
proposició (fol. 30v). Ibidem, fol. 37r i ss, acta del Consell General de 4.IV.1601, apartat primer 
de la proposició (fol. 37v). 
33. Ibidem, dissentiments cosits post fol. 36, presentats tots ells en el Consell General referit de 
4.IV.1601. La majoria dels arguments esgrimits pels opositors perquè els militars no 
participessin al govern de la ciutat eren de legalitat i de tradició històrica. També n'hi havia, 
però, d'oportunitat. Per exemple, el calceter Francesc Curús subratllava que els jurats sovint 
havien fet ordinacions per posar pau a les "bandositats i dissensions" entre els militars i creia 
difícil que això es pogués seguir fent si ells formaven part del govern municipal. J. BUSQUETS, 
Les ciutats catalanes de l’Antic Règim cit., p. 425 i s., s’esplaia tant en la nòmina de partidaris i 
d’opositors com en llurs arguments.  
34. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 589-596. Tal privilegi recull en 
condicions anàlogues nobles i cavallers, la qual cosa simplifica molt el procés gradual —en una 
primera fase cavallers, en una segona nobles— que entendria generalitzat a Catalunya J. M. 
TORRAS i RIBÉ, El municipi català durant els segles XVI i XVII, dins d’A. M. ADROER et al., 
“El govern de les ciutats catalanes”, Barcelona, Ed. de la Magrana i Ajuntament de Barcelona, 
1985, p. 83-101, esp. p. 89 i s. 
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qüestions fiscals35. El primer de gener de 1602 s'escollí a sort, per primera 

vegada en la història moderna de Girona, un jurat militar: don Ramon 

Xammar36. En diverses altres ciutats catalanes aquest esdeveniment havia 

tingut lloc un segle o força dècades abans37; sinó, es produïa simultàniament a 

la capital de l’Onyar38 ―o ocasionaria controvèrsies durant anys39 fins que, tard 

o d’hora, la tradició s’obriria als nous temps40. 

 

Els càrrecs i oficis amb més contingut polític de la ciutat es proveïen 

anualment. Cada dia de Ninou o de la Circumcissió de Nostre Senyor, es 

clausurava i s’inaugurava un exercici municipal41. Ningú s’ha de sorprendre, per 

tant, si en un volum de les actes del govern gironí ―manual d’acords 

municipals― detecta persones que, a les acaballes d’un any natural, renuncien 

a un plet que tenien incoat contra la ciutat42, salden els seus deutes amb la 

col·lectivitat, o es desvinculen de l’ofici reial o inquisitorial que han estat 

exercint. Ho fan per mor de preservar íntegres les seves possibilitats de ser 

habilitats en un càrrec si la sort recau sobre el seu nom el primer de gener 

                                                 
35. AMGI, MAM 204, fol. 45r-46v (11.V.1601). 
36. AMGI, MAM 205, fol. 4r i s., acta del Consell General de 1.I.1602.  
37. J. M. TORRAS i RIBÉ, Els municipis catalans de l'antic règim cit., p. 82, 86-87, pels casos 
dels cavallers al govern municipal de Barcelona (1498) o de Lleida (1509).  
38. Ibidem, p. 84, pel cas de Perpinyà (1601 igualment).  
39. A les sessions de Corts catalanes del 1626 es suscità un fort enrenou en el si del braç reial 
quan s’hi llegí una proposta legislativa en virtut de la qual els cavallers haurien de ser admesos 
en el govern de totes les ciutats i viles de la província, AHCB, Consell de Cent, XVI-82, fol. 420-
422 (3.V.1626) i fol. 545r. Els síndics de Balaguer i Manresa lideraren l’oposició al text ―poc 
havia d’importar que aitals cavallers ja estiguessin pagant imposicions locals!―; se’ls adheriren 
els seus homòlegs de Puigcerdà, Vilafranca del Conflent, Mataró, Figueres, El Voló, Caldes de 
Montbui i Tàrrega.  
40. Vegeu-ne exemples (Vic, Vilafranca del Penedès, Puigcerdà, Mataró, Barcelona pel que fa 
als nobles pròpiament dits ―admesos al Consell de Cent l’any 1621―...) a J. M. TORRAS i 
RIBÉ, Els municipis catalans de l'antic règim cit., p. 87-88. Pel cas de Tarragona, després de 
quaranta anys de vicissituds entre els membres de la confraria de Sant Jordi i els consellers 
municipals, l’admissió dels militars al govern local rep cobertura jurídica a les darreries de 1645, 
R. BARBA, P. FELIU i M. GÜELL, Noblesa local versus consell municipal. Una aproximació als 
antagonismes i conflictivitats urbanes de principis del segle XVII a la ciutat de Tarragona, en 
“Pedralbes” 13-I (1993), p. 545-551. 
41. L’administrador i el caixer de la taula de comuns dipòsits, un establiment canviari 
estretament vinculat amb el municipi ―l’analitzarem al capítol IV.4― eren designats el referit 
dia de Ninou, però per a dos anys en comptes d’un. 
42. És el cas, per exemple, de Serafí Sunyer ―AMGI, MAM 230 (30.XII.1627)― o de Llàtzer 
Amat, doctor en ambdós drets gironí ―AMGI, MAM 229, fol. 116v (1.XII.1626)―. Aquest darrer 
versemblantment perseguia ser tingut per persona hàbil per a la matrícula de ciutadà major si 
resultava elegit en la insaculació, o bé volia ser tingut en compte en alguns arrendaments del 
cobrament d’imposicions que s’adjudicaven a les darreries de cada any natural. 
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següent43. Parlem de sort perquè, a la Girona d’abans dels Decrets de Nova 

Planta, la designació de moltes dignitats i oficis locals es feia després d’una 

extracció aleatòria entre tots els noms que estaven dipositats en les bosses 

corresponents ―els insaculats44. Aquest sistema havia estat suggerit l'any 

1456 i implantat l'any següent per l'infant Joan, lloctinent del rei Alfons IV, amb 

l'objectiu de reduir l'arbitrarietat i el clientelisme a què havia abocat el mètode 

precedent d'elecció per cooptació45. La intervenció de l’atzar en els 

nomenaments de càrrecs permeté superar una situació de bandositats 

insostenible que havia danyat enormement la gestió de l'interès públic a 

Girona46. El sistema d'insaculació i extracció a sort, una vegada demostrada la 

seva eficàcia, s'implementà progressivament en les múltiples confraries de 

sectors professionals que entraven dins l'òrbita del govern municipal47.  

 

                                                 
43. En alguna ocasió, la renúncia a una causa judicial tenia lloc el mateix primer dia de l’any, 
just abans que s’iniciessin les extraccions de càrrecs. Fou el cas de Joan Rafel Bas, donzell, 
qui desistí de seguir pledejant contra la ciutat sobre qüestions fiscals. AMGI, MAM 228, fol. 1 
(1.I.1625).  
44. Qualsevol gironí que s’aventuri a consultar un manual d’acords municipal dels seus avant-
passats toparà, a les darreries de cada volum, amb les notes dels “rituals” d’insaculació i 
habilitació de persones per a les bosses de càrrecs locals. L’acte tenia lloc el primer de 
desembre per a la mà major, el sis del mateix mes per a la mitjana i el tretze per a la mà menor, 
complint amb el que disposava el privilegi de 22.XI.1576, G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la 
ciutat de Girona cit., p. 510-512. La insaculació a la bossa de jurat militar no tenia un dia 
assignat, es feia ocasionalment quan vacava una de les dotze places disponibles, ibidem, p. 
590-591 ―privilegi de 29.IV.1601―. 
45. El privilegi amb el qual l'infant Joan sancionà l'adopció d'aquest nou sistema de designació 
d'oficis data de 18.III.1457; l'hem referit supra. Vuitanta anys abans ja s’havia fet una temptativa 
d’introduir el factor sort ―si bé combinat amb la cooptació― en la provisió de càrrecs 
municipals, C. GUILLERÉ, Réaction sociale et agitation 'menestral' à Gérone: à propos d'un 
privilège de l'infant Joan (1er février 1376), en "AIEG" XXVI (1982-1983), p. 143-158.  
46. Per a la contextualització històrica del privilegi de 1457 vegeu S. SOBREQUÉS VIDAL, 
Régimen municipal gerundense en la Baja Edad Media. La "insaculación", en "AIEG", X (1955), 
p. 165-234. Declinem entrar en els debats sobre els propòsits no confessats que hi pogué 
haver rera la implantació del mecanisme del “sac e sort” arreu de l’àrea catalana ―vegeu-ne 
una cronologia a J. M. TORRAS i RIBÉ, Els municipis catalans de l'antic règim cit., p. 103―. 
Quins agents polítics o socials en sortiren més beneficiats? N’ha fet balanç, apuntant 
inequívocament als patriciats urbans més que a la monarquia, A. PASSOLA, Insaculación, 
monarquía y élites urbanas, en “[Actas del] XVº Congreso de Historia de la Corona de Aragón: 
El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI)”, Zaragoza, Diputación General de 
Aragón, 1994, t. I, vol. 2, p. 293-309. Tornarem sobre aquest tema al subcapítol IV.6.6. 
47. En el present treball hi ha un capítol on el règim de les confraries professionals de Girona 
adquireix un paper de primer ordre, el IV.10. Aitals corporacions també tenen força 
protagonisme al capítol IV.6, i un rol de figurants al IV.7. Remetem el lector a tots ells per no 
allargar massa la visió general sobre el municipi que ens ocupa.  
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A principis del segle XVII, el Consell General constituïa l’òrgan deliberatiu, el 

plenari de Girona48. Estava integrat per vuitanta membres o consellers, dels 

quals vint-i-cinc corresponien a la mà major, vint-i-cinc més a la mitjana, vint-i-

quatre a la mà menor i sis eren de condició militar49. Per congregar-lo era 

preceptiva l'autorització d'un oficial reial local; els jurats de la ciutat la 

sol·licitaven habitualment al batlle o al sots-batlle, i només en casos 

excepcionals la requerien del veguer, del sots-veguer o del jutge ordinari de 

Girona50. Les rares vegades en què es denegava aquesta llicència generaven 

una forta sensació de desemparament entre els dirigents gironins51. Aleshores 

recordaven i actualitzaven el seu anhel d'emancipar-se de la tutela de les 

autoritats règies per celebrar les seves assemblees plenàries52. En 

circumstàncies normals, el Consell General es reunia una mitjana de cinc o sis 

vegades l’any53. La proposició ―avui diríem l’ordre del dia―, recollida en un 

articulat redactat pels esmentats jurats, dictava els afers que l’assemblea havia 

                                                 
48. A finals del segle XVII l’advocat bisbalenc Francesc Romaguera es mostrava contrari a aital 
denominació de ‘Consell General’ i preferia la de ‘Consell Ordinari’. Així ho féu constar en una 
reedició anotada que curà i produí a Girona de l’obra Statuta civitatis Eugubij del jurista de 
Gubbio Antonio Conciolo. Addició n. 11 a la rúbrica 21 del llibre primer.   
49. Per facilitar la governabilitat de Girona i perquè la població local havia quedat fortament 
delmada per la pesta del 1651, la dimensió del Consell General es reduí a seixanta membres 
amb un privilegi impetrat del virrei Joan d’Àustria el 16.X.1653 —vegeu la subsecció 
IV.8.3.3.C.3). 
50. Mitjançant un privilegi del rei Carles I de 18 de gener de 1520, Girona havia obtingut la 
facultat de convocar i celebrar Consells Generals sense llicència dels oficials reials en cas que 
aquests es trobessin tots absents de la ciutat i dels seus termes. Vegeu G. JULIOL (ed.), Llibre 
Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 434.  
51. Els oficials regis a nivell gironí refusaren de donar als jurats l’autorització preceptiva perquè 
convoquessin i dirigissin un Consell General en una conjuntura de gran inestabilitat com fou la 
dels anys 1602-03 ―vegeu la subsecció IV.8.3.3.C.1)―, quan les dissensions entre els homes 
de la mà major i la resta de ciutadans féu témer que la sang arribés al riu en cas de celebrar-se 
l’assemblea. Vegeu la cronologia detallada del conflicte a què donà lloc aquesta negativa a 
l’apartat Jaume Vives del capítol III.3.  
52. A les Corts de 1626, els síndics gironins haurien de defensar una proposta de privilegi 
ambiciosa: que la convocatòria de Consells Generals estigués eximida de qualsevol tipus de 
llicències, encara que els oficials reials es trobessin tots al mateix cor de la ciutat, vegeu la 
subsecció IV.8.3.3.C.1).  
53. Així, podem considerar anòmal el que succeí l'any 1602: tot just havien transcorregut els 
primers tres mesos i mig de l'any i ja s'havien celebrat set Consells Generals a Girona (1.I, 17.I, 
3.II, 12.II, 20.III, 1.IV i 20.IV)! Vegeu AMGI, MAM 205, per tot. Hi ha diverses raons per explicar-
ho: per exemple, Felip II (III) sol·licità un donatiu extraordinari dels gironins ―vegeu l’apartat 
Jaume Vives del capítol III.3― i calgué debatre si se li atorgava i, en cas afirmatiu, per a quina 
quantitat i sota quines condicions.   
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de tractar54. Ocasionalment, s’hi debatien altres qüestions plantejades per escrit 

mitjançant peticions ―suplicacions a l’època― de persones físiques i/o 

jurídiques; en el cas de les primeres abundaven les sol·licituds de llicències 

d’obra, entre les segones sovintejaven instàncies de les corporacions 

professionals ciutadanes.  

 

Un comitè restringit, format des de 1576 per quatre jurats ―anteriorment 

havien estat sis55―, protagonitzava el dia a dia de la gestió municipal. Feia 

alhora funcions de promoció, direcció i execució. Aquests càrrecs edilicis, 

donada la seva transcendència per al bon funcionament de la ciutat, eren 

d’assumpció inexcusable per als designats per la sort56. El recanvi anual dels 

quatre llocs de juradesc no esdevenia traumàtic per al devenir de Girona 

gràcies a una figura cabdal com era el secretari municipal, de durada 

indefinida57. La seva centralitat en l’organigrama i la seva exclusivitat en la 

gestió de la fe pública dels afers locals havien quedat consagrades, sinó abans, 

                                                 
54. En una ocasió, les discrepàncies entre els jurats de la ciutat permeteren excepcionalment al 
Consell General d'intervenir en la fixació dels punts de l'ordre del dia. Proposem al lector el 
repte de trobar el lloc on ho expliquem.  
55. La reducció dels jurats de sis a quatre comptà amb la cobertura jurídica d'un privilegi del 
virrei Fernando de Toledo de 22.XI.1576 ―vegeu-ne la referència documental completa 
supra―. Aparentment, la ciutat de Girona donà curs a aquesta petició per aconseguir un 
augment salarial per als rectors de la política municipal ―aquest augment s'acordaria més 
fàcilment quantes menys persones beneficiés―. Girona havia seguit una estratègia similar l'any 
1537, tot sol·licitant a l'emperador Carles que la ciutat només pogués enviar dos síndics ―en 
comptes de tres― a les convocatòries de Corts; això sí, amb una retribució més digna ―G. 
JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 467-472―. Tornant sobre els jurats i 
les seves remuneracions, un privilegi de 1597 els permeté cobrar dues-centes lliures en 
comptes de cent cinquanta ―ibidem, p. 558-561 (5.IX.1597)―. 
56. Des del referit any 1576, la pena per als que rebutgessin assumir l’ofici de juradesc sense 
una causa justificada era de dues-centes lliures. Tenim per cert que aquesta no es perdonava 
fàcilment, altrament Guillem Sunyer no hauria modificat el seu lloc de residència per por a ser 
extret jurat i haver de pagar la sanció ―A. SIMON i TARRÉS, Cavallers i ciutadans a la 
Catalunya del Cinc-cents cit., p. 212― i Francesc Vallgornera de Santjust no hauria abandonat 
durant dotze mesos el seu càrrec de regent els comptes de la Diputació del General per 
desplaçar-se a Girona i exercir-hi com a jurat en cap el 1615; vegeu el permís que hagué 
d’obtenir dels diputats, ACA, Generalitat, N-175, fol. 84v-85r (13.I.1615); a l’apartat II.6.4.2 hem 
referit les incidències a nivell salarial que suscità l’absència de Vallgornera de Barcelona 
mentre fou jurat gironí, glossades per J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. I (1639), cap. 247-248. 
57. En el caràcter vitalici del càrrec de secretari, Girona coincidiria amb Barcelona, a la llum de 
J. MERCADER, Del ‘Consell de Cent’ al ayuntamiento borbónico, en “Hispania” LXXXII (1961), 
p. 232-297, esp. p. 237-238. La resta d’afirmacions d’aquest autor en relació a oficis municipals 
amb components jurídiques les deixem sota sospita. 
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en unes ordinacions dictades el 15 de desembre de 153358. A la pràctica, 

tanmateix, el relleu adquirit pel secretari no depenia de tant preceptes com de 

la informació que acumularia al llarg d’anys d’exercici, tot enllançant successius 

equips de govern59. A Girona, en l’àmbit temporal del nostre estudi, ocuparien 

el càrrec de secretari oficial Miquel Garbí, entre 1555 a 1576, Francesc Garbí, 

entre el 1577 i finals de març de 1583, Andreu Vilaplana, entre el maig del 1583 

i el dia de la seva defunció, 5 de juny de 1588, Rafel Albert pare i un fill seu 

homònim, fins al 1629, i Miquel Galí, a partir d’aleshores60. 

 

A mig camí entre l’òrgan plenari o deliberatiu i la poderosa quarteta dels 

jurats61, s’erigien una sèrie de comissions especialitzades per matèries. Les 

formaven un grup reduït i variable de membres del Consell General ―quatre, 

set, onze o dotze persones per regla general62; hom podia participar en més 

d’una―, que es reunien amb els jurats amb una relativa assiduïtat o quan les 

                                                 
58. C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona cit., p. 667-668, doc. n. 360) —molt 
més tardà que els immediatament precedents, de la dècada de 1490. En virtut d’aquestes 
ordinacions, se li reconeixeria al secretari el monopoli de l’extensió de qualssevol ordinacions, 
deliberacions i demés actes emanats dels edils. Tal decisió vindria avalada per tres motius, de 
publicitat —“perquè valria poc haver fetes ordinations si no eren observades”—, utilitaristes —
per donar sentit a un oficial ja creat— i pràctics —aprofitar l’existència d’uns llibres d’actes 
municipals ad hoc. 
59. Serveixin per il·lustrar aquesta centralitat del secretari en la gestió de la documentació del 
municipi —i, en sentit més ampli, de tota la seva informació—, tres cites, que 
descontextualitzem, extretes aleatòriament dels testaments dels jurats, uns llistats d’encàrrecs i 
recomanacions que els edils deixaven escrits als seus successors: a) testament dels jurats de 
1594, “Ab ell (i. e. el secretari) entendran del modo y manera se ha de fer”; b) testament dels 
jurats de 1622, “Ell (i. e. el secretari) té les cartes que hem escrit al Papa sobre Sant Narcís”; c) 
testament dels jurats de 1623, “No hi ha ningú més que ell (i. e. el secretari) que ho sabria fer.” 
AMGI, I.1.3.1.1 —Administració municipal / Funcionament del consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 1. 
60. En un futur pot ser oportú precisar aquestes dates, extretes d’un petit llistat d’escriptures i 
anotacions de diversos secretaris que hem localitzat en un valuós copiador de resolucions i 
ordinacions municipals, AMGI, I.1.3.1.2. Parlem de la substitució de Rafel Albert jr. per Miquel 
Galí al subcapítol III.6.4. 
61. En l’època estudiada a Girona no existia un únic consell regular que intervingués de forma 
estable, al costat dels jurats, en els afers corrents del municipi. Aquesta situació sí es donava a 
Barcelona amb el Trentenari, integrat per trenta-sis persones, V. FERRO, op. cit., p. 158-159. 
F. ROMAGUERA subratllava aquesta diferència en les seves addicions als Statuta civitatis 
Eugubij d’Antonio Conciolo: addició 2a a la rúbrica 22 del llibre primer: "In nostra hac civitate, ut 
dixi, non datur consilium speciale, prout datur in civitate Barchinonae, videlicet triginta et sex 
personarum (...) sed solum congregationes, quae vulgo dicuntur iuntas, et in ipsis tractatur, et 
resolvitur, quod a consilio generali eis commissum est.“ 
62. Una setena agrupava un militar i dos ciutadans de cadascuna de les tres mans del municipi. 
En el cas de les onzenes la proporció era de dos per als nobles i tres per a cadascun dels 
altres estrats. L’adjunció de Corts tenia dotze persones, quatre de cada mà, i n’eren exclosos 
els militars, vegeu l’apartat IV.8.2.1. 

III.1. El govern de la ciutat de Girona a principis del segle XVII



circunstàncies ho requerien. De fet constituïen un òrgan co-decisori, ja que la 

majoria de les vegades les resolucions del govern municipal no les prenien els 

jurats sols sinó amb el concurs de la comissió ―l’adjunció, com es deia 

aleshores63― competent. D’ací que els mecanismes de designació de llurs 

integrants, heterogenis —a vegades en mans dels jurats64, a voltes del Consell 

General; en aquest segon cas, per extracció a sort65, per elecció a mà alçada, 

per vots secrets66—, fossin sovint objecte de debats: i és que podia ser 

preocupant que els adjunts practiquessin un seguidisme excessiu dels edils, 

ara bé, si s’oposaven de forma vehement al seu necessari lideratge podien 

paralitzar la vida local67. De forma permanent, en actiu o en vigília, existien 

comissions sobre els privilegis de la ciutat, sobre el redreç ―responsable, per 

exemple, de les qüestions urbanístiques―, la quarteta dels Estudis, adjuncions 

per les diferents botigues o administracions municipals, sobre la taula dels 

comuns dipòsits, etc. En situacions excepcionals ―no necessàriament 

crítiques― es convocava la comissió sobre malalties contagioses ―la del 

“morbo”―, s’instituïen juntes per dirigir i supervisar una fabricació i emissió de 

moneda local ―adjunció dels menuts; primera fàbrica, segona fàbrica, etc.―, 

                                                 
63. Les comissions que a Girona es coneixien com a adjuncions podien adoptar noms diversos 
en funció de la localitat; a Lleida, per exemple, s’anomenarien prohomenies: J. LLADONOSA, 
La ciutat de Lleida, vol. III, Barcelona, Ed. Barcino, 1959, p. 11.  
64. AMGI, MAM 232, fol. 52r i s., el segon punt de l’ordre del dia del Consell General de 
27.III.1629 proposaria la renovació de bona part de l’adjunció de guerra per haver-hi almenys 
cinc llocs vacants, un per defunció i quatre per incompatibilitats diverses. L’assemblea resoldria 
—fol. 54v— que els propis jurats hi col·loquessin els substituts que creguessin adients. 
65. Vegeu reivindicat aquest sistema en una controvèrsia sobre els sistemes d’elecció d’adjunts: 
AMGI, MAM 172, fol. 47, el Consell General de 16.XII.1572 acorda impulsar una iniciativa per 
arreglar i embellir la plaça de les Cols i les botigues diformes que hi ha allí, segons un projecte 
ja presentat i amb el sufragi dels propis botiguers. L’assemblea dóna pleníssima potestat als 
jurats i als adjunts del redreç per executar el programa i el seu finançament i adjudicar els 
espais comercials resultants de la reforma. Naturalment rera l’afer hi ha forts interessos, que es 
posen en evidència quan quatre consellers dissenteixen i demanen que es faci una comissió o 
adjunció nova amb els seus membres elegits a l’atzar. 
66. A AMGI, I.1.3.1.2 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 2—, hi ha un copiador de resolucions i ordinacions municipals que, 
post fol. 152, recull com mitjançant una ordinació de 29.III.1578 es resol que els adjunts de la 
comissió de la taula de comuns dipòsits gironina siguin elegits mitjançant votacions escrites i 
secretes —per via d’escrutini, com es diria a l’època— i no pas de forma pública i oberta —“a 
veus”; tal fórmula de l’escrutini per cobrir vacants de l’adjunció de la taula ja s’havia practicat sis 
anys enrera —MAM 172, fol. 48r-v, Consell General de 16.XII.1572.   
67. A l’apartat IV.5.3.1 apuntem com la primavera del 1625 l’adjunció de la botiga de forments 
de Girona veta un acostament de posicions dels jurats amb el capítol de la Seu respecte del 
pastim canonical. Actua en certa manera com a contrapoder en el si del municipi. 
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per corregir les finances locals i retirar els menuts68, es reunia una adjunció de 

guerra, una pel riu Ter ―generalment quan havia sortit de mare―, una altra 

quan es celebraven Corts, per programar festes amb motiu de la vinguda 

d’algun personatge reial, per gestionar el dol quan moria el monarca69, per 

seguir de prop un litigi especialment complex70 o una negociació amb altres 

institucions71, per debatre la quantia d’un servei econòmic al rei72, etc. A tall de 

valoració global, el sistema de comissions o adjuncions a Girona durant la 

primera meitat del segle XVII era relativament acotat i força variable i 

casuístic73, per exemple si el comparem amb el de la vila de Perpinyà74.   

 

En certes circumstàncies, als jurats els podia convenir assessorar-se 

esporàdicament d’una certa massa crítica de ciutadans. Per no haver de reunir 

i celebrar el Consell General, amb els seus quòrums, formalitats i votacions, i 

                                                 
68. A l’apartat IV.2.1.1 identifiquem l’acta de baptisme d’aquesta onzena “sobre lo assiento dels 
menuts”. 
69. Remetem el lector versat en temes luctuosos i l’estudiós de cerimònies públiques a les 
resolucions de l’adjunció convocada per la mort de Felip I (II), AMGI, MAM 200 (1598), fol. 79r-
95v aprox. ―amb una certa constància; posteriorment de forma esparsa, per exemple fol. 
108v― o les de la junta pel dol de son fill, MAM 224, esp. fol. 58v-60r ―amb fulls intercalats― 
(25.VI.1621)  
70. El Consell General de 1.V.1630, davant la dimensió que van prenent les controvèrsies 
relacionades amb el monestir dels carmelites descalços ―vegeu el capítol IV.11― resol que es 
creï una comissió específica de seguiment i d’assessorament als jurats. L’elecció de les set 
persones de la junta ―dues de cada mà i un militar― la fan els propis jurats. AMGI, MAM 233, 
fol. 51v. 
71. AMGI, MAM 232, fol. 19r (9.I.1629) veiem en actiu una “satena super commutatione 
elemosinae panis Sedis Gerundae” ―sobre el seu objecte, remetem a l’apartat IV.5.3.3. En cas 
de no haver-se constituït aquesta comissió ad hoc, les seves competències, inicialment 
esparses entre les adjuncions de la botiga i dels molins de la Manola, les hauria assumit la 
setena del nou redreç —AMGI, MAM 230, fol. 63v-64r, Consell General de 27.VII.1627. 
72. AMGI, MAM 234, fol. 57v-58r, novament seran set persones les que es comissionaran a tal 
efecte. El Consell General de 4.IV.1631 restringirà l’actuació dels jurats i la setena en qüestió a 
elaborar una proposta. La decisió final sobre els diners prestadors al rei l’haurà de prendre una 
assemblea local plenària.  
73. Pretengué donar-ne una imatge molt menys flexible J. G. ROIG i JALPÍ, Resumen historial 
de las grandezas, y antiguedades de la ciudad de Gerona, y cosas memorables suyas 
eclesiasticas, y seculares assi de nuestros tiempos, como de los passados, Barcelona, por 
Iacinto Andrev, 1678, p. 428, que identifica un número taxat de juntes: de la taula, de guerra, 
dels Estudis, de la carns, dels molins, de privilegis, d’hospitals i de la neu o el gel. Ens recorda 
la fiabilitat relativa d’aquest autor i altres de la seva època D. CONDOM, Algunes 
consideracions entorn del llibre ‘Verdad triunfante...’ de J. Roig i Jalpí, en “Estudi General” 23-
24 (2004), p. 201-212. 
74. ADPO, 112 EDT 57, llibre de Totis de Perpinyà (1621-1626), fol. 231v-239r (23.VI.1625): els 
cònsols elegeixen els dotze membres de cadascuna de les vint-i-sis (!) comissions municipals 
―a la capital rossellonesa hi ha constituïdes de forma estable, a diferència de Girona, una 
junta de ponts, fonts, riberes i rec dels canals o una comissió de plets. 

III.1. El govern de la ciutat de Girona a principis del segle XVII



per no cenyir-se al grup restringit d’homes integrats en una junta o adjunció 

concreta, tenien una solució intermitja: convocar una promenada, una crida 

general espontània d’assistència voluntària. Les propostes d’aital reunió 

haurien de ser posteriorment ratificades per una assemblea local75.  

 

No ens correspon d’estendre’ns sobre altres matèries apassionants tocant el 

regiment de la ciutat de Girona: la policia de mercat, l’arrendament de les 

imposicions locals, les funcions dels verguers... Algunes d’aquestes sortiran a 

col·lació en les pàgines a venir perquè foren objecte de controvèrsies en què 

actuaren els equips jurídics municipals. D’altres les cedim desinteressadament 

a les futures generacions d’estudiosos de la història local.  

 

 

                                                 
75. F. ROMAGUERA, addicions als Statuta civitatis Eugubij d’A. Conciolo, llib. 1, rub. 21, cap. 
19: “In casibus tamen eventualibus, ac promptis aliquarum rerum, et negociorum, in quibus 
materia non praestat locum convocandi omnium stamentorum, convocantur matriculati omnium 
stamentorum, qui inveniuntur, quae convocatio dicitur prohomenada, et isti consolunt (sic) 
iuratis circa materiam, quam ipsis iurati proponunt, et quod concluditur approbatur a Consilio 
Generali." 
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III.2. Els dos equips jurídics regulars de la ciutat de Girona  
a l’alta edat moderna 

 

III.2.1. Perfils i funcions dels integrants i dels suports d’ambdós equips jurídics  

 

Joan Pere Fontanella i Pere Boix, però també Francesc Marçal i Llàtzer 

Saconomina i Francesc Codina i Bartomeu Ripoll i Jacint Camps... Tots 

aquests van ser homes que pesaven molt a la societat gironina del segle XVII i 

que avui, en la seva gran majoria, han caigut en l’oblit. Ells i tants altres foren 

membres dels equips de suport tècnic que la ciutat de Girona tingué a la seva 

disposició per a son assessorament quotidià i també per fer front a qüestions 

conflictives i a negocis ardus amb alguna component jurídica que tant sovint es 

plantejaren. Assumiren, per tant, la responsabilitat de què el municipi preservés 

els seus drets i prerrogatives de l'erosió d'agents externs ―a vegades fins i tot 

interns! Entrem a presentar-ne alguns trets, i ho fem advertint que al discurs hi 

convidarem més de dues i més de quatre vegades documentació de municipis 

diferents a Girona, sia per la utilitat de la perspectiva comparada sia per 

apuntar qüestions cabdals sobre les quals l’arxiu gironí es manté en silenci. 

Sembla innecessari dir que la tasca d’acarament o d’integració d’informacions 

de diverses localitats la llegirem amb les màximes precaucions, donades les 

dissimilituds essencials de qualssevulla situacions jurídico-polítiques d’antic 

règim. 

 

Girona tenia de forma permanent dos equips jurídics. Un exercia a la mateixa 

Girona i l’altre a Barcelona, on tenien la seva seu ―que mudava en conjuntures 

de risc o interès sanitari, bèl·lic o político-social76― les principals institucions de 

l’aparell virregnal i també les de legitimitat ascendent del país, és a dir el Reial 

Consell i Reial Audiència ―entorn de la figura del lloctinent general―, la Batllia 

General o l’Ofici del mestre racional, la Diputació del General, etc. Aquest 

esquema dual en el marc territorial català no s’alterà ni es qüestionà, almenys 

obertament, en l’arc temporal que abarca el nostre treball, a diferència d’altres 
                                                 
76. Vegeu el subcapítol II.8.5.  
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municipis catalans que es replantejaven periòdicament el nombre i la ubicació 

dels seus nuclis d’assessorament en funció dels temes en curs ―vegeu el cas 

de Puigcerdà77. Si ens atenim a horitzons més amplis, tenim constància que la 

ciutat de l’Onyar s’interrogà en una ocasió, l’estiu de 1590, sobre la 

conveniència d’activar un agent permanent —un equip jurídic de petit format— 

a la cort de Madrid78. Tal proposta no prosperà —el fet que el Consell Suprem 

de la Corona d’Aragó no tingués reconeguda de forma ordinària competències 

jurisdiccionals sobre assumptes suscitats a Catalunya contribueix a explicar-

ho79. Així, Girona es veuria abocada o bé a servir-se de contactes i 

sol·licitadors al cor de la monarquia Hispànica —o a Roma— de forma 

discontínua, quan afers esporàdics ho exigissin80 o bé a trametre comptades 

                                                 
77. ACCE, Acords municipals de Puigcerdà (1625-28), fol. 125v-126r. Entre els punts de l’ordre 
del dia d’un Consell General celebrat el 18.IV.1626, a principi d’un mandat municipal, es 
proposa: “Si·s conduiran a la present vila, Barcelona, Perpinyà, Tarragona, Seu de Urgell y 
ahont convingue advocats, y los advocats <h>avuy servexen si seran confirmats”. La dispersió 
geogràfica d’equips jurídics a què apunta aquest interrogant obert obeiria a la possible 
conveniència de cobrir, a més del cap i casal, la capital episcopal i arxiepiscopal dels ceretans i 
la vila rossellonesa on tenien la seu institucions cabdals dels comtats a cavall dels Pirineus, 
com és ara el procurador general, amb funcions anàlogues al batlle general del Principat. 
Precisament en relació a Perpinyà, els dirigents de Puigcerdà de principis del segle XVII 
congriaven un greuge d’expoli arxivístic des del 1595, any en què Gabriel de Llupià s’hi 
endugué sense permís escriptures del Reial Patrimoni en el marc d’un procés de capbrevació. 
La despesa que estaven patint els ceretans que havien de consultar papers ―i alhora un 
interès sospitosament viu per fer remuntar els ingressos fiscals de la monarquia, 
‘malauradament’ desatesos arran del trasllat documental― aconsellaven mobilitzar-se per 
evitar ulteriors pèrdues: ACCE, Correspondència de Puigcerdà, CT 1597-1624, fol. 116v-117r, 
instruccions a l’advocat Gaspar Puigferràs d’un dia indeterminat de març de 1612. 
78. AMGI, MAM 192, fol. 62r, tercer punt de la proposició del Consell General de 31.VII.1590.  
79. J. ARRIETA, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”, 1994, p. 526-529. La situació seria diferent en relació al 
Regne de València. Per això D. BERNABÉ, Ámbitos de relación entre el poder real y los 
municipios de la Corona de Aragón durante la época foral moderna, en “Estudis” 32 (2006), p. 
49-72, esp. p. 56 i s., il·lustra la contínua relació entre la segona ciutat d’aquest, Oriola, i la cort 
—més concretament el referit Consell Suprem de la Corona d’Aragó—: “Solamente a lo largo 
del siglo XVII, una ciudad como Orihuela llegó a enviar no menos de 37 embajadas a la corte, 
además de mantener una agencia de negocios permanente en Madrid”; un cúmul de personal 
tramès i contractat a Madrid “conformaron, así, una plataforma —con sus correspondientes 
redes de influencias— capaz de garantizar la presencia continua de la ciudad en la corte.” 
Vegeu una versió primerenca i una de consolidada d’aquest treball a id. aut., La gestión de los 
asuntos municipales en la corte de Felipe III: síndicos y embajadas de la ciudad de Orihuela, 
dins de J. BRAVO (ed.), “Espacios de poder: Cortes, ciudades y villas (s. XVI-XVIII)”, [Madrid], 
UAM, 2002, vol. II, p. 249-268 i a Las embajadas municipales como ámbito de relación política 
con la corona al margen de las Cortes, dins de R. FERRERO i L. GUIA (eds.), “Corts i 
Parlaments de la Corona d’Aragó”, València, PUV, 2008, p. 429-444.  
80. Per exemple, al capítol IV.5 comprovem com el municipi de Girona, a mitjan dècada de 
1620, mentre estigueren en un punt àlgid les seves controvèrsies amb el capítol de la Seu per 
la venda a seglars de pa de les porcions canonicals, recorregué repetidament a un agent 
instal·lat a la cort, Francesc de Cruquella, i a un altre a Roma, Pere Joan Albert.  

517



legacions a càrrec d’algun notable local. Intuïm que Tortosa demostraria una 

major inclinació cap a l’exterior del Principat, sia a través d’un contacte freqüent 

a la cort dels Àustries sia mitjançant la contractació d’advocats prestigiosos no 

catalans de gran predicament. Vegem-ho combinat en un cas d’envergadura. A 

la primera meitat de la dècada de 1610, per defensar-se davant les pretensions 

d’autonomia jurisdiccional i política de la vila propera de Xerta81, la capital del 

Baix Ebre no escatimaria recursos: a més de reactivar el seu equip jurídic fix a 

Barcelona82 i de llançar-se a l’aventura encara poc habitual d’imprimir unes 

al·legacions en dret83, mobilitzaria personal jurídic d’alt nivell a Madrid —Silveri 

Bernat, en concret84—, a qui també faria redactar i editar textos de patrocini 

político-legal85; davant la pressió dels rivals, també buscaria el prestigi d’una 

ploma tant respectable com ho podrien ser els seus honoraris: l’aragonès Luis 

de Casanate86. A aquest, per cert, se li demanaria que tingués a bé de silenciar 

                                                 
81. Una provisió règia de 3.III.1611 amb Josep Ferrer com a relator —ACA, RA, Conclusions 
civils, vol. 116, fol. 77r-80v— permet contextualitzar la trifulga autonomista a què Tortosa 
s’enfrontava. Fent-se ferma sobre títols com l’àmplia donació territorial que Raimon Berenguer 
IV li hauria fet l’any 1149 —des del coll de Balaguer fins a Ulldecona i de Rocafullatera fins al 
mar—, la ciutat de l’Ebre reeixiria a desvirtuar el privilegi obtingut el 18.VII.1607 pels habitants 
de Xerta del duc de Monteleón, que els hauria permès imposar una petita punció fiscal per 
reconstruir l’església parroquial i pintar-ne l’altar major. Naturalment els homes de Xerta 
recorrerien la resolució —exitosament, com es veurà unes notes avall. 
82. Vegeu el subcapítol III.2.3 sobre el primer gest dels edils tortosins a partir del dia de 
l’Ascensió de 1612: estrènyer el cinturó a l’equip jurídic contractat a Barcelona.  
83. Hem referit i transcrit parcialment cartes de l’estiu de 1613 que palesarien les dificultats de 
coordinació entre l’equip jurídic radicat a Tortosa i el de Barcelona al capítol II.4 —per la 
transcendència que se li donaria a imprimir al·legacions jurídiques a principis del segle XVII.  
84. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT), fol. 192v, 201v-202r, 209v-210r, etc. 
Coneixem l’articulació del pensament regalista d’aquest morellà i les seves fílies i fòbies 
personals a través de J. ARRIETA, Las regalías en la Corona de Aragón en el siglo XVII. A 
propósito de un dictamen de Silverio Bernat de 1624, en “AHDE” LXVI, Madrid, 1996, p. 365-
443. Més recentment, li ha dedicat una atenció renovada E. QUEROL, La formació d’una 
història renaixentista de Tortosa: Cristòfol Despuig, Pau Cervera i Silveri Bernat, dins d’E. 
MIRALLES i J. SOLERVICENS (eds.), “El (re)descobriment de l’edat moderna”, Barcelona, 
PAM i Ed. de la UB, 2007, p. 149-171, esp. p. 163 i s. 
85. Són impagables dues directrius de 23.VI i 6.VII.1614 —ACBEB, Correspondència de 
Tortosa, vol. 10 (CT), fol. 200v-201r i 228r— dels procuradors tortosins al seu agent a 
Barcelona Blai Gil de Frederic perquè sota cap concepte mostrés a ningú —quan els tingués— 
els memorials impresos a Madrid a instàncies de Silveri Bernat. Es perseguien fonamentalment 
dos objectius: a) que l’aparell virregnal de Catalunya no s’assabentés que Tortosa estava 
maniobrant alhora a Madrid i a Barcelona; b) que l’advocat Josep Ramon, aconduït per Tortosa 
a Barcelona i encarregat de redactar un memorial o al·legació jurídica sobre el dossier de 
Xerta, no copiés els arguments d’altri i se’ls fes pagar com si fossin fruit del seu esforç!  
86. Ibidem, fol. 311r, carta de 8.IV.1615 dels procuradors de Tortosa a Luis de Casanate. La 
mateixa data, al mitjancer de la comunicació se li demanaria descobrir discretament el salari 
que Casanate podria desitjar ―“procurarà vostra mercè saber lo que bastarà per a sa 
satisfactió” —ibidem, fol. 311v-312r. J. M. PÉREZ COLLADOS, Una aproximación histórica al 
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eventuals parcel·les de raó dels contraris: “[Us] suplicam que, en cas que en 

nostra justítia hi hagués algun dupte, sia tant secret lo parer de vostra mercè 

que no anime als contraris per a ensoperbir-se contra nosaltres y inquietar-

nos.87”. Les precaucions i els esforços de Tortosa i dels seus patrons de dins i 

fora del Principat no tindrien recompensa: Xerta veuria reconeguda la seva 

emancipació municipal mitjançant una sentència de 20 de desembre de 162588. 

Tornem a les ribes de l’Onyar. 

 

Durant l’època que analitzem, l’equip jurídic de Girona a Barcelona no constava 

en els llibres regulars del clavariat municipal major89 sinó en els del menor90. 

Gaudia de la màxima estabilitat de facto: Les seves places es consideraven 

perfectament consolidades per l’ús. Els que les ostentaven eren remunerats per 

Girona a través de terceres persones, les quals posteriorment eren 

                                                                                                                                               
concepto jurídico de nacionalidad, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, p. 297, 
il·lustra una estratègia que el cèlebre Casanate intentaria a partir de 1626 —obtenir una fiscalia 
a les Índies— per, tot inaugurant un camí foral nou, integrar-se en l’aparell d’alts oficials públics 
de la monarquia hispànica sense veure’s perjudicat per la seva condició de natural d’Aragó. 
87. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT), fol. 311r, fragment de la carta de 
8.IV.1615 a Casanate cit. El mateix dia 8 al mitjancer se li encomanaria el mateix secretisme 
sobre la consulta mateixa, més encara si se’n derivaven males notícies per al municipi. Aquesta 
prevenció i aquest interès per ocultar informacions perjudicials —vegeu-lo també ibidem, fol. 
200v-201r, en una carta de 23.VI.1614 dels procuradors de Tortosa a Blai Gil de Frederic—, o 
frases com “És la nineta de l’ull, eixa causa” —ibidem, fol. 200r-v, carta a l’advocat Josep 
Ramon de 23.VI.1614— confirmen que en el món i a l’època que estudiem rera els plets hi 
havia en joc un factor d’honor i d’identitat col·lectiva, no sols uns mers interessos econòmics o 
polítics. 
88. J. RAMON, Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae Regiae principatus 
Cathaloniae. Primum volumen. Barcinonae, Ex Typographia Stephani Liberòs, in Vico Sancti 
Dominici. Expensis Michaelis Manescal, 1628, dedicaria els cap. 24-25 a les argumentacions 
jurídiques que enfilà per defensar la justícia de Tortosa en el dossier de Xerta. Al cap. 25, post 
num. 50, transcriuria la resolució que els tombaria, proposada pel magistrat de la Reial 
Audiència Francesc Aguiló. 
89. AMGI, Comptes del clavari, així ho observem des del lligall 23 ―llibre de 1587-1588― fins al 
lligall 29 ―llibre de 1649-1650. 
90. AMGI, MAM 233, fol. 70v (10 de juliol de 1630) referint l'esgotament financer d’aquest 
clavariat d’on s’havien de pagar les conductes i treballs de tot 1629 dels advocats aconduïts a 
Barcelona. Vegeu exemples aleatoris d’ordres al clavari menor per pagar o per rescabalar al 
pagador dels salaris i extres dels juristes en qüestió a AMGI, MAM 238, fol. 80v (3.XI.1635); 
MAM 243, fol. 293r-v —per cobrir dues anualitats endarrerides i la de 1640 que s’està 
tancant—; MAM 245, fol. 343r (23.XII.1642) —comprèn els exercicis de 1641 i 1642. En 
definitiva, fàcilment s’acumulaven remuneracions de diversos anys. 
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rescabalades en capital i interessos mitjançant una resolució del Consell 

executiu municipal91. 

 

Els dos equips es constituïen generalment d’un parell d’advocats —si s’esqueia 

reforçats per algun/s consultor/s extern/s o un/s jurista/es per dur algun/s 

cas/os puntual/s92— i d’almenys un síndic, apoderat o procurador93. A grans 

trets, amb propòsit merament introductori, direm que les funcions d'uns i altres 

professionals es delimitaven de la següent manera: Els advocats, partint del 

complexe sistema de fonts del dret de diferent origen i naturalesa utilitzades a 

l’època, assessoraven regularment sobre la licitud de les actuacions de la 

maquinària de govern local94; en un marc contenciós, amotllaven els fets 

objecte de controvèrsia dins d’una argumentació jurídica, confegien els 

documents necessaris per defensar-la i proveïen, de forma oral o escrita, les 

informacions que es consideraven oportunes per convèncer de les raons del 

municipi tant la part contrària com, sobretot, els titulars de la jurisdicció 

competent; no consta que els edils gironins tinguessin pròpiament jurisdicció 

contenciosa sobre assumptes de la seva competència, per la qual cosa és obvi 

que els advocats del seu equip jurídic més proper no tindrien la missió 

                                                 
91. Vegeu com un exemple entre molts AMGI, MAM 230, fol. 112v-113r (31.XII.1627). El 
pagament per intermediaris era la fórmula invariablement emprada per les demés localitats 
catalanes que hem estudiat. 
92. A. PLANAS, El abogado de la ciudad y reino de Mallorca, en “BSAL” LVII (2001), p. 61-82, 
esp. p. 61, interpreta aquestes contractacions com una limitació del poder de/ls l’advocat/s 
ordinari/s de la corporació que defensava els interessos, no sempre coincidents, de la ciutat i 
regne de Mallorca: “No debemos exagerar su papel. (...) en asuntos de especial trascendencia, 
los jurados solían solicitar el consejo de otros sabios en Derecho”. L’experiència gironina —
comparable només en part— demostra que el que avui anomenaríem externalitzacions de 
serveis no responien tant a la rellevància dels casos com a la saturació o indisponibilitat dels 
advocats regulars del municipi.  
93. En l’època que estudiem, Tortosa habitualment optaria per mantenir aconductats tres 
advocats a Barcelona i no pas dos, com Girona. Addicionalment, al síndic li nomenaria un 
subsíndic o auxiliar —P. AUDÍ, Poder i societat: Tortosa, 1600-1650 cit., p. 29, es queda en un 
nivell molt més superficial de descripció. Un municipi molt més modest com Puigcerdà, en 
canvi, es limitaria a un jurista fix a la capital amb la possibilitat de recórrer a personal addicional 
a discreció del síndic. 
94. Aquest suport, que com és obvi recauria quotidianament en l’equip jurídic radicat a Girona, 
podia projectar-se fora de la casa consistorial. El cerimonial de la ciutat de Girona elaborat 
entre 1594 i 1596, AMGI I.1.3.3 —Administració municipal / Funcionament del Consell 
municipal / Càrrecs municipals / lligall 3—, fol. 28r, il·lustra com en certes visites institucionals 
del govern local, per exemple al portantveus del general governador —si es trobava a Girona—
, els advocats estaven previstos com a part del sèquit obligatori dels jurats, per assessorar-los.  
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d’assessorar-los en l’exercici de funcions judicials95. El procurador també 

ocupava una posició de gran relleu ―enorme, si treballava lluny dels seus 

principals. Li dediquem un excurs per fer-nos perdonar la relativa preterició a 

què el condemnarem després. No es limitava a representar la ciutat davant 

d’instàncies jurisdiccionals o meses negociadores. Addicionalment, tenia 

àmplies competències per ordenar els materials dels advocats96 i per suggerir-

los canvis i estratègies97, jugava un paper actiu en la concertació de reunions a 

dues, tres o múltiples bandes i, com segueix succeint avui en dia, activava i feia 

progressar els processos als tribunals98. Indiscutiblement, el seu principal atot 

                                                 
95. A diferència del que passaria a Barcelona a partir d’un privilegi de 16.XI.1537 en la 
jurisdicció sobre confraries d’oficis, on els advocats aconsellarien de forma consultiva els 
consellers, com il·lustraria J. P. XAMMAR, De officio iudicis, et advocati liber unus, Barcinonae, 
Ex Typographia Iacobi Romeu, 1639, part 1, qüestió V, cap. 26, 39 i 47. El fet que no es donés 
a la Girona moderna, obre molt camp per córrer i per debatre a partir del paràgraf superior de la 
p. 530 d’A. MASFERRER, L’element sancionador i el contingut penal de les ordinacions penals 
catalanes. Especial consideració a les ordinacions de Girona de 1358, dins de "[Actes del] XVII 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 523-551. L’ampliació o 
mixtió de competències político-jurisdiccionals al cap i casal a partir del segon terç del segle 
XVI en certa manera suposaria una recuperació del sentit originari de les institucions locals a 
Catalunya, seguint els ensenyaments de J. M. FONT i RIUS, Orígenes del régimen municipal 
de Cataluña, dins de id. aut., “Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya 
medieval”, Barcelona, Publicacions i Edicions de la UB, 1985, p. 281-560, esp. p. 401 i s. —M. 
TURULL, El gobierno de la ciudad medieval. Administración y finanzas en las ciudades 
medievales catalanas, Barcelona, CSIC, 2009, p. 93, resumeix el procés, ben palès a mitjan 
segle XIV, pel qual els municipis catalans haurien perdut en benefici de veguers i batlles 
aquesta jurisdicció ordinària que els podia haver estat consubstancial.  
96. Heus aquí un testimoni impagable on un síndic de Vic a Barcelona, el notari Francesc 
Serrahima, explicitaria l’ampli abast de la seva funció en aquest sentit: AMVI, vol. 11 / 7.42 CR 
(1627-30), carta de 15.X.1629: “Tinc informats misser Vinyes y misser Fontanella acerca del 
negoci dels ciutadans y, per millor procehir en aquell y perquè no se enfadassen en veure tant 
llarga scriptura, los he donat a quiscú un memorial o sumari del fet contenen los papers me 
n’aportí de aquí perquè hi miren millor y més de propòsit y puguen millor y ab més certitut 
aconsellar què pot o què deu fer la ciutat en eix negoci.” 
97. Al subcapítol IV.7.1 el lector té ocasió d’apreciar l’espavilament de Bartomeu Ripoll, el síndic 
amb qui Girona treballaria ininterrompudament durant bona part de la dècada de 1620 i els 
inicis de la següent. El tal Ripoll, seguint la línia de defensa suggerida dels jurats, instaria 
l’evocació a la Reial Audiència d'una causa que la ciutat duia contra el fisc regi. Els advocats 
Fontanella i Boix intentararien dissuadir-lo de fer esforços en va, no li augurarien cap tipus 
d'èxit en la seva petició. S’endurien una sorpresa quan aquesta fos, contra tot pronòstic, 
acollida pel tribunal. 
98. En el camp estrictament processal, J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. I (1639), cap. 199.18 recorria a una enumeració trepidant de fases dels judicis 
per il·lustrar el neguit de la feina de procurador ―tot anticipant, així, una disculpa parcial de les 
seves malauradament sovintejades relliscades: “omnes actus iuditiales suum tempus habent, 
citatio partis, libelli oblatio, oppositio exceptionum rei, illarum prosequutio, depositio salarij, 
altercata, supplicationes in eis, impugnationes instrumentorum, probationes, reprobationes 
testium, et caetera”. 
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era la informació que anava acumulant99 gràcies a la seva familiaritat amb el 

personal auxiliar de totes les institucions i arxius100 i que hauria de saber 

utilitzar davant d’altres operadors jurídics i transmetre als seus propis 

principals, a través d’una correspondència puntual i regular101. En síntesi, 

diríem que era un agent de gestió documental, dinamització processal i 

comunicació amb la cúria. El càrrec de procurador requeia en notaris o 

escrivans, homes sense una formació estrictament acadèmica en dret però 

bregats en afers de caire jurídic102. Havien d’haver superat un examen públic 

que els obria les portes a la col·legiació, obligatòria. Ens consta que la 

pertanyença a un col·lectiu tancat no generaria pas una espiral inflacionista de 

les retribucions dels síndics a la Catalunya de principis del segle XVII103 

                                                 
99. Òbviament ens referim a una informació que anava molt més enllà dels mer documents 
físics. Aquests, de tota manera, no s’havien de negligir: En qualsevol traspàs de poders entre 
procuradors seria fonamental el trasllat curós dels papers del client. Ens en forneix una imatge 
AMVI, vol. 9 CT, fol. 199v-200r, cartes de 22.IV.1648 estipulant el desaconduïment ―temporal, 
a la pràctica― del síndic Joan Pujadas i la contractació de Miquel Bonet ―un individu més 
aviat poc afortunat a la vida, com reflecteix sa carta de 19.XII.1649 al vol. 17 CR. 
100. En veurem exemples relatius a Girona en diversos capítols del bloc IV. Mentrestant, oferim 
al lector un testimoni del sud de Catalunya, ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), 
carta de 30.VIII.1628 del síndic Jacint Maria Burguès ―com a substitut puntual de son pare, 
Gabriel: "Passats [h]avian molt dias que mon pare [h]avia dat orde al secretari Pérez, archiver 
real, que sempre y quant se trobaria en lo archiu un procés entre la vila de Alcanar y exa ciutat 
[h]y [h]auria molt bonas estrenas, y sercant-se altres papers se és trobat dit procés, y 
persuadent-me importava molt a exa ciutat se trobàs aquell, parlí ab lo senyor Astor per a saber 
ab la forma se podria cobrar per a què se'ns communicàs. Me digué que los presidents [h]o 
[h]avian de fer y, acudint al senyor canceller, me digué [h]o digués al secretari Pérez, y, acudint 
a ell, me digué no pensava dar aquell que mon pare no vingués per [h]aver-li promès sert 
interès sempre se trobàs, y que vol també sie pagat son fill per las sercas. En ser assí mon 
pare se farà lo que en est particular y demés cosas convingan." 
101. Creiem superflu dir que les cartes de síndics o procuradors han estat gairebé tant cabdals 
com les d’advocats per a la construcció del present treball. En alguns passatges, més i tot. 
102. Cal evitar confondre aquests síndics amb altres persones que eren designades amb la 
mateixa paraula però que, en comptes de treballar en matèries de dret, ho feien en qüestions 
financeres o monetàries ―avui els anomenaríem gestors. Un testimoni de fa tres-cents 
cinquanta anys parla de “sýndich de diners” ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 
(CR), carta de 17.XI.1632 de Pere Joan Miravall, des de Barcelona, als edils de la ciutat de 
l’Ebre. Habitualment eren mercaders residents ―i ben connectats― als centres de poder. Per a 
Girona, Joan Matxí fou el més actiu de l’època que analitzarem.  
103. Vegeu al final del subcapítol III.2.2 com quan un municipi s’havia d’estrènyer el cinturó el 
capítol de despeses a retallar l’encapçalaven els procuradors, sense massa opcions de 
negociar. Llur debilitat com a part contractant no excloïa que un síndic que es sabés estimat 
―i, sobretot, necessari― pels seus principals no pogués plantar-se i exigir una millora dels 
tractes en conjuntures puntuals: ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), carta de 
15.XI.1628 on Gabriel Martí Burguès retreia l’escassetat de son salari donat el gran volum de 
feina que li enllestia a Tortosa ―parlava de quaranta fronts oberts―, tot comparant-ho amb la 
situació de llocs molt menors com Xerta o Aldover que mantenien un procurador a Barcelona 
per conduir un sol plet. Consegüentment, amenaçava amb plantar la ciutat de l’Ebre: “Vostres 
mercès, si apar, ho consideren y representen a qui se deu, y vejen si és just lo que donan y, 
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―s’apunten alguns indicis de canvi de tendència cap als anys 1630104. Un i 

altre factors ―l’exclusivitat i l’escassetat dels guanys― incidirien molt 

directament sobre el règim de responsabilitat per actuacions negligents 

d’aquests professionals i el rescabalament dels danys que el client n’hagués 

patit. En tal àmbit, el més alt tribunal català optaria per anar-se allunyant del 

model napolità, d’Avinyó, de l’Imperi o de la Savoia i acollir els criteris de la 

Rota Romana, pensats per a un mecanisme jurisdiccional molt condicionat, 

com el del Principat, per la no participació directa de les parts litigants en el 

procés i per la insolvència relativa dels procuradors respecte els objectes de les 

causes; així, faria prevaldre la seguretat jurídica i la necessitat de mantenir el 

flux o trànsit judicial; es quedarien sense mecanismes extraordinaris de 

restitució i, per tant, sovint amb un pam de nas, els afectats per un procurador 

poc competent ―habitualment i hàbilment insolvent. Un advocat com 

Fontanella, una mica a contracor, admetria la inevitabilitat d’aquesta solució 

sempre i quan l’arbitri judicial la temperés en casos extrems105. El cas era 

deixar el menys desprotegides que es pogués les víctimes dels molts síndics 

irresponsables que, segons l’olotí, treballaven al país106. Si el nostre jurista ―o 

                                                                                                                                               
sinó, comensen a cercar qui millor ab aquest salari ho fassa." Aquest procurador repetiria 
l’amenaça el 9.V.1629 ―ibidem― però no per discrepàncies econòmiques sinó en sentir-se 
poc recolzat pels seus principals: “Demostran tenir ab mi poca confiansa (...) [Els prego] no 
donen lloch a què se’m fassan a mi semblants procehiments de enviar-me cartas ab 
presentations, que si no tenen de mi la confiansa deguda, sercan persona de qui la tingan 
vostres mercès millor (que yo no estich avesat en aquexos procehiments)”. 
104. Una carta de 26.VII.1634 de Joan Pere Fontanella als edils de Tortosa ―ibidem, vol. 17― 
palesaria els canvis substanciosos que s’estaven operant en la cultura retributiva dels síndics. 
En ciutats com Barcelona quedava enrera la pràctica que el principal satisfés un salari fix al seu 
procurador; el que s’estilava cada cop més era que el síndic cobrés per cadascun dels seus 
actes, i no pas una quantitat qualsevulla, sinó la meitat del que cobraria l’advocat: “No sé si 
aquí se [h]aurà reparat en lo gasto del salari de Amargós per fer-lo tornar [a Tortosa], y tinc 
temor no·ls isca més barato que no fer síndic assí [a Barcelona], perquè de poc temps se [h]an 
introduït los procuradors que·s fan pagar la mitat del que ha lo advocat de la informació y 
consulta, axí que si a l’advocat donen deu reals ells se’n fan pagar sinc, y axí ve a costar cada 
informació o consulta quinse reals, que al cap de l’any puja molt.” La ciutat de Girona, també 
experimentaria aquesta mutació de sistema? Sí, i se’n lamentaria prou. AMGI, Ordinacions dels 
jurats, lligall 10, una carta de 16.XII.1630 al síndic Bartomeu Ripoll li adreça una doble queixa: 
a) no certificar prou totes les despeses que factura; b) haver passat de sol·licitar a exigir les 
remuneracions extraordinàries: “D’esta hora en <h>avant no se li passaran comptes alguns que 
no envie los albarans (...) y també nosaltres havem feta maravella (...) que vulla vostra mercè 
posar per consuetut obligatòria lo de las remuneracions, essent com és cosa voluntària”. 
105. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 196-
199.  
106. Els adreçava comentaris d’una especial duresa ibidem, cap. 196.1 i 198.2 ―“Est bonum 
quod sit in manu istorum [referint-se a procuradors de costums desconeguts], quibus ego alias 
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qualsevol altre― hagués trobat tant i tant incompetents aquests intermediaris, 

bé hauria pogut prescindir-ne i assumir-ne cumulativament les funcions. De fet, 

a algun infeliç li havia calgut fer-ho107, però no era gens habitual. El més corrent 

era que l’advocat, més bon coneixedor del tarannà i habilitats dels diferents 

procuradors col·legiats, n’aconsellés un als seus clients108. Fins i tot es donava 

el cas que, en els poders del síndic, s’hi inclogués una clàusula autoritzant 

l’advocat a nomenar-li un substitut109. Ara bé, normalment era el propi 

procurador el que, si li calia, delegava de forma més o menys àmplia les 

funcions en una altra persona110. Ens allunyem de les condicions precises de la 

prestació de serveis i la responsabilitat de procuradors tot anticipant quelcom 

obvi però no per això indigne de menció: Com ja hem anticipat i tornarem a 

veure, el que determinaria l'èxit en la conducció dels dossiers no seria tant la 

capacitació d’aquests professionals ―vistos aïlladament― ni tampoc la dels 

advocats, ans la compenetració entre uns i altres en l'equip jurídic on 

estiguessin enquadrats. En tal sentit, entre els síndics que exercirien a 

Barcelona a favor de Girona amb una continuïtat al càrrec i una quantitat i 

rellevància remarcables d’afers guiats, destacarien positivament per llur bona 

entesa amb els juristes els següents: Bartomeu Pont —cridat per cobrir Antic 

Solís, arraconat provisionalment per malaltia111—, Bartomeu Ripoll o Jaume 

                                                                                                                                               
quandoque non fiderem valorem unius nummi, nos sine aliquo nostro facto, aut culpa perdere 
posse sua negligentia, aut dolo?”.  
107. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
423.22, censuraria un magistrat de la Reial Audiència catalana contemporani seu que, a 
diferència dels seus companys de bon cor, rebutjava sistemàticament els escrits que li 
adreçava un advocat que, per la seva extrema pobresa, es veia obligat a fer també les vegades 
de procurador: “Non cogeret iste quatenus se extenderet fames. Ad quid cogeret paupertas”. 
108. Vegeu al subcapítol III.6.3 com el síndic Bartomeu Ripoll començaria a treballar per a 
Girona a resultes d’una proposta del nostre Fontanella. 
109. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), carta de 26.VII.1634 de Joan Pere 
Fontanella als edils de la ciutat de l’Ebre: “Si no [h]y ha síndic no·s porà fer res, si no és que jo 
substituesca algú, que diu mossèn Amargós tinc poder en lo seu sindicat”. Ibidem, carta de 
2.VIII.1634 entre els mateixos: “En lo de micer Balle, no se ha suplicat perquè·s féu los derrés 
dies. Suplicarem-ne, pus axí ho ordenen, però tinc menester síndic, o jo tinc de servir de síndic 
o substituir-ne”. 
110. Vegeu, per exemple, AMGI, MAM 217, fol. 158v: tant bon punt el Consell General de Girona 
celebrat el 5.IX.1614 hagué escollit l'escrivà Narcís Fàbrega com a síndic ordinari de la ciutat i li 
hagué donat poders (ibidem, fol. 159v-160r), ell signà una subprocura o subsindicat al verguer 
municipal Rafel Mascarós (fol. 162v-163r).   
111. AMGI, MAM 213, 1610, fol. 10v-11r (11.I.1610) i Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 
24.X.1610 a Solís i a Pont. El desaconductament de Solís serà molt poc elegant per tres raons: 
a) s’explicitarà brutalment la seva indisposició i la consegüent impossibilitat de servir la ciutat 
com a motius de la rescissió —més que no pas suspensió— contractual; b) comportarà una 
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Gendarme. Les virtuts de tots ells encara serien més estimades quan entressin 

en contrast amb les mancances de llur successor Llàtzer Vilallonga.  

 

Per reforçar els dos equips jurídics ordinaris de la ciutat de Girona, intervenien 

amb força regularitat altres persones, negociants, traginers, escrivans, etc. que 

en ocasió de les seves tasques o dels seus desplaçaments a Barcelona 

portaven documents i actes processals o explicaven al procurador i als juristes 

les novetats sobre certes qüestions. Ens sembla oportú mencionar-los perquè a 

vegades resultaven decisius, des de la seva posició externa, per al 

desenvolupament d’un afer. Si aquest presentava dificultats especials o altres 

particularitats, la ciutat de Girona resolia encomanar el negoci a un dels 

membres del Consell General, el qual viatjava a la capital per seguir el cas de 

prop. Aleshores l’home en qüestió feia pinya amb l’equip tècnic durant una 

temporada. Si l’afer era espinós de mena, era un dels mateixos quatre jurats —

molt excepcionalment dos112— el que deixava Girona per assumir-ne 

personalment el seguiment. A aquest tipus de ‘tutors’ ocasionals de les causes 

—òbviament remunerats amb dietes113— no se’ls exigia formació jurídica; pel 

que sembla, altres municipis catalans sí la requerien, cosa que podia despertar 

topades entre col·legues114. 

                                                                                                                                               
interrupció de la percepció del salari; c) s’acompanyarà d’una ordinació municipal de 
cessament de poders, que s’intimarà formalment a l’afectat.  
112. Vegeu l’apartat IV.5.3.1, on parlem d’unes negociacions d’altíssim nivell davant les 
autoritats virregnals el 1625 entre dos edils i un representant del capítol de la Seu gironina —
municipi i capítol arrossegaven nombroses friccions greus. 
113. Dietes de difícil fixació, cal dir-ho. Que amb el transcurs dels anys s’allunyarien d’allò 
estipulat —per privilegis reials i/o per ordinacions locals; vegeu el subcapítol III.6.1—, si bé mai 
resultarien desmesurades. Per exemple, ens consten dues lliures i vuit sous diaris al jurat Joan 
Feixat el 1611 —AMGI, MAM 214, fol. 138v (18.XI.1611)—, a Miquel Vives deu anys més tard 
—MAM 224, post fol. 67 (6.VII.1621)— i també al noble Francesc de Cartellà l’any successiu —
AMGI, MAM 225, fol. 95r (17.XII.1622). 
114. L’exemple més gràfic en aquest sentit ens l’ofereix el municipi de Tortosa, que amb notable 
freqüència trametia un jurista constituït en síndic ―noció que a primera vista podria semblar 
massa modesta, però no sols remetia a la idea de procurador sinó també de gestor. Al capítol 
II.7 hem informat sobre l’espiral de retrets que un d’aquests, Miquel Astor, es creuaria amb els 
integrants de l’equip jurídic regular de la ciutat de l’Ebre a Barcelona el 1627; l’advocat Agustí 
Josep Mur, actuant també com a síndic o tutor de plets, intentaria reconduir la situació. Una 
altra localitat que designaria periòdicament tutors de causes amb titulació jurídica per coordinar 
els advocats i procuradors aconductats en poblacions llunyanes seria Puigcerdà ―vegeu 
ACCE, Correspondència de Puigcerdà, CT 1597-1624, fol. 116v-117r (març del 1612), fol. 
127v-128v (3.X.1612?) o 141v-142v (13.VI.1613), instruccions a Gaspar Puigferràs o a Joan 
Maranges. 

525



Finalment, com que a Barcelona residien individus d’origen gironí que gaudien 

d’una certa posició social i de contactes, quan s’havien de resoldre qüestions 

de gran relleu els equips tècnics es feien acompanyar per ells. Si la solució dels 

negocis de la ciutat passava per Roma o per la cort del rei, resultava sovint 

més adequat confiar en catalans que hi estiguessin establerts i dominessin els 

mecanismes del poder que no pas trametre una ambaixada des de la pròpia 

Girona115... Això succeïa sobretot quan es tractava de la gestió d’un plet de 

llarga durada i no pas d’afers polítics puntuals. 

 

D'entre la varietat d'individus apuntats, centrem la nostra atenció en els 

advocats: com eren escollits? quin tipus de contracte els vinculava a la ciutat? 

gaudien d'un règim salarial satisfactori? 

 

III.2.2. L’elecció i la provisió dels advocats municipals 

 

A diferència de la major part dels oficis municipals, els advocats ordinaris de 

Girona, treballessin a la mateixa ciutat o a Barcelona, no eren proveïts després 

d’un procés d’insaculació i extracció a sort. Això responia sens dubte a la 

necessitat de tenir plenes garanties de la seva professionalitat116. A finals del 

segle XVI i al segle XVII, la forma d'escollir els advocats era la següent: Quan 

hi havia una plaça vacant, els jurats la comunicaven al Consell General i li 

proposaven que la cobrís. No tenim constància que circulessin cap tipus de 

llistes tancades o de ternes que restringissin el número de candidats. Sí 

coneixem, per a diversos municipis del país ―Girona no devia pas escapar a la 

regla― pressions, ofertes i compromisos de naturalesa variable ―persones 

influents que defensaven amb vehemència parents i protegits117, advocats que 

                                                 
115. Ho veurem al capítol IV.5. 
116. A Vic, en canvi, els juristes cridats a defensar els interessos municipals a la pròpia localitat 
sí eren elegits en el marc d’un procés on intervenia l’atzar. A principis de l’any 1623 figuraven 
onze professionals a la bossa d’advocat, d’on un minyó de vuit anys extrauria a sort el nom de 
Martí Joan de la Campana ―AMVI, MAM 15, fol. 19r-20r (13-14.I.1623). La garantia de la 
professionalitat de l’advocat presumptament s’aconseguia mitjançant una votació habilitadora 
del Consell General i es rubricava a través de la prestació d’un jurament ―no tenim notícia 
d’ambdues coses ni a Girona ni a moltes altres ciutats i viles catalanes.  
117. Ens en forneix un exemple immillorable el ripollès Felip Vinyes després de comunicar a la 
ciutat de Vic que n’abandonava el patrocini a Barcelona per haver estat proveït magistrat a la 
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es postulaven a si mateixos118, o peticions i pactes d’accés futur al càrrec119―, 

indicis, tots ells, de què una plaça d’advocat municipal era molt cobejada, per la 

garantia d’uns ingressos segurs ―més o menys regulars― i pel prestigi que 

reportava. Generalment la proposició dels jurats era acollida, i el Consell 

General local procedia a votar en secret. El jurista que obtenia més vots es 

quedava amb el lloc120. Amb tota probabilitat el guanyador era un home que ja 

                                                                                                                                               
Reial Audiència de Catalunya. Vegi’s com s’aprofitava sense rubor del seu flamant status per 
condicionar els edils osonencs en l’elecció del seu substitut: AMVI, vol. 11 / 7.42 CR (1627-30), 
carta de 7.VIII.1630: “Tinch memòria que en altre occasió representí a vostres magnificències o 
a sos predecessors quant ben ampliada estaria la advocatió de aquexa ciutat en mans del 
senyor doctor Molera per ésser fill de aquexa ciutat y tenir tantes lletres y parts com és notori. 
No pugué tenir effecte leshores est empleo, però ara me apar se offerex bona occasió, pus 
vaga un lloch de advocat per ma promotió al Concell Real. Jo torne a representar a vostres 
magnificències lo matex subjecte del senyor doctor Molera, assegurant a vostres 
magnificències estarà ben empleada la advocatió de aquexa ciutat en sa persona y que ab tot 
cumpliment donarà satisfactió al que se offerirà en benefici de aquexa ciutat per la experièntia 
tinch de sas lletras y parts, del que isch en enter fiador. Supplico a vostres magnificències li 
fassen esta mercè, que serà fer-me-la a mi molt particular, y per a obtenir-la pos per medi lo 
que he servit a exa ciutat en tots los anys que som estat advocat y la voluntat que he tinguda 
en acertar, que és estada grandíssima, y a mi me restarà memòria per a servir-la sempre.” 
118. Ibidem. En el context suara referit, i segurament després d’assegurar-se que el protegit de 
Vinyes no tenia predicament entre els dirigents vigatans, Domingo Osona proposava la seva 
candidatura per carta el 27.VIII.1630 ―lamentava no haver-ho pogut fer en persona: “Com per 
la mercè que sa magestat, que Déu guarde, ha fet al doctor Phelip Vinyes resten vagant moltes 
conduptes (sic) de advocat que sa mercè tenia, y una d’ellas sia la de aquexa ciutat, pàtria mia, 
estimant-me com és rahó per fill d’ella, me ha aparegut [h]aguera faltat a la correspondèntia de 
tal si en la ocasió present no procurave ab los medis possibles demostrar la obligatió que 
comfesso y lo desitx que tinch de servir-la. Estave determinat de anar aquí per ex effecte y, 
com particulars ocupations no me [h]agen donat lloch, és estat forçós valer-me d’esta ab què, 
ab las veras que puch, suplico a vostras magnificèncias y mercès, pares de la pàtria, sien 
servits fer offici de tals a ma pretensió, filla d’ella, considerant ab la equitat acostuman los mols 
títols tinch per a què me la fassan y continuar en mi la mercè feta fins al present al senyor 
Vinyes, offerint-los, a més de la obligatió, lo treball, puntualitat y diligèntia possibles, y en tot lo 
degut servey.” En una línia similar, ja hem vist al subcapítol II.11.2 un notari que l’any 1649 
proposava el seu gendre per ocupar una de les assessories jurídiques vigatanes vacants a 
Barcelona. 
119. Remetem al capítol II.7 en relació als tractes que Josep Ramon obtindria de Tortosa per al 
seu gendre Francesc Millet, als que Joan Pere Fontanella intentaria allí mateix per a son fill 
Josep ―amb èxit, tot i que massa tard― o per al gendre, Francesc Pere Rubí, etc.  
120. La descripció més detallada que hem trobat d'un procés per elegir un advocat municipal 
gironí és a AMGI, MAM 251, fol. 226r (en el si d'un Consell General celebrat el 2.X.1648), a 
favor d’Acaci Antoni de Ripoll: “La qual nominació y electió se fassa per escrutini, ço és votant 
cada <h>u de dits senyors jurats y personas del present Concell y dient lo nom de l’advocat 
que a cada <h>u aparega més al propòsit an al sacretari a la orella, secretament, y que dit 
sacretari vaja assenyalant los vots, y que lo qui més ne tindrà sie advocat”. Se’ns pot objectar 
que precisament la prolixitat de la descripció de 1648 en qüestió seria indicativa d’una situació 
anòmala, d’un escrúpol gens corrent en una elecció com aquella. En tal cas, remetem a una 
acta d’elecció d’advocat ordinari —la que es féu per remplaçar Joan Fontanet a Girona— 
menys detallada, però similarment eloqüent en quant al secretisme de la votació: AMGI, MAM  
fol. 18r-v, Consell General de 5.II.1598 —els jurats proposen al plenari “si vostres mercès seran 
servits, eligeran-ne altre en son lloch, qual més convinga, de sa vida, y ab lo salari acostumat." 
(...) “[Els consellers] posen y prenen per advocat de dita ciutat de vida a misser Jaume Vives, 
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havia col·laborat professionalment, ni que fos de forma esporàdica, amb el 

govern municipal. El fet que el responsable directe de l’elecció fos el Consell 

General, i no pas l’executiu local, reforçava la posició dels advocats. Si 

s’hagués optat per un altre mètode d’elecció, probablement l’estabilitat dels 

equips jurídics gironins hauria trontollat cada tres-cents seixanta-cinc dies. 

 

En nombroses ocasions hem detectat que els jurats proveïen de forma interina 

l’ofici d’advocat ordinari en una persona, en espera que el Consell General que 

es celebraria setmanes o mesos després confirmés o revoqués el 

nomenament. Aquest mode de procedir, altament positiu en circumstàncies 

d’urgència, podia portar a un abús: Que els jurats constituïssin interinitats per 

familiaritzar una persona amb un càrrec, de manera que l’elecció posterior 

tingués lloc en un ambient que li resultaria propici ―aquest tècnic seria 

percebut per molts membres del Consell General com un integrant de l’equip 

jurídic ciutadà121. 

 
III.2.3. L'aconduïment i les condicions laborals dels advocats municipals 

 
Un cop escollit l'advocat regular, la ciutat assumia amb ell un compromís 

d'aconduïment de serveis, les estipulacions precises del qual presumim venien 

determinades en bona part pel costum i només esporàdicament retocades per 

alguna ordinació dels edils122. L’encàrrec professional del client al patró no es 

devia pas formalitzar i menys encara perfeccionar en un contracte amb 

solemnitats ―no n’hem localitzat mai ni cap exemplar ni cap indici123―, i sí, 

                                                                                                                                               
doctor en drets, ciutedà de dita ciutat, ab lo salari acostumat, y assò és estat fet per via de 
scrutini, com és de pràtica." 
121. Vegeu al capítol III.3 el cas de Jeroni Fàbrega, un dels escassos homes a qui el període 
d’interinitat (1632-33) no serví com a catapulta per a l’aconduïment regular.  
122. Entre aquest tipus de disposicions d’àmbit local destaquem la gironina de 13.V.1592 i la 
vigatana de 12.I.1623 que esmentarem infra. 
123. En cas que s’hagués redactat algun tipus d’aconduïment formal, aquest s’ha perdut, i és 
que pràcticament no es conserva res dels llibres de contractes ni dels manuals que confegia el 
secretari municipal. Teòricament aquests papers no haurien d’haver sortit mai de la custòdia 
ciutadana: Així ho proclamava, en una visió prou moderna del dit oficial des del punt de vista 
jurídico-públic, Francesc ROMAGUERA en les seves additiones als Statuta civitatis Eugubij 
d’Antonio Conciolo, llibre I, rúbrica 20, num. 6: "Iste notarius in secretarium electus, debet 
conficere instrumenta omnium contractuum universitatis, ac civitatis, manualeque de eisdem, et 
de cunctis tractatis, resolutis ac factis per ipsam civitatem tenetur conficere, ipsa relinquendo 
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altrament, en un intercanvi de la proposta i l’acceptació de paraula124 o per 

carta ―els arxius del país n’estan plens de testimonis125. L'essencial del tracte 

és que l'advocat es comprometia a oferir al seu patrocinat un servei general 

d'assessorament jurídic i de mantenir-le’n puntualment informat126 a canvi 

d'unes contraprestacions essencialment dineràries127 a les quals Fontanella, 

seguint l’estela de Paulus, es referia amb l’etiqueta genèrica d’honoraris, de 

ressó més noble que salaris ―identificables amb els vulgars contractes 

                                                                                                                                               
civitati, et in archivo illius; cum proprietas dictorum protocollorum, et manualium sit civitatis, non 
vero notarii, seu secretarii, ac haeredum illius; ipseque solus ususfructuarius dicitur". 
124. Per a l’època objecte del nostre estudi, potser el reflex documental més complet ―a nivell 
de procés detallat, de diàleg entre interessats, d’incidències, de condicions del càrrec, etc.― de 
l’aconduïment d’advocats per part d’un municipi l’hem trobat a Vic. Correspon a la rehabilitació 
de Josep Calvet i a la ja referida designació de Martí Joan de la Campana per prestar serveis 
jurídics a Vic mateix: AMVI, MAM 15, fol. 17v-20r (12-14.I.1623) cit. 
125. Hom pot resseguir magníficament el camí que seguí Vic el juliol de 1629 per aconduir Joan 
Pere Fontanella com a advocat a Barcelona: vegeu AMVI, MAM 15, fol. 545r, instrucció donada 
al síndic especial Antoni Joan Brossa perquè visiti el jurista originari d’Olot a casa seva i li 
proposi un contracte, que es dóna pràcticament per conclòs, sobre la base d’una conducta 
anual de sis lliures ―que vagi a “dir-li que la present ciutat [de Vic] l’[h]a conduït y pres per 
advocat durant lo beneplàcit d’ella (...) y [Brossa] lo suplicarà ab moltas veras sie servit 
acceptar dita conducta (...) com de sa mercè se confie, y li donarà la carta”; vol. 11 / 7.42 CR 
(1627-30), carta de 8.VII.1629 on el delegat diu haver executat exitosament les directrius; lletra 
de 16.VII.1629 del propi Fontanella agraint l’haver estat escollit entre tants juristes com hi ha al 
país, i, de retruc, assumint l’encàrrec ―moment en què, ara sí, es perfeccionaria 
l’aconduïment―: “Tinch a molt gran mercè la que exa ciutat me ha fet en voler-me a mi elegir 
entre tants en advocat seu. Plega a Déu que com és lo desig de servir a la ciutat puguen ésser 
les obres, que assegur a vostres magnificències ne restarà la ciutat satisfeta, y jo content. En 
tot lo que se oferirà poran vostres magnificències manar-me ab molta liberalitat, que en tot 
acudiré com dech.” A tall anecdòtic, referim que al subcapítol III.6.2 hem transcrit en nota a peu 
de pàgina la carta curulla de compliments amb què Cervera proposaria a Francesc Montornès 
l’aconduïment com a advocat l’abril del 1626. 
126. Entre les obligacions naturals i civils d’arrel consuetudinària del vincle d’aconduïment, 
forçosament hi havia la d’informar el client sobre els dossiers que l’afectessin. Serien fruit 
d’aquest deure els bagatges de correspondència a partir dels quals hem construït el present 
treball. Sospitem que ultrapassarien l’estricta obligació ―i, per tant, serien objecte d’un 
encàrrec i d’un plus retributiu precisos?― les cartes en format de crònica política que Joan 
Pere Fontanella trametria als edils de Tortosa a partir de l’agost del 1634, que tantes 
informacions ens han donat sobre l’olotí ―vegeu supra subcapítol IV.8.2. 
127. El nostre J. P. FONTANELLA s’esplaiaria al llarg de cinc capítols de les seves Sacri Regii 
Senatus Cathaloniae decisiones ―vol. II (1645), cap. 423-427― entorn de les remuneracions 
de diversa naturalesa a percebre per advocats i procuradors, en defensa d’interès privat o del 
fisc, a partir de la praxi viscuda durant la primera meitat del segle XVII, dins i fora de la 
Diputació del General, i sobre la base de resolucions de la Batllia General i la Reial Audiència 
catalanes a cavall de les dècades de 1620-1630. De fet, el nucli dur del seu discurs serien les 
victòries o “palmàries” ―catalanitzem del llatí ‘palmaria’, concepte que expliquem una mica 
més avall― i la possible projecció de llur règim de percepció dels advocats i procuradors 
ordinaris als fiscals. L’olotí justificaria l’àmplia atenció dedicada a tals qüestions d’interès intern 
de la professió al cap. 423.1: “Qui toto vitae tempore alijs laboramus, rationi consonum est, ut 
nostri aliquando recordemur, nostraeque utilitati, et commodo prospiciamus, id aliquo modo 
praestabimus in hac decisio.”  
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d’obra128. A la base hi havia una quantitat anual fixa, la conducta129. En tal 

concepte, els juristes que exercien a Girona cobraven la minsa130 quantitat de 

cinc lliures barcelonines cada any del propi municipi i, des del 1581, cinc més 

de la taula de comuns dipòsits que tan estretament s’hi vinculava131; els que 

treballaven a Barcelona rebien un pagament global de deu lliures132, pels quals 

presumim podien ser cridats a causes de la ciutat i també dels seus 

organismes vinculats. Com ja hem indicat, era habitual que aquests darrers 

percebessin el seu sou i eventuals complements a través d'una tercera 

persona133, que podia ser el síndic o procurador134. El costum dictava que 

                                                 
128. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 423.5-
6.  
129. Paraula que, com especificaria FONTANELLA, op. cit. cap. 423.2, era recollida a les 
constitucions de Catalunya, concretament a la 24/1333 ―sota la forma ‘soldada’― i la 40/1564. 
CYADC (1704), I, 7, 2, 1 i 8. 
130. Es movien en paràmetres completament diferents un dels assessors regulars del municipi 
de Perpinyà i els de Barcelona, que a la segona meitat del segle XVI es veurien reconeguts 
respectivament uns salaris de cinquanta i vuitanta lliures anuals, M. PÉREZ LATRE, 
‘Dogmatizadores de malas doctrinas’. Els juristes i les institucions catalanes en un temps de 
conflicte (1563-1602), en “Afers” 60 (2008), p. 401-430, esp. p. 404.  
131. AMGI, Taula, diversos, lligall 2, primo liber negotiorum tabule, s. fol., “Ordinacions ab 
creximoni de salaris y altres coses” (29.XII.1581), 6è caput: "Ítem, en remuneració dels treballs 
que los advocats ordinaris de dita ciutat y lo scrivà del Consell de ordinari prenen per los 
negocis de dita taula, assignaren a quiscú de dits advocats y al dit scrivà per salari ordinari 
quiscun any cinc liures pagadores de mig en mig any". Vegeu-ho aplicat a la pràctica, per 
exemple, a AMGI, MAM 191, fol. 9r-v (11.I.1589) o MAM 193, fol. 11r (3.I.1591). Similarment, 
l’acta municipal de 12.I.1623 suara mencionada que referia l’aconductament de Josep Calvet 
com a advocat municipal de Vic per exercir a la pròpia Vic explicitava que la seva cobertura 
jurídica s’estendria a l’hospital i l’almoina locals. Ho confirmarien molts documents posteriors, 
per exemple, AMVI, MAM 15, fol. 188r-v, instruccions de 2.VI.1625 al síndic Joan Ribot, tramès 
a Barcelona. 
132. A tall de comparació, apuntarem que Balaguer pagava una conducta de cinc lliures anuals 
als seus tres advocats ordinaris a Barcelona ―ACNO, top. 573, memorial de Ramon Joli de 
1633―, La Bisbal d’Empordà en pagava sis ―ACBE, carpeta 1630-1639―, Vic també sis 
―AMVI, MAM 15, fol. 545r cit.―, i Tortosa els pagava deu lliures, com Girona ―ACBEB, 
Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT), carta de 12.III.1613 dels edils al síndic Cristòfol 
Tomàs de Sunyer.  
133. Això fa que haguem trobat una àpoca com aquesta, on Joan Pere Fontanella reconeix el 
següent: “Tinc rebut del senyor don Juan de Ardena cent reals, dich deu lliures, són les me 
pagà per lo senyor Francesc de Cartellà y Malla, donzell en la ciutat de Gerona populat, y lo dit 
per la ciutat, per la conducta de advocat del any passat, en Barcelona a 30 de janer 1625." 
Els mitjancers que s'ocupaven de fer els pagaments salarials als advocats de Barcelona 
variaven. En una carta de 10.I.1619, Fontanella reclamava als jurats de Girona el salari de l'any 
precedent i, per agilitzar-ne el cobrament, els indicava que “mossèn Rafel Albert té poder meu 
per a rèbrer”. Un i altre documents es troben a AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1. 
Els cobraments de Vic, Fontanella demanaria rebre’ls insistentment a través del canonge Jacint 
Roca: AMVI, vol. 12 / 7.43 CR (1631-35), cartes de 20.I i 17.II.1635 als consellers. 
134. Tortosa pagava sovint els seus advocats a Barcelona a través del procurador aconductat a 
la mateixa capital ―proveint aquest darrer de diners a través de lletres de canvi. Reflecteix molt 
bé el mecanisme una carta de Joan Pere Fontanella de 4.VII.1632, ACBEB, Correspondència 
de Tortosa, vol. 16 (CR): “Vostres magnificències seran servits donar orde als síndichs de assí, 
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Girona abonés la retribució als advocats a principis de cada any, poc després 

que es renovés l'equip dirigent del municipi —els procuradors, inversament, 

cobraven i eren rescabalats de llurs despeses quan els governs locals 

arribaven a llur fi135. A la pràctica, els retards en el pagament sovintejaven. 

Aquestes dilacions generaven la natural queixa de l’afectat...  

 
"La conducta de l’any passat se’m deu, vostres magnificències seran servits manar donar 

orde que·s pague, y a mi moltes coses de son servey." 

 

"De l’any passat se’m deuen quaranta-quatre lliures (...). Sempre los senyors jurats [h]an 

acostumat de pagar-nos, servint nosaltres lo que se’ns deu, encontinent que entran, o 

quan més prest poden, y ara ha passat cerca de mig any. Ja sé les ocasions [h]an 

succehit perquè no se’ns ha pogut fer mercè, confio que ara vostres magnificències nos la 

faran, y jo·ls ho supliche quant encaridament puch.”136 

 

També suscitava algunes protestes l’obligació de satisfer la pròpia conducta, 

per minsa que fos, per part d’alguns clients que, per la raó que fos, durant un 

lapse de temps important no requerien els serveis de l’advocat. Visiblement ―a 

Fontanella això l’irritava― no havien copsat que la conducta no era sinó la 

quota que donava un accés al carnet o llibreta de clients137 i al despatx del 

                                                                                                                                               
que diuen pagaran a lletra vista, me paguen exes consultes y informacions y lo que seran 
servits per lo memorial y articles, que·n rebré molta mercè.” Un lloc molt més modest com Sant 
Jordi Desvalls ―al curs baix del Ter― encomanava als jurats en persona pagar el jurista 
aconductat a Girona; a aquest darrer se li requeria la protocolització una àpoca davant notari 
―per només tres lliures i dotze sous; AHG, Notaries de Girona, GI-11/363, àpoca de 17.X.1639 
de Jeroni Fàbrega. 
135. Així ho reivindicava el notari Joan Clascar el 18.XII.1613 —AMGI, Correspondència amb 
Barcelona, lligall 1—: “En la de[se]xida del càrrech acostumen vostres magnificències y aixa 
ciutat pagar lo salari del syndicat y gastos. Rebre mercè, com bé se acostume, me manen 
pagar dits salari y gastos conforme lo memorial va ab la present”. 
136. Ibidem. Heus aquí dues ocasions en què Joan Pere Fontanella reclama el seu salari. Són 
fragments de cartes que envià als jurats de Girona el 29.IV.1624 i el 10.V.1630 respectivament. 
No ens consta que, en el cas de la Girona de l’alta edat moderna, el retard o la quantia dels 
pagaments pendents fossin mai elevats fins al punt de provocar que un advocat interrompés la 
prestació dels seus serveis; Cervera sí es trobaria en aquesta conjuntura, segons una carta de 
17.IV.1626 del síndic Joan Fuster als paers —ACSG, vol. 515 (CR)—; succeiria al principi de 
les sessions de Corts de 1626 —un moment molt estratègic, adient per fer pressió—, amb 
Francesc Soler, pretesament creditor d’almenys cent lliures al municipi segarrenc. Pel que 
sembla, les relacions entre patró i client es recompondrien en qüestió de dues setmanes —
vegeu a ACSG, vol. 626 (missatgeria), la carta que els paers li escriurien el 3.V.1626. 
137. De moment, les mencions més castisses a un carnet de clients d’advocat que hem trobat 
són aquestes: a) AHG, Notaries de Girona, GI-11/372, fol. 61r-62[bis]r, en son testament de 
12.XII.1611, el doctor en drets Miquel Prats, per fer-se perdonar eventuals relliscades comeses 
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jurista i, conseqüentment, la seguretat d’una atenció basada en la garantia d’un 

seguiment personalitzat:  

 
“Salarium debetur advocato, et est ei solvendum etiam si nihil actum in causa sit, quia 

satis est, per ipsum non stetisse, et sufficit, fuisse adveniente occasione paratum suas 

operas praestare, ad effectum, ut pro toto tempore salarium advocatus consequatur (...) Et 

cum hoc repellimus, et iuste, clientulos nostros, a quibus cum petimus conventa salaria, 

opponitur nobis, nihil actum in causa tanto tempore: solemus enim respondere Amice non 

stetit per nos, qui semper eramus parati. Et haec apud nos inconcusse observatur.138” 

 

El que realment feia viure l’advocat eren les remuneracions de serveis concrets 

realitzats139 ―per regla general durant el desenvolupament d’un dossier, més 

que no pas al seu capdavall140, a diferència del que suposadament succeïa al 

segle XIII141. Entre les actuacions que meritaven retribució, sobresortien per la 

                                                                                                                                               
en sa vida professional, condona els deutes pendents que figurin al llistat dels seus clients: 
“Ítem, per quant podria haver comesos alguns descuyts en los negocis de mos clièntols, los 
absolch tot quant constarà deure’m ab mon llibre de les conductions, volent no·ls sie demanat 
res, per quant los ho remet tot gratiosament”. b) ADG, Processos moderns, num. 3209 (any 
1620) ―causa de Francesc Vivet contra Joan Martí, un pagès de La Garriga de Sant Julià de 
Ramis, sobre si el primer havia estat aconduït advocat pel segon el 1614 (i, per tant, si 
l’anotació de son nom al carnet d’aquest darrer era procedent). J. M. PUIG SALELLAS, De 
remences a rendistes: els Salellas (1322-1935), Barcelona, Fundació Noguera, 1996, p. 319, 
dóna notícia d’un d’aquests carnets en el seu arxiu familiar, amb referències entre 1665 fins a 
1684; correspon a l’advocat Joan Vilar, que seria jurat en cap de Girona el referit 1684. 
138. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 423.4.  
139. Subratllem la relació copulativa i no pas disjuntiva —com s’infereix de M. PÉREZ LATRE, 
‘Dogmatizadores de malas doctrinas’, p. 405— entre la conducta i les retribucions de serveis 
prestats.  
140. L’ús immensament majoritari al segle XVII era que l’advocat anés facturant i cobrant les 
seves actuacions de forma fragmentada, a mesura que un cas o una negociació prosperava. 
Agustí Josep Mur defensava que Tortosa no es mogués d’aquesta pràctica, d’eficiència 
demostrada, en una carta de 1.IX.1627 ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR)―: 
“Los negotis sempre portaran mal orde si no·s paguen com se van treballant, y altrament los 
advocats no [h]y fan tan bona cara ni treballen ab tan gust." Rarament, la conjuntura podia 
portar a què s’optés per un pagament global al final d’un cas: Ibidem, carta de 8(?).VII.1627 del 
jurista Miquel Astor exercint com a síndic qualificat de la ciutat de l’Ebre a Barcelona, parlant de 
Cristòfor Fumàs i Desplà: “Una y altra volta me [h]a dit fes lo que volgués en la sua satisfactió y, 
volent donar-li dinés, me [h]a dit los pendria junts declarada la contentió y justificada plenament 
per part de la ciutat, y com vuy y no ans ho estiga, no se ha fet falta al senyor Fumàs ni ell [h]a 
significat gana de rebre diner a trossos sinó molt al contrari, y ab conformitat dels dos he deixat 
de dar-li’n partida, deixant-ho per a un acte sol sobre los treballs [h]aurà pressos.”  
141. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 423.7 
s’exclamava de com podien viure els juristes en aquells temps remots, mentre estigué en vigor 
la constitució 7/1251, recollida a CYADC (1704), I, 4, 8, 1. Aprofitant el fil del discurs, a 423.8 
aprofitava per censurar alguns teòrics de la societat política que havien postulat que els 
advocats només cobressin al final dels plets i en el suposat cas que els guanyessin, no 
altrament. L’olotí es preguntava amb la seva fina ironia qui voldria patrocinar clients com ells i 
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seva freqüència els memorials o al·legacions de fet i sobretot de dret i, encara 

més, les consultes i les sessions d’informació a autoritats polítiques, a titulars 

de jurisdicció o als seus assessors142. Ni els uns ni les altres tenien un preu 

únic taxat d’antuvi, sinó que aquest es fixava en funció de múltiples paràmetres 

no escrits però segurament força arrelats a la societat de l’època (des del 

renom del jurista fins a la transcendència i dificultat del dossier, tot passant pel 

nombre de pàgines escrites o la durada d’una reunió o d’una audiència). De 

forma habitual, una consulta amb un jurisconsult com Joan Pere Fontanella 

costava una lliura; el tràmit de què anés a informar institucions, dignataris o 

jutges podia oscil·lar entre una lliura i una lliura i quatre sous, sense que 

s’exclogués una quantitat superior143. Així, amb poc més de vuit informacions 

l’advocat ja s’embutxacava una quantitat equivalent a la conducta anual144, una 

desproporció que no passava desapercebuda als clients depauperats145. 

Versemblantment, en el marc d’una relació d’aconductament el professional 

                                                                                                                                               
els posava al mateix sac que els que es negarien a pagar un metge quan el malalt morís de 
l’enfermetat no curada. 
142. Arreu del present treball aflora la passió de Joan Pere Fontanella per confegir memorials o 
al·legacions sobre aspectes particularment controvertits; amb una especial intensitat en parlem 
al capítol II.3.  
143. A ACNO, top. 573, memorial de Ramon Joli de 1633, detectem pagaments de cinc lliures 
per una al·legació jurídica i d’una lliura o, alternativament, d’una lliura i quatre sous per a 
audiències davant jutges ―el que comunament es coneixia com a informacions. Ibidem, d’un 
llistat de despeses de Gaspar Padellàs a la tardor de 1628 en deduïm que una informació 
relativament elaborada podia arribar a reportar una lliura i dotze sous. La documentació de 
l’ACBEB ratifica aquests paràmetres: Vegeu, per exemple, Correspondència de Tortosa, vol. 12 
(CR), carta de 24.I.1629 de Gabriel Martí Burguès parlant amb la màxima naturalitat de cinc 
lliures per retribuir una al·legació a Josep Ramon; vol. 13 (CT), carta de 16.VI.1629 dels edils a 
Fontanella amb la mateixa ratio; vol. 14 (CR), carta de 4.IX.1630 de Fontanella on, en 
combinació amb la de 28.VIII, es dedueix que cobra una lliura per cada consulta jurídica, 
informació o visita a institucions o autoritats; vol. 19 (CR), un post scriptum del mateix 
Fontanella en sa carta de 21.VII.1636 corrobora que quan el preu ascendia força es 
demanaven ―més que no pas es donaven motu proprio― explicacions: "Han-se pagat les 
iuntes a raó de ducat perquè se és ben treballat". Ens dol esmenar, en aquests aspectes 
retributius, J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions: Joan Pere Fontanella 
(1575-1649), Vic, Eumo Ed., 1997, p. 44 et alii. De fet, és normal que no li quadressin massa 
els comptes ―dos memorials en dret per vuit sous? vint-i-vuit lliures i escaig per quatre 
informacions escrites?― a algú que, en la nota 84, fixava aquesta base de càlcul: “Cal tenir en 
compte que una lliura equivalia a 20 sous i 12 diners”. 
144. Els comptes presentats pel síndic Magí Pujol el 1638 —AMGI, MAM 241, post fol. 40— són 
meridians: Fontanella li cobraria tretze lliures i quatre sous per onze informacions fetes en un 
marc temporal de vint-i-dos dies. 
145. A tal efecte, resulta molt il·lustradora la instrucció que els dirigents de Cervera donarien al 
seu síndic a les sessions de Corts de 1632 perquè, mitjançant un text legal, es restringís el 
volum desmesurat i injustificat d’informacions dels advocats als jutges. Vegeu la subsecció 
IV.8.3.3.B.2). 

533



deixava que l’estimació del preu de les al·legacions i certs altres actes menys 

corrents anés a càrrec del patrocinat. El nostre Fontanella era un mestre en 

explicitar aquesta confiança en el criteri del pagador, com ho era en fingir 

despreniment i una devoció ―més que no pas vocació― de servei absolut146. 

Si la confiança era traïda d’una forma molt palpable, el client sens dubte se 

n’assabentava147. Si el pagament era escàs, però no esquifit, en relació a 

l’esforç realitzat, s’acceptava amb un lleu remugueig148. Així, a força de 

transigir, eren molts els juristes que es consideraven sistemàticament mal 

                                                 
146. Ja hem apuntat el tema supra. Podríem continuar omplint pàgines amb exemples, però ens 
limitem a cinc de l’ACBEB, del fons de Correspondència de Tortosa i a un de l’AMVI, del fons 
anàleg de Vic. a) vol. 12 (CR), carta de 7.III.1629 de Fontanella als edils: “Voldria vostres 
magnificències manassen se'ns pagassen la conducta de l'any passat, que Martí no·[n]s l'[h]a 
pagada, y a mi lo memorial de Alcanar y sinch informations se'm restan a dèurer, tatxant-ho 
aquí de la manera que·ls aparexerà, que tatxa de mà de vostres magnificències no porà ser 
sinó boníssima, o sinó serà com vostres magnificències manaran.”; b) ibidem, carta de 
28.III.1629 entre els mateixos: “En lo de mos treballs y remuneratió d’ells, serà quant a vostres 
magnificències aparrà, que en bona part està lo deure."; c) vol. 14 (CR), el mateix Fontanella, a 
17.VII.1630: “En lo que té respecte a demanar lo que se’ns deu, jo ho fas de malíssima gana, 
que a exa ciutat voldria servir ab la sanch y ab les entranyes, sinó que com sabem que la ciutat 
envià assí prou diner ab orde que·ns paguen, clar està que [h]avem de sentir-ho y anujar-nos 
ab qui no correspon a la ciutat. Martí (pus vostres magnificències me demanen la resposta) diu 
que ell no té diner y que no pot pagar. Jo sols sia gust de la ciutat serviré a vostres 
magnificències tota la vida sens interès.” ―és a dir, accedeixo a denunciar-los que no he 
cobrat no pas perquè vulgui diners seus sinó perquè em sabria greu que els fes una mala 
jugada el pretès mitjancer en qui tant confien; d) ibidem, carta de 28.VIII.1630: “Pus me 
ordenan envie lo meu compte, ho fas ab protestatió que la paga sia quant los estiga bé a 
vostres magnificències. Les consultes, informations y anades al senyor virrey y a la ciutat que 
no·m són pagades són fins vuy vint.”; e) vol. 16 (CR), carta de 23.III.1633: “Ver és que los 
advocats no podem fer sinó persuadir, y assò fas per exa ciutat en tot ab tantes veres com si 
m’[h]i anava ma salvatió, y lo treball que jo tinc en estes causes és immens. [El procurador] 
Amargós ho sab, lo qual, llastimant-se’n, ha volgut scriure a vostres magnificències me 
enviassen algun diner, y volia que jo li digués lo que valian los tres memorials, y com jo may 
acostum posar preu en mes coses, que sempre me aparexen són les més ruÿns del món, li he 
dit se n’entremetés ell matex. Ell ho deu scríurer, a mi basta’m per complida satisfactió [h]aver 
servit a qui desig tant servir, assegurats que, en lo que mes poques forçes bastaran, no·ls 
faltarà assí un jermà.”; f) AMVI, vol. 12 / 7.43 CR (1631-35), carta de 17.II.1635: “Lo síndic me 
ha dit escriurà a vostres magnificències paguen estes consultes y los memorials. Si seran de 
axò servits, poran donar al senyor canonge Jacinto Roca lo que los aparexerà, que de 
quesvulla me acontentaré.”. 
147. És sens dubte magistral aquesta protesta de Fontanella a través d’un mitjancer, el síndic 
Gabriel Martí Burguès ―ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 12 (CR), 15.XI.1628: 
“Misser Fontanella (...) diu scriga a vostres mercès que las deu lliures li donen per què són, que 
a son jendre misser Rubí per rahó del recors de Joyosa ne deuen moltas més.”  
148. Succeïa el mateix si es pagava, però fraccionadament. Ibidem, vol. 20 (copiador del síndic), 
carta de 6.IV.1633 de Francesc Amargós als edils tortosins, tot dissenyant una estratègia 
després de saber que als advocats Fontanella i Millet se’ls retallarien certes retribucions i se’ls 
pagarien a terminis: “No penso dir-los res (...) perquè no·ls sabés greu, y·ls diré que prenguen 
axò per ara a bon comte, si bé misser Fontanilla [h]a fet mala cara com li [h]e dit que li donaré 
trenta lliures de les informasions y consultes que [h]a fet de des (sic) que jo só[c] assí y que lo 
demés vindrà.”  
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pagats, la qual cosa a la llarga els abocava a un pregon descontentament en 

l’àmbit material149. En certes dates assenyalades de l’any se'n podien consolar 

amb les estrenes en espècie ―més que no pas en líquid150― que la majoria de 

clients tenien institucionalitzades i practicaven amb els seus col·laboradors més 

estrets. No ens consta que Girona n’oferís ―no diem que no ho fes―, sí ho 

sabem de Balaguer o de Vic ―més formalment en el segon cas151. Altres 

recompenses, desvinculades de festivitats del calendari, es versarien 

ocasionalment ―i es reclamarien a voltes152― per expressar la gratitud del 

client per un servei particularment encertat del seu patró; un servei que aquest 

podia haver prestat en àmbits prou distants de l’estrictament jurídic, com els de 

la gestió financera i/o les relacions socials ―pensem, per exemple, en l'advocat 

que, des de la seva plataforma capitalina privilegiada, esdevenia un vehicle de 

comunicació de precs i pressions dels inversors respecte censals del municipi 

que patrocinava amenaçats d’amortització153― o altres molt més banals, 

                                                 
149. A les acaballes del bloc de capítols de les Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones 
indicat fa poc (427.12-16), l’advocat olotí sospirava entorn del brutal increment de dos factors 
que li havia tocat viure: d’una banda, el cost de la vida, de l’altra, les coses supèrflues 
identificades amb un cert status social ―concretament mencionava sedes, carruatges, grans 
banquets o ornaments per a la dona. 
150. La Diputació del General de l’edat moderna sí les satisfaria en líquid, fins al punt que M. 
PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia: El poder polític a Catalunya, 1563-1599, Tesi doctoral a 
la UPF, 2001, p. 151, pugui referir-s’hi apropiadament amb l’expressió “pagues extraordinàries”; 
ibidem, p. 152-153 n’apreciem el volum creixent ―de quantia i de destinataris― tot resseguint 
tres dates assenyalades del calendari ―Sant Jordi, Sant Joan i Nadal― entre 1573 i 1587. 
151. a) ACNO, top. 573, la comptabilitat formal del jurista de Balaguer Gaspar Padellàs, tramès a 
Barcelona per coordinar les tasques dels juristes que hi estaven aconductats, ens informa de 
què un any ―presumiblement el 1628―, a les vigílies de Nadal, gastà nou lliures i divuit sous 
en concepte de capons que repartí als tres advocats i al procurador del municipi. Endemés, el 
17 de desembre anaren a trobar-lo a la seva posada els advocats Joan Pere Fontanella, 
Francesc Pere Rubí i altres amics, i ell els oferí dos garrafons com a refresc i dues lliures de 
confitura; la gentilesa ―avui parlaríem de despeses de representació?― li valgué una lliura. b) 
Les dades que coneixem de Vic corresponen a advocats cridats a exercir a la pròpia capital 
osonenca i no pas a Barcelona: AMVI, MAM 15, fol. 18r-v, l’acte de reaconductament de Josep 
Calvet per part del Consell municipal de 12.I.1623 al qual s’ha fet menció més amunt aprova 
“que a tots dos [advocats municipals] sia donada atxa, ventall, ram y palma.”  
152. Vegeu al subcapítol III.6.3 la carta de 16.III.1628 de Joan Pere Fontanella als jurats de 
Girona.  
153. La correspondència entre Joan Pere Fontanella i Tortosa forneix diversos casos de 
persones ―rendistes en major o menor mesura― que demanarien la intercessió del jurista 
amb son client endeutat per no veure's, en una conjuntura d'amortitzacions, rescabalats del 
capital prestat i, conseqüentment, privats dels ingressos regulars que aquest meritava. Vegeu 
ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR), cartes de 14, 21 i 28.VI.1634 de l'olotí 
perquè se li lluís un censal a algú que no fos Francesc Sala, fill de l'influent regent la 
Cancelleria ―”[El regent] ha’ns pregats scriguéssem a vostres magnificències que ell gustaria 
no li quitassen, sinó que quitassen a altri pus n’[h]i ha prou. Jo no he pogut dexar de fer-ho 
perquè m’ha aparegut que vostres magnificències ho tindrien a bé” (21.VI); ibidem, vol. 19 
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gairebé impropis d’un jurisconsult154. Val a dir que, en el sentit invers, al jurista 

també li podia escaure de necessitar un cop de mà del client en matèries 

alienes a l’estricte vincle professional. No se n’estaria pas de manifestar-ho155 

―sense donar lloc a una resposta negativa, sigui dit de passada156. 

 

Anem cloent el capítol de consideracions retributives tot passant de puntetes 

sobre dues qüestions que afloren més de la literatura jurídica que no pas dels 

arxius del poder municipal de la Catalunya moderna. Ambdues contribueixen a 

arrodonir la visió dinàmica de l’exercici de l’advocacia que volem oferir. a) Uns 

altres pagaments extraordinaris que li podien pervenir a l’advocat ―i també al 

procurador eren les palmàries o victòries, uns premis en efectiu per haver 

conduït notablement una causa fins al punt d’haver posat en evidència la 

buidor, la impropietat o la temeritat dels arguments de la part contrària, 

                                                                                                                                               
(CR), carta de 22.X.1636, postulant que la germana del conseller segon de Barcelona no veiés 
satisfet i extingit el seu crèdit: “No sé com ho [h]an sabut, que·m són vinguts en casa a pregar-
me intercedís ab vostres magnificències no li quitassen [el censal] a la senyora Cànoves, que·ls 
té per bons contrahents, que no·n deuen faltar de altres a qui porien quitar. Jo no he pogut 
dexar de prometre'ls que [h]u pregaré, com ho fas, que si ere possible ne rebria molt gran 
mercè” ―ibidem, carta de 29.X.1636, Fontanella hauria d’encaixar la negativa de Tortosa a tal 
petició. La primavera del 1635, al capdavall d’un llarg i particularment enutjós procés de 
liquidació de censals com els suara referits, la ciutat de l’Ebre concediria un remarcable 
sobresou a l’advocat ―de fet, li demanaria que es quedés els diners que li havien romàs a les 
mans al cap de l’operació. L’olotí se’n mostraria tant agraït com alleugerit que no li haguessin 
discutit els comptes, ibidem, vol. 18 (CR), carta de 23.V.1635: “He tingut gran contento que 
se’m sia feta la definitió de [nos]tres comptes, no [h]y ha sinó que tornem iugar y tornem fer 
altres tants quitaments, que jo me n’alegraré com qualsevol de la ciutat. (...) Estime també la 
mercè que la ciutat me fa en voler-me honrar ab la resta dels comptes, és tot acumular a les 
rebudes y multiplicar en mi obligations.” 
154. Pensem en uns edils tortosins que recorrerien al nostre Joan Pere Fontanella en un 
moment en què el sabien relativament desocupat ―vegeu el capítol II.8― perquè els ajudés a 
trobar i negociar robes nobles per a una bandera. Presumim l’encàrrec a partir de la resposta 
que hi donaria l’olotí el 18.IV.1635, ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CR): “Los 
preus que·m demanen són los següents [acte seguit referiria els preus de matèries com] “vellut 
negre de dos pèls (...) domàs carmesí (...) tafetà doble carmesí (...) risso negre de dos pèls (...) 
vellut carmesí de dos pèls (...) setí negre (...) setí carmesí”. La seva negociació semblaria 
òptima, amb aquesta cua: “Tot assò són preus bollats, y encara ne llevaran alguna cosa”. 
155. Ibidem, la carta de 14.VI.1634 de Joan Pere Fontanella als procuradors de Tortosa ens 
parla del cas de l’advocat que necessitava materials de construcció habitualment produïts al 
municipi que patrocinava, i demanaria se li n’enviessin d’una qualitat o d’un sector 
particularment bons: “Jo he menester tres dotsenes de fustets per les mies obres. Vostres 
magnificències me la fassan en consentir que·s puguen fer allí hont los fan los ciutedans. Martí 
de Avaria té lo càrrech. Pus jo só[c] tant de la ciutat, rebré mercè me honren en assò com a 
ciutedà.”  
156. La cultura d’aquest diàleg de l’època i el perquè seria inconcebible una resposta negativa 
els ofereix B. CLAVERO, Antidora. Antropología católica de la economía moderna, Milano, 
Giuffrè editore, 1991. 
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condemnada en l’objecte del litigi i abocada a pagar les despeses del procés157. 

Seria aquesta part perdedora la que, en mantes conjuntures158, hauria de 

versar la suma de les palmàries, calculada sobre uns paràmetres fixos159, als 

operadors jurídics de la rival. Aquests darrers, de forma inèdita a l’Europa 

moderna, l’any 1630 s’haurien vist reconèixer per la Reial Audiència catalana 

una acció contra els impagadors. A Joan Pere Fontanella l’ompliria de goig 

donar testimoni als col·legues del continent d’una jurisprudència tan beneficiosa 

als interessos corporatius produïda a Barcelona160. b) L’olotí es mostraria 

similarment complaent ―saltem a una matèria veïna― amb els viaranys pels 

quals hauria transitat el màxim tribunal reial del país en relació als pactes de 

quota litis, els acords prohibidíssims des de temps remots pels quals els 

operadors jurídics assumien el patrocini o la representació d’un client a canvi 

no pas d’una remuneració sinó d’una porció del bé jurídic disputat. L’advocat, 

habituat a guiar dossiers que l’Hospital de la Santa Creu havia rescatat de 

pobres amb grans dificultats per pledejar a canvi de cessions globals dels béns 

salvats o guanyats al capdavall del procés, celebraria que la Reial Audiència 

fos severa en l’estudi de conjectures, suposicions i presumpcions en relació als 

pactes mencionats, que apliqués molt restrictivament les disposicions penals 

                                                 
157. Joan Pere FONTANELLA faria girar els capítols 423-427 de ses Sacri Regii Senatus 
Cathaloniae decisiones, vol. II (1645) entorn d’aquestes palmàries. Al cap. 423.9-13 en 
resumiria el context, el sentit i el significat; successivament plantejaria qüestions més precises 
sobre elles: a) vindicaria el dret de l’advocat que es defensava a si mateix a percebre’n 
―423.14-22―; b) construiria un interessant discurs de dret públic acarant les causes d’interès 
estrictament privat i aquelles on participava el fisc, discernint ―d’entre les segones― la 
pràctica de diverses institucions i proposant que els mecanismes per responsabilitzar advocats 
i procuradors fiscals fossin revisitats ―cap. 424―; palesaria l’exclusió legal a Catalunya dels 
litigants pobres de l’obligatorietat de pagar palmàries en cas de perdre plets ―cap. 425―, etc. 
158. Ibidem, 426.14-18, sobre supòsits en què s’exclourien les victòries. 
159. Ibidem, cap. 423.9, 11 i 12. Al Principat s’usaria i estilaria el pagament de palmàries seguint 
un esquema rígid versemblantment inspirat en la constitució 14/1413 ―CYADC (1704) I, 4, 8, 
10―: A l’advocat se li pagaria en concepte de palmària el cinquanta per cent del salari del jutge 
i al procurador la meitat del que percebés l’advocat. 
160. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
426.10: “Haec [i. e., la notícia d’aquestes resolucions de 1630] mihi debebunt advocati, quia 
nullus me ante eis tam bonum nuntium in his commodis attulerat”. L’olotí no s’estaria d’adreçar 
el seu dit acusador envers el seu contemporani ―sense donar-ne el nom, això sí― que havia 
pugnat repetidament, en detriment dels interessos de tot el col·lectiu, per evitar la 
jurisprudència en qüestió. Acte seguit es felicitaria d’haver aclarit als col·legues les vies 
d’actuació en un àmbit abans confús, i els aconsellaria portar les seves paraules escrites en 
“xuletes” ―“quas limitationes erit utile deferas digito ligatas, ut earum recorderis cum oportuerit, 
quod non succedet raro secundum mores huius temporis” (426.11)― per no oblidar-les en els 
moments decisius. 
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―i, per tant, odioses― que els condemnaven i, finalment ―i 

conseqüentment―, que no les estengués a tractes on una tercera persona fes 

de mitjancera ―pretesament o real― entre aquell cridat a litigar originàriament 

i el seu advocat o procurador161. Per convèncer els reticents que poguessin 

quedar, l’olotí recorreria a un argument concloent ―sobretot per als homes de 

moral cristiana estricta com ell: La completa desvinculació del fur de la 

consciència respecte el civil en la matèria. I és que les interdiccions dels pactes 

de quota litis s’havien edificat històricament a partir d’una sospita i prevenció de 

què donarien l’ocasió a la comissió de fraus, i en l’àmbit de la consciència no 

comptaven les temences de dret sinó les realitats de l’ànima que haurien guiat 

les actuacions humanes162.  

 

Davant la migradesa relativa de salaris suara vista, el lector comprendrà que el 

càrrec d'advocat municipal no exigís ni de bon tros una dedicació exclusiva163. 

Mentre el jurista prestés puntualment els seus serveis a la ciutat, podia 

mantenir la seva cartera de clients gairebé intacta. Diem ‘gairebé’ perquè hi 

havia certs supòsits d'incompatibilitat com els següents —lògicament variaven 

amb els temps164—: Quan l'advocat patrocinava persones o comunitats que 

litigaven contra el municipi i es resistia a deixar-los en mans d'un altre 

professional165; quan era el propi jurista el que portava un plet contra la ciutat166 

                                                 
161. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 178-
180. 
162. Ibidem, cap. 180.15-20. 
163. Aquesta situació visiblement es donava de forma general als municipis de la Corona 
d’Aragó des de l’edat mitjana; per al cas de la universitat del regne de Mallorca ho certifica A. 
PLANAS, El abogado de la ciudad y reino de Mallorca cit., p. 72. 
164. Als síndics gironins en la Cort General de 1585 se’ls encomanà que intentessin impetrar de 
Felip I (II) un privilegi que prohibiria a tots els doctors en drets i notaris insaculats a les bosses 
de Girona —ull!, no només als advocats i síndics municipals— patrocinar o representar en 
contra de la ciutat, pel fet de què en coneixien les interioritats; la contravenció de tal mesura 
comportaria la desinsaculació —AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 18r 
(18.VI.1585?). Tal privilegi no arribà a materialitzar-se. Altrament, l’hauria desvirtuat la 
progressiva expansió numèrica i social d’homes de lleis i de fedataris en la Catalunya del segle 
XVII. 
165. Aquesta causa d'incompatibilitat fou adduïda per alguns dirigents gironins en relació a 
Francesc Codina l'any 1608 ―vegeu infra ― però finalment no serví perquè se li revoqués 
l'aconduïment. Cal dir que també podia ser l'altre litigant, l’oponent de la ciutat, el que exigís 
una dedicació exclusiva al jurista! Així, l'any 1623, als inicis d'un plet gravíssim entre la ciutat i 
el capítol de Girona sobre les vendes abusives a laics de la fleca dels canonges ―vegeu el 
capítol IV.5―, aquests darrers acomiadaren un dels seus advocats, Llàtzer Saconomina, 
perquè defensava alhora els interessos municipals en la mateixa i en altres causes: ACG, 
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o tenia un interès directe en ell167; per motius personals o de consciència168; si 

assumia alguna tasca que comportés l'exercici de la jurisdicció o 

l’assessorament d’aquesta en un tribunal o institució on el municipi tingués 

causes pendents o pogués ser perjudicat… En relació a aquest darrer supòsit, 

cal dir que la ciutat de Girona no posava cap impediment a què els seus 

advocats assumissin un càrrec o ofici de l'administració reial, per exemple el 

d'assessor del veguer o del portantveus del general governador169. El problema 

només es plantejava si aital simultaneïtat de funcions impedia al jurista complir 

amb ses obligacions envers el municipi. No ens consten incompatibilitats amb 

altres càrrecs d’assessorament jurisdiccional menors i privats —per exemple, 

jutge emfiteuticari del capítol de la Seu170—, si bé es fa difícil absolutitzar 

l’afirmació per la multiplicitat i dispersió de fonts —quan s’han conservat— de 

molts agents que caldria estudiar.  

 

                                                                                                                                               
Actes capitulars, vol. 20, fol. 11r (10.X.1623). Val a dir que la coincidència de clients enfrontats 
a cal mateix advocat es podia resoldre amb més mà esquerra, no havia de portar 
necessàriament a la rescissió d’un aconductament; sovint s’admetien i es practicaven 
separacions puntuals del servei per a un/s cas/os concret/s. En tenim un exemple en el 
municipi de Vic, que hauria d’acceptar que son jurista a Barcelona Felip Vinyes, a iniciativa 
pròpia, s’abstingués de patrocinar-lo en una disputa on també participava el capítol de la Seu 
osonenca, al qual tampoc defensaria —ho contextualitzem al subcapítol III.6.1. 
166. Vegeu la forma com Girona prescindí dels serveis professionals de Francesc Marçal a 
l’apartat que dediquem a aquest jurista dins del capítol III.3. 
167. Vegeu a l’apartat pertinent del mateix capítol III.3 el cas de Jaume Vives ―i segurament 
també el de Llàtzer Saconomina― l'any 1604. 
168. L’estiu del 1643 Joan Pere Fontanella defugiria la defensa de la ciutat de Vic, que el tenia 
aconduït a Barcelona, davant la vila d’Olot, d’on com sabem era natural. Ho certifica l’advocat 
que el substituiria, Joan Gaspar de Prat, en una carta de 30.VIII.1643: “Lo senyor misser 
Fontanella no [h]y ha volgut aconsellar sinó que los ha remesos que io [h]y entrevingués y 
aconc[e]llàs contra dita vila pus ell, com a fill d’ela, no [h]y podia intervenir.” El dia següent el 
síndic Onofre Reixach s’expressaria en el mateix sentit ―AMVI, vol. 15 / 8.3 CR (1643-44). 
169. Ho il·lustrarem més endavant amb casos com el de Francesc Marçal. Aquí ens decantem 
per un exemple comparat de Vic, que també mantenia els seus advocats aconductats per bé 
que servissin simultàniament alts organismes regis: El 22.IV.1648 els consellers osonencs 
haurien de tocar el crostó a un dels seus juristes a Barcelona, Dídac Cisteller, que, en qualitat 
―gens pacífica, vegeu el subcapítol II.11.2― d’assessor de la Batllia General, hauria fet retenir 
uns matxos carregats de vi destinat a la capital de la Plana i posteriorment els hauria retornat la 
llibertat a canvi d’una composició econòmica molt elevada. La severa censura no sols se li 
adreçaria per l’actuació en si mateixa, suposadament inaudita, sinó també per les seves 
pèssimes formes: “Tractà molt malament a dits ciutedans, lo que·ns apar no devia fer trobant-
se, com se troba, advocat de esta ciutat y axí bé incumbir-li obligatió de patrocinar-la y 
emparar-la en las occasions se offarexen...” ―AMVI, vol. 9 CT, fol. 199v. 
170. Vegeu a tall d’exemple, a AHG, Notaries de Girona, GI-6/762, les provisions com a jutge 
emfiteuticari de la Seu del jurista Sebastià Estrabau (25.I.1622) i Jeroni Abric (3.I.1623). 
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Pel que hem observat, al segle XVII l'aconduïment que la ciutat feia a tots els 

seus advocats regulars en principi tenia una durada indefinida171. Tal factor 

convertia el jurista municipal en una figura ineludible, en un referent per als 

successius governants locals, i posava la institució ciutadana en situació de 

beneficiar-se —o en risc de sucumbir— a una gestió de perfil tecnocràtic. On, 

tant o més que els advocats, podria dur la veu cantant el poderosíssim secretari 

municipal al qual ja hem al·ludit. La indefinició temporal dels assessors jurídics 

no havia estat sempre la regla a Girona172: Temps enrera, les places de l’equip 

tècnic que exercia a la pròpia ciutat es proveïen cada dos anys173, i segurament 

de forma alterna ―cada dotze mesos es feia un canvi174. Aquesta biennalitat 

s’abolí en un Consell General de 13 de maig de 1592175. Per què s’implantaren 

períodes més extensos de contractació? La versió innocent apuntaria cap al fet 

que els dirigents municipals cada vegada es trobaven confrontats a plets més 

nombrosos i més llargs, per als quals calien uns tècnics que coneguessin els 

processos sencers. En tal cas, com s’explicaria que, trenta anys més tard, el 

1623, una ciutat com Vic fes el recorregut invers a Girona i apostés pel 

suposadament ineficient règim biennal176? Aquest interrogant ens impulsa a 

                                                 
171. Una situació a anys llum de la que es practicava a Puigcerdà, on, almenys sobre el paper, 
cada any es qüestionaven de forma expressa al Consell General els aconduïments en curs 
d’advocats i de procuradors; així, si no s’hi formulaven objeccions, els vincles professionals 
eren objecte d’una reconducció tàcita. Vegeu ACCE, Acords municipals de Puigcerdà (1625-
28), fol. 125v citat supra, i també Acords municipals (1629-31), fol. 12v (2.IV.1629) o 73v 
(8.V.1630). 
172. A. PLANAS, El abogado de la ciudad y reino de Mallorca cit., p. 63-65, serveix com a 
interessant punt comparatiu amb les vacil·lacions que entrem a referir de municipis catalans en 
quant a la durada de l’exercici de llurs advocats.  
173. Trobem practicat aquest règim de càrrecs biennals, per exemple, a AMGI, MAM 185, fol. 
27r (1.II.1585). Se'n parlava, però com de quelcom que ja no s'estilava, al MAM 211, fol. 116v, 
resolució del Consell General de 5.VIII.1608. 
174. D’aquesta manera Girona sempre tenia al seu servei un jurista experimentat en els dossiers 
que servia de tutor a l’altre. Aital model havia reeixit a la Diputació del General de Catalunya, 
amb la diferència que allí els dos oficis d’assessor ordinari eren sixennals i, per tant, se’n 
renovava un cada tres anys, vegeu l’apartat II.6.4.1. 
175. AMGI, MAM 194, fol. 41v-43v.  
176. AMVI, MAM 15, fol. 18r, ordinació del Consell General vigatà de 12.I.1623 successiva al 
reaconductament de Josep Calvet: “Més determina dit magnífich Consell que sia tret altre 
advocat y sian tots dos per a dos anys, y que de así a dos anys que sia tret altre advocat 
semblantment per a dos anys, y que lo <h>u dels dos, és a saber dit misser Calvet y lo que 
serà tret, sian possats a sort qual dels dos restarà advocat per altres dos anys, de manera que 
sempre tinga la ciutat dos advocats”. L’endemà ―ibidem, fol. 19v―, el contingut d’aquest 
decret municipal es complementaria amb dues precisions temporals, la data d’extracció dels 
advocats futurs i el període durant el qual els càrrecs sortints es veurien impedits de ser 
designats novament: “Proposa dit conseller en cap sia determinat quin temps [h]an de vagar 
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sospitar que les causes reals del canvi degueren ser unes altres: a) Potser 

l’assemblea municipal gironina es lassà de veure com any rera any, a l’hora de 

renovar-se el càrrec d’advocat que quedava vacant, un dels jurats que 

acabaven d’inaugurar son mandat posava sobre la taula el seu títol universitari i 

es postulava com a candidat al lloc, sense que els altres edils gosessin 

contrariar-lo177 ―val a dir que aquesta dinàmica poc afortunada no era pas 

original de la ciutat de l’Onyar178―; a Girona, per cert, s’havien experimentat 

els abusos de poder a què podia conduir l’acumulació en unes mateixes 

persones de les condicions de jurat i d’advocat municipal179. b) O es constatà 

que, en un context d’inflació de titulats en dret, per atraure els bons juristes i 

aconseguir-ne la identificació amb els interessos del municipi calia recórrer a 

imants com la continuïtat i la titularitat d’una plaça, amb el consegüent prestigi 

que reportarien. c) O, directament, el món municipal català anava participant de 

la cultura prou estesa a Europa de patrimonialització d’oficis públics tècnics ―o 

almenys l’albirava a l’horitzó―180?  

 

                                                                                                                                               
dits advocats ans de concórrer. Determina dit magnífich Consell que dits advocats vaguen dos 
anys y no puguen concórrer que primer no sian passats dos anys del dia de la fi de son offici en 
avant. Més determina dit magnífich Consell que la extractió de advocat sia feta del primer dia 
de maig a dos anys aprés següents y aprés de dos en dos anys en semblant dia primer de 
maig aprés de feta extractió de consellers y jurats de Consell y hoÿdors de comptes”. Si hom 
llegeix atentament la normativa orgànica transcrita detectarà una incongruència ―almenys 
aparent: Per què es postularia que un dels dos advocats de flamant designació exercís durant 
un bienni addicional? La mesura només haguera tingut sentit si el municipi, inspirant-se en la 
Generalitat, hagués apostat per càrrecs quadriennals rellevats parcialment cada dos anys. 
177. Situem-nos a l’any 1589. El jurisconsult Francesc Ferrer era extret jurat el dia de Ninou i, 
deu dies més tard, era proveït advocat ordinari de la ciutat ―AMGI, MAM 191, fol. 4r i 9―. 
Avancem tres-cents seixanta-cinc dies... el primer de gener de 1590 l’atzar designava Bernat 
Valencas com a jurat en cap. Per art de màgia passava a ocupar una altra plaça d’advocat de 
Girona ―veiem com se li pagava el salari per aquest concepte a AMGI, Comptes del clavari, 
lligall 23, llibre del clavari major del bienni 1589-1590, fol. 75r.    
178. Sense anar massa lluny, l’hem vista practicada a la Diputació del General al capítol II.6. 
179. AMGI, MAM 179, fol. 83r, parer dels dos advocats municipals de 30.XII.1580 (i. e. 1581). 
L’any polític arribava al seu terme a Girona; dos edils havien mort, Rafel Ferrer i Baldiri 
Gelabert; només en quedaven dos de vius, Miquel Andreu i Joan Casas, ambdós doctors en 
dret civil i canònic i advocats municipals. Es plantejaren el dubte “sobre si ells poden fer actes 
en favor de inseculacions dels llochs vagants en favor d’ells mateixos”. Naturalment 
argumentaren —jurídicament— que sí, que un jurat o edil podia proposar l’altre per als llocs 
vacants de la seva dignitat i viceversa; el beneficiari del nomenament es limitaria a consentir —
és a dir, no es designaria a si mateix. 
180. Plantegem la qüestió de la venalitat dels oficis públics en diversos espais de l’Europa 
moderna al capítol IV.6. Pel que ens ocupa aquí, en quant a advocats municipals, hi ha una 
sèrie de negocis inquietants sobre els quals reflexionar al capítol III.3, concretament als 
apartats dedicats a Francesc Marçal i Josep Jutglar. 

541



En definitiva, a partir del 1593 la conducta dels assessors de Girona es 

mantenia en vigor mentre no es digués el contrari. Cadascuna de les parts 

podia denunciar-la unilateralment sempre i quant al·legués una causa justa. En 

la ciutat que conegué Joan Pere Fontanella hem identificat, entre d'altres, les 

següents causes de rescissió contractual: Un incompliment per part del jurista 

dels serveis que se li havien requerit181; el seu desig d'assumir altres 

responsabilitats públiques amb dedicació exclusiva182; la pèrdua d'alguna 

qualitat necessària per exercir el càrrec183 ―professar vots religiosos no seria 

determinant en aquest sentit184, una edat provecta, en principi, tampoc185, etc. 

No cal dir que, en aquestes situacions delicades, qualsevulla institució ―la 

ciutat de Girona sense anar més lluny― tenia un marge de maniobra més ampli 

sobre els seus contractats que no pas aquests darrers envers ella186. 

                                                 
181. Vegeu encara al capítol III.3, dins el llistat dels advocats de Girona que exerciren a la pròpia 
ciutat, el risc de veure com se li rescindia l'aconduïment que corregué Francesc Codina l'any 
1608 perquè, per raons de consciència, es negà a signar una cèdula que el síndic havia de 
lliurar en seu jurisdiccional. Quan s'adonà que el seu relleu era quasi una realitat, accedí al que 
se li havia demanat i salvà així la seva plaça.  
182. Ibidem, el mateix any 1608 Francesc Ferrer desprecià el càrrec que fins aleshores havia 
exercit perquè fou proveït diputat reial de la Diputació del General. I no parlem de tots els que 
sacrificarien el lloc per accedir a la Reial Audiència ―responsabilitat excloent amb la 
continuació de l’advocacia. Del llistat de juristes al servei del municipi gironí que treballarem tot 
seguit, sis farien el salt a la més alta institució jurisdiccional règia a Catalunya: Jeroni Fàbrega, 
Francesc Marçal, Salvador Fontanet, Francesc Ferrús, Rafel Rubí i Coll i Josep Roca. 
183. Ibidem, a Antoni Tarroja se li revocà la confiança a principis de 1610 perquè havia 
incorregut en infàmia arran d'una condemna judicial.  
184. Podia ser rellevant ―vegeu un cop més ibidem el cas de Francesc Codina― però no 
determinant: Josep Ramon mantindria el seu lloc d’advocat aconduït per Tortosa a Barcelona 
malgrat la seva condició de prevere, versemblantment adquirida després d’enviduar ―l’única 
restricció que aquesta li ocasionaria seria l’haver de renunciar a portar causes penals. ACBEB, 
Correspondència de Tortosa, vol. 11 (CR), carta de 19.V.1627 del síndic Gabriel Martí Burguès 
als edils de la ciutat de l’Ebre: “Si misser Joseph Ramon hi hagués pogut entrevenir, [en la 
causa penal contra Eloi Torres], que per fer-se capellà no pot, era boníssim.” 
185. Vegeu al capítol III.3 com a Sant Feliu de Guíxols s’actuaria amb menys elegància sobre 
Llàtzer Saconomina l’any 1626. 
186. No tenim constància documental de què en l'època estudiada el municipi abusés de la seva 
posició de part contractant forta. Sí ho féu, en canvi, el capítol de la Seu de Girona. El 2.II.1609 
els canonges escrigueren al seu advocat Jeroni Ollers que havien de prescindir dels seus 
serveis perquè tenien pocs plets en curs: "Considerant la poca concurrèntia de lites que vuy 
tenim en lo tribunal de la Règia Audiència, havem determinat de reduir los advocats a menor 
número, com més llargament entendrà per lo senyor canonge y sacristà Prexana". El 
10.III.1609 ―cinc setmanes més tard― els mateixos canonges aconductaven un altre jurista 
resident a Barcelona, misser Francesc Nogués! ACG, Correspondència expedida (1599-1628), 
fol. 68r i 69v. Un altre exemple magnífic d’imposició unilateral d’unes noves condicions 
contractuals per part d’un municipi a membres d’un seu equip jurídic ens l’oferiria Tortosa el 
1612: ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT), carta de 6.VI.1612 dels edils al síndic 
a Barcelona Cristòfol Tomàs de Sunyer: “Lo magnífich Consell General de les extractions, 
considerant que lo salari de seixanta liures que quiscun any se ha donat a vostra mercè per 
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Circumstàncies com les esmentades ―interrupcions o rescissions de 

contracte― no abundaren als anys en què Joan Pere Fontanella treballà per al 

municipi gironí. Aquests es caracteritzaren precisament per tot el contrari, per 

una notable —i enterem fructífera— continuïtat dels juristes que patrocinaven 

els jurats. Els millors exemples d'aquesta llarga trajectòria advocant al servei de 

Girona foren el propi Fontanella i Pere Boix, els quals van ser contractats 

formalment el 1612 ―malgrat ja duien temps en la funció de forma interina― i 

moriren en el càrrec els anys 1649 i 1648 respectivament. També els juristes 

que treballaven per al municipi des de la mateixa Girona es mantingueren 

durant llargs períodes en l'ofici: Francesc Codina fou proveït el 1604 i no fou 

substituït fins al 1632; l'aconduïment de Llàtzer Saconomina durà des del 1588 

fins al 1604 i des del 1612 fins a alguns mesos abans del 1630 ―no era 

infreqüent que un advocat veiés trencat i posteriorment restablert el seu vincle 

amb la ciutat187―; la de Pau Escura començà el 1633 i finí a principis de la 

dècada de 1640…  

 

Els quadres sinòptics que hem confegit i que reproduïm al principi del capítol 

III.3 ―per als advocats aconducats a Girona— i del capítol III.4 ―per als 

aconduïts a Barcelona― permeten qualificar de molt excepcional aquest alt 

grau de regularitat en la prestació de serveis jurídics. En tals capítols no ens 

limitem a justificar amb cites arxivístiques les dades cronològiques188 i 

vicissituds rellevants de la relació professional entre municipi i juristes entre 

finals del segle XVI i la meitat del XVII. Altrament, hi aportem una proposta de 

                                                                                                                                               
ésser síndich de esta ciutat aquí en Barcelona és excessiu, se ha determinat que sols a vostra 
mercè se li donen per son salari quiscun any quoranta liures, y així ho fem a saber a vostra 
mercè. Servir-se ha, ab lo primer que vinga, avisar-nos si vostra mercè se contenta de dites 
quoranta liures per son salari, que quant no vulla vostra mercè ésser síndich y fer lo que fins 
assí ha fet per la ciutat per dites quoranta liures quiscun any, pugam en lo Consell General que 
se ha de tenir en juliol que ve donar-ne rahó y fer síndich a altra persona.” El dia següent, una 
altra comunicació dels mateixos al síndic també a Barcelona Blai Gil de Frederic proposaria 
una fórmula més amable ―sempre en el marc de la crisi de liquidesa de la ciutat de l’Ebre: 
Cridar-lo a passar els festius de l’estiu a Tortosa per alleugerir les despeses municipals. 
187. Vegeu infra altres casos com els de Francesc Ferrer, Jaume Vives o Jeroni Fàbrega.  
188. Les dates extremes de cada relació professional entre un advocat i el municipi de Girona no 
sols figuren als quadres sinòptics del principi de cada capítol sinó també, entre parèntesis, al 
començament de cada apartat.   
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reconstrucció de les biografies i nuclis familiars de cadascun dels advocats189, 

fet a partir del creuament de dades quasi íntegrament inèdites d’arxius 

preferentment parroquials190 i notarials. El resultat és un interessant panorama 

prosopogràfic de jurisconsults gironins de l’alta edat moderna. L’objectiu és 

ampliar-lo, incloent-hi altres professionals del dret que no tindrien una 

vinculació directa —o tan directa— amb la principal institució local. Al capítol 

III.5 oferim un balanç provisional i unes reflexions al respecte d’aquest exercici 

que, en cas d’arribar a bon port, constituirà una modestíssima aportació —en 

part degut a les circumstàncies demogràfiques de la Girona moderna— al 

costat de l’envergadura d’altres treballs anàlegs, com el realitzat per Vicente 

Graullera en l’àmbit valencià191 o l’assumit per Antoni Planas per a l’espai 

mallorquí a la baixa edat mitjana, amb la dificultat inherent al menor cabal 

documental disponible192. 

 

                                                 
189. Quan ens ha estat possible conèixer les dates vitals extremes dels juristes, els hem donat 
relleu entre claudàtors al principi dels respectius apartats. 
190. Ha ofert unes pautes contemporànies per a tal tipus d’exercicis V. GUAL, La informació 
fornida pels sacramentaris moderns i el sistema de reconstrucció de famílies, dins de “I congrés 
d’història de l’Església catalana. Des dels orígens fins ara”, vol. 1, Solsona, 1993, p. 83-91.  
191. V. GRAULLERA, Juristas valencianos del siglo XVII, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003. 
192. A. PLANAS, Los juristas mallorquines del siglo XV, dins “Memòries de l'Acadèmia 
Mallorquina d'Estudis Genealògics” 7 (1997), p. 23-59. 
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III.3. Advocats municipals de Girona  
que operaren a la pròpia ciutat (1590-1650 ca.) 

 

 

Plaça primera1 
 

 

Antoni Tarroja 1591-1592  

Joan Fontanet 1593-1598 

Jaume Vives  1598-1603 

Francesc Codina 1604-1632  

Jeroni Fàbrega (interí)  Finals de 1632-principis de 1633 

Pau Escura 1633-1641/42? 

Josep Jutglar  1643-1650  

Jaume Torrent 1650-1657 

 
 
Plaça segona 

 

 

Bernat Valencas 1590-1591 

Llàtzer Saconomina  1592-1604 

Francesc Ferrer 1605-1608 

Antoni Tarroja (inactiu?) 1608-1610 

Jaume Vives (interí) 1609 

Pau Vergés (interí)  1610 

Llàtzer Saconomina  1612-1629 

Francesc Marçal  1629-1633 

Jacint Camps  1633-1639 

Jeroni Fàbrega 1639-1641 

Francesc Pont i Llombart  1643-1654 

                                                 
1. Introduïm aquesta diferenciació de les dues places per qüestions merament pràctiques. No hi 
havia cap relació de precedència ni de jerarquia entre els advocats que ocupaven sia l'una sia 
l'altra.  
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Advertiment previ: per mantenir-nos fidels a les fonts originals de la nostra 

recerca, identifiquem les dones que apareixen en el present capítol amb llur 

nom i amb el cognom del marit, com era corrent a l’època. Tot darrere, entre 

parèntesi, oferim el/s cognom/s de fadrina i, rera la preposició ‘de’, el cognom 

adquirit per via nupcial. Així no impedim al lector la ràpida detecció de llaços 

biològics. Per exemple: Lluïsa Valencas (i. e. Lluïsa Roca de Valencas) 

 

 

PLAÇA PRIMERA 
 

Antoni Tarroja (1591-1592) [†1614] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Tarroja obtingué el seu doctorat en ambdós drets el 29 de novembre del 1583 

després dels pertinents anys d’estudi a Bolonya2. Cal subratllar aquesta 

prestigiosa especificitat acadèmica que, de tot el nucli de juristes que 

ressenyem en el present treball, només podem certificar fos compartida per 

Llàtzer Saconomina. De la resta d’àmbits de la vida de Tarroja en sabem ben 

poques coses, la majoria d’elles luctuoses, fins al punt que en comptes de 

redactar-li una nota biogràfica li oferim una necrològica gegant. De la seva unió 

amb Caterina3 en nasqueren, com a mínim4, les següents criatures ―que, de 

fet, no passaren gairebé mai d’aquest estadi―: Anna Rafela fou batejada el 12 

de setembre del 1589 i acomiadada vint-i-dos anys després, el 22 de juliol del 

1611; Anna Paula nasqué poc abans del 18 d’abril del 1593 i fou enterrada el 

10 de juliol del 1599; Joan Jacint veié la llum abans del 2 de maig del 1596 i 

quedà colgat per la terra el 31 de juliol del 1615; Isabel Francisca no arribà a 

                                                 
2. AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. 4v-5v.  
3. Suposem reberen la benedicció a la Catedral de Girona, l’església parroquial a la qual 
estaven assignades les seves residències respectives i on batejarien els successius fills. 
Malauradament només es conserven els registres de matrimonis de la dita Catedral a partir del 
1587. 
4. Els registres de baptismes de la Catedral de Girona presenten una llacuna entre l’any 1585 i 
el juliol del 1587 que impedeix la reconstrucció completa de la línia de descendents d’Antoni 
Tarroja.  
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viure una setmana l’octubre del 1600 ―la batejaren el dia 6 i ja estava 

enterrada el dia 12―; Narcisa Cecília passà per la pica baptismal el 3 de gener 

del 1602; el sepeli de Mariàngela, de qui ignorem la data de naixement, tindria 

lloc el 16 de setembre del 16195.  

 

En definitiva, no podem dir que el domicili conjugal dels Tarroja, a la part baixa 

―prop la presó històrica― del carrer de Sant Llorenç, avui conegut com la 

Força6, fos un niu de rialles. Les que hi poguessin quedar serien silenciades al 

capdavall de l’estiu del 1614 ―el primer de setembre seria enterrat el jurista i 

fundador d’aquesta malaguanyada família7. Nou anys més tard, el 14 d’octubre 

del 1623, a l’església de Sant Feliu, seria retornada al Senyor la muller 

Caterina, la qual durant la viduïtat possiblement havia recuperat la seva 

residència originària a la baixada de la Seu, al costat de la font de la Nostra 

Senyora8 ―suposem al capdamunt de les avui anomenades escales de la 

Pera. 

 
 

 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona:  

 

                                                 
5. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 12r, 27v, 43r, 69v i 77v; 1er LO, fol. 101r, 109v i 
142v; Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 55r i 64r.  
6. E. CANAL, J. CANAL, J. M. NOLLA i J. SAGRERA, La ciutat de Girona l'any 1535, Girona, 
Ajuntament de Girona, 1995, p 30, i id. aut., La forma urbana del call de Girona, Girona, 
Ajuntament de Girona, 2006, p. 35, 39 i 46, en relació als canvis de nomenclatura, d’habitants, 
d’usos i de significació del que als segles XIII i XIV seria conegut com a carrer Major del Call, 
que, a partir de la butlla de 1415 de Benet XIII contra els jueus, coneixeria un procés radical de 
cristianització i, ulteriorment, un increment sostingut de prestigi ―al qual coadjuvarien gestos 
urbanístics com l’obertura de les escales de la Pera devers 1530? P. FREIXAS, J. M. NOLLA, 
J. SAGRERA i M. SUREDA, La Seu, promotora urbanística: les escales de la Pera, en “AIEG” 
XLV (2004), p. 283-297―: el fet d’acollir juristes al tombant del segle XVII seria un indici 
eloqüent del status adquirit pel carrer de Sant Llorenç; en aquest mateix capítol, vegeu les 
referències biogràfiques de Jeroni Fàbrega i Pau Escura i, com a esplèndid recolzament 
d’hemeroteca, N. CASTELLS, L’estructura familiar de la població gironina el 1631, en “Estudi 
General” 2 (1982), p. 107-164, esp. p. 131-143 —per cert, el retrat prosopogràfic de juristes al 
qual estem accedint confirmarà les seves intuïcions de les p. 114 i 117 sobre les limitacions a 
efectes d’estadística demogràfica de dos documents, coneguts com la “descriptió” i les 
“denunciationes”, generats arran de la crisi de subsistència frumentària de 1630-31 a Girona. 
7. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 51r. 
8. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 13r. 
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Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

3.I.1591. Recollint el mandat general que tenien rebut de l'assemblea 

municipal, els jurats gironins designaren Tarroja perquè assumís durant 

dos anys el càrrec d'advocat de la ciutat9.  

 
Vicissitud laboral remarcable: 
L'any 1591 Antoni Tarroja i l'altre advocat municipal, Bernat Valencas, 

foren objecte d'una sentència d'excomunió en el marc del conflicte que la 

ciutat i el capítol de Girona mantenien sobre les claus del portal de Sant 

Cristòfol10.  

 

Final de les seves funcions: 

Tarroja exercí com a advocat de Girona fins a finals de 1592. Completà 

sense ensurts, per tant, el bienni per al qual havia estat designat. Més de 

quinze anys després assumiria novament el patrocini de la ciutat, sembla 

que de manera menys pacífica ―vegeu infra.  

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
9. AMGI, MAM 193, fol. 11r.  
10. A un i altre el municipi els volgué compensar amb una petita gratificació econòmica de 
quinze lliures pel temps que estigueren apartats de la família del Senyor, AMGI, MAM 104r 
(30.XII.1591). La sentència sobre el plet per la custòdia de les claus del portal de Sant Cristòfol 
es troba a G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 561-566 (29.I.1599). Del 
referit litigi se’n poden consultar certs plecs a AMGI, Documentació notarial, Plets entre 
l’ajuntament de Girona i d’altres organismes o particulars, lligall 6, num. 12. El lector trobarà 
una particular narració dels fets que desencadenaren el conflicte del portal de Sant Cristòfol a 
ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 48v-49r: S’hi registra un enterrament efectuat en 
condicions anòmales perquè “era temps de entredit per ésser declarada la constitució de 
Tarragona” ―presumim la 4a del concili provincial de 1244 referida al subcapítol IV.11.3― 
contra els jurats, el síndic i els advocats de Girona i el serraller Mir “per haver posades les 
mans violentas en la persona de mossèn Narsís Juaní, prevere beneficiat de Sant Feliu, a vint-
y-dos de setembre a la tarda any 1591 prop lo portal de Sant Christòphol, com los jurats y tot lo 
Concell anà per a tancar dit portal de fet y no de jure. Estant molts canonges en dit portal los ne 
feren llavar per força, y ab lo molt avelot y tumulto posaren les mans a dit Juaní...”. 
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Joan Fontanet (1593-1598) [†1607] 
 

Referències biogràfiques bàsiques11 

 

L’exposició de les fites vitals d’aquest jurista que prestà els seus serveis a la 

ciutat de Girona des de Girona estant i també des de Barcelona ens obre una 

porta interessantíssima: La dels nuclis familiars que, a través d’un 

calculadament reeixit concurs de mèrits professionals i d’aliances matrimonials 

dels seus membres, conegueren un procés d’ascensió social i un accés als 

oficis de major dignitat al servei de la monarquia de la Catalunya moderna12. 

Concretament, en aquest Joan Fontanet i en el seu germà consanguini 

Salvador s’hi produeix la confluència directíssima per raons d’afinitat d’un nucli 

remarcable de magistrats de la Reial Audiència del Principat ―Jeroni Torner, 

Francesc Mitjavila i Franquesa, Josep Roca, Pau Guiamet i el propi Salvador 

Fontanet― que exerciren les seves funcions entre 1595 i 163513, aliens a les 

rivalitats entre nyerros i cadells tan vives, també, a l’alt tribunal del país14. 

Volem projectar la màxima quantitat de llum possible sobre aquests vincles15 a 

                                                 
11. Donada la complexitat de creuaments de dades realitzat per construir aquests apunts 
biogràfics, concentrem totes les cites de la documentació que ens ha estat útil en dues notes a 
peu de pàgina poc més endavant. Només mereixeran referències particulars algunes 
afirmacions que requereixin aclariments extraordinaris.  
12. M. A. FARGAS, Família i poder a Catalunya, 1516-1626: Les estratègies de consolidació de 
la classe dirigent, Barcelona, Fundació Noguera, 1997, esp. cap. 6. 
13. Vegeu les dates aproximades individualitzades a J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les 
Constitucions cit., p. 189 i s. 
14. X. TORRES, Les bandositats de nyerros i cadells a la Reial Audiència de Catalunya (1590-
1630): ‘policía o alto gobierno’?, en “Pedralbes” 5 (1985), p. 147-171.  
15. Fins al dia present, s’han ofert dades força precises ―tot i que irregulars i mancades de 
l’aparell arxivístic que aquí aportem― sobre els Fontanet o, millor dit, sobre el membre del clan 
que conegué majors èxits i projecció pública, Salvador: J. ARRIETA, El Consejo Supremo de la 
Corona de Aragón cit., p. 613 i Las regalías en la Corona de Aragón en el siglo XVII: A 
propósito de un dictamen de Silverio Bernat de 1624, en "AHDE" LXVI (1996), p. 365-443, esp. 
p. 403-406 i 433. P. MOLAS, Catalunya i la casa d’Àustria, Barcelona, Curial, 1996, p. 68 i 115. 
J. L. PALOS, el qualificaria sense ambages de “principal criatura política” de Pere Franquesa a 
¿El Estado contra Cataluña?, en “Manuscrits” 13 (1995), p. 143-154, esp. p. 150. Tal apreciació 
desapareixeria a id. aut., Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., esp. p. 45-46, 95-96 i 
125-128. A. SIMON TARRÉS, Salvador Fontanet i Savila (1560?-1633). Un jurista gironí a la 
cort dels Àustria, en “Quaderns de la Selva” 12 (2000), p. 79-89. Per no parlar de desenes 
d’altres relacions més sintètiques, de l’estil de M. A. MARTÍNEZ, Els assessors del governador 
de Catalunya als segles XVI i XVII, en “Pedralbes” 23 (2003), p. 95-112, esp. p. 104-105. En 
aitals textos és comú parlar de la tenacitat amb què Salvador Fontanet maldà per integrar 
descendents i altra parentela ―que habitualment no es precisa― en càrrecs públics, i com 
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partir d’un treball minuciós sobre documentació notarial de Girona i de 

Barcelona16 i sobre registres parroquials gironins17.  

 

Endinsem-nos sense més preàmbuls en la delicada tasca de les 

reconstruccions de llaços familiars, indispensable per il·lustrar l’escenari 

paraclientelar suara apuntat. Comencem per un cap que pot semblar 

improductiu de forma immediata però resultarà prou valuós per al retrat global 

de la societat gironina que intentem oferir: El notari gironí Miquel Renart18. Es 

casà amb Lluïsa Solís. De la unió en nasqué Marianna, que es casaria amb 

Narcís Bahurt19. Dues de les filles del matrimoni d’aquests darrers s’esposarien 

amb cèlebres advocats, Llàtzer Saconomina i Andreu Barrot, i un fill prendria 

per muller la filla del jurista Francesc Ferrer. En definitiva, estem parlant d’una 

línia ben relacionada en el món jurídic de la ciutat de l’Onyar als segles XVI i 

XVII. Tenia vincles amb els Fontanet, més concretament? 

                                                                                                                                               
aquest afany no passà desapercebut als seus contemporanis. La figura, prou cabdal, del seu 
germà consanguini Joan és sistemàticament obviada. 
16. AHG, Notaries de Girona, GI-1/745, fol. 52r-54r, testament de 5.III.1563 de Joan Fontanet 
sr.; GI-1/762, fol. 418r-427r, inventari de 12.III.1563 dels béns del mateix; GI-2/749, fol. 121r-
122v, testament de 27.IV.1594 d’Elisabet Renart (i. e. Elisabet Civila o Savila de Renart, 
antigament de Fontanet); ibidem, fol. 123r-124r, codicil de 29.XII.1602 de la mateixa; GI-2/750, 
fol. 139r, testament de 16.I.1588 de Narcisa Prats (i. e. Narcisa Fontanet de Prats); GI-2/751, 
fol. 53r-54v, nou testament, de 21.XII.1602, d’Elisabet Renart; ibidem, fol. 264r-268v, testament 
de 18.VIII.1607 de Lluïsa Valencas (i. e. Lluïsa Roca de Valencas); ibidem, fol. 269, codicil de 
19.X.1609 de la mateixa; GI-02/752, fol. 101v-104r, testament de 21.I.1612 de Jaume Lladó; 
fol. 104v-105r, codicil de 20.V.1615 del mateix; GI-5/763, fol. 9r-11r, testament de 28.II.1570 de 
Miquel Renart; GI-6/697, s. fol., definició de comptes de la família Lladó feta a Salvador 
Fontanet el 17.I.1628; ibidem, s. fol., institució de misses feta el 21.II.1628 a favor dels 
cònjuges difunts Jaume Lladó i Jerònima Lladó (i. e. Jerònima Fontanet de Lladó); GI-09/413, 
fol. 206v-208r, testament de 11.IX.1604 d’Eufràsina Fontanet (i. e. Eufràsina Gelabert de 
Fontanet); ibidem, fol. 208r-209r, testament de 5.III.1607 de Joan Fontanet jr. AHPB, 488/18, s. 
f., capítols de 28.XI.1587 amb motiu del matrimoni celebrador entre Salvador Fontanet i 
Elisabet Goday. Ibidem, 535/55, fol. 12v-15v, testament de 18.IX.1608 de Jeroni Torner. 
Ibidem, 432/65, s. f., capítols de 17.II.1610 per les noces entre Pau Guiamet i Marianna Lladó. 
AHBC, Manuals notarials, 529-fol., testament de Maria Roca (i. e. Maria Fontanet de Roca) de 
22.X.1622. 
17. Ressenyem conjuntament les referències corresponents a baptismes i òbits. Les relatives a 
matrimonis seran objecte de cites específiques. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LB, s. f., 
5.VIII.1583; 3er LB, fol. 7r (10.IX.1588), fol. 12v (16.XI.1589), fol. 16r (4.VIII.1590), fol. 29v 
(30.VIII.1593), fol. 49r (6.VI.1597); Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f., 7.II.1532, 
19.XI.1533, 23.VIII.1549, 23.I.1553, 12.IX.1560, 21.IV.1563, 26.I.1577, 5.X.1578, 14.VI.1581; 
Catedral de Girona, 1er LO, fol. 32r (4.IX.1589), fol. 46r (5.V.1591), fol. 133v (6.III.1607), fol. 
153r (23.V.1615); Sant Feliu de Girona, 6è LO, fol. 38r (4.IX.1611) i fol 68v (12.V.1620). 
18. L’AHG ―Notaries de Girona, GI-1― custodia sèries documentals seves entre 1549 i 1570. 
19. Sobre els Bahurt-Renart, vegeu les notes biogràfiques dedicades a Llàtzer Saconomina, 
Francesc Ferrer i Andreu Barrot. 
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Els llaços, almenys sobre el paper, es produirien, sinó abans, a partir de la 

viduïtat de Miquel Renart ―advertim el lector que s’està endinsant en un 

paràgraf amb segons i tercers matrimonis. Una vegada morta Lluïsa Solís, el 

notari, l’any 1568, es casaria en segones núpcies amb Elisabet Civila o Savila, 

qui apostava per segon cop per unir-se a un fedatari públic20. No en va, 

Elisabet havia estat casada prèviament amb el ja ―doblement?― vidu Joan 

Fontanet (†1563)21, amb qui havia compartit una casa on s’accedia des de la 

plaça de l’Oli i des de les Ferreries Velles. Presumim que Miquel Renart i 

Elisabet Civila o Savila serien, doncs, un vidu i una vídua associats per fer 

menys carregoses les xacres de la maduresa. Cadascú arrossegaria els fills 

dels respectius primers matrimonis, als quals afegirien una descendent 

comuna, Jerònima ―vegeu infra. Dissortadament no tindrien massa temps de 

vida per compartir: La vídua repetiria el seu estat luctuós el març del 1570, 

menys de dos anys després de passar per la vicaria22. El conservaria fins al 17 

de maig del 1603. 

 

A aquesta vídua per partida doble, Elisabet Civila o Savila, originària de 

Vilablareix ―filla de Benet i Anna―, li coneixem tres descendents actius l’any 

1602 en la vida secular23: Salvador Fontanet, Narcisa Fontanet i l’esmentada 

Jerònima Renart. Vegem-los d’un en un. Salvador Fontanet (*1560)24 seria el 

seu hereu. Estudià i obtingué el batxillerat en dret civil a Lleida. Fou decorat 

amb les insígnies doctorals el 24 d’agost del 158225. Entorn de la tardor del 

                                                 
20. ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LM, s. fol., admonició de 28.IV.1568 
corresponent a aquesta unió. 
21. L’AHG ―Notaries de Girona, GI-09― custodia sèries documentals seves entre 1528 i 1562. 
El traspàs del notari Joan Fontanet es produí entre el 5 i el 12 de març del 1563. Algunes de les 
inscripcions parroquials amunt citades ens indiquen que Joan Fontanet sr. hauria estat casat 
amb una Antiga a principis dels anys 1530. Li hauria engendrat com a mínim dues filles, Anna 
Fontanet (*1532), que es casaria amb el notari Joan Sobirà, i Clara Fontanet (*1533), que 
s’uniria amb el mercader Jaume Vives. Posteriorment, Joan Fontanet hauria abandonat la seva 
primera viduïtat en casar-se amb una Daniela (anys 1540?). Daniela també apareix 
mencionada al testament del notari de 5.III.1563 cit. 
22. El testament clos de Miquel Renart de 28.II.1570 cit. seria obert el 5.III.1570.  
23. Pel camí hauria quedat, com a mínim, una Elisabet Fontanet.  
24. ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta, 1er LB, s. f., visiblement és el Jeroni Rafel Salvador Joan 
batejat el 12.IX.1560 amb el donzell Ramon Xammar i Anna, una filla de Bernat Sitjar, com a 
padrins. Com adverteix V. GUAL, La informació fornida pels sacramentaris cit., p. 85, hom 
podia adoptar en vida qualsevol dels prenoms rebuts en el baptisme. 
25. ACA, Cancelleria, registre 4710, fol. 170r-172v. 
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1587 es casaria amb Elisabet o Isabel, una de les nétes de l’acabalat Bartomeu 

Goday i filla del mercader Montserrat Goday i de la seva esposa Prèxedis26 

―aleshores difunts. A través d’aital unió es familiaritzava ―literalment― amb 

llinatges influents de la Barcelona de finals del XVI com els Rius, els Velers, els 

Polit o els Montalt27. Salvador faria una carrera fulgurant, una “carrera modèlica 

de funcionari”, al servei de Felip I (II), Felip II (III) i Felip III (IV). Les principals 

etapes en aquest camí28 serien l’obtenció d’una plaça de magistrat de la Reial 

Audiència de Catalunya fins al 160529 i la immediatament posterior ―i 

anheladíssima30― projecció a advocat fiscal i a regent (1611) del Consell 

Suprem de la Corona d’Aragó, a la cort de Madrid. Allí viuria la maduresa, 

recompensat amb blasons nobiliaris (1614, 1623) ―i, cal dir-ho també, 

censurat per alguns contemporanis― fins que s’extingiria el 1633. La germana 

de Salvador, Narcisa Fontanet (*1563)31, prendria per marit el mercader 

figuerenc Ignasi Prats32. Jerònima Renart, per la seva banda, es convertiria en 

                                                 
26. Versemblantment el seu matrimoni s’hauria d’haver celebrat entre la tardor de 1587 i l’hivern 
del 1588, si ens atenim a la literalitat dels pactes nupcials de 28.XI.1587 referits amunt. M. 
PÉREZ LATRE, ‘Dogmatizadores de malas doctrinas’ cit., p. 421, ha destacat com a eloqüent 
mirall de la promoció de Salvador Fontanet que en aquests capítols rebés en dot poc més de 
dues mil dues-centes lliures, mentre que son fill gaudiria trenta anys més tard de vuit mil lliures 
comptants. 
27. Vegeu l’inventari dels béns que foren de Bartomeu Goday a AHBC, Manuals notarials, 511-
fol.; s’iniciaria el 28.VII.1624 a instàncies de la seva néta Elisabet o Isabel.  
28. Vegeu descrites amb prolixitat aquestes i altres etapes a la bibliografia citada al principi de 
l’apartat. 
29. Parlem d’un camí no exempt de dreceres i d’irregularitats des del punt de vista constitucional 
català. E. BELENGUER, Un balance de las relaciones entre la corte y el país: los «greuges» de 
1599 en Cataluña, en “Estudis” 13 (1987), p. 99-130, esp. p. 126, refereix el greuge general 
que els estaments plantejarien a Felip II (III) pel fet d’afavorir Fontanet alhora amb els càrrecs, 
incompatibles, de regent la Tresoreria i de magistrat civil de l’Audiència. 
30. L’ànsia de Salvador Fontanet per tocar poder i la seva certesa que no el trobaria sinó a la 
cort de Felip II (III) s’evidenciarien en les dues ocasions, l’any 1605 i el 1608, en què vindria a 
rebutjar directament o a través de persones interposades una plaça a Catalunya ―la de regent 
la Cancelleria― per a la qual semblava un candidat de la màxima confiança política i 
preparació: a) Consultes del Consell d’Aragó de 12.V i 2.VII.1605, conservades sense numerar 
a ACA, CA, lligall 271; b) M. A. MARTÍNEZ, Els oficis de canceller i de regent la Cancelleria 
abans de l’esclat dels Segadors, en “Pedralbes” 21 (2001), p. 65-88, esp. 85 ―massa 
descriptiu; curiosament no sap veure la mà de Fontanet rera el parer dels seus col·legues del 
Consell Suprem d’Aragó demanant que no s’allunyi l’ambiciós català de Madrid. 
31. Narcisa seria filla pòstuma de Joan Fontanet: naixeria un mes i mig després del seu traspàs.  
32. D’aquesta unió, l’any 1602 en trobem vives les filles Caterina i Isabel. En canvi, no es fa 
menció en testament d’un fill anomenat Pere Ignasi, que hauria passat a millor vida, ni 
curiosament de Miquel ―sens dubte el Miquel Prats i Fontanet figuerenc que, seguint AHCB, 
Arxiu del veguer, XV-02, assoliria la dignitat doctoral en dret a Osca el 15.X.1611 i es 
matricularia com a jurispèrit a Barcelona el 22.X.1611; seria proveït arxipreste de Vilabertran: J. 
ARRIETA, Las regalías en la Corona de Aragón cit., p. 404, nota 90. Deixem apuntat un fil que 
pot interessar estirar en un futur: La vinculació del burgès Ignasi Prats amb l’arrendament dels 
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la muller del mercader gironí Jaume Lladó (†1615)33. Precisament són aquests 

darrers els que el 161034 unirien una filla, Marianna, amb Pau Guiamet35, que el 

1623 seria proveït en jutge de cort del Reial Consell —amb un encert 

opinable36. Fóra d’il·lusos pensar que la casaren amb ell perquè apuntava a 

una alta magistratura règia a Catalunya, i no pas, a la inversa, que ell accedí a 

aquesta gràcies a la seva condició de nebot polític de Salvador Fontanet37 

―Pau provenia d’un cercle de mercaders38.  

 

El de Marianna no seria l’únic encert en política d’aliances dels Lladó-Fontanet: 

la seva filla Caterina esposaria l’influent donzell Francesc Cella de Canet, 

Isabel prendria per marit Rafel Camps, i Jerònima i Helena estrenyerien els 

llaços amb la família de mercaders dels Ferran ―amb Pere Joan i amb Rafel 

respectivament. L’ombra clientelar de Salvador Fontanet a favor de Pau 

Guiamet, marit de la neboda Marianna ―i, inevitablement, en detriment de les 

                                                                                                                                               
drets de la bolla de la Diputació del General a l’àrea de Figueres els triennis de 1593 i 1596. 
Ens n’assabenta una conclusió del consistori de la dita Diputació favorable a la filla Isabel, 
casada amb el donzell Dídac de Vilanova ―ACA, Generalitat, G-50/3, fol. 10r-v (10.VI.1622). 
33. No hem tingut la manera i/o l’habilitat de trobar l’articulat dels capítols que sabem signats en 
la notaria de Joan Miquel Savarrès el 11.XI.1587 amb motiu de les noces d’aquests joves en 
cap dels registres següents: AHG, Notaries de Girona, GI-6/532, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 
542 i 543 ―la descripció de l’inventari no ens invitava a un recorregut tan ampli, però volíem 
assegurar-nos de la inexistència del document. Ja que parlem de Jaume Lladó, volem lamentar 
en veu alta que son traspàs li impedí gaudir durant un mínim d’un any de la plaça en una de les 
bosses ―la 9ª― d’oïdor reial reservades a Girona. Hi havia estat insaculat el 15.VII.1614 i ja 
n’era tret el 15.V.1615: ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 465r. Algú devia tenir molta pressa a 
ocupar el seu lloc, puix Lladó, en realitat, no moriria fins al 20 o el 21.V.1615 ―el 20 és la data 
del seu codicil i el 22 la d’obertura del seu darrer testament, confegit el 1612; les referències 
d’ambdós documents són a la nota de cotes arxivístiques de l’inici de l’apartat. 
34. Les noces tindrien lloc el 17.II.1610, data en què també es signarien els capítols 
matrimonials.  
35. Guiamet, després de passar per l’Estudi General de Lleida, havia assolit la dignitat de doctor 
en ambdós drets en una data rodona: el 6.VI.1606 ―ACA, Cancelleria, registre 5185, fol. 144r-
146v. El 26.VIII del mateix any seria donat d’alta a la matrícula de jurispèrits de Barcelona 
―AHCB, Arxiu del veguer, XV-02. 
36. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 94, 99, 100 i 190. Guiamet 
exerciria com a magistrat de la Reial Audiència fins al 1636. Tindria una participació molt activa 
en el trasllat i la instal·lació del dit tribunal a la ciutat de Girona la primavera del 1635 ―vegeu 
el subcapítol II.8.5. 
37. La relació de causalitat entre la familiaritat amb Salvador Fontanet i els ingressos a la Reial 
Audiència era perfectament assumida entre els ministres regis de Felip II (III), J. ARRIETA, Las 
regalías en la Corona de Aragón cit., p. 404, nota 90. Nota: De fet, l’expressió precisa a emprar 
en el text fóra ‘mig nebot polític’, perquè Salvador Fontanet i la mare de Pau Guiamet serien 
germans uterins ―el pare de Jerònima era Miquel Renart i no pas Joan Fontanet; ens ho 
documenten els testaments de 28.II.1570 i de 27.IV.1594 cit.  
38. Als capítols matrimonials de 17.II.1610 cit. apreciem com son pare era el mercader barceloní 
Pere Guiamet, vidu d’una Marianna. 
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germanes d’aquesta― es faria novament palesa quan, l’any 1625, el regent del 

Consell Suprem de la Corona d’Aragó hauria d’executar una clàusula codicilar 

de Jaume Lladó, el seu cunyat difunt, que li permetia escollir un dels renebots 

mascles com a hereu de llur avi ―o, en defecte d’aquests, una de les nebodes. 

Salvador Fontanet es decantaria indicativament per Emmanuel Guiamet i 

Renart39.  

 

Arribats a aquest punt, desplacem la nostra atenció de Salvador Fontanet i el 

seu entorn més immediat per centrar-nos en el seu germà consanguini Joan 

Fontanet40, homònim del pare i fill d’una segona esposa anomenada Daniela41. 

Joan obtindria el seu doctorat en ambdós drets el 24 de juny del 1577 després 

d’haver estudiat a Lleida42 ―consumaria, així, com el seu germà Salvador, un 

pas formatiu que el progenitor comú, notari, no havia franquejat. Joan es casà 

amb Eufràsina, filla de Jeroni Gelabert, un doctor en drets i ciutadà de Girona 

traspassat l’any 1585 en circumstàncies patètiques43, i de Jerònima. A través 

                                                 
39. Segons el document de 21.II.1628 contingut a AHG, Notaries de Girona, GI-6/697 cit., tal 
preferència de Salvador Fontanet s’hauria manifestat a Madrid el 16.X.1625, en un acte en 
poder de Lorenzo de Monterroso. L’acte en qüestió no s’hauria produït mai si no hagués mort 
de forma sobtada el malaguanyat hereu de Jaume, Josep Lladó. Per cert, d’ell tenim la petició 
d’un privilegi militar a partir de mèrits (!) tals com haver participat activament dos anys al govern 
municipal de Girona o estar insaculat en una bossa d’oïdor de comptes de la Diputació del 
General i, sobretot... tenir l’oncle matern Salvador Fontanet al Consell Suprem de la Corona 
d’Aragó! ―ACA, CA, lligall 271, doc. 181, consulta de 26.VIII.1621. 
40. Del que s’explica en la present ressenya biogràfica es posen suficientment de manifest els 
contactes fluïds existents entre els germans Fontanet, Joan, Salvador, i Narcisa, per bé que 
fossin fills de diferent mare. Si algú encara en dubta pot comprovar-los a través dels 
padrinatges de bateig: per exemple, Joan acompanyaria a la pica Isabel Francesca, filla de 
Salvador nascuda l’any 1589, quan aquest encara residia a Girona, o Narcisa Prats (i. e. 
Narcisa Fontanet de Prats) seria padrina d’Emerenciana Fontanet Gelabert. 
41. No hem sabut localitzar la partida baptismal d’aquest infant: ADG, RRPP, Sant Martí 
Sacosta, 1er LB, s. f. conté dues anotacions que ens confonen si volem traçar la primera ratlla 
de sa biografia: Una de 23.VIII.1549, que correspon a un nadó anomenat Salvador Narcís 
Llàtzer, fill del notari Joan Fontanet i de Daniela; una altra de 23.I.1553, que parla d’un Joan 
Llàtzer que té Joan Fontanet i Elisabet com a pares. Tota la documentació notarial amb què 
hem treballat és clara en quant a què el nostre Joan Fontanet nasqué de Daniela i no pas 
d’Elisabet i que fou més gran que no pas Salvador. Per tant, l’anotació de 1553 ―tot i ser més 
raonable amb la data d’obtenció del doctorat en dret que veurem tot seguit― sembla 
descartable; també ho sembla la de 1549 per raons onomàstiques. V. GUAL, La informació 
fornida pels sacramentaris cit., p. 84-84, ja ha advertit d’omissions i errades ―encara que 
escasses― en la tipologia documental que resseguim. La conclusió: Aconsellem al lector que, 
de moment, s’avesi a viure ignorant la data de naixement del doctor en drets gironí Joan 
Fontanet. 
42. AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. 14r-15v.   
43. Extraordinàriament, i per justificar la no administració del sacrament de la extremunció a 
aquest jurista, el 1er LO de la Catedral de Girona, fol. 15v (12.XI.1585) narrà amb la màxima 
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del vincle nupcial, Joan acabà convertint-se en cunyat de Jeroni Torner44, 

l’espós de Rafela Gelabert, doctor de la Reial Audiència ―i regent la 

Cancelleria entre juliol de 1605 i 160845, al final dels seus dies46―, conegut 

entre els amants de Joan Pere Fontanella per ser el curador ―almenys 

parcialment― i dipositari d’una rica col·lecció manuscrita de resolucions de l’alt 

tribunal català del segle XVI47. Aprofitem l’avinentesa d’estar parlant de 

documentació jurídica i de relacions d’afinitat per apuntar que a les acaballes 

de la referida centúria Joan Fontanet i Jeroni Torner ―en molt menor mesura― 

nodririen les lleixes de les seves respectives biblioteques amb volums de dret 

relictes d’un cunyat difunt, Jeroni Gelabert48.  

 

Del testament de Joan Fontanet i del d’Eufràsina i dels registres de bateigs de 

Sant Martí Sacosta i de la Catedral ―la parella vivia a la plaça de les Cols, 

zona que conegué un canvi d’adscripció parroquial el 158249― en traiem les 

dades que segueixen. Els Fontanet-Gelabert veieren alegrada la seva llar amb 

un mínim de deu fills: Jerònima (1577-1620), Rafel Joan Jeroni (*1581), Maria 

                                                                                                                                               
prolixitat la forma com morí. Resulta trist conèixer aquesta part de la intimitat del difunt...: “No 
rebé sacrament algú perquè caygué del replà de sa casa que va del studi a la sala, per quant 
no [h]y havia barana y era curt de vista, que a penas [h]y veya, errà lo pas y morí encontinent 
que caygué. Rompé-se-li alguna vena per la qual la sanc lo offegà bé”.  
44. Al gironí Jeroni Torner, amb un batxillerat en dret civil de l’Estudi General de Lleida a 
l’esquena, se li atorgaria el grau de doctor el 28.X.1580 ―ACA, Cancelleria, registre 4709, fol. 
274r-275v. 
45. La seva promoció a un càrrec tan estratègic jurisdiccionalment i política no seria pas 
senzilla, com es dedueix de les consultes del Consell d’Aragó de 12.V i 2.VII.1605 cit. En contra 
seu, Torner hi tindria l’haver participat en la complexa causa sobre els estats de Cardona; a 
favor, que son cunyat Salvador Fontanet manifestaria sense embuts la seva preferència per 
anar-se’n a Madrid a ocupar el lloc que li acabaven d’atorgar d’advocat fiscal del mencionat 
Consell. Probablement, Salvador donaria a entendre que tenir Torner de regent la Cancelleria 
seria com tenir-lo a ell mateix. 
46. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 190, 192 i 193 fixa en l’any 
1597 l’entrada de Torner a la Reial Audiència i en l’any 1608 la seva retirada per traspàs. 
Tenim un bon indici per situar la data d’aquest fet luctuós a la primera setmana d’octubre: ACA, 
CA, lligall 271, doc. 120, una consulta de 18.XI.1608 on es menciona que en carta de 7.X.1608 
el virrei de Catalunya, el duc de Monteleón, hauria advertit de la mort del regent. De son 
testament, de 18.IX.1608, n’ha fet una lectura senzilla M. A. MARTÍNEZ, Els oficis de canceller 
cit., p. 83.  
47. Vegeu el subcapítol II.5.1. 
48. AHCB, Arxiu notarial, I-46, 15.IV.1599: inventari post mortem del jurista Jeroni Gelabert.  
49. J. M. MARQUÈS, Creació i extinció de parròquies al bisbat de Girona, en “AIEG” 35 (1995), 
p. 405-446, esp. p. 413 i 429 —on consta equivocadament 1592. 
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Lluïsa (*1583), Elionor (†1589), Francesca (†1591)50, Maria (*1588), Narcís 

(*1590), Ramon (*1593)51, Emerenciana (*1597), Joan Jeroni Francesc (*1598). 

No descartem que els nasquessin altres descendents, per exemple a partir del 

1598, durant uns anys en què Joan Fontanet ―i, suposem, la seva família― 

estigué vivint a Barcelona (potser per acostar-se als cercles de poder del germà 

i del cunyat i provar-hi sort?). Hi hagués o no fills addicionals, fóra difícil que 

aconseguissin una col·locació en matrimoni tant favorable com la de Jerònima i 

la de Maria52. La primera prengué per espós, a finals de juny del 1598, el 

donzell figuerenc Francesc Mitjavila i Franquesa53, que seria proveït jutge de 

cort del Reial Consell el 160454. Maria, per la seva banda, fou casada amb 

Josep Roca55 ―un nebot de Lluïsa Roca, l’esposa del seu padrí de bateig 

                                                 
50. Les llacunes documentals i els buits entre naixements a la família ens conviden a suposar 
que Elionor i Francesca haurien nascut cap als anys 1586-87. 
51. Trobem tant Narcís com Ramon insaculats al llibre de l’ànima de la Diputació del General —
ACA, Generalitat, G-81/2— en les següents posicions: Narcís a la 4ª bossa d’oïdor reial 
assignada a Girona (fol. 460r) des del 15.VII.1614 fins al 15.V.1622, en què passaria a la 7ª 
bossa de diputat reservada a Girona (fol. 362r); en sortiria el 15.V.1624 per haver assolit la 
condició nobiliària. Ramon entraria el 15.VII.1617 en la 12ª bossa d’oïdor reial corresponent als 
gironins (ibidem, fol. 468r), d’on seria exsaculat el 15.V.1643 per defunció. Per completar el 
present esbós biogràfic, volem esmentar que Narcís Fontanet, després d’estudiar dret civil a 
Lleida, assoliria la dignitat de doctor el 5.VIII.1614 ―ACA, Cancelleria, registre 5192, fol. 69v-
72v. El 4.IX del mateix any es donaria d’alta a la matrícula de jurispèrits de Barcelona ―AHCB, 
Arxiu del veguer, XV-02―, senyal inequívoc que perseguia consolidar-se professionalment a la 
capital. 
52. Tampoc es pot dir que Narcís i Ramon Fontanet concloguessin mals negocis en el mercat 
matrimonial: A Narcís el trobem signant uns capítols matrimonials amb Maria Magdalena, filla 
del notari barceloní Antoni Romaní i de Paula ―AHPB, 588/63, fol. 240r-244v (25.VII.1612); a 
Ramon uns altres ―no creiem en primeres noces― el 18.II.1634 ―ibidem, 621/57, nº 55― 
amb l’entreparenta Beneta, filla del ciutadà barceloní Lluís Goday i vídua de Francesc Bas, que 
en vida havia estat un poderós ‘pagès’ del Prat ―tenia la concessió de la barca per travessar el 
Llobregat (sobre aquesta, J. CODINA, Delta del Llobregat. La gent del fang (El Prat, 965-1965), 
Granollers, Ed. Montblanc, 1966, p. 42, 45, 82, 110, 128). La petita Emerenciana, per la seva 
part, no seria pas pitjor maridada: amb el racional de la Diputació del General Agustí de Lana. 
53. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 43r (26.VI.1598). 
54. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 190. Mitjavila i Franquesa 
romandria a la Reial Audiència fins al 1630. J. M. TORRAS RIBÉ, Poder i xarxes clientelars a la 
Catalunya dels Àustria: Pere Franquesa (1547-1614), Vic, Eumo Ed., 1998, p. 206, nota 54, i p. 
210-212, adjudica a aquest nebot de Pere Franquesa la defensa jurídica, juntament amb 
Frederic Cornet, del poderós factòtum del duc de Lerma i de Felip II (III) quan cauria en 
desgràcia a partir del 1607. Sospitem que l’està confonent amb el germà Jaume Mitjavila i 
Franquesa. Sigui dit de passada que la reial vila de Figueres està en deute amb els membres 
d’aquesta nissaga de juristes que, des de mitjan segle XVI, aniria posicionant els seus peons 
prop del poder, començant pel Francesc Mitjavila que, després d’estudiar a Lleida i a Tolosa de 
Llenguadoc, figuraria a la matrícula de jurispèrits de Barcelona des del 6.VI.1660 ―AHCB, 
Arxiu del veguer, XV-01. 
55. No hem sabut trobar les dades de la unió, que suposem tingué lloc a partir de la tardor del 
1604 i abans de la primavera del 1607 ―puix Josep Roca no era mencionat en el testament de 
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Celidoni Valencas―, que obtindria una plaça similar el 1613 com a premi a la 

seva incompetència56. A la vista d’aquestes coincidències, hom podria estar 

temptat de concloure que, a la Catalunya de Felip II (III), ficar-se una Fontanet 

de Girona a casa durant un lustre i escaig era garantia d’obtenir una valuosa 

plaça a la més alta jurisdicció règia de la província57.  

 

En morir el 6 de març del 1607, un dia després de fer testament, Joan Fontanet 

podia respirar tranquil: Deixava sa família ben encarrilada58. L’enterrarien als 

Predicadors, on l’esperava la seva esposa i on anirien a trobar-lo, anys més 

tard, alguns dels seus descendents. La branca de Salvador Fontanet, en canvi, 

demostraria tenir més tirada pel convent de Sant Josep dels carmelites 

descalços. 

 
La pregunta que el lector es deu estar formulant és: Els Fontanet, se l’havien 

llaurat sols aquest camí cap a les altes esferes de la magistratura règia a la 

Catalunya i a la monarquia Hispànica dels segles XVI i XVII? Creiem que la 

resposta ha de ser no, però encara ens manquen les dades concloents per 

afirmar-ho amb rotunditat. Ens sospitem que una recerca creuada dels itinera 

de les nissagues gironines Roca i Valencas al segle XVI pot oferir moltes 

sorpreses59.  

                                                                                                                                               
11.IX.1604 d’Eufràsina Fontanet (i. e. Eufràsina Gelabert de Fontanet) cit. i sí ho és en el de 
5.III.1607 cit. de Joan Fontanet.  
56. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 100, 101, 124 i 190. Roca 
seria membre de l’alt tribunal fins al 1634. En sa fulla de serveis abans d’accedir a la Reial 
Audiència hi podien constar càrrecs tant ‘prestigiosos’ com el de jutge de reclams de 
Barcelona, J. M. CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. II, Barcelona, FSVC, 1975, p. 137 
(23.XII.1609). 
57. Recordem l’exemple de Pau Guiamet, en la línia d’aquests Mitjavila i Roca.  
58. Deixava igualment una valuosa plaça de diputat reial al llibre de l’ànima de la Diputació del 
General, la 10ª corresponent a Girona, que havia ocupat des del 15.VII.1605 —ACA, 
Generalitat, G-81/2, fol. 365r. 
59. Apuntem infra aspectes d’aquests Valencas i dels Roca. A la llum dels èxits creuats dels 
nuclis gironins al Reial Consell de Catalunya dels segles XVI i XVII, hom pot reaccionar amb 
estranyesa davant el 32è projecte normatiu que la ciutat de l’Onyar postulava a les Corts de 
Montsó de 1585, tendent a què, “[com] sia cosa rahonable que los beneficis del senyor rey sian 
amplament repertits ab tots los habitants en Cathalunya”, els càrrecs de la màxima jurisdicció 
règia al Principat no quedessin restringits als juristes “naturals eo habitants de la ciutat de 
Barcelona” ans es repartissin entre els d’arreu del país: “Que de cada ciutat de Cathalunya y de 
la vila de Perpinyà [hi] haja <h>un doctor de dita Audiència, y fent-se ternes se hajen de posar 
doctors de ditas ciutats y vila, a·ffi que de cada ciutat de Cathalunya y de la vila de Perpinyà [hi] 
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Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona: 
 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

13.V.1592. Ara bé, Joan Fontanet no començà a patrocinar efectivament 

la ciutat de Girona fins al primer de gener de 1593. A què fou degut que, 

excepcionalment, aquest advocat fos proveït en una de les dues places 

de jurista municipal sis mesos i mig abans de posar-se a treballar? Al 

Consell General amunt referit del 13 de maig de 1592 en qüestió, que 

resolgué modificar enterament el sistema de contractació de juristes, tot 

implantant la provisió indefinida en comptes de la biennalitat. Es votà 

quins serien els primers advocats que es beneficiarien de la reforma, i 

Joan Fontanet fou un dels designats60.  

 

Final de les seves funcions: 

Com hem apuntat, Joan Fontanet es traslladà a Barcelona a finals de 

1597 o a principis de 159861, possiblement amb l’esperança d’integrar-se 

als cercles de poder de l’aparell virregnal, al costat del germà Salvador i 

del cunyat Jeroni Torner. Continuà assessorant jurídicament la ciutat de 

Girona, però ho féu des del cap i casal i no des de la mateixa Girona62 

―vegeu-ho infra.  

                                                                                                                                               
haja un doctor del Real Consell”. —AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 5[bis]v-6[bis]r 
(18.VI.1585?). 
60. AMGI, MAM 194, fol. 41v-43v. Sobre el canvi del sistema de provisió de les places d’advocat 
del municipi gironí, vegeu el subcapítol III.2.3. 
61. Se li pagà íntegrament el salari corresponent a l'anualitat de 1597, AMGI, Comptes del 
clavari, lligall 23, llibre del clavari major del bienni 1597-1598, fol. 48r. Això fa presumir que no 
canvià la seva residència fins al tombant de l'any.  
62. Transcrivim la carta de 16.III.1598 amb què els jurats gironins li demanaren que seguís 
prestant els seus serveis a la ciutat de Girona des de Barcelona, localitzada a AMGI, 
I.1.2.17.15 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Correspondència / 
Diversa / lligall 15 (correspondència i altres papers, 1300-1699)—: “Considerat que lo magnífich 
miser Rodés, per ser altre dels assessors de la Ballia General d’est Prinçipat, no pot 
còmmodament entendre ni assistir en los negocis té esta universitat en eixa ciutat, y pus la 
bona sort nos ha portat a vostra mercè en eixa çiutat, y, com a verdader sciutadà d’esta speram 
[h]a de ser vostra mercè lo principal protector d’ella, havem desliberat nosaltres y los adiunts de 
privilegis lansar mà de vostra mercè per a què, en lloc del dit senyor miser Rodés, sie servit 
vostra mercè pendre en chàrrec y axir a la deffensa dels negocis d’esta ciutat, patroçinant 
aquells ab la forsa valor y parts qual vostra mercè [té] y, axí, a vostra mercè pregam vulla 
acceptar lo càrrech de advocat d’esta çiutat ab lo salari acostumat, y fer en totes occasions 
com de vostra mercè se spere, offerint-nos com sempre apparellats en tot lo que a vostra 
mercè convindrà, lo qual lo Altíssim guarde com pot, y se supliche ab augment de molts 
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Jaume Vives (1598-1603) [†1620] 
 
Referències biogràfiques bàsiques63 

 

El notari Jaume Vives64, casat amb una filla de Narcís Vedruna65, aconseguí 

uns resultats òptims en la col·locació dels seus descendents en el mercat 

matrimonial gironí de finals del segle XVI i principis del XVII. Aquests foren, 

literalment, una font i un imant de juristes. Vegem-ho amb deteniment: Li tenim 

identificats un mínim de quatre fills que arribarien a edat adulta. Un d’aquests, 

Jaume jr. ―pròpiament el protagonista del present apartat―, seria doctor en 

drets. Obtindria el grau el 5 d’abril del 1579 després d’estudiar a Lleida66. Al 

llarg de la seva vida, assoliria la condició de ciutadà honrat de Girona i de 

Barcelona. Passaria més de vint anys insaculat en una de les bosses de diputat 

reial de la Diputació del General corresponents a Girona67. En definitiva, 

coneixeria grans honors per ser l’home d’una família que en qüestió de poques 

generacions havia deixat enrera la deliciosa ruralia empordanesa de 

Fonolleres68. En morir, a Barcelona, a principis de juliol de l’any 162069, Jaume 

jr. deixaria tres germanes, Maria (†1632), Marquesa (†1634) i Dorotea 

                                                                                                                                               
càrrechs com vostra mercè molt bé mereix”. La darrera frase és eloqüent de l’ambició que havia 
mogut Joan Fontanet a provar sort a la capital. 
63. Advertiment: l’apartat que abordem conté força informacions obtingudes a base de creuar 
diversos dels documents indicats en les seves notes a peu de pàgina.  
64. L’AHG ―Notaries de Girona, GI-8― custodia sèries documentals seves entre 1563 i 1584.  
65. Versemblantment la seva unió seria la que apareix a ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de 
Girona, 1er LM, s. fol., 16.VIII.1564, entre un mossèn Vives, notari, i una filla del mercader 
mossèn Vedruna que ja havia enviudat d’un matrimoni precedent. El testament de Narcís 
Vedruna de 5.XI.1577 ―GI-6/652, s. fol.― ens porta a creure que aquesta filla s’anomenaria 
Anna; el testament de Dorotea Camps (i. e. Vives de Camps) ―el referim unes notes 
endavant―, en canvi, ens fa pensar que el seu nom seria Maria.  
66. AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. 17v-18v.   
67. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 358r (3ª plaça de diputat reial de Girona, insaculat el 
15.XI.1597 i desinsaculat el 15.VII.1620 per defunció). 
68. Aquesta afirmació es recolza en una clàusula del testament de 21.VI.1620 on Jaume Vives 
jr. ―AHG, Notaries de Girona, GI-9/462, fol. 76r-79r― encomanava misses a l’església de Sant 
Cristòfol de Fonolleres per a ell mateix i els seus ascendents i col·laterals.  
69. El testament suara indicat seria obert el 6.VII.1620 a la casa gironina del causant del carrer 
de les Sastreries Velles, prop la plaça de l’Oli. El cos de Jaume Vives, traslladat des de la 
capital de Catalunya, seria enterrat l’endemà en el vas dels seus ascendents situat als 
claustres del monestir dels Predicadors ―ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 69r. 
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(†1638)70. Aquestes es mantindrien unides per llaços molt més estrets del que 

era habitual ―les respectives clàusules testamentàries en són prou 

eloqüents71. La cohesió no sols vindria de l’afecte mutu sinó també de l’entorn 

comú. I és que totes tres compartirien llurs cases i llurs vides, almenys 

parcialment, amb juristes. Marquesa es casaria el 159072 amb l’advocat 

Sebastià Estrabau (1558-1624)73; Dorotea ho faria amb el doctor en drets 

Andreu Camps74; Maria s’uniria en segones ―i visiblement eixorques― 

núpcies amb el jurista barceloní Pau Alzina75.  

 

                                                 
70. La dada de defunció aproximada (18.IV.1638) de Dorotea la coneixem a través de la 
documentació que es ressenya en la nota propsegüent. Les sepultures de Maria (11.VII.1632) i 
de Marquesa (21.I.1634) s’indiquen a ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 24v i 26r. 
71. Vegeu AHG, Notaries de Girona, GI-09/560, fol. 1r-3r, testament de 26.XII.1625 (1626 a 
l’epoca) de Maria Alzina (i. e. Maria Vives d’Alzina), on adreça la següent directriu a Marquesa i 
a Dorotea: “Man que no pugan vèndrer ninguns béns mobles en lo encant públich sinó que 
se’ls partescan entre si com <h>a bones germanes”. Ibidem, fol. 17v-19r, testament de 
18.I.1634 de Marquesa Estrabau (i. e. Marquesa Vives d’Estrabau). Ibidem, fol. 53r-55v, 
testament de 10.IV.1638 de Dorotea Camps (i. e. Dorotea Vives de Camps) ―l’hològraf és a 
GI-9/564. Les designacions de marmessors i les cadenes de substitucions corroboren la íntima 
confiança entre les germanes Vives al llarg de les seves vides adultes. 
72. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 14r (28.XI.1590).  
73. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LB, fol. 43v (4.IV.1558) i 2on LO, fol. 15r (25.XI.1624) 
―sis dies després de fer testament, AHG, Notaries de Girona, GI-2/834, fol. 52r-53r 
(19.XI.1624), en el qual, per cert, l’advocat demanaria ser enterrat al claustre de Sant 
Domènec, al vas del costat del de son cunyat Andreu Camps. D’on hauria sortit aquest 
Sebastià Estrabau ―de qui tenim inventariada la biblioteca, vegeu el subcapítol II.3.2, i 
coneixem el privilegi doctoral relativament tardà, de 6.IV.1588 (AMGI, Insaculacions, lligall 1, 
registre dels doctorats de Girona, fol. 20v-21v)―? Seria un dels fills del llicenciat en dret 
Francesc Estrabau i de la seva esposa Anna. Tenim una bona forma d’ubicar-lo entre els seus 
germans a través de AHG, Notaries de Girona, GI-04/399, concòrdia de 27.III.1593. S’hi parla, 
a més del Sebastià en qüestió, de Francesc Estrabau jr., el qual després d’estudiar a Lleida 
hauria obtingut el doctorat en dret civil el 14.XII.1568 ―ACA, Cancelleria, registre 4696, fol. 
285r-287r―, de Josep, un clergue que estudià a Roma, finalment de Margarida, esposa del 
jurista Sebastià Bosch que mencionarem en un miniapartat. Malauradament X. TORRES no ha 
pogut concloure el projecte Els Estrabau, abans i després de la Guerra dels Segadors, apuntat 
dins de “Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions”, vol. 
1, Lleida, Associació Recerques, UdL i Pagès ed., 2002, p. 230 ―el desenvolupament de la 
seva relació no figura, com estava anunciat, al vol. 3, id. ed., id. loc., 2005. 
74. Sobre aquest nucli familiar, vegeu les notes biogràfiques de Jacint Camps.  
75. Aquesta Maria havia estat esposada en primeres noces amb Pere Saconomina —ADG, 
RRPP, Sant Feliu de Girona, 5è LMO, fol. 192v (4.V.1583)—, germà del Llàtzer que 
ressenyarem infra en un apartat específic. Pel que fa a Pau Alzina, tenim la temptació 
d’identificar-lo amb el fill primogènit d’Antoni Alzina (doctor en drets el 16.X.1568 després 
d’estudiar a Lleida ―AHCB, Arxiu del veguer, XV-01, matrícula de 10.I.1569― i, sobre la base 
d’uns orígens igualadins, ciutadà de Barcelona; testaria per primer cop el 6.IV.1578 ―AHPB, 
437/81). Aquesta associació vindria avalada per la familiaritat del causant amb els germans 
Miquel i Jaume d’Agullana, ambdós ardiaques de la Seu de Girona i fortament implicats en el 
desembarcament dels jesuïtes a la ciutat de l’Onyar ―vegeu el subcapítol III.6.1. 
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En l’equip femení de la casa Vives, cal dir-ho, hi apareix prou ben incorporada 

la cunyada Mariàngela Vives (i. e. Mariàngela Vedruna de Vives). Era filla de 

Miquel Vedruna i de Marianna Valencas, és a dir, carregava el pes de dos 

cognoms rellevants de la Girona moderna. Li donà un mínim de cinc fills viables 

al seu marit Jaume Vives jr.: Miquel Vives i Vedruna, casat el 161276 amb una 

filla del notari públic Joan Faixat (†1616)77, Anna (†1634)78 ―Miquel seria, fins 

al dia de son sepeli (15.VIII.1632)79, ciutadà honrat de Girona i de Barcelona; 

en ell es dipositaven totes les esperances familiars; era, sens dubte, l’hereu del 

nucli; exerciria com a oïdor reial de Catalunya entre l’octubre del 1619 i el juliol 

del 162080―; Pràxedes Vives i Vedruna, que es casaria el 1613 amb Bernat 

Valencas jr.81 i moriria el 163682; Mariàngela Vives i Vedruna (†1645)83, que es 

casaria amb el jurista Pau Escura (†1642), presumiblement el 1616 o a 

principis del 161784; Joan Vives i Vedruna, que prendria accidentalment el lloc 

d’hereu en morir son germà gran; finalment, Bernat Vives i Vedruna, que 

assoliria una canongia de la Seu de Girona85. Mariàngela Vedruna de Vives 

podria seguir les evolucions ―i lamentar algunes pèrdues!― de tots aquests 

                                                 
76. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 352v (1.VII.1612). 
77. Ibidem, fol. 57r (sepultura de 20.I.1616). A l’hora de casar-se —per primera vegada, oi?—, 
aquest fedatari s’hauria inclinat —només per amor, indubtablement (sic)— per Anna Sobirà i 
Fontanet, filla i néta de notaris gironins; el testament de la noia, estès el 10.VIII.1579, en un 
moment en què no tenia descendència, és a AHG, Notaries de Girona, GI-8/371, s. fol. El 
protocolitzaria el notari Jaume Vives sr., cosí germà de la causant —Clara Fontanet, la seva tia 
per via materna, havia esposat el mercader Jaume Vives (doblement sr.). 
78. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 114r (sepultura de 12.XI.1634). Anna Faixat 
de Vives, degut a la manca de descendència, havia ordenat una dispersió esplèndida del 
patrimoni en son testament del 22.IX.1633 ―AHG, Notaries de Girona, GI-2/835.  
79. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 107v (enterrament de 15.VIII.1632).  
80. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997, 
p. 377 i s.: Miquel Vives seria extret a sort el 3.X.1619 per completar el trienni del perpinyanenc 
Antoni Alzina, mort el 25 del mes precedent —ibidem, p. 375. L’atzar es mostrava summament 
generós amb Miquel, puix només feia tres anys i escaig que havia estat insaculat en una de les 
bosses d’oïdor reial corresponents a Girona del llibre de l’ànima de la Diputació del General —
ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 471r (15.V.1616). Just a les darreries de son efímer mandat, el 
15.VII.1620, Miquel es veuria ‘beneficiat’ pel traspàs del progenitor i ‘heretaria’ el seu lloc en la 
tercera de les bosses de diputat reial reservades a gironins de la dita Diputació, ibidem, fol. 
358r. En seria exsaculat el 15.V.1633 a causa de sa pròpia defunció.  
81. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 358v (26.XI.1613). Parlem de Bernat 
Valencas sr. i del seu fill homònim en un apartat específic infra. 
82. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 118v (sepultura de 7.V.1636).  
83. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 38v (18.XI.1645). 
84. AHG, Notaries de Girona, GI-2/762, s. fol., capítols matrimonials de 5.XII.1616. Sobre Pau 
Escura i les seves circumstàncies, vegeu infra. 
85. Son testament, datat de 14.IV.1652, es troba a AHG, Notaries de Girona, GI-9/562, fol. 166r-
168r. 
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joves i dels seus abundants cosins, puix no moriria fins l’agost del 1645, cinc 

anys després de testar86.  

 

Entre els néts de Jaume Vives sr., el notari amb què obríem aquest apartat, es 

mantindria una alta representació de professionals del món del dret, si bé no 

tant aclaparadora com la que apreciàvem en relació al fill i als marits de les 

filles: Fins aquí hem detectat Pau Escura com a jurista sobrevingut mitjançant 

la seva unió amb Mariàngela Vives i Vedruna. Però ens apareixen altres 

pràctics del dret a cals Estrabau-Vives i a cals Camps-Vives. En el primer 

d’aquests nuclis, Francesc Estrabau enfocaria la seva malaguanyada vida 

(1604-1629)87 cap al món jurídic —on aterraria de forma controvertida88—; sa 

germana Victòria (*1597)89 també s’emparentaria amb un doctor, Joan Moret, 

però no en dret sinó en medicina90 ―llur fill Joan Baptista reprendria la vocació 

del dret i li donaria continuïtat91. Segonament, a la casa dels Camps-Vives faria 

d’advocat el fill Jacint ―vegeu infra. 

                                                 
86. AHG, Notaries de Girona, GI-9/561, fol. 81r-83v (testament de 8.III.1640) ―vegeu l’hològraf 
a GI-9/564. ADG, RRPP, Sant Feliu, 6è LMO, fol. 155r (sepultura de 21.VIII.1645). 
87. El bateig de Francesc Estrabau Vives es celebrà el 2.X.1604 ―ADG, RRPP, Catedral de 
Girona, 3er LB, fol. 103r. El seu enterrament tindria lloc el 27.XII.1629 ―ibidem, 2on LO, fol. 
22r. 
88. A tenor d’AMGI, I.1.3.1.1 —Administració municipal / Funcionament del consell municipal / 
Càrrecs municipals / lligall 1 / item 1—, testament dels jurats de 1625, el jove Francesc seria el 
primer o un dels primers en obtenir un grau de doctor en matèria jurídica a l’Estudi General de 
Girona, grau que el fisc de l’aparell virregnal no li voldria reconèixer ni, per tant, registrar. Tal 
denegació suscitaria un plet, del qual de moment no hem seguit cap petja. 
89. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 51v (22.X.1597).  
90. A més dels referits Francesc i Victòria, Sebastià Estrabau i Marquesa Vives engendrarien, 
com a mínim, Jaume Sebastià (batejat el 8.II.1592), Miquel Francesc (el 11.X.1594), Salvador 
(batejat el 25.VIII.1602 i enterrat el 20.VI.1603) i Marianna Laura? (batejada el 10.XI.1612) 
―ibidem, fol. 22v, 36r, 81v i 186v; 1er LO, fol. 121r. Una altra filla de la parella, que sobreviuria 
els germans i actuaria com a hereva de la mare i de part de béns del pare, seria Valèria, 
batejada el 27.X.1608 com a Pràxedes Narcisa Isidora Valeriana, que es casaria amb el donzell 
Joan d’Olmera i de Puigpardines ―signarien capítols matrimonials el 18.IX.1634, GI-9/474, s. f. 
91. M. A. MARTÍNEZ, Els oïdors de la Sala Tercera de l’Audiència de Catalunya, a la segona 
meitat del segle XVII, en “EHDAP” XX (2002), p. 205-227, esp. 215; id. aut., Els magistrats de 
la Reial Audiència de Catalunya a la segona meitat del segle XVII, Barcelona, Fundació 
Noguera, 2006, p. 228, 230, 234 i 282: Joan Baptista Moret —doctor des del 1.V.1645 després 
de cursar estudis a Tolosa, AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. 
[45]r-[46]r— es casaria amb una filla del magistrat de la Reial Audiència Francesc Sala; el 
Josep Moret i Sala que engendrarien, després d’exercir com a assessor de la Batllia General 
de Catalunya, assumiria un lloc d’oïdor de la influent tercera sala de la dita Audiència. No és 
d’estranyar que després del 1654 el seu nom figurés a les bosses dels llibres de l’ànima de la 
Diputació del General, primer en la dinovena d’oïdor reservada als gironins ―ACA, Generalitat, 
G-81/5, fol. [474]― i després en la segona de diputat ―d’on el traurien, difunt, el 3.VII.1684, 
ibidem, fol. 358.  

III.3. Advocats municipals a la pròpia ciutat



Envers aquest darrer, l’oncle Jaume que articula les presents pàgines devia 

sentir una barreja d’afecció i de confiança professional. No en va, en son 

testament de 21 de juny del 1620 li dedicà una clàusula per al cas de què cap 

dels seus descendents directes no aprofités els llibres de dret que havia anat 

reunint en vida: “Item, en cas que algú de dits mos fills Joan y Bernat Vivas no 

studiaran lleys o cànons, de modo que no seran doctors en drets, y no 

altrament, deix a Jacinto Camps, doctor en drets de Gerona, mon nebot, la mia 

llibraria, y en lo entretant, y fins que algun de mos fills sien agraduats en lleys o 

cànones, pugue dit misser Camps usufructuar y servir-se de dita ma llibreria de 

lleys y cànones”92. 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona:  

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

5.II.1598. El Consell General de Girona decidí proveir-lo en el lloc 

d'advocat que Joan Fontanet havia deixat vacant en traslladar-se a viure 

a Barcelona93. A Vives se li pagà íntegrament el salari de 159894, potser 

perquè ja havia exercit de forma oficiosa des de principis d'any.  

 

Vicissitud laboral remarcable:  

Des de mitjan agost de 1602 fins a principis de 1603 Jaume Vives 

estigué virtualment suspès de l'ofici d'advocat de Girona. El seu 

contracte es mantingué en vigor sense que se li demanés cap tipus de 

prestació per a la ciutat. A què fou deguda aquesta situació anòmala? El 

14 d'agost del 1602 l'arquebisbe de Tarragona, com a lloctinent general 

de Catalunya, concedí als ciutadans honrats de Girona un privilegi amb 

el qual els reconegué els drets i prerrogatives que tenien els seus 

                                                 
92. Repetim la cota arxivística d’aquest testament: AHG, Notaries de Girona, GI-9/462, fol. 76r-
79r. 
93. AMGI, MAM 200, fol. 17r-21r, acta del Consell General de la data esmentada. Vegeu esp. 
fol. 18r, punt segon de la proposició que els jurats formularen, i fol. 18v, la resposta que hi donà 
l'assemblea.  
94. AMGI, Comptes del clavari, lligall 23, llibre del clavari major del bienni 1597-1598, fol. 48r. A 
Vives se li satisféu el sou corresponent a l'any 1598 el dia 4.I.1599.  
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homònims de Barcelona95. Això suscità ràpidament una allau de 

protestes entre els homes de les mans mitjana i menor del municipi: En 

primer lloc perquè desaprovaven que els de la categoria superior 

passessin a dependre jurisdiccionalment del veguer ―com les persones 

de condició militar― en comptes de mantenir-se subjectes, com la resta 

del comú, al batlle reial96. I, segonament, perquè s'ensumaven que el 

privilegi del 14 d'agost havia estat obtingut en compensació del servei de 

sis mil lliures que Girona havia ofert generosament a Felip II (III) tres 

mesos abans97. En cas que la ciutat meresqués un premi, aquest no 

havia de ser monopolitzat per un sol estament! El malestar dels 

mercaders, artesans i menestrals gironins s'expressà en un turbulent 

Consell General celebrat el 21 d'agost del mateix 160298. A partir 

d'aquest es constituí una comissió especial de deu persones per 

conèixer sobre el tema. La dita comissió o desena mobilitzà el síndic 

municipal perquè interposés una demanda a la Reial Audiència o allà on 

calgués amb l'objectiu d'impedir la millora del statu quo dels ciutadans de 

mà major99 —també s’envià una ambaixada a la cort, a L’Escorial i 

Valladolid, etc.100. Resultà que els advocats que la ciutat tenia aconduïts 

                                                 
95. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 596-601. En les seves 
memòries Jeroni Saconomina es presenta com el promotor de les gestions per obtenir aquest 
privilegi, A. SIMON i TARRÉS, Cavallers i ciutadans cit., p. 252-253. J. P. FONTANELLA, De 
pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, Barcelona, vol. I (1612), cl. 3, gl. 3, 
cap. 96, exposa que l'equiparació dels ciutadans de mà major gironins als seus semblants de 
Barcelona ja havia estat sol·licitada sense massa èxit a Felip I (II) durant les Corts de Montsó 
1585. 
96. J. LALINDE, La jurisdicción real inferior en Cataluña (‘corts’, veguers, batlles’), Barcelona, 
Ayuntamiento de Barcelona-Museo de Historia de la Ciudad, 1966, p. 102 i s. 
97. La primera notícia que tenim de què Felip II (III) demanés als gironins un préstec graciós és 
de 12.II.1602 ―AMGI, MAM 205, fol. 34v i s., acta del Consell General de la data referida―; el 
22.V del mateix any ja se li havia fet efectiu el pagament ―ibidem, fol. 84.   
98. AMGI, MAM 205, fol. 121v-126r. Aquest Consell es celebrà malgrat l'absència del jurat 
militar, don Ramon Xammar, i les resistències del jurat ciutadà, el jurista Llàtzer Saconomina. 
Calgué forçar alguns gironins a assistir-hi perquè no s'arribava al quòrum de consellers 
necessari.  
99. Ibidem, fol. 129v-130v (22.VIII.1602) i fol. 131v-132r (26.VIII.1602). Vegeu documentació 
processal generada entorn de les causes judicials de la present història a AMGI, Documentació 
notarial, Jurisdiccions, lligall únic.  
100. Es poden seguir les vicissituds i el bagatge argumental d’aquesta ambaixada ‘popular’, que 
parteix a finals de gener i és acollida de retorn a finals de maig de 1603, a AMGI, MAM 206, fol. 
67v, 110v, 112r i s. i post 149. També a AMGI, I.1.3.1.2 —Administració municipal / 
Funcionament del Consell municipal / Càrrecs municipals / lligall 1 / item 2—, post fol. 226-233; 
es tracta d’un copiador de resolucions i ordinacions municipals. 
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en aquell moment ―Jaume Vives i Llàtzer Saconomina― eren ambdós 

de la dita mà major i, per tant, tenien un interès directe en el plet. En 

conseqüència, no es podia confiar en ells perquè servissin els interessos 

de la majoria del municipi. Malgrat la desena s'abocà desesperadament 

a la recerca d'altres juristes, només trobà Francesc Codina amb 

disposició de conduir el cas101. Naturalment l'aconductà de forma 

interina102. Jaume Vives i Saconomina es devien sentir amb un peu a 

fora de l'administració local... No fou així. El Consell General de cap 

d'any de 1603, potser influït per una resolució dictada quinze dies abans 

pel magistrat Jeroni Santjust103, resolgué mantenir-los en nòmina104. Els 

jurats novament extrets els tornaren a passar feines relacionades amb la 

ciutat105. La situació de Vives es mantingué, per tant, en estat 

relativament precari durant tot el 1603. La seva sort anava lligada a la 

del procés que Girona prosseguia contra els ciutadans de la mà major 

com ell106.  

                                                 
101. AMGI, MAM 205, fol. 132v-133r (30.VIII.1602). Codina, de trenta-tres anys acabats 
d’estrenar ―vegeu les seves notes biogràfiques infra―, encara no havia estat inscrit a la 
matrícula de ciutadans honrats. 
102. AMGI, MAM 205, fol. 148r (4.IX.1602). 
103. Es tractaria d’una provisió verbal civil de 12.XII.1602 que resoldria un altercat i decretaria 
que els ciutadans honrats que litigaven contra el síndic de Girona, mentre el litigi principal 
estigués en curs, havien de ser conservats en llur possessió o quasi d’ingressar al Consell 
General i de participar a altres congregacions i adjuncions del municipi, “hoc intellecto quod 
dicti cives honorati non interveniant nec intervenire possint in Consilio dicte civitatis vel alijs 
congregationibus ubi et quoties in eis tractabitur de his que spectant ad praesentem causam”. 
Coneixem el contingut d’aquesta resolució a través del copiador suara referit d’AMGI, I.1.3.1.2, 
fol. 243.  
104. AMGI, MAM 206, fol. 34r i 35r, acta del Consell General de 1.I.1603.  
105. Per exemple, trobem Vives signant per a la ciutat uns requeriments de 17.I.1603 adreçats al 
batlle de Girona, ibidem, fol. 54. Vegeu-los contextualitzats a la subsecció IV.8.3.3.C.1) en el 
marc de la petició formal dels dirigents gironins a les Corts del 1626 per incrementar 
l’autonomia municipal i deixar de dependre d’autoritzacions dels ordinaris regis per convocar 
reunions del Consell General ciutadà. En períodes conflictius com el 1602-03 que acabem de 
visitar, el refús del permís era el mitjà més senzill per evitar assemblees tumultuoses. 
106. La fi d'aquest procés fou la següent: L'alt grau de tensions que l'afer havia aixecat a Girona 
obligà a recórrer al canceller de Catalunya, al regent la Cancelleria i a cinc doctors del Reial 
Consell perquè fessin de mitjancers entre els diferents estaments de la ciutat. Amb una 
sentència arbitral de 17.VIII.1604 ―G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 
604-613― els esmentats ministres regis revocaren el privilegi obtingut pels ciutadans de la mà 
major dos anys abans. Joan Pere Fontanella, que estigué al corrent del que passava a Girona 
entre 1602 i 1604 i tingué a la vista el procés judicial i el laude arbitral que apaivagà als 
conflictes, estimava que els ciutadans honrats gironins seguien tenint certs elements a favor 
per considerar-se equiparats als seus homònims de Barcelona en quant al gaudi dels privilegis 
militars. Ara bé, no es mostrava concloent en la seva afirmació: J. P. FONTANELLA, De pactis 
nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, Barcelona, vol. I (1612), cl. 3, gl. 3, cap. 96. 
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Final de les seves funcions i causa per la qual les deixà:  

1.I.1604. L'equip d'edils extret a sort per a l'any 1604 ―on Jaume Vives 

manifestament no tenia bons amics― considerà que era massa car 

mantenir contractats tres advocats alhora a Girona. Proposà, per tant, 

que es prescindís d'un dels dos professionals que, donada la seva 

condició de ciutadans honrats, no participaven en el litigi sorgit arran del 

privilegi de 14 d'agost del 1602. Jaume Vives veié el seu aconductament 

rescindit107. El 1609 tornaria a patrocinar interinament el municipi 

―vegeu infra. 

 
 

Francesc Codina (1604-1632) [1569-1642] 
 

Referències biogràfiques bàsiques108 

 

El pare de l’home que ens ocupa, Gregori Codina, era notari109, com els de 

Joan Fontanet, de Jaume Vives i de molts altres advocats que ressenyarem en 

                                                                                                                                               
Epíleg: el 5.XI.1654 els ciutadans de la mà major de Girona assoliren, finalment, la mercè que 
els havia estat otorgada i ulteriorment negada a principis del segle XVII, ACA, Cancelleria, 
registres, 5507, fol. 30v-33v. Aquest privilegi —en referim el context i altres peticions de gràcies 
simultànies per a la ciutat a la subsecció IV.8.3.3.C.3)— seria copiat al tercer gran cartoral 
municipal, A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702), Lleida, 
Ajuntament de Girona, Fundació Noguera i Caixa de Girona, 2007, p. 247-250. 
107. AMGI, MAM 207, fol. 10v, tercer punt de la proposició que els jurats sotmeteren a la 
consideració del Consell General de 1.I.1604: La ciutat ha hagut de conduir nou advocat, "per 
ser los dos que té dita ciutat nomenats en lo privilegi e interessats en dita causa, lo que ha 
causat y causa extraordinaris gastos, los quals pot la ciutat obviar ordenant que per tots los 
negocis ordinaris de la ciutat y de la taula y de dita litte servís algun advocat que no fos ciutedà 
de mà mayor, ni interessat en dita litte, y que dita ciutat citra infamiae notam revocàs y 
desconduhís <h>u dels dos advocats ordinaris que vuy té, pus en lloch seu servirà y pot servir 
lo altre advocat qui entrevindrà en los negocis de dita litte." Ibidem, fol. 14v, el Consell General 
―sense el suport dels ciutadans de la mà major― acollí favorablement la proposta dels jurats: 
"que citra infamiae notam sie revocat, com ab lo present [el dit Consell General] revoca y 
descondueix de advocat ordinari de dita ciutat a misser Jaume Vives, restant per advocat en 
son lloch a misser Francesch Cudina, doctor en drets de Gerona, conduhint aquell ab la 
present per advocat de dita ciutat y de la dita taula ab los salaris que a semblants advocats 
acostumen de donar, y a dites coses dits ciutedans dissenten en què sie remogut dit misser 
Vives.". 
108. També en aquest cas advertim que moltes de les informacions contingudes en el present 
apartat són fruit del creuament de diverses dades i, per tant, poden no anar acompanyades de 
notes a peu de pàgina amb cites arxivístiques precises. 
109. L’AHG ―Notaries de Girona, GI-4― custodia sèries documentals seves entre 1565 i 1580. 
El testament de Gregori Codina, de 3.IX.1580, és ibidem, GI-08/371, s. fol. 
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les pàgines a venir. Sa mare s’anomenava Elisabet Barril (†1612110). Francesc 

fou batejat el 25 d’agost del 1569 sota el patronatge dels sants Gregori Andreu 

Francesc i Bartomeu111. Foren padrins seus el donzell Francesc Xammar i 

Violant de Foixà. El noi no es conformà amb seguir l’ofici del pare sinó que, 

com molts joves de sa generació, decidí fer un pas professional més i pedalà 

per obtenir un doctorat en ambdós drets. Una de les seves germanes112, 

Marianna Codina, aportà a la família un altre títol doctoral en casar-se amb el 

doctor en medecina Llàtzer Gombert el 10 de novembre del 1593 ―aquest 

encara no feia dos mesos que havia enterrat l’esposa precedent, anomenada 

Elisabet; el metge en qüestió no degué tenir mai ocasió d’emmalaltir de 

solitud!113 

 

Francesc aconseguí un bon matrimoni amb Jerònima Moner, una de les filles 

grans d’una influent nissaga gironina114. Així, passà a tenir com a cunyats 

Paula Moner ―muller del mercader Rafel Nadal―, Francesc Moner (†1630115) 

―que esdevindria cunyat del jurista Pau Escura116―, Llàtzer Moner i Carol117, 

Àngela i Anna Moner ―monges que pregarien per la salvació de l’ànima del 

nostre pietós protagonista?―, Maria Moner ―que es casaria amb el mercader 

                                                 
110. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 146r (29.III.1612). 
111. ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f.  
112. Tenim constància del naixement d’almenys una altra noia a la família, Caterina Elisabet 
Joana, ibidem, s. f. (5.VII.1571). El testament de Gregori Codina cit. esmenta de dos altres fills, 
Joan Tomàs i Pere, dels quals de moment no hem trobat més pistes. 
113. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 64r (14.IX.1593); ibidem, 1er LM, fol. 25v (10 i 
11.XI.1593). La benedicció la donà el prevere beneficiat de la Seu Antic Codina, oncle de la 
núvia. 
114. Jerònima havia nascut de la unió del mercader Joan Moner ―testament de 15.X.1585 en 
mans del notari Bernat Casellas, AHG, Notaries de Girona, GI-5/764, fol. 196r-198r― i Anna.  
115. AHG, Notaries de Girona, GI-5/923, Francesc lliurava un testament clos el 4.I.1630; quatre 
dies més tard ja s’hauria obert.   
116. Francesc Moner es casaria, visiblement en segones núpcies, amb Maria, filla del doctor en 
medecina Llàtzer Escura i germana del jurisconsult Pau Escura ―vegeu infra les notícies 
biogràfiques d’aquest darrer. 
117. Llàtzer Moner i Carol podria haver mort a principis de 1624. Així s’entendria que son germà 
Francesc constés el 26.VIII del dit any exercint des d’uns mesos enrera com a curador del petit 
Francesc Moner i Carol; també apareixeria, el 3.IX, com a administrador dels béns de la vídua, 
Anna Helena Carol, filla del que fóra ciutadà gironí Jeroni Civera i Carol ―AHG, Notaries de 
Girona, GI-3/548, s. f.  
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Rafel Prats118― i Francesca Moner ―esposa del burgès de Puigcerdà Andreu 

Pera119.  

 

La casa de Francesc i de Jerònima, a la plaça de l’Oli, es veuria alegrada pel 

naixement de, com a mínim, els següents fills: Isabel o Elisabet Jerònima 

(*1595), Marianna (*1597), Jeroni Francesc (*1599) i Ignasi Joan Francesc 

Josep (*1602)120. Què en seria, d’ells? Sabem amb certesa que Isabel o 

Elisabet es casà l’any 1614 amb el mercader Pere Prats, ciutadà honrat de 

Girona i fill del mercader homònim121. També coneixem el destí de Jeroni, 

doctor en drets com el seu pare i ciutadà honrat de Girona122. En ell recauria 

l’heretat del seu progenitor123. Es casà amb Marianna Moner i Carol, cosina 

seva124, el 13.IV.1627 a la casa de l’oncle Francesc Moner; la benedicció li 

arribà a la parella el dia 17 al monestir de Santa Clara125, on era monja 

professa una germana de Jeroni que portava per nom Maria Magdalena en la 

                                                 
118. AHG, Notaries de Girona, GI-1/939, testament del dit Prats de 4.VIII.1612. En el moment de 
redactar-lo la seva esposa era difunta i tenia vius tres fills, Rafel, Maria i Francesca, cap d’ells 
escampat. Rafel Prats jr. seria ciutadà honrat de Girona i doctor en ambdós drets —se li 
expediria el doctorat el 1.VII.1622 després d’estudiar a Lleida: AMGI, Insaculacions, lligall 1, 
registre dels doctorats de Girona, fol. [40]r-[41]r. Es casaria novament amb Maria Orsí, filla del 
mercader Pere Orsí. Els capítols matrimonials es troben ibidem, GI-6/697, s. f., datats del 
mateix dia ―11.I.1628― del casament ―ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 397r. 
119. Desconeixem l’ordre exacte amb què caldria referir els germans de Jerònima Moner, però 
estem segurs de no allunyar-nos-en massa a tenor de les informacions que apareixen al 
testament patern, combinades amb els usos i costums de vocació apreciats a l’època.  
120. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 37r (2.I.1595), fol. 48v (18.IV.1597), fol. 61v 
(10.VIII.1599), fol. 84v (15.IX.1602). 
121. AHG, Notaries de Girona, GI-3/513, capítols matrimonials de 16.XI.1614 amb ocasió de la 
unió dels joves. 
122. En l’haver de preeminència social d’aquest Jeroni Codina caldria afegir-hi la seva 
insaculació a les bosses del llibre de l’ànima de la Diputació del General, concretament en la 
quarta d’oïdor reial entre 15.V.1636 i 15.V.1646, i, a partir d’aquesta darrera data, en la sisena 
de diputat reial: ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 460r i 361r respectivament. De fet, seria un dels 
pocs personatges que estudiem que es mantindria dins les bosses en qüestió ―ibidem, G-
81/5, fol. 360r, la cinquena de diputat reservada als gironins, d’on seria tret per defunció el 
16.VII.1662― després del retorn de Catalunya a l’obediència filipista. En relació a la intervenció 
governativa sobre els insaculats a les institucions catalanes a partir de 1654, vegeu el 
subcapítol IV.6.6. 
123. El testament de Francesc Codina es troba a AHG, Notaries de Girona, GI-9/560, fol. 151v-
156r (17.VIII.1638).  
124. Molta documentació notarial apunta cap a aquest vincle estret de consanguinitat; ara bé, 
han estat infructuosos els esforços per trobar-ne la ratificació, al ADG, en forma de dispensa 
canònica a la unió. 
125. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 395r. 
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vida regular126 ―no era pas la Marianna Codina que hem vist en la secular? 

Jeroni i Marianna dipositaren les seves esperances en un hereu, Ignasi Codina 

Moner Carol. El nom de l’infant ens porta a parlar de la intensa relació que els 

Codina mantingueren amb la Companyia de Jesús al llarg de l’època estudiada. 

Recordem que el germà petit de Jeroni ja tenia sant Ignasi com a un dels seus 

patrons ―per bé que se l’anomenés comunament Francesc. Professà en 

l’orde, seguint els passos d’un Ignasi Codina de la generació precedent127, que 

presumim oncle seu ―germà del Francesc Codina que ens ocupa128?  

 

Tornem a aquest Francesc per referir-nos a un fet luctuós, la viduïtat, que 

l’empenyeria a la vida religiosa. El dia de Pasqua de Resurrecció del 1632, el 

nostre home s’ordenà sacerdot129. Donà així sortida a les seves inquietuds 

espirituals ―alhora que resolgué les materials― i abandonà els maldecaps de 

la quotidianeïtat del jurista. Viuria deu anys en la seva nova condició, fins al 2 

d’octubre del 1642130, quan seria introduït en la tomba familiar situada dins 

l’església de Sant Feliu de Girona, a la capella de Sant Miquel ―antigament de 

Santa Maria dels Àngels―131, just al davant de les restes de la nissaga Carol. 

L’any 1629, el capítol de Sant Feliu li havia concedit a Codina el permís 

d’ubicar allí les seves restes i les dels seus avantpassats i successors si 

comptava amb el consentiment de la successora dels Carol132... i aquesta no 

era altra que la Marianna Moner Carol que s’acabava d’estrenar com a nora 

―alhora que neboda!― del nostre protagonista.  
                                                 
126. AHG, Notaries de Girona, GI-3/553, donació de Francesc Codina a sa filla monja de 
18.IX.1626. 
127. Aquest doctor en teologia moriria a l’establiment jesuïta de Sant Martí Sacosta de Girona i 
seria portat a enterrar a l’església de Sant Feliu de la mateixa ciutat el 9.XI.1631 ―ADG, 
RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 105r. 
128. Parlant de patronatge, però en l’àmbit econòmic, mereixeria una reflexió el lloc tant 
privilegiat com condicionat que Francesc Codina ofereix a la companyia de Jesús en el seu 
testament ja referit i en una donació de 19.X.1633 que trobem a AHG, Notaries de Girona, GI-
3/580. 
129. En son testament narrava com el primer de gener del 1632 se li conferí el benefici sots 
invocació de la Verge del Roser i de Sant Miquel arcàngel fundat per Helena de Torroella i 
d’Agullana a la Bisbal d’Empordà. Fou amb el títol d’aquest benefici que s’ordenà mesos 
després en la festivitat indicada. 
130. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 142v.  
131. Sobre aquesta i l’esplèndid Crist jacent de mestre Aloy (1350) que avui s’hi custodia, J. 
CLARA i J. M. MARQUÈS, Sant Feliu de Girona, Girona, Parròquia de Sant Feliu, 1992, p. 42-
44. 
132. AHG, Notaries de Girona, GI-3/566 (15.X.1629).  
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El traspàs li impedí a Francesc Codina assistir a un esdeveniment que de ben 

segur l’hauria omplert de goig: El casament del seu nét, Ignasi Prats, fill de 

Pere Prats i d’Isabel o Elisabet Codina Moner, amb Teresa de Ripoll Bru133. 

L’acte tingué lloc el 23 d’octubre del 1645 i degué comptar amb la pompa que 

mereixia l’emparentament amb una prestigiosa família de juristes i nobles 

radicats a Barcelona134. A Acaci Antoni de Ripoll i a Magdalena Bru els 

correspondria de ben segur la companyia de Jeroni, el flamant patriarca de la 

casa Codina.  

 
 
Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona:  

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

1.I.1604, per ocupar el lloc que deixava vacant Jaume Vives135. Aquesta 

contractació li suposà una consolidació de la plaça interina que ocupava 

des de 4.IX.1602. 

 

Vicissitud laboral remarcable:  

L'any 1608 Codina estigué durant uns dies apartat de les seves tasques 

perquè, per raons inequívoques de consciència, es negà a signar un 

document processal referit a la causa dels títols acadèmics expedits pels 

jesuïtes136 que el síndic de Girona havia de presentar a la cort reial de la 

ciutat137. Aquest gest valent, certes persones l’interpretaren com un acte 

de rebel·lia i proposaren que Codina fos remogut del seu càrrec. 

Començaren a treure’s arguments de la màniga: Que si Codina exercia 
                                                 
133. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 462v. 
134. Sobre aquests Ripoll, vegeu infra un apartat específic. 
135. AMGI, MAM 207, fol. 14v (1.I.1604). Remetem supra. 
136. El 1608 la ciutat de Girona estava embrancada en litigis i gestions per obstaculitzar 
l'activitat acadèmica que els jesuïtes desenvolupaven al seu flamant centre docent de Sant 
Martí Sacosta. Sobre aquesta matèria, vegeu el subcapítol III.6.1.  
137. AMGI, MAM 211, fol. 115v i s.: El 5.VIII.1608 els jurats exposen al Consell General de la 
ciutat que Francesc Codina "no vulgué, per sos respectes, firmar eo sotascriure una sèdula de 
suspitas (i. e. una petició de recusació d'un jutge) que lo sýndich de la ciutat havia feta" (fol. 
116r). El síndic li demanà que proposés un altre advocat que estigués disposat a fer-ho, "lo que 
[Codina] no vulgué fer, ans bé digué que no la volia firmar [la cèdula], ni la firmaria, ni volia 
donar advocat que la firmàs, y que tant se estimave que·l revocassen de la conductió de 
advocat de dita ciutat" (fol. 116v). Ja hem parlat de la identificació del personatge i de son 
llinatge amb la Companyia de Jesús. 
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simultàniament com a advocat fiscal de la Batllia General, que si sovint 

patrocinava gironins que pledejaven contra el municipi138... Francesc 

Codina, veient que la seva situació era cada cop més fràgil, acabà 

acatant les ordres dels jurats, és a dir, estampà la seva firma on calia, i 

tot l'enrenou entorn de la seva persona s'apaivagà139. Tenim la sospita 

que aquest Codina podia actuar de forma problemàtica; l'ocasió de 1608 

suara referida no és l'única en què estigué al centre de controvèrsies a 

Girona; ja l'any 1599 la seva designació com a jutge ordinari de la cort 

reial havia estat objecte d'un cert rebombori, perquè el jove no havia 

complert els trenta anys reglamentaris140. 

 

Final de les seves funcions i causa per la qual les deixà:  

Codina deixà el seu càrrec força dies abans del 23.XI.1632, data en què 

es deliberaria l’aconductament del seu successor141. Versemblantment 

refusà de seguir fent d'advocat per consagrar-se plenament a la vida 

religiosa142. Amb la seva renúncia posà el municipi en una situació difícil, 

ja que l'altre advocat ordinari, Francesc Marçal, estava exercint com a 
                                                 
138. Ibidem, fol. 116v: "[Caldria rellevar Codina perquè] casi ab ninguns negossis pot servir a 
esta ciutat, per ser advocat fiscal de la Ballia General y advocat de molts particulars que 
algunes vegades tenen diffarèntias ab ella, y que dita ciutat lo pague quiscun any y no és servit 
de ell."  
139. Ibidem, fol. 117r.  
140. Cada tres anys, el dia de Sant Antoni, abat, el consell municipal gironí elaborava mitjançant 
una extracció a sort tres ternes de candidats per als llocs de batlle, sots-batlle i jutge ordinari 
―càrrecs bàsics de la xarxa governativa i jurisdiccional de la monarquia a la ciutat. 
Corresponia al virrei l'elecció d'un nom de cadascuna de les llistes. L'any 1599, en la terna per 
a jutge ordinari hi figuraven els advocats Sebastià Estrabau, Pau Vergés i Francesc Codina. El 
20 de gener el duc de Feria s'inclinà pel darrer d'aquests homes, de vint-i-nou anys i mig. Per 
mancar-li sis mesos d’edat, Estrabau i Vergés impugnaren la designació per la via judicial i 
aconseguiren que la ciutat de Girona els fes costat ―sobre el que acabem de resumir, vegeu 
AMGI, MAM 201, fol. 22 (17.I.1599) i fol. 42v-50r (23.II.1599). Francesc Codina, per la seva 
part, no es quedà plegat de braços i viatjà repetidament a Barcelona per entrevistar-se amb els 
capitostos de l'administració virregnal. Els dirigents locals gironins seguiren amb recel els 
moviments del que anys més tard es convertiria en advocat municipal, AMGI, I.1.2.17.15 cit., 
carta de 15.IV.1599 dels jurats a Joan Fontanet, un de llurs juristes a Barcelona a l'època: 
"Misser Codina entenem és tornat aquí (i. e. a Barcelona) per lo negoci de la judicatura, y, com 
és tan afavorit, rezelam molt que ab indirectes no·s fasse algun notable preiudici a esta ciutat y 
a sos reals privilegis, lo que devem obviar per totes maneres". Vegeu la provisió de 27.IV.1599 
contra Codina, amb Joan Castelló com a relator, al copiador de resolucions i ordinacions 
municipals d’AMGI I.1.3.1.2 cit., post fol. 162. 
141. AMGI, MAM 235, fol. 114.  
142. AMGI, MAM 236, fol. 38r, part final de l'acta del Consell General de 19.II.1633: "ob 
promotionem in sacris magnifici Francisci Cudina utriusque iuris doctor advocati praesentis 
civitatis...".  

571



assessor del portantveus del general governador en algunes causes en 

què Girona estava implicada (contra els arrendataris de la neu i contra 

l'esparter Joan Rafel Pagès)143.  

 

 

Jeroni Fàbrega (interí, finals de 1632-principis de 1633) [†1651] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Les dades que tenim d’aquest jurista són relativament escasses, però suficients 

per ubicar-lo a la Girona de la seva època. Els seus pares, el notari Salvi 

Fàbrega ―se l’esmenta sovint com a Fàbregues―144 i Esperança Bohigas, 

casats el 1603, l’encaminaren cap als estudis jurídics. Era la manera de fer un 

pas addicional que deixés definitivament enrera la història familiar vinculada a 

la ruralia garrotxina ―no en va, els pares de Salvi, Baldiri Fàbrega i Margarida 

Masdéu145, havien estat pagesos a Sant Feliu de Pallerols; els d’Esperança, 

Pere Bohigas i Segimona, ho havien estat a Santa Pau146. Jeroni deixà així el 

confort dels seus per anar a aprendre lluny de Girona. A casa hi quedaren els 

germans Josep (*1614), Maria (*1616) ―que es casaria amb el mercader 

Josep Albert l’any 1638― i la petita Elvira (*1619)147; més tard hi arribaria Pere.  

 

                                                 
143. AMGI, MAM 235, fol. 114 (23.XI.1632): "En dites causes lo doctor misser Francesc Marçal 
(...) és pres en assessor, y per dit respecte en elles com <h>a advocat no pot entrevenir". 
Vegeu a ADG, processos eclesiàstics moderns, vol. 3576 (1632-1633) ―causa de l’advocat 
Pau Escura contra els pagesos de Raset Joan Quintana i Gerard Joana sobre un deute per 
serveis jurídics rebuts― unes altres traces que tenim localitzades de moment de l’exercici de 
Marçal com a assessor del portantveus del general governador a l’àrea gironina el 1632. Sobre 
aquests assessors, remetem a la subsecció IV.8.3.3.C.1). 
144. L’AHG ―Notaries de Girona, GI-11― custodia sèries documentals seves entre 1593 i 1641. 
145. Apuntem que per la via Masdéu, Salvi Fàbrega emparentaria amb el mercader gironí Benet 
Anglasell i amb el seu fill jurista homònim. En la Girona moderna, els Fàbrega i els Anglasell, 
juntament amb els Jutglar i els Peraseca, constituirien l’eix d’un grupuscle amb interessos 
coincidents, versemblantment orientats cap al servei de la monarquia. En parlarem infra, en 
l’apartat consagrat a Josep Jutglar, i sobretot al capítol IV.4. 
146. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 56v (19.V.1603). Altres informacions relatives 
als Fàbrega que exposem apareixen al testament de 26.XI.1640 de Salvi, a AHG, Notaries de 
Girona, GI-4/619, fol. 82r-85r.  
147. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 196v (24.VI.1614), fol. 209v (16.II.1616); 4rt 
LB, fol. 22v (2?.VIII.1619).   

III.3. Advocats municipals a la pròpia ciutat



El juliol del 1628 ―i segurament abans també hauria estat possible― trobem el 

jove Jeroni citat com a doctor en drets i amb prou coneixement perquè el seu 

pare li encomani gestions148. Potser enfoca la carrera eclesiàstica149, si bé de 

forma efímera, puix el 14 de juny del 1637 topem amb ell mentre signa pactes 

nupcials amb Maria, una filla del donzell difunt d’Hostalric Josep Comellas de 

Palol i la seva esposa Isabel. La noia, pobrica, acabava d’enviudar d’un 

matrimoni amb Joan Mauri, un altre jurista amb qui hauria conclós uns capítols 

sense pràcticament futur el 16 de març de l’any previ150. Una vegada casat, 

Jeroni veu ràpidament consolidada la seva preeminència social a Girona: és 

insaculat a les bosses municipals el 1637, esdevé jurat primer el cap d’any de 

1638151 i el juliol del 1638 accedeix a una de les places d’oïdor reial de la 

Diputació del General reservades a gironins ―nou anys més tard faria el salt a 

una bossa de diputat152.  

 

La família Fàbrega-Comellas veu alegrada la seva llar amb nens ben aviat. El 

vell Salvi (†1641153), vidu, arriba a conèixer dos dels seus néts: Emmanuel 

(*1638) i Maria Teresa Francesca Jerònima Magdalena Narcisa (*1640); en 

canvi, no veurà la següent, Maria Raimunda Madrona Àlbria (?) Isabel Narcisa 

(*1642)154... Precisament a partir del 1642 el nucli es trasllada a viure a 

Barcelona, puix Jeroni Fàbrega, després d’exercir com a jurat segon de la ciutat 

de l’Onyar durant l’any 1641155, és promogut de jutge ordinari de Girona ―un 

càrrec tant delicat com estratègic156― a magistrat de la Reial Audiència de la 

                                                 
148. AHG, Notaries de Girona, GI-11/334, s. f. (12.VII.1628).   
149. AMGI, MAM 232, fol. 25r (17.I.1629).  
150. Tot això ho aprenem als capítols de 14.VI.1637: AHG, Notaries de Girona, GI-4/547, s. f. 
151. J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona cit., vol. II, p. 511.  
152. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 476r (20ª plaça d’oïdor reial de Girona, de 15.VII.1638 a 
15.VII.1647); fol. 358r (3ª bossa de diputat reial de Girona a partir d’aquesta darrrera data).   
153. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 34v (sepeli el 3.IV.1641 a la pròpia Seu). 
154. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 4rt LB, fol. 148v (21.XII.1638), fol. 156v (11.I.1640) i fol. 
168r (10.I.1642). 
155. Per trobar-se absent de la seva ciutat i vegueria, Fàbrega no participaria en una reunió 
cabdal dels jurats i els adjunts de guerra de Girona celebrada el 2.II.1641, il·lustrada per E. 
GRAHIT, Emili, Gerona bajo la dominación francesa de 1640 a 1652 [3er lliurament], en “RdG” 
XV (1891), p. 121-127.  
156. En la conjuntura bèl·lica i fiscal en què estava embarcada la província després de retirar-li 
l’obediència a Felip III (IV), els càrrecs governatius i jurisdiccionals ordinaris tindrien un paper 
clau sobre el territori. Aquest no sempre seria comprès des del comandament barceloní, a qui 
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Catalunya fidel a Lluís XIII de França. A la capital, al principi de l’estiu del 1643, 

ell i Maria perden el seu quart infant, acabat de nàixer, coincidint amb el traspàs 

de Pere, el germà petit de Jeroni, que estudiava a Barcelona157... És evident 

que els aires del cap i casal visiblement no aprofiten a tots els membres 

d’aquesta nissaga gironina! Al que sí beneficien és al primogènit Emmanuel, 

que acumularà les condicions de ciutadà honrat de Barcelona i de Girona. De 

fet, residirà la major part del temps a la segona d’aquestes ciutats. L’abril del 

1657, quan la seva mare, ja vídua, hagi desaparegut, voldrà recuperar les 

coses que aquesta usufructuava del marit, mort a les acaballes de l’estiu del 

1651, poc abans de l’aventura secessionista catalana en la qual havia participat 

activament158. El que a Emmanuel li interessa bàsicament ―i té més cura 

d’inventariar― és “la casa principal (...) situada en lo carrer de Sant Llorens de 

la Forsa” de Girona159. Segurament les millores que hi havien introduït l’avi 

Salvi i el pare Jeroni per celebrar la graduació d’aquest darrer com a doctor en 

drets l’havien convertida en una estada amb la màxima dignitat a l’època160! 

 

                                                                                                                                               
la greu situació hauria tornat oblidadís respecte el drets de la terra. S’aprecia a ACA, 
Generalitat, N-197, fol. 53r (13.IX.1641) i 144r (2.XII.1641) i N-857, fol. 96v-97r (13.IX.1641). 
157. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 37r-v, 26 i 30.VI.1643. Com ja era habitual a 
l’època, faran portar els cadàvers de Barcelona perquè reposin amb els seus avantpassats al 
vas familiar de la Catedral gironina. 
158. L’inventari post mortem dels béns que aquest doctor del Consell de Lluís XIV de França a 
Catalunya ―AHCB, Arxiu notarial, I.6I― tenia dins sa casa barcelonina, al carrer del Carme, 
junt al Padró, es confegeix el 27.X.1652 per culpa de l’aïllament bèl·lic de Barcelona ―“per 
estar fins ara impedida la ciutat de Barcelona de citi”. El traspàs de Fàbrega, però, havia tingut 
lloc més d’un any abans. Consta que la seva vídua feia poders el 4.IX.1651 davant del notari 
d’Hostalric Domingo Verdera perquè el jurista Joan Baptista Bassols prengués possessió dels 
béns del marit, ja difunt. L’observació amb què es clou l’inventari de 27.X.1652 en qüestió ens 
permet convidar el lector a qüestionar alguns detalls de la gestió de Bassols... la clàusula 
‘segons digueren’ és impagable: “Nota que la llibreria no s’és continuada aquí perquè dit doctor 
Joan Batista Bassols la féu aportar (segons digueren) al monastir de Sant Pau del Camp de la 
present ciutat, y digué a mi, notari del present inventari, que m’entregaria lo memorial de dita 
llibreria per a continuar-la assí, y se n’<h>anà a Gerona sens dar-me dit memorial”. 
159. AHG, Notaries de Girona, GI-07 400, inventari confegit el 20.IV.1657. Remetem a les notes 
biogràfiques d’Antoni Tarroja sobre els canvis de nomenclatura i de pobladors del carrer als 
segles XIII-XVII.  
160. El testament de 26.XI.1640 de Salvi ens parla d’aquestes obres d’embelliment. El deler dels 
Fàbrega per envoltar-se d’objectes bonics i valuosos se’ns confirma amb la consulta de les 
adjudicacions resultants d’encants públics de béns de difunts. Per exemple, Salvi Fàbrega 
s’encapritxa de “una capseta ab dos massetas de or guarnidas de amatistas blancas” en la 
subhasta de les coses que en vida havia posseït Narcís Valencas ―AHG, Notaries de Girona, 
GI-9/565, s. f., encant de 14.IV.1638. 

III.3. Advocats municipals a la pròpia ciutat



Per tancar les notes sobre Jeroni Fàbrega ens sembla oportú mencionar-li uns 

parents que tindrien una participació destacada en la vida pública gironina de la 

primera meitat del segle XVII: Estem pensant en l’oncle Narcís Fàbrega 

(†1630)161, que exerciria com a síndic municipal a Barcelona162, i com a escrivà 

major de la cort reial ―primerament163― i de l’eclesiàstica ―després― de 

Girona. Li presumim com a mínim tres esposes: Una de qui desconeixem la 

identitat però que li engendraria almenys dos fills mascles, Miquel Fàbrega164 

―versemblantment l’hereu― i Narcís jr., que l’any 1622 es casaria amb Llúcia, 

una filla del doctor en drets difunt Celidoni Pou165; Anna Anés, filla del manyà 

Pere Anés i d’Elisabet Aloy i vídua del negociant Joan Puig166; Jerònima 

(†1629)167.  

 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona:  

 

Data de la seva designació i circumstàncies en què es produí:  

Jeroni Fàbrega fou nomenat advocat de forma interina el 23.XI.1632 pels 

jurats gironins. La seva designació deuria reunir molt poc consens, puix 

en l’acta s'explicaria que el jurista ja portava una temporada prestant 

alguns serveis jurídics al municipi de Girona “ab molta gana y voluntat” i 

s’explicitaria, cosa encara menys habitual, que no aconduir-lo 

comportaria pagar consultes soltes a professionals, més gravoses168.  

 
                                                 
161. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 23v (19.VIII.1630). 
162. Referim el seu nomenament, de 5.IX.1614, a l’apartat IV.3.2.2. 
163. Aquest càrrec li forniria una bateria d’arguments per combatre l’acceptació dels nobles al 
govern municipal de Girona en el debat mantingut l’any 1601 que hem referit en el capítol III.1. 
Narcís Fàbrega sr. coneixia millor que ningú la quantitat de pugnes jurisdiccionals que 
suscitava el règim privilegiat dels militars —J. BUSQUETS, Les ciutats catalanes de l’Antic 
Règim cit., p. 431— i temia que es compliquessin encara més. 
164. Tenim pendent de confirmar que ell seria el receptor dels coronatges estudiats al subcapítol 
IV.2.2 i son pare, en canvi, el col·lector del maridatge de 1617 del subcapítol IV.2.1. 
165. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 88v (13.III.1622). 
166. AHG, Notaries de Girona, GI-11/285, capítols matrimonials de 15.VI.1608 entre Narcís 
Fàbrega i Anna Anés. Els naixerien Pere ―ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 153r 
(12.IX.1609)― i Jeroni ―ibidem, fol. 177v (26.XI.1611)―; en el moment de testar ―el 
4.X.1613, vegeu AHG, Notaries de Girona, GI-11/372, fol. 77v-79r―, Anna estava esperant. 
167. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 21v (20.X.1629). 
168. AMGI, MAM 235, fol. 114.  
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Final de les seves funcions:  

El Consell General de 19.II.1633, en comptes de consolidar-li la plaça 

que ostentava de forma provisional, es decantà per un altre advocat, Pau 

Escura. Com es veurà, Fàbrega seria elegit (desagreujat?) uns anys més 

tard. 

 

 

Pau Escura (1633-1642) [1589-1642] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

El doctor en medicina Llàtzer Escura i Estefania Busquets, marit i muller des 

del 17 de gener del 1589169, tingueren un mínim d’onze descendents: El primer, 

Llàtzer Pau Narcís, fou concebut en la consumació immediatament posterior a 

la celebració de les noces, la que perfeccionava el matrimoni ―fou batejat el 7 

d’octubre de 1589―170; Jeroni passava per la pica baptismal un any després171; 

després vindrien Maria (*1592) i Anna Paula (*1593)172; a continuació naixeria 

Francesc Pau Rafel ―batejat el 26 de gener del 1597173. Al darrera d’ell 

vindrien Jacint Joan Baptista (*1598), una segona Maria (*1600), un Rafel 

Jeroni (*1601) i un Ramon Benet Jacint (*1603)174. Marianna Narcisa (*1605) i 

Maria Àngela Narcisa (*1607) tancarien la successió de la casa Escura175. 

Gairebé la meitat dels infants referits no passaria massa anys en aquesta vall 

de llàgrimes, com per exemple Jeroni ―que no viuria ni unes hores―, Maria 

―que morí a l’any i tres mesos―, Anna Paula ―que no arribà als nou anys― o 

                                                 
169. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 7r.  
170. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 12r.  
171. Ibidem, fol. 17r (12.X.1590).  
172. Les noies serien batejades el 6.VII.1592 i el 12.VII.1593 respectivament, ibidem, fol. 23v i 
28v. 
173. Ibidem, fol. 47r.  
174. Ibidem, fol. 55v ―batejat el 28.VII.1598―, fol. 66r ―12.IV.1600―, fol. 76v ―10.X.1601― i 
fol. 95r ―20.XII.1603. Suposem que aquest Rafel Jeroni seria el doctor en teologia que apareix 
mencionat en els segons pactes nupcials de sa germana Maria, de 1630, que referim poc més 
endavant. 
175. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 106v ―26.I.1605― i fol. 133v ―20.XI.1607. 

III.3. Advocats municipals a la pròpia ciutat



Ramon ―que no complí ni els vuit176. A la Girona del tombant del segle XVII, 

com no podia ser altrament, néixer en la casa del metge no garantia l’arribada a 

la pubertat...  

 

Dels joves Escura i Busquets que portem referits, quin podria correspondre al 

nostre jurista? Es tracta sens dubte del fill primogènit, Llàtzer Pau Narcís, a qui 

feren de padrins el doctor en medecina Guerau Escura i Elisabet, vídua de 

Joan Nicolau, un antic escrivà de la cúria eclesiàstica de Girona. Queda així 

descartat el Francesc Pau Rafel batejat a principis del 1597 amb el notari reial 

Francesc Angelot i la vídua del jurista Jeroni Sagrera, Marianna, com a padrins. 

La balança s’inclina de forma indubtable cap al primer dels infants a través 

d’aquesta dada: L’obtenció, després de fructífers anys d’estudi a Osca i a 

Lleida, del doctorat en dret civil el 7 de maig del 1611177. A la Catalunya de 

l’alta edat moderna era habitual rebre aital títol superats els vint anys ―no 

tenim constància de cap doctorat als catorze! 

 

Cinc anys i mig més tard, a les acaballes del 1616, Pau i els seus pares 

estaven tancant amb Mariàngela Vives i Vedruna i la seva família els tractes 

per a la signatura d’uns capítols matrimonials. Per als Escura, sobradament 

reconeguts en el cercle de professionals liberals gironines, emparentar amb els 

Vives podia ser un bon afer. Per al doctor en drets en concret encara ho era 

més: A quin jove jurista podia no interessar-li adquirir, mitjançant una 

benedicció nupcial, un sogre i un o dos oncles polítics vius (i un o dos de 

difunts!) ben inserits en el món forense178?  

                                                 
176. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 44r (13.X.1590), fol. 64v (9.X.1593), fol. 118r 
(13.IV.1602) i fol. 142r (27.V.1611) respectivament. 
177. Corrobora la nostra identificació ―tot i ser una prova menor― el fet que al marge esquerra 
de la partida de baptisme de 7.X.1589 ja referida hi apareix de forma molt eloqüent el nom de 
l’infant tal i com seria conegut popularment, sense patrocinis complementaris: ‘Pau Escura’. 
Sobre el títol doctoral, la informació d’ACA, Cancelleria, registre 5188, fol. 184v-187r, parla 
exclusivament de Lleida, mentre que els registres estudiats per J. M. LAHOZ, Graduados 
catalanes en las facultades de Leyes y Cánones de la Universidad de Huesca, en “EHDAP” XV 
(1997), p. 167-220, esp. p. 186, mencionen el 12.IV.1611 com a data de la petició del grau de 
batxiller en lleis del nostre personatge a la Universitat Sertoriana d’Osca. 
178. Ens estem referint a Jaume Vives com a sogre; Sebastià Estrabau seria oncle polític de 
Pau Escura fins a la seva mort l’any 1624. Pau Alzina i Andreu Camps haurien ocupat sobre el 
paper una posició homòloga (del primer no en coneixem la data del decès; al segon el veiem 
enterrar el 1603 ―vegeu infra l’apartat Jacint Camps). 

577



Els vincles de la família Escura amb els cercles jurídics gironins s’estrenyerien 

encara dos anys després, quan Llàtzer i Estefania, amb una participació activa 

del primogènit Pau, tanquessin la negociació dels pactes nupcials de Maria 

―filla i germana respectivament― amb el mercader ja madur Francesc 

Moner179, que era alhora cunyat de Francesc Codina, oncle de Jeroni Codina i 

de Rafel Prats Moner ―aquests darrers, si no eren doctors en drets estaven a 

punt d’esdevenir-ho180. La viduïtat de Maria el gener de 1630181 es resoldria 

molt ràpid, en qüestió de mesos, amb una nova incorporació de juristes a la 

família, puix la noia es casaria amb el doctor en ambdós drets Francesc 

Prats182, fill del també jurista Miquel Prats183 i d’Anna Serra. Aquest segon 

Francesc ja havia liquidat almenys dues esposes, Magdalena Saconomina184 i 

Rafela Andreu185. La tercera seria la que l’enterraria a ell el 1643 i es quedaria 

amb almenys dos fills comuns als braços, Francesc Benet i Maria186. 

 

                                                 
179. AHG, Notaries de Girona, GI-3/530, s. fol. (5.II.1619). Suposem que aquest Francesc 
Moner, donada la seva edat, havia estat esposat prèviament. Apuntem com a hipòtesi plausible 
que fos el mateix Francesc Moner que el 7.X.1595, envoltat del bo i millor de la societat 
gironina de l’època, havia pres per muller Marianna, una filla del mercader Rafel Marola 
―ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 32v. 
180. En el cas de Rafel Prats, el batxillerat en dret civil adquirit després d’estudiar a Lleida es 
veuria complementat amb la dignitat doctoral el 1.VII.1622 ―ACA, Cancelleria, registre 5497, 
fol. 230v-231v.  
181. AHG, Notaries de Girona, GI-5/923, el 4.I.1630 Francesc Moner lliurava un testament clos 
que quatre dies més tard ja s’hauria obert. 
182. El 15.VII.1630 es signaven capítols matrimonials amb motiu de les noces de Maria i 
Francesc Prats, ibidem, GI-11/338, s. f. 
183. Son testament de 12.XII.1611 es troba ibidem, GI-11/372, fol. 61r-62[bis]r. 
184. Ibidem, GI-2/719, capítols matrimonials de 17.X.1606, després d’una primera etapa 
d’estudis del nuvi ―J. M. LAHOZ, Graduados catalanes cit., p. 207, informa del 22.VII.1605 
com a data en què Prats demanaria el grau de batxiller en lleis a la Universitat Sertoriana 
d’Osca. El doctorat li seria atorgat a Prats a Tolosa de Llenguadoc el 22.III.1607 —AMGI, 
Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. [32]v-[33]r. 
185. El testament de Rafela, de 1.IX.1629, és a AHG, Notaries de Girona, GI-2/834, fol. 133r-
135v. 
186. El testament de Francesc Prats, de 3.IX.1643, es troba a AHG, Notaries de Girona, GI-
9/560, fol. 177v-181r ―l’hològraf a GI-9/564. Seria obert quatre dies més tard. Ibidem, GI-
9/566, hi ha l’inventari confegit a instàncies de la vídua a partir del 30.IX.1643 dels nombrosos 
béns del jurista difunt, entre els quals voldríem destacar una nodrida biblioteca de llibres 
jurídics. Als tutors dels petits orfes, parents poc pròxims del finat ―Frederic Desvalls i de Pol i 
Jeroni Codina i Moner―, els interessaria més inventariar el seu notable patrimoni immobiliari 
―la casa on la família residia al carrer Fontanilles, altres de contigües, i possessions a Canet 
de la Tallada, Taialà, Vilobí, Riudellots de la Selva, el Mercadal, Sant Daniel... 
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Pau Escura i els seus ―millor dit, les seves― tingueren domicili estable —i 

pietós187— al carrer de Sant Llorenç, és a dir, a quatre passes de la Catedral188. 

Mesos abans de morir, el jurista veuria com la seva filla gran, Casilda 

(*1617)189, sortia de la casa paterna per fer el petit itinerari que la dirigiria a 

l’altar, on l’esperava don Diego de Rocabertí. Aquest la prendria per procura 

com a esposa del barceloní Frederic Desvalls i de Pol a principis de tardor de 

1641190. A causa del seu traspàs191, el jurista que ressenyem malauradament 

no podria acompanyar a l’altar una segona filla, Narcisa (*1621192), per anar a 

trobar el ciutadà honrat gironí Ignasi Prats193. L’absència de benedicció del 

patriarca potser quedaria endolcida ―sinó compensada― per la del monjo fra 

Joan Escura, sacristà major del monestir de Sant Esteve de Banyoles, oncle de 

la jove. A la mare d’aquesta i vídua de Pau Escura, Mariàngela Vives Vedruna, 

l’enterrarien a mitjan novembre 1645194, quan no portava ni tres mesos plorant 

el decès de la seva pròpia mare, Mariàngela Vedruna Valencas195. 

 
 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona: 

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

19.II.1633 ―sense que ens constin gaires serveis puntuals prestats al 

municipi amb anterioritat196. La seva contractació no fou gens planera. 

                                                 
187. Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862) —Arxiu Municipal de 
Girona—, Barcelona, Fundació Noguera, 2005, vol. III, p. 1543-1544 (doc. 2019), refereix la 
capella que Llàtzer Escura hi havia fet construir sots invocació de santa Maria, habilitada per oir 
misses. 
188. Vegeu l’apartat Antoni Tarroja sobre els canvis de nomenclatura del carrer Major del Call a 
carrer de Sant Llorenç i, posteriorment, a carrer de la Força. 
189. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 4rt LB, fol. 4v (20.IX.1617).  
190. Ibidem, 1er LM, fol. 114v (30.IX.1641). Els capítols matrimonials es signarien una setmana 
exacta abans, AHG, Notaries de Girona, GI-5/929. 
191. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 35v (11.I.1642). Pau Escura seria enterrat al 
convent dels Predicadors.  
192. Ibidem, 4rt LB, fol. 32r (13.II.1621). 
193. Ibidem, 1er LM, fol. 117r (28.XII.1642). La mateixa data es ratificarien els capítols de la 
parella, malauradament en blanc a AHG, Notaries de Girona, GI-5/931.   
194. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 38v (18.XI.1645). 
195. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 155r (21.VIII.1645).  
196. L’excepció la dicta AMGI, MAM 233, fol. 70r, Consell General de 10.VII.1630, on Escura, 
Diego de Paz i Jacint Camps apareixen implicats, per impediment de Francesc Codina, en la 
defensa del municipi gironí davant els procediments executius vinculats a l’ordre de contribuir a 
carretatges de fusta per a les galeres règies ―vegeu el capítol IV.7. A Escura no l’aproparia al 
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Dos dels quatre jurats de Girona no volien que s'inclogués en l'ordre del 

dia del Consell General de la data referida el nomenament d'un nou 

advocat per cobrir el lloc de Codina que Jeroni Fàbrega ocupava de 

forma interina. Potser volien afavorir el tal Fàbrega, i es temien que no 

es guanyaria la confiança de l'assemblea municipal? Els altres dos jurats 

sí desitjaven, en canvi, que es votés i s'assignés en ferm la plaça de 

jurista. Enmig de la reunió pressionaren en aquest sentit. Què calia fer? 

Els rectors del municipi estaven dividits! Doncs bé, foren els assistents al 

Consell General els que, en un deliciós exercici de democràcia interna, 

promogueren l'elecció i la provisió197.  

 

Vicissitud laboral remarcable:  

Pau Escura fou objecte d'una estricta reprensió per part dels dirigents 

municipals gironins l'any 1638. Concretament, els jurats i la comissió 

sobre els privilegis ciutadans li criticaren que, malgrat havia estat 

destinat a Barcelona durant un cert temps, no s'havia assabentat ni 

havia donat cap notícia de què la Batllia General estigués ordint una 

actuació contra diferents oficials de la ciutat i alguns col·laboradors 

seus198.   

 

 

                                                                                                                                               
servei del govern local l’assumpció del càrrec de jutge ordinari a la cúria reial gironina entre 
Carnestoltes de 1626 i de 1629 —AMGI, MAM 232, fol. 25r (17.I.1629) demostra que esgotaria 
el mandat. 
197. AMGI, MAM 236, fol. 36v, anotació afegida al punt desè de la proposició dels jurats del 
Consell General de 19.II.1633. Els jurats Bernat Valencas i Antoni Martí fan llegir al Consell un 
escrit, que suposem és la renúncia formal que Codina havia presentat temps enrera per 
anunciar que es consagrava a Déu. "Et dictus papirum lectum et publicatum, attès la discòrdia 
que és entre dits senyors jurats aserca de posar-lo en propositió o no, fonch per dit Consell 
General determinat que dit paper fos proposat y lo que en ell se conté y se tracta fos [h]agut 
per prepositió." 
198. AMGI, MAM 241, fol. 153v-154r (17.XI.1638). Els dits jurats i adjunts dels privilegis 
deliberen que s'escrigui a Escura i se li expliqui que diversos oficials de la Batllia General han 
anat a Girona per embargar béns al síndic Magí Pujol, al capdeguaita Rafel Vila i a tots els 
mestres de cases que assistiren en l’enderroc del terradet d’en Vilar, “y altrament se li done 
llarga rahó del que ha passat y passa, y que·s fa molta maravella que, essent ell en Barcelona, 
no haia remediat est negoci, o alomenos no haie avisat d’ell, encara que fos estat per [correu] 
propri (i. e., ocasionant despeses imprevistes), encomanant-li summament que estos negocis 
concorrents, axí los que se aportan en la Batllia com los demés, en què·s té dependència ab lo 
capítol [de la Seu], se prengan ab lo calor que·s deu”. 
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Final de les seves funcions i causa per la qual les deixà:  

El darrer salari que se li pagà íntegrament fou el del 1641199. Potser 

Escura ja passà els darrers mesos del dit any reclòs a casa seva per 

motius de salut200? Com sabem, les parques no trigarien a tallar el fil de 

la seva vida. Durant l’any 1642 els edils gironins no es mostraren 

proclius a buscar-li un substitut ni fix ni interí201. 

 

 

Josep Jutglar (1643-1650) [1610-1650] 
 
Referències biogràfiques bàsiques 
 

Heus aquí un cas evident de promoció social a través de l’estudi i la pràctica 

del dret. Els avis paterns del biografiat eren Joan Onofre Jutglar, teixidor de 

seda ―a vegades presentat com a mestre veler202― i Margarida Anglasell 

(†1624)203; tenia com a avis materns el solvent pagès Guerau Faixat i sa 

muller, Esperança, de Viladasens204. Son pare, el mercader gironí Salvador 

Jutglar ―molt interessat i implicat en la gestió de tributs i finances 

institucionals205―, i sa mare, Montserrat Faixat, cosina germana i íntima 

                                                 
199. AMGI, Comptes del clavari, lligall 28, llibre del clavari major del bienni 1641-1642, fol. 49r. 
En relació a l'any següent el llibre del clavari es limita a dir: "No n'[h]i avia [d'advocats] lo any 
1642". 
200. AMGI, MAM 244, fol. 210, dictamen sobre els oficials de la taula de 14.XI.1641. Havia estat 
encomanat als dos advocats municipals del moment, Jeroni Fàbrega i Pau Escura. 
Sospitosament, Escura és presentat com a coautor del document però no el signa. Potser la 
malaltia ja no li permet anar a lliurar-lo als jurats? 
201. En una reunió dels jurats i els adjunts de guerra celebrada el 10.III.1642 ―tot i que l’acta 
parla del dia 11― es posa en evidència que “de present la ciutat no té advocats conduïts” 
―AMGI, MAM 245, fol. 67v. Els jurats sí s’ocuparen prou d’assegurar que s’insaculés una nova 
persona en una de les places de diputat reial de la ciutat de Girona que Escura havia ocupat 
des del 15.VII.1620 (prèviament, des del 15.VII.1614, el seu nom havia figurat en una bossa 
d’oïdor): ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 357r i 458r. El pare de Pau, Llàtzer Escura, també 
gaudiria d’un lloc als prestigiosos llibres de l’ànima del General: Concretament estaria en una 
bossa de diputat reial entre el 15.V.1600 i el  15.V.1631, ibidem, fol. 361r. 
202. Per exemple en la indicació del sepeli de la seva filla Anna, ADG, RRPP, Catedral de 
Girona, 1er LO, fol. 98v (20.II.1599). 
203. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 14v, el 1.VI.1624 Margarida, ja vídua, era 
soterrada a Sant Francesc. Havia fet testament setze mesos abans, AHG, Notaries de Girona, 
GI-1/1017, s. f. (9.XII.1622).  
204. Guerau Faixat era germà del notari públic gironí Joan Faixat, de qui AHG conserva sèries 
documentals entre 1583 i 1630.  
205. Per exemple, a partir del 1602 ostentaria, després d’adquirir-lo a Francesc Matxí, el càrrec 
de collidor i credencer dels drets d’entrades i eixides i duaner de la casa del General de Girona. 
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companya de l’esposa de Miquel Vives206, es casaren el 17 de juny del 1603207. 

El matrimoni, inscrit en un cercle relacional de mercaders, notaris i juristes on 

també hi havia els Anglasell o els Fàbrega208, es dissolgué trenta-sis anys més 

tard per defunció del marit209. En nasqueren un mínim de set fills, Maria Àngela 

Clara Paula (*1607), Margarida Teresa Emerenciana (*1609), Josep (*1610), 

Marianna (*1613), Maria Anna Margarida (*1615), Miquel (*1617), Mariàngela 

Victòria Narcisa Teresa (*1621)210. Almenys dos d’aquests arribarien a edat 

adulta: Josep, que assoliria la dignitat de doctor en ambdós drets, i Miquel, que 

obtindria el títol de batxiller en lleis211. De Josep en coneixem una aventura 

matrimonial que versemblantment no seria la primera: El 31 de gener de 1649 

prengué per esposa Maria Campolier, vídua del mercader Narcís Camps212. La 

unió no duraria pràcticament res: Josep, fulminat per la pesta bubònica213, seria 

                                                                                                                                               
El 10.X.1639 resignaria el dit ofici en mà de son fill Miquel ―vegeu al subcapítol IV.4.4 la 
controvèrsia suscitada entorn d’aquesta actuació. Salvador Jutglar també participaria 
activament en la gestió financera municipal gironina; al capítol IV.4 visitarem una seva discutida 
temporada a la taula de comuns dipòsits i, de passada, altres inversions i negocis seus. 
206. Ja hem localitzat supra aquesta Anna Faixat que enviduaria sense descendència de Miquel 
Vives, el fill del nostre ben conegut Jaume Vives. Abans de morir, la noia deixaria nombroses 
disposicions a favor de la cosina Montserrat ―per exemple la cessió d’un dret a ser enterrada 
dins del convent de Sant Francesc.  
207. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 301v. Juntament amb llurs familiars, 
pactaren i signaren uns capítols matrimonials el 30.III.1603, AHG, Notaries de Girona, GI-
6/600, s. f.  
208. Tornem a remetre al capítol IV.4 del present treball.  
209. Salvador Jutglar fou enterrat el 24.X.1639 a Sant Francesc ―consta erròniament 24.IX: 
ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 33r. Acabava d’atorgar testament davant Salvi 
Fàbrega (20.X.1639) ―AHG, Notaries de Girona, GI-11/373, fol. 78r-v.  
210. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 130r (9.V.1607), fol. 148v (4.I.1609), fol. 158v 
(17.II.1610), fol. 191r (14.VI.1613), fol. 203r (21?.III.1615); ibidem, 4rt LB, fol. 7v (7.XI.1617), 
fol. 38r (17.XI.1621).  
211. Coneixem bé la situació familiar el 19.X.1641 perquè és la data en què el personatge que 
ens ocupa, Josep Jutglar, juntament amb el germà Miquel i la mare vídua, signaren una 
concòrdia amb el mercader Miquel Vilar que posaria fi a sonores dissensions patrimonials que 
el difunt Salvador Jutglar havia mantingut amb son cunyat, el botiguer de teles Joan Peraseca 
―AHG, Notaries de Girona, GI-9/506, s. fol. N’oferim unes fites als subcapítols IV.4.2, IV.4.3 i. 
f. i IV.4.4. 
212. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 149v.  
213. J. CLARA, La pesta del 1650. La desigualtat davant la mort i aspectes religiosos, en “Estudi 
General” 2 (1982), p. 165-188, esp. p. 184, veiem que el dia 20 del mateix setembre de 1650 
haurien mort a la morberia ubicada a l’hospital de la Misericòrdia dues criades de Josep Jutglar. 
Potser encomanat per aquestes, el jurista no hauria tingut temps d’aplicar la màxima cito, 
longe, tarde, que solia preservar la vida a la gent de posició acomodada. La seva esposa tindria 
més sort, podria continuar contribuint als gravosos càrrecs de l’extenuant guerra de Secessió, 
id. aut., La ciutat de Girona a mitjan segle XVII (a través de la talla del 1651), en “Estudi 
General” 2 (1982), p. 59-84, esp. p. 76. 
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enterrat al monestir gironí de Sant Francesc el 25 de setembre del 1650214. Al 

jurista li duraria similarment poc la joia de veure’s inscrit en el llibre de l’ànima 

de la Diputació del General, en una bossa d’oïdor reial per la circumscripció de 

Girona215.  

 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona: 

 

Data del seu aconduïment:  

Fou escollit i aconductat pel Consell General de Girona el 17.I.1643216 

versemblantment en unes circumstàncies poc corrents: Després que 

l’advocat i la seva mare posessin punt i final a una llarga sèrie de 

controvèrsies judicials que llur pare i marit respectivament havia 

mantingut en vida amb el municipi per raó d’un frau que se li havia 

imputat en la gestió del numerari local durant el bienni 1619-1620, quan 

era caixer de la taula de comuns dipòsits. La provisió de Josep Jutglar 

com a advocat de Girona podria haver estat una de les clàusules, no 

necessàriament escrites, d’una transacció que tancaria més de vint anys 

de litigiositat217. Amb l’aconductament en qüestió, el nucli d’interessos 

antigament forjat —versemblantment trencat a partir de 1640— entorn 

dels llinatges Jutglar, Fàbrega i Anglasell mantenia una peça ben situada 

en l’escaquer de la vida municipal. 

 

 

 

                                                 
214. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 51r. De l’entorn de Josep i del de Maria en 
sabem poca cosa ―el testament de Maria de 20.VI.1650 seria una font informativa inestimable, 
però no fou obert, versemblantment perquè no seria el darrer: AHG, Notaries de Girona, GI-
03/637, s. fol. 
215. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 472r. Son pare, Salvador Jutglar, en canvi, havia romàs 
durant vint-i-cinc anys en una altra bossa, des del 1615, ibidem, fol. 465r.    
216. AMGI, MAM 246, fol. 22v. 
217. Recordem la remissió al capítol IV.4 per a aquest afer. El lector hi veurà que de la concòrdia 
encara no en tenim notícia certa, però sí dos indicis poderosos: El gest inicial dels Jutglar de 
promoure-la ―AMGI, MAM 244, post fol. 189― i la conclusió, en dates pròximes, d’una altra 
transacció ―la referida amb Joan Peraseca―, signe inequívoc d’una aversió cap a la idea de 
seguir alimentant plets del difunt. 
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Final de les seves funcions i causa per la qual les deixà:  

Malgrat que, com hem apuntat, la mort sorprengué Josep Jutglar a 

principis de la tardor de 1650218, i, per tant, aquest no exercí com a 

advocat durant els dotze mesos que li tocaven, la ciutat tingué la 

delicadesa de satisfer enterament el salari anual als hereus219. 

 

 

Jaume Torrent (1650-1657) [†1657] 
 

Referències biogràfiques bàsiques: 

 

Son pare Joan només era un escrivent quan, a principis de setembre del 1598, 

esposà Anna Galí220, la filla del reconegut notari gironí Pere Galí221. 

Posteriorment exerciria, ell mateix, l’art de la fe pública i empenyeria el fill 

Jaume als estudis jurídics. Ni el propi Joan222 ni la seva esposa (†1633) no 

serien vius a la seva casa del carrer Nou223 quan Jaume, a finals del 1635, 

assolit el batxillerat en lleis, s’esposés amb Narcisa Andreu224, filla del ciutadà 

honrat Jeroni Andreu ―aleshores difunt― i de Rafela Cerdà225. Tindrien el seu 

domicili a la plaça del Vi226, on Narcisa havia rebut dues cases en herència. 

                                                 
218. La ciutat es féu ressó de la plaça que Jutglar havia deixat vacant en un Consell General 
celebrat el 25.XI.1650 ―AMGI, MAM 253, fol. 342v, sisè apartat de la proposició dels jurats.  
219. AMGI, Comptes del clavari, lligall 29, llibre del clavari major del bienni 1649-1650, fol. 49r.  
220. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 5è LMO, fol. 222v (6.IX.1598). 
221. L’AHG ―Notaries de Girona, GI-1― custodia sèries documentals seves entre 1556 i 1618. 
222. Sabem d’ell que atorgà testament davant de Nicolau Puig, que regia la notaria de Banyoles, 
el 13.VI.1614. Malauradament no es conserva, com tants altres instruments del XVII de la vila 
de l’estany: M. A. ADROER, J. M. T. GRAU, J. MATAS, Catàleg dels protocols del districte de 
Girona (I), Barcelona, Fundació Noguera, 1996 ―Inventari d’Arxius Notarials de Catalunya, 
20―, p.15-17 i p. 141-164. 
223. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 25v (partida d’enterrament de la vídua Anna 
Galí de Torrent, 25.VI.1633); la mateixa informació es troba a Sant Feliu de Girona, 6è LMO, 
fol. 110r. Anna havia fet testament pocs dies abans del seu traspàs, AHG, Notaries de Girona, 
GI-5/923bis, fol. 6r-8v (17.VI.1633). 
224. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 105v (5.XII.1635). 
225. Així, Narcisa es convertiria en la tercera germana Andreu Cerdà a casar-se amb un jurista: 
Mariàngela hauria enviduat del doctor en ambdós drets Francesc Castelló i Rafela n’hauria 
deixat vidu un altre, Francesc Prats. El vincle entre les germanes se’ns fa visible al testament 
de Rafela jr. de 1.IX.1629, AHG, Notaries de Girona, GI-2/834, fol. 133r-135v. 
226. De la plaça del Vi de Girona... a la casa del General de Barcelona: Misser Jaume Torrent 
seria insaculat en la dissetena de les vint bosses d’oïdor reial de la Diputació del General 
reservades a gironins el 15.V.1646: ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 473. Aquell any, els jurats 
havien proposat la mateixa terna (el nostre Torrent, el jurista Francesc Pont i Llombart i 
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Precisament aquesta Narcisa moriria el 1655227. Dos anys més tard, el 18 de 

juliol del 1657, Jaume seria acomiadat d’aquest món228. Son fill homònim 

(*1636229) aixecaria constància de què, entre moltes altres coses, hi deixava 

“alguns dos-cents tomos de lleys entre grans y xichs, poch més o menos”230. 

Versemblantment els béns immobles situats a la comarca de Banyoles que li 

arribarien al noi ―el mas Vilar de Porqueres, amb ses terres, o una casa al 

carrer Nou de Banyoles― també venien de la família paterna. 

 
 
Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona: 

 

Data del seu aconduïment:  

Familiaritzat amb el govern municipal de Girona en tant que jurat tercer 

—el 1641— i jurat en cap —el 1648231—, Torrent fou elegit i aconductat 

pel Consell General el 25.XI.1650232. 

 

Final de les seves funcions i causa per la qual les deixà:  

El vincle contractual entre Girona i Jaume Torrent s'esgotà amb la vida 

d’aquest darrer, al pic de l’estiu del 1657. En la plaça d’advocat 

municipal que ocupava s’hi proveí Joan Baptista Moret a les acaballes 

de l’any233. 

 

 

 

                                                                                                                                               
Galceran Masdéu) per a tal plaça, una de similar ―la quarta d’oïdor gironí― i un lloc vacant de 
diputat reial ―AMGI, MAM 249, fol. 95v (7.V.1646). En tals condicions, cap dels candidats es 
quedaria sense premi! ―vegeu infra com a Pont i Llombart se li assignaria l’altra d’oïdor en joc. 
227. A AHG, Notaries de Girona, GI-07/400, aprenem que el 18.XII.1655 Jaume Torrent havia 
iniciat l’inventari dels béns de la seva muller difunta. 
228. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 73v. 
229. Ibidem, 4rt LB, fol. 135v (13.X.1636). 
230. AHG, Notaries de Girona, GI-07/400, inventari dels béns de Jaume Torrent començat el 
16.VIII.1657. 
231. J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona cit., vol. II, p. 515.  
232. AMGI, MAM 253, fol. 345r. 
233. AMGI, MAM 260, fol. 234, 238v i 239r, acta del Consell General de 22.XII.1657. Vegeu 
entre les notes biogràfiques de Jaume Vives la familiaritat d’aquest Joan Baptista Moret amb 
els Vives i els Estrabau, i la seva fidelitat ―ben recompensada― a l’aparell dels Àustries a 
Catalunya a la segona meitat del segle XVII. 
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PLAÇA SEGONA 
 

Bernat Valencas (1590-1591) [†1603] 
 
Referències biogràfiques bàsiques234 

 

El seu oncle, Celidoni Valencas, fou un magistrat ―efímer?― de la Reial 

Audiència de Catalunya a les darreries del segle XVI235. Deixà vídua Lluïsa 

Roca (1553-1611)236, filla del doctor en ambdós drets Jeroni Roca, també 

doctor del Reial Consell237, i de la seva segona esposa Caterina (de 

Llobregat?). Aquesta Lluïsa tindria diversos germans, entre els quals Narcisa, 

monja a Barcelona, Jerònima, casada amb Francesc Sarroca —donzell i senyor 

de Palau— i Jeroni, que hauria pres del pare no sols el nom sinó també la 

professió jurídica; de fet n’era el primogènit, nascut d’una primera esposa, 

Aldonça Puig238. Amb les dades de què disposem actualment, ignorem el vincle 

                                                 
234. Com en d’altres ocasions, alertem que moltes informacions del present apartat són fruit del 
creuament de diverses dades i, per tant, poden no anar acompanyades de notes a peu de 
pàgina amb cites arxivístiques precises. 
235. Després d’estudiar a Lleida i a Tolosa de Llenguadoc, Celidoni hauria posat la primera 
pedra a la seva carrera professional el 5.VIII.1556 amb l’obtenció del doctorat en dret civil, 
ACA, Cancelleria, registre 4209, fol. 196r-198r. La seva cunyada Cecília, en son testament de 
27.II.1595 ―el referim unes notes més endavant―, parlaria d’ell com a resident a Barcelona 
però sense mencionar-li cap magistratura règia; en una acta de bateig de 28.VI.1601 ―ADG, 
RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 75r―, la seva estimada Lluïsa consta com a vídua de 
l’antic doctor de la Reial Audiència. Hauria mort molt temps abans? No hauria passat de l’any 
1597; ho esbrinem mirant fins quan es mantindria a les bosses del llibre de l’ànima de la 
Diputació del General ―ocuparia una de les vint d’oïdor reial reservades a gironins (la vintena, 
des del 4.VII.1573 fins al 13.XI.1574) i una de les deu de diputat reial també de Girona (la 
tercera, des d’aquesta darrera data fins al 15.V.1597): ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 358r i 476. 
Ens consta que Celidoni Valencas hauria fet un testament el 24.III.1571, però possiblement no 
seria el darrer puix no està copiat allà on està anunciat —AHG, Notaries de Girona, GI-8/370, s. 
fol. Malauradament no es conserva el manual que hauria de permetre’ns conèixer-ne el 
contingut. Tampoc ens ha pervingut un testament de 9.VI.1568 de Jerònima, esposa seva —la 
primera?—, del qual tenim una notícia efímera en un índex enmig de GI-8/371, s. fol.  
236. ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f., 26.V.1553. L’enterrament de la 
vídua de Celidoni Valencas tindria lloc el 4.IX.1611, ibidem, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 
143v i ibidem, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 38r. Son testament, lliurat clos el 18.VIII.1607, 
i son codicil, de 19.X.1609, es troben a AHG, Notaries de Girona, GI-02/751, fol. 264r-268v i fol. 
269.  
237. Seria el magistrat del Consell Jeroni Roca que el 9.II.1559 apadrinava Marianna Paula 
Llàtzera Joana Raset i Frasquet? ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f. En 
son testament de 8.VII.1554 —AHG, Notaries de Girona, GI-5/619, fol. 123r-126r (esborrany i 
versió neta)—, Roca encara no ostentava aquesta dignitat. 
238. Vegeu algunes coordenades d’aquests individus: AHG, Notaries de Girona, GI-8/371, s. fol., 
testament del jurista Jeroni Roca jr. lliurat el 8.VII.1581 i obert el 9.IX.1581; GI-3/486, fol. 48v-
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exacte —que sospitem molt directe— entre aquests Roca i el Josep Roca que 

fóra membre del Reial Consell de Catalunya a partir de 1613. Tampoc podem 

reconstruir, tot i nombroses pistes indirectes, la via d’accés a l’alta magistratura 

règia del Principat que trobaren homes com el referit Josep, com Celidoni 

Valencas i com els membres del clan Fontanet referits pàgines enrera239.   

 

Aparentment Celidoni Valencas i Lluïsa Roca no deixaren fills al món240. Així, 

és possible que el jurisconsult pogués consagrar un cert temps a ocupar-se del 

nebot Bernat, fill primogènit de son germà Gaspar241 i de Marianna (Tagell?). 

Segurament li encaminaria les passes cap als estudis jurídics, fins assegurar-

se que obtingués el doctorat en ambdós drets el 4 de maig del 1584 després de 

formar-se a l’Estudi General de Lleida242. Dos anys més tard, podria 

acompanyar-lo el transcendental dia del seu matrimoni243 per fer-li més 

portadores les absències dels seus parents més immediats, el pare, la mare i la 

germana Marianna, que, en traspassar, havia deixat al món dels vius un vidu, el 

mercader Miquel Vedruna, i una filla, la Mariàngela Vedruna Valencas que 

s’esposaria amb el jurista Miquel Vives244.  

 

No és moment d’entristir-nos amb els difunts sinó de projectar noves vides: La 

noia amb qui el nostre Bernat Valencas es casaria cap al 1586 era Cecília de 

                                                                                                                                               
50r, testament de 28.IV.1594 de Jerònima Bas, la seva vídua —i germana d’Estefania Bas, 
muller del donzell Benet d’Alemany. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 13v, enllaç 
de 8.X.1590 del fill primogènit de Francesc i Jerònima Sarroca, anomenat Joan de Sarroca i de 
Paulau (sic, Palau), amb Mariàngela Abric, filla del doctor en ambdós drets Miquel Abric i de 
Contesina o Caterina ―dels quals parlem infra.  
239. Reservem la informació sobre aquest estudi i els seus resultats provisionals per a una 
pròxima ocasió. 
240. Així ho fan pensar les disposicions successòries de Lluïsa Roca de Valencas suara 
referides, que beneficien Lluís Sarroca, fill del nebot Joan Sarroca i, pel que fa a la casa de la 
plaça de l’Oli on vivia la causant, la neboda Maria Sarroca, que l’any 1607 consta com a vídua 
del donzell Gaspar de Foixà. 
241. Vegeu a AHG, Notaries de Girona, GI-08/370, s. fol., el testament de 16.VIII.1572 del 
mercader Gaspar Valencas. S’hi menciona un fill anomenat Francesc que possiblement no 
viuria massa anys. 
242. AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. 6r-7v.   
243. AHG, Notaries de Girona, GI-2/623, capítols de 13.XI.1586 amb motiu del matrimoni entre 
Bernat Valencas i Cecília de Raset. El familiar més immediat que acompanya Bernat a cal 
notari ―i no el deixaria sol a l’església, oi?― és l’oncle Celidoni, la qual cosa permet presumir 
que la seva mare, Magdalena, havia mort després de fer testament el 29.VI.1585 ―GI-5/764, 
fol. 194r-195r. 
244. Vegeu supra l’apartat Jaume Vives. 
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Raset, una jovincella d’uns quinze anys. Cecília no era una qualsevol, ni de bon 

tros. Era una de les filles petites del doctor en ambdós drets Pere de Raset 

(†1594)245 i de la seva esposa Marquesa Frasquet, filla a la seva vegada del 

jurista Iu Frasquet de Castelló d’Empúries246. Els Raset-Frasquet aconseguirien 

engendrar dos fills mascles ―només dos―, però visiblement cap d’ells no 

arribaria a l’edat adulta ni seguiria, en conseqüència, l’estela del pare247. Per 

tant, haurien de ser algunes de les set noies les que, a través d’aliances 

matrimonials, mantinguessin viu el llinatge en el món jurídic gironí. Coneguem-

les totes primer, i posteriorment les que més s’adiuen als nostres propòsits: 

Marianna (*1559), Paula (*1562), Àngela (*1563), Anna (*1564), Paula 

Marquesa (*1566), Narcisa (*1571)248 i la Cecília que ens ocupa, que presumim 

nascuda immediatament abans o després de Narcisa249. D’aquestes set, 

almenys tres s’esposarien amb advocats: Cecília, amb el Bernat Valencas que 

intentem contextualitzar; Marianna, amb el doctor en drets originari de Castelló 

d’Empúries Bernat Alzina250, i Paula Marquesa, amb Francesc Ferrer ―vegeu 

                                                 
245. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 71r (21.IX.1594). Raset seria enterrat als 
Predicadors.  
246. AHG, Notaries de Girona, GI-5/763, fol. 189v-191r: testament de 17.XII.1574 d’aquesta 
Marquesa.  
247. ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f., partida de bateig de Jeroni Narcís 
Andreu Raset (24.II.1557) i de Miquel Pau Raset (26.VI.1560). Deduïm que no es consolidarien 
en la vida adulta perquè no se’n fa menció en cap dels instruments notarials de la família citats 
en el present apartat.   
248. Vegeu les dades de bateig respectives i els noms complets de les noies ―en el text hem 
optat pels noms amb què creiem se les identificava comunament: ADG, RRPP, Sant Martí 
Sacosta de Girona, 1er LB, s. f., Marianna Paula Llàtzera Joana (9.II.1559), Paula Elisabet 
Antiga (29.III.1562), Jerònima Isabel Àngela Paula (15.IV.1563), Anna Paula Helena 
(28.VII.1564), Àngela Paula Rafela Dionisa Marquesa (12.VI.1566) i Narcisa (23 o 26.V.1571). 
249. La clàusula de renúncia dels beneficis de la minoria d’edat redactada al capdavall dels seus 
pactes nupcials citats unes notes enrera així ho fa pensar.  
250. Esbossem quatre notes sobre aquest Bernat Alzina. Fou autor d’una sentència arbitral que 
dictà el 3.III.1576 juntament amb Celidoni Valencas —l’oncle de Bernat Valencas— per 
pacificar les discrepàncies entre el donzell Montserrat de Palol, senyor del castell d’Arenys 
d’Empordà, i diversos pagesos del seu terme —P. NEGRE i E. MIRAMBELL, Sentencia arbitral 
dictada por los magníficos Celedonio Valencas y Bernardo Alzina..., en “AIEG” V (1950), p. 
237-263. L’any 1585 havia indignat el braç militar reunit a la Cort General de Catalunya de 
Montsó en no prestar-li l’assessorament jurídic que se li havia confiat: E. SERRA (coord.), Cort 
General de Montsó (1585) ―Montsó-Binèfar―: Procés familiar del braç militar, vol. 20 de TJC, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003, p. 128. És germà de Caterina Alzina, vídua Osorio, 
i de Francesc Alzina, sacristà major de l’església de Sant Feliu de Girona, als quals adjudica 
sengles marmessories en son testament de 11.XII.1601 i en son codicil de 16.XII.1601 ―AHG, 
Notaries de Girona, GI-6/653, s. fol.; un altre germà, el donzell Narcís Alzina, que havia arrelat 
a Sant Feliu de Guíxols, ja és difunt aleshores. En ses disposicions successòries Bernat 
menciona tres filles comunes amb la seva esposa: Anna Paula, Marianna i Flamínia. A AHCB, 
Arxiu del veguer, XXXIII-23 ―també ibidem, I-79, fol. 44v-47r―, hem localitzat el procés 
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infra. Almenys dues altres germanes advocarien per la salvació de la resta de 

la família al convent de Santa Clara. En definitiva, la centralitat d’aquest grup 

familiar en el món jurídic de Girona al tombant del segle XVII no necessita 

ulteriors proves. Ai làs! La influència i el prestigi de Bernat Valencas i Cecília 

Raset en la societat gironina251 no durarà massa: No arribaran a celebrar vint 

anys de casats a la casa del carrer Ciutadans. Bernat serà enterrat el 22 

d’octubre del 1603 i Cecília morirà ―son sepeli té lloc el 13 de juny del 

1604252― en el part del seu fill Narcís, pòstum de pare i de mare, per tant.  

 

Inicialment a aquesta malaurada parella no els beneeixen les deeses de la 

fertilitat i/o de la salut. L’any 1595, quan Cecília fa testament, es fa palès que 

encara no ha parit mai o que els fills que hagi pogut tenir no han estat 

viables253. Quan son espós disposa dels seus béns, vuit anys i mig més tard254, 

ja pot fer menció de dos descendents de poca edat, Bernat jr. i Maria. Com 

hem avançat, a aquests se’ls sumarà un tercer plançó a mitjan 1604. Aquest 

darrer serà el que seguirà els passos professionals del pare i obtindrà el grau 

de doctor en ambdós drets255. Com a tal, adquirirà el dret d’endur-se la 

                                                                                                                                               
original de l’adjudicació ―millor dit, la reassignació―, tramitada amb gran celeritat el 
17.VII.1612, de l’herència d’Alzina a favor de la segona de les dites filles, Marianna, aleshores 
vídua del ciutadà honrat gironí Rafel Joan Campmany i Descoll ―coneixem una part de llurs 
capítols matrimonials de 14.III.1603 a través de Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament 
de Girona cit., vol. III, p. 1465-1467 (doc. 1908); ibidem, p. 1700 (doc. 2218), es menciona son 
testament de 16.IX.1641, com a vídua d’un segon marit, Manel de Santdionís. La reassignació 
de 1612 a què ens hem referit s’endegaria i es consumaria la setmana següent a què la filla 
primogènita de Bernat, l’Anna Paula, sense descendència, deixés aquest món ―i, naturalment, 
son marit Pere Pau de Ribes i de Terrades, domiciliat a Palamós. Potser fou pel fet de residir a 
Palamós que, a l’hora d’afrontar deutes cada cop més opriments, es desfarien progressivament 
dels seus drets sobre l’antiga casa Alzina al carrer de Sant Llorenç de la Força Vella? Catàleg 
de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona cit., vol. III, p. 1469-1470 (doc. 1913 i 1914) i 
1485-1486 (doc. 1934).  
251. Bernat Valencas sr. serà insaculat en la quarta de les vint bosses d’oïdor reial de la 
Diputació del General corresponents a Girona des del 15.V.1595 fins al 15.V.1604: ACA, 
Generalitat, G-81/2, fol. 460r. 
252. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 3v i 9r. Els cossos dels esposos reposaran 
plegats al convent dels Predicadors.  
253. AHG, Notaries de Girona, GI-2/751, fol. 73v-75v (27.II.1595).  
254. Ibidem, fol. 64r-66v (21.X.1603).  
255. J. M. LAHOZ, Graduados catalanes cit., p. 217, aprenem passes intermitges del seu procés 
de formació: a la Universitat Sertoriana d’Osca obtindria el batxillerat en lleis el 24.IV.1620. 
AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. [41]r-[43]v, ens assabenta 
que la dignitat doctoral li seria atorgada el 25.IX.1622. 
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biblioteca i altra documentació jurídica del progenitor256. Visiblement aital 

concessió es materialitzarà: Quan el jove Narcís mori l’any 1638, a la seva casa 

ubicada al carrer de la Barca ―amb finestres sobre el riu Onyar, als peus de 

l’església de Sant Feliu, prop de l’anomenat hostal de Sant Ramon― s’hi 

inventariarà “una llibreria en la qual hi ha uns testos vells y tres llibres de testos 

més nous y de differents authors, moltas lecturas, y los tractats en dotse 

volums, consells, nou tomos de repetitions, y tot en summa, entre alguns de 

petits, són tres-cents sexanta-sinch llibres, havent-n’[h]i alguns de dobles, los 

quals estan posats en tres estants, y alguns, per no caber-hi, posats en pila”257. 

 

Versemblantment les relacions entre en Bernat jr. i el seu germà petit no foren 

òptimes ―avui potser diríem que Bernat, en son subconscient, culpava Narcís 

de la mort de la mare comuna. Només cal adonar-se dels dos pics en què, l’any 

1626 i el 1632, es veieren obligats a signar concòrdies sobre drets successoris 

per posar fi a plets que els enfrontaven davant la Reial Audiència de Catalunya. 

El 1644 encara trobem els marmessors testamentaris de Narcís arribant a 

pactes amb el germà gran, la qual cosa indicaria un incompliment dels acords 

previs258.  

 

Bernat jr., de fet, tot i la seva influència259 i els seus vincles per via matrimonial 

―el 1613 s’esposa amb Pràxedes Vives Vedruna260―, està relativament poc 

present en la societat gironina261. Viu bona part de la seva vida adulta entre 

                                                 
256. El testament referit dues notes enrera incorporava la clàusula següent: “Si acàs tindré dos 
fills homes y algú de aquells voldrà ésser jurista, no volent-ho ésser lo fill mascle que ab mon 
present testament instituesch hereter, en tal cas dex tota ma libreria y papés, salvo los libres de 
comptes, al tal fill que jurista serà o doctorat en leys <h>o cànones.”  
257. Narcís Valencas fou enterrat als Predicadors el 6.IV.1638 ―ADG, RRPP, Sant Feliu de 
Girona, 6è LMO, fol. 126v. L’inventari dels seus béns es troba a AHG, Notaries de Girona, GI-
9/565; s’inicià el 14.IV.1638. 
258. Ibidem, GI-2/797, s. f. (5.III.1632). Malauradament no es conserven rastres dels acords de 
9.XII.1626 ni de 4.X.1644 ―vegeu GI-2/784 i GI-9/524 respectivament. 
259. Vegeu-lo actuar com a batlle durant el trienni que comença per Carnestoltes del 1623 al 
capítol IV.6 del present treball. 
260. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 358v (26.XI.1613).   
261. Això no li impedeix ésser insaculat en places reservades als gironins del llibre de l’ànima de 
la Diputació del General, la quinzena d’oïdor reial entre el 15.VII.1620 i el 15.V.1633 i la setena 
de diputat reial a partir d’aquesta darrera data: ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 362r i 471r. 
Després de la intervenció governativa de 1654 sobre les bosses de les institucions catalanes 
―vegeu el subcapítol IV.6.5―, manté intactes les seves opcions des de la sisena plaça de 
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Vilamalla262 i Barcelona, d’on adquireix la condició de ciutadà honrat (que 

acumula a la gironina). El cadàver de la seva Pràxedes, per exemple, serà 

portat de la capital catalana per ser enterrat a Girona, prop dels seus 

parents263. Narcís Valencas, per la seva banda, romandrà a la ciutat de l’Onyar, 

on menarà una vida una mica més atzarosa que la del germà gran264. Malgrat 

no passar per la vicaria, deixarà al món un fill natural i homònim, i no pas en les 

millors condicions: En son testament deixarà ordenat que algú es cuidi de 

posar-lo a servir en alguna casa bona i no li llegarà més que un parell de 

vestits, sis camises i altres drapots265. Per a la resta dels seus béns acumulats 

en vida, alguns d’ells d’aparença força luxosa, Narcís manarà que es venguin a 

l’encant públic per satisfer els seus nombrosos deutes i, subsidiàriament, 

perquè se li diguin misses. Una picada d’ull no exempta d’ironia per congraciar-

se amb el germà gran tanca les últimes voluntats. Li suplica “tinga per a bé esta 

mia dispositió y contra de aquella no fasse ni innove cosa, com sàpia ma 

voluntat, que si jo tinguera tot lo [h]y dexara, y saber sa mercè ja los dèbits jo 

dech, per haver-los-hi comunicat, que és cert Nostre Senyor en esta vida o en 

l’altre le [h]y esmenarà, perquè ma ànima no se’n vaja carregada de mos dèbits 

y obligations”.  

 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona: 

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies que l'afavoriren: 

El primer dia de gener de 1590 Bernat Valencas sr. fou extret a sort com 

a jurat en cap de la ciutat de Girona. Es postulà com a candidat per 

ocupar el lloc d'advocat municipal que quedava vacant aquell any. Com 

                                                                                                                                               
diputat dels gironins, d’on el treuen, per mort, el 15.VII.1659  ―ACA, Generalitat, G-81/5, fol. 
361r. 
262. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, la carta de 3.I.1628 per comunicar-li que ha estat 
extret a sort per exercir com a jurat en cap de Girona se li envia a Vilamalla. 
263. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 118v (7.V.1636). 
264. Narcís també accedirà a les bosses del llibre de l’ànima de la Diputació, concretament a 
una d’oïdor reial —la catorzena de les assignades a gironins— entre 15.V.1625 i 15.VII.1638. 
ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 470r. 
265. AHG, Notaries de Girona, GI-9/560, fol. 49v-51v (4.IV.1638). L’hològraf és a GI-9/564. 
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no podia ser altrament, ell mateix i els seus tres companys d'equip 

acceptaren la proposta266.  

 

Vicissitud laboral remarcable: 

Vegeu supra el mateix apartat en relació a Antoni Tarroja. 

 

Final de les seves funcions: 

Sense cap mena de dubte Bernat Valencas deixà el càrrec de jurista de 

Girona el 31 de desembre de 1591, quan expirà el bienni per al qual 

havia estat proveït.  

 

 

Llàtzer Saconomina (1592-1604) [†1629] 
 

Referències biogràfiques bàsiques267  

 

Llàtzer nasqué de la unió del ciutadà Jaume Saconomina i de Caterina 

Paula268. S’inscriuria, així, en una línia secundària dels descendents del 

mercader Pere Saconomina269 —la principal correspondria a son oncle Pere, 

progenitor, entre d’altres, del Jeroni Saconomina que ens llegà unes riques 

                                                 
266. Malauradament no hem sabut trobar constància documental d'aquest procés d'elecció. Sí 
tenim, però, proves de què Bernat Valencas exercí com a advocat de la ciutat des de 1590, per 
exemple, AMGI, Comptes del clavari, lligall 23, llibre del clavari major del bienni 1589-1590, fol. 
75r. Ibidem, la retribució de 1589 havia estat per a Francesc Ferrer. 
267. També al present apartat s’hi contenen moltes informacions que s’han obtingut del 
creuament de diverses dades i, per tant, poden no anar acompanyades de notes a peu de 
pàgina amb cites arxivístiques particulars. 
268. El testament de 12.VI.1593 de Jaume Saconomina es troba a AHG, Notaries de Girona, GI-
3/486, fol. 52r-53r i a GI-3/487, fol. 213r-215v.  
269. Ens plau aixecar acta d’una troballa esplèndida per a qui vulgui reconstruir l’arbre 
genealògic d’aquest Pere Saconomina: Molts dels seus ascendents cognominats Conomines, 
residents a Barcelona fins a la segona meitat del segle XV, apareixen referits amb les 
respectives vicissituds vitals en una informació rebuda a principis del segle XVII a la cort del 
veguer de la capital catalana. AHCB, Arxiu del veguer, I-78, fol. [322]r i [molts] s. N. 
CASTELLS, Els moviments migratoris en la Catalunya moderna. El cas de la immigració envers 
la ciutat de Girona (1473-1576), dins de “[Actes del] Primer Congrés d’Història Moderna de 
Catalunya”, vol. I, Barcelona, Edicions de la UB, 1984, p. 65-74, esp. p. 66-67, ha 
contextualitzat la instal·lació d’aquest llinatge notable a Girona en unes polítiques impulsades 
pels jurats a partir de 1473 d’atracció demogràfica a través de franqueses fiscals. 
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memòries ara editades sobre la Girona del segle XVI i de principis del XVII270. 

La infància de Llàtzer, en una casa al Mercadal, seria compartida amb els 

germans següents: Pere ―l’hereu, suposem―, que es casaria amb Maria 

Vives271; Elisabet, que ho faria amb el donzell Joan Baptista Despuig, domiciliat 

a Corçà i a Girona; Clara, que viuria un primer matrimoni molt efímer amb el 

notari Andreu Vilaplana272; Paula273, que s’uniria amb el mercader Francesc 

Moler. Versemblantment a taula hi seuria una altra germana, una Montserrat 

que s’esposaria amb Miquel Vedruna274.  

 

El nostre Llàtzer Saconomina es doctorà en drets el 24 de gener del 1582 com 

a colofó als seus estudis a Bolonya275, circumstància que parla del potencial 

econòmic dels seus pares i de la llur determinació per assegurar-li els mitjans 

per defensar-se en una societat que coneixia una autèntica inflació en el 

nombre d’advocats. Ja tornat de la península Itàlica, l’any 1585 el jove es 

comprometria276 i es casaria amb Marianna Bahurt i Renart (*1568)277. La unió 

podia resultar fructífera, almenys sobre plànol, puix els respectius pares hi 

aportarien diverses cases i horts contigus situats a la zona del Mercadal, 

concretament a l’antic carrer Bonaire ―després Figuerola. Marianna era la filla 

gran d’un nucli familiar de primer ordre a Girona, en el qual ens deturem, ni que 

sigui per lamentar un interessant cas de mala fortuna i/o de patrimoni 

malaguanyat. 

 
                                                 
270. El curador de les memòries del cosí germà del nostre protagonista fou A. SIMON i 
TARRÉS, Cavallers i ciutadans cit. Algunes de les anotacions que s’hi llegeixen fan referència 
expressa a Llàtzer, per exemple p. 193, 205, 208, 219, 220, 222… Més enllà d'aquestes dades 
precises, el text sencer és un bon testimoni del quadre de vida social i familiar de l'advocat 
gironí que ens ocupa. El trobem ubicat en el seu marc genealògic a J. BUSQUETS, La 
Catalunya del Barroc vista des de Girona cit., vol. I, p. 99. 
271. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 5è LMO, fol. 192v (4.V.1583). 
272. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 3v (25.IV.1588). En el testament de 
12.VI.1593 del pare de Clara aquesta ja apareix com a vídua. Andreu Vilaplana degué morir 
poc després de les noces, puix a AHG ―Notaries de Girona, GI-1―, no es custodien sèries 
documentals seves més enllà del mateix 1588. 
273. En trobem un testament de 10.VI.1606 ibidem, GI-6/653, s. fol.  
274. De Montserrat no en donem fe a través de troballes nostres sinó de J. BUSQUETS cit., qui, 
en canvi, no dóna cap testimoni d’Elisabet Saconomina. 
275. AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. 16r-17r. 
276. Trobem els capítols matrimonials a AHG, Notaries de Girona, GI-1/820 (24.VI.1585).  
277. Versemblantment és la Marianna Ponça Francisca batejada el 17.II.1568 ―ADG, RRPP, 
Catedral de Girona, 2on LB, fol. 109r. 
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L’any 1561 el mercader Narcís Bahurt ―fill de Joan i Caterina― i Marianna 

Renart (†1607) ―filla del notari Miquel Renart i de Lluïsa Solís278― havien 

establert les bases per a una convivència familiar futura prometedora279. La 

seva llar, al carrer Albereda, coneixeria un mínim de sis fills amb una certa vida 

activa: la Marianna de qui ja hem fet menció; Anastàsia o Estàsia (*1569)280, 

que es casaria amb Francesc Desgüell; Narcís, el primer mascle que apuntava 

a hereu, el qual morí el juny de 1587 ―només tres mesos abans del traspàs 

del pare―281; Montserrat (*1582)282, que l’any 1599 esposaria el doctor en 

ambdós drets Andreu Barrot, de qui parlarem unes pàgines més avall283; Isabel 

Joana; finalment, Francesc (*1587/88?), pòstum de pare284, que s’uniria amb 

Maria, la filla del jurisconsult Francesc Ferrer, i que acabaria dilapidant els béns 

del llinatge285.    

 

La Marianna Bahurt i Renart que centra el nostre interès seria crítica d’una 

forma molt explícita amb la descura amb què el seu germà petit, el consentit 

Francesc, hauria maltractat en la seva curta vida els béns rebuts dels 

progenitors comuns286. Els patrimonials no seran els únics maldecaps que 

portarien Marianna a estar dolguda. Les vicissituds dels descendents que li 

                                                 
278. Ens hem referit als Renart supra a l’apartat Joan Fontanet. De Marianna Renart en 
conservem dos testaments: AHG, Notaries de Girona, GI-1/837, fol. [28]r i s. (29.XI.1571) i GI-
1/939, fol. 135v-137v (19.IV.1607). Aquest darrer seria obert el 24 del mateix mes, amb la 
causant difunta. 
279. Signaren capítols matrimonials el 4.XI.1561, dada que obtenim indirectament de la 
concòrdia de 21.II.1625 a la qual fem referència infra. 
280. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LB, fol. 119v (7.IX.1569).  
281. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 24v (5.VI.1587) i fol. 26r (18.IX.1587). 
Ambdós serien enterrats al Carme. Vegeu el testament i el codicil del pare a AHG, Notaries de 
Girona, GI-1/838, fol. [131]r-[138]v (4 i 6.IX.1587). 
282. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LB, s. f. (23.III.1582).  
283. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 46v (12.XII.1599). Sobre Andreu Barrot, 
vegeu infra un apartat específic. 
284. La concòrdia de 21.II.1625 cit. ens corrobora la condició de pòstum d’aquest fill. 
285. El testament de Francesc Bahurt es troba a AHG, Notaries de Girona, GI-2/752, fol. 147v-
148v (5.IX.1609). Els seus capítols matrimonials amb Maria Ferrer són ibidem, GI-2/715, s. f. 
(14.XI.1605). Sobre Francesc Ferrer, vegeu infra. 
286. L’instrument més il·lustratiu en aquest sentit és la concòrdia que Marianna Saconomina (i. 
e. Marianna Bahurt de Saconomina) signa el 21.II.1625 amb sa cunyada Maria Ferrer, vídua de 
Francesc Bahurt ―AHG, Notaries de Girona, GI-3/550. Ibidem trobem altres actes notarials que 
reflecteixen una catarsi força tardana de drets successoris dels descendents de la casa Bahurt-
Renart. 
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engendraria Llàtzer Saconomina no convidarien precisament a una plètora de 

felicitat... 

  

La malaurada pèrdua dels registres parroquials del Mercadal impedeix 

resseguir bé la línia successòria dels Saconomina-Bahurt, per bé que múltiples 

actes notarials ens permeten omplir força el buit287. Llàtzer i Marianna tindrien 

com a mínim set fills, en un ordre similar a aquest288: Magdalena, Rafel, 

Ramon, Jerònima, Emerenciana, Francesc i Estefania. Magdalena es casaria 

l’any 1606 amb el doctor en ambdós drets Francesc Prats289. Moriria poc temps 

després, per la qual cosa el seu vidu buscaria consol en Rafela Andreu i en 

Maria Escura290. Ramon també moriria relativament jove; el sobreviurien dues 

filles, Maria Magdalena ―coneguda com Maria― i Victòria. Jerònima, que 

prendria per marit el donzell Ramon de Bas, es convertiria en un puntal de la 

família. Emerenciana potser s’encaminaria cap a la vida religiosa, concretament 

cap al convent de Santa Clara, on prendria el nom de sor Maria? ―o hi ha una 

altra germana monja?. Francesc, nascut després del 1607, es convertiria en 

l’hereu del nucli ―tot i que no ens consta com a jurista291. Hores després de 

què morís el seu pare ja apareix gestionant els que havien estat els seus 

béns292! Finalment, Estefania no hi és del tot. L’encàrrec testamentari matern 

dirigit a Jerònima de què no li falti mai mai de res així ho fa pensar.  

                                                 
287. A més dels documents fins ara referits, al lector li interessa conèixer els següents: AHG, 
Notaries de Girona, GI-3/487, fol. 215v-218r, primer de testament de Llàtzer Saconomina 
(12.VI.1593 ―testà immediatament després que el seu pare, cit. supra―); GI-5/923, fol. 118v-
121r, segon i darrer testament de Llàtzer (30.XI.1629); ibidem, fol. 115r-118r, darrer testament 
de la seva esposa Marianna (26.V.1626); GI-9/413, fol. 297r-298v, testament previ de la 
mateixa (31.III.1607).  
288. Advertim que aquest llistat de descendents dels Saconomina-Bahurt que hem pogut 
elaborar a partir d’abundant documentació notarial no concorda del tot amb el que apareix a J. 
BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona cit. Allí s’atribueixen a Llàtzer tres 
filles ―Lluïsa, Isabel i Jacinta― de qui nosaltres no tenim notícia. Per contra, s’ignoren un 
Ramon, una Emerenciana i una Estefania dels quals tenim plena certesa. 
289. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 319r (29.XI.1606). Els pactes nupcials 
daten de 17.X.1606 ―AHG, Notaries de Girona, GI-2/719. 
290. Vegeu supra l’apartat Pau Escura.  
291. En son testament de 1593, Llàtzer Saconomina, que aleshores només tenia un fill mascle 
―Rafel―, li encomanava el següent: “En cas que Nostre Senyor me acomane altre fill y aquell 
tindrà ganes y volrà studiar lleys o altres facultats, en tal cas grave a mon hereu baix scrit [i. e. 
el dit Rafel] que sia obligat en pagar-li tot lo que dit altre segon fill meu tindrà menester per 
passar avant y acabar sos studis.” Rafel traspassà i Francesc visiblement es dedicà a remenar 
diners i no pas a fer d’advocat.  
292. AHG, Notaries de Girona, GI-5/891, s. f., instruments de 1 i 3.XII.1629.  
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El 1627 els Saconomina-Bahurt viuen amb intensitat un esdeveniment del seu 

entorn familiar immediat que creiem oportú ressenyar: Acullen a la seva casa 

del carrer Ciutadans, protegida pels tres coloms blancs sobre un fons vermell 

de l’escut del llinatge293, la lluïda cerimònia matrimonial entre Josep Moler i la 

neboda Maria Barrot294. La criatura és òrfena de pare i mare; de ben segur 

agrairà que els oncles la tractin gairebé com a una filla. De fet, en una llar com 

la de Llàtzer Saconomina on els descendents directes van desapareixent 

progressivament del mapa, cal mimar amb especial cura els nebots i renebots 

―les substitucions previstes en testament són una altra forma especialment 

visible de cuidar-se’n.  

 

L’any 1629 és un any funest per als protagonistes d’aquest capítol: Llàtzer i 

Marianna perden la seva estimada ―per bé que desvalguda― Estefania, i, en 

qüestió de pocs mesos, les seves pròpies vides. Reposaran tots plegats al vas 

familiar del Mercadal295. Per disposició expressa del patriarca difunt, els béns 

que haurà deixat no es podran emprar com a garantia als arrendaments de 

bolles del General296 ni a l’assumpció d’oficis públics: Una reserva indicativa 

dels temors que suscitava el tarannà i les activitats de l’hereu i altres parents 

pròxims? 

 

 

 

 
                                                 
293. Sobre les armes dels Saconomina i altres atributs i dignitats de la família, vegeu AHCB, 
Arxiu del veguer, I-78, fol. [322]r i s. cit.  
294. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 395r (11.IV.1627). Ens corroboren la 
centralitat d’aquesta celebració en la vida social gironina de l’època les presències del vicari 
general de la diòcesi, Narcís Frigola, el propi Llàtzer Saconomina i son fill Francesc, el doctor 
en ambdós drets Llàtzer Amat, Jeroni Real de Fontclara i altres com a testimonis.  
295. Ibidem, fol. 95v (28.II.1629), fol. 97v (13.IX.1629, Marianna) i fol. 98v (2.XII.1629, Llàtzer). 
Malgrat la pèrdua de l’esposa i les poques forces que li deuen quedar, Llàtzer Saconomina no 
descuida els afers del patrimoni: Una setmana després d’enterrar Marianna el trobem signant 
arrendaments a cal notari, AHG, Notaries de Girona, GI-10/454 (21.IX.1629). Ja sabem de qui 
havia après el fill Francesc!  
296. La redacció d’aquesta clàusula i d’altres anàlogues confirma l’encert de la intuició d’A. 
JORDÀ, Els ingressos fiscals de la Generalitat de Catalunya a la segona meitat del segle XVII, 
en “EHDAP” X (1982), p. 163-203, esp. 171, en la distribució de rols entre barcelonins i 
individus de la resta de Catalunya a l’hora d’arrendar la gestió de l’exacció dels drets del 
General. Sobre aquesta qüestió, vegeu la subsecció IV.8.3.3.B.5). 
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Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona: 

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

4.I.1592. Els jurats de Girona, servint-se del mandat que tenien rebut del 

Consell General, designaren Saconomina com a advocat de la ciutat per 

a un període de dos anys297. Cinc mesos després que comencés el seu 

aconduïment tingué lloc l'assemblea municipal mencionada en l’apartat 

Joan Fontanet amb què s'instaurà la contractació indefinida dels juristes 

a partir del primer de gener de 1593. Llàtzer Saconomina fou l’altre 

escollit per beneficiar-se del nou règim298. Per tant, ja no estaria subjecte 

a intermitències en la seva labor de patrocini a la ciutat299. 

 

Final de les seves funcions:  

4.III.1604, data en què renuncià al càrrec300. Suposadament ho féu per 

estar implicat en la causa dels ciutadans de la mà major de la qual hem 

parlat en relació a Jaume Vives301. En tot cas, fou reaconductat a partir 

de 1612 ―vegeu infra. 

 

 

Francesc Ferrer (1605-1608) [†1608] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Advertim que els apunts biogràfics que iniciem obligaran l’atent lector a 

refrescar les informacions recollides en els paràgrafs precedents, perquè 

Francesc Ferrer participava des de son naixement ―i es consolidà amb els 

                                                 
297. AMGI, MAM 194, fol. 8v-9r.  
298. Ibidem, fol. 41v-43v, acta del Consell General gironí de 13.V.1592.  
299. Ja havia exercit com a advocat municipal, per exemple, l’any 1588: AMGI, Comptes del 
clavari, lligall 23, llibre del clavari major del bienni 1587-1588, fol. 75r. Se li satisféu el sou 
corresponent al dit 1588 el 13.III.1589.  
300. AMGI, Comptes del clavari, lligall 24, llibre del clavari major del bienni 1603-1604, fol. 48r: 
Indica que el 3.I.1605 es pagaren dinou sous a Saconomina per la porció del salari anual de 
1604 del qual era mereixedor per haver servit la ciutat entre 1.I i 4.III. 
301. Vegeu supra. De fet, el Consell General de 1.I.1603 també s'havia plantejat la possibilitat de 
retirar-li el càrrec d'advocat a Saconomina. 

597



anys― en el món relacional dels Ferrer ―naturalment―, els Bahurt, els Barrot 

―indirectament―, els Raset, els Valencas... Vegem-ho amb precisió. 

 

Pel que fa a naixement: Al jove Francesc el presumim amb una certa cautela302 

elevat a la casa de Joan Ferrer i de Narcisa Bas. En parlar de Joan Ferrer ens 

referim al fill d’un mercader homònim i de Caterina Bahurt, una germana gran 

del cèlebre Narcís Bahurt. El pare del nostre protagonista mantindria una 

relació molt cordial amb sa germana Caterina, l’esposa del mercader bisbalenc 

Miquel Antic Barrot303.  

 

Pel que fa al creixement i desenvolupament social: Francesc fa dues passes 

fermes per aconseguir un ancoratge satisfactori en el món jurídic gironí de la 

seva època. D’una banda, es doctora en dret el 31 de juliol del 1585 després 

d’estudiar a Lleida304; per altra part ―potser millor encara―, pren per muller 

Paula Marquesa Raset (*1566), la filla del ciutadà i doctor en ambdós drets 

Pere Raset i de Marquesa Frasquet. A través d’aquest vincle, consolida els 

llaços familiars amb el també advocat Bernat Valencas, casat amb Cecília de 

Raset ―passa a tenir-lo de cosí germà alhora que de cunyat305― i n’estableix 

amb el jurista originari de Castelló d’Empúries Bernat Alzina, casat amb la 

primogènita Marianna Raset.  

 

                                                 
302. Declarem obertament que aquesta hipòtesi genealògica té un punt feble: L’edat pupil·lar 
que s’atribueix a Francesc Joan Ferrer ―aparentment el fill gran de Joan― en el testament de 
26.V.1585 citat infra, en un moment en què l’advocat Francesc que ens interessa estaria a punt 
d’obtenir el doctorat en dret.  
303. Reconstruïm els ascendents de Francesc Ferrer a partir dels següents documents: AHG, 
Notaries de Girona, GI-01/838, fol. [47]r-48[r], testament de 7.X.1576 de Caterina Barrot 
(Caterina Ferrer de Barrot) i fol. [144]r-[145]v, testament de 26.V.1585 de Joan Ferrer ―mort en 
qüestió de mesos, perquè a Gi-1/859, fol. 1088, hi ha l’inventari post mortem dels seus béns 
iniciat el 21.X.1585.  
304. AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. 3r-4r.  
305. Bernat Valencas parla de Francesc Ferrer com a cosí germà en son testament de 
21.X.1603, AHG, Notaries de Girona, GI-2/751, fol. 64r-66v. Ibidem, GI-5/764, fol. 194r-195r: 
Magdalena, la vídua de Gaspar Valencas, en son testament de 29.VI.1585 es refereix al mateix 
Francesc Ferrer com a nebot. A més de parents, Valencas i Ferrer compartirien parers en 
qüestions cabdals de la vida política gironina, per exemple l’any 1601 ambdós s’alinearien en el 
bàndol d’opositors a l’ingrés dels nobles al govern municipal; Valencas s’hi mantindria amb 
tossudament, Ferrer se n’acabaria desvinculant —J. BUSQUETS, Les ciutats catalanes de 
l’Antic Règim cit., p. 426-427 i 436-437.  
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Francesc i Paula Marquesa tenen llur residència al carrer Ciutadans, prop la 

plaça del Vi ―a la qual s’instal·laran ulteriorment306. Els coneixem un mínim de 

nou fills, sovint en circumstàncies luctuoses: Un albat anònim (†1584), Cecília 

(†1586), Francesca (†1588), Maria (*1588), Jerònima (*1592), Àngela (1595-

1597), Anna (1599-1600), Francesc Jeroni Ramon (*1601) i Magdalena 

(*1605)307. El nostre advocat aconsegueix per a una d’aquests una aliança 

matrimonial gens novedosa i molt oportuna per mantenir el clan en els rangs 

socials tradicionals i preminents de la Girona moderna: Cap al 1605308 casa la 

filla Maria amb el seu cosí llunyà Francesc Bahurt ―a qui no hem pogut 

dedicar termes molt elogiosos a l’apartat Llàtzer Saconomina―, el noi petit de 

Narcís Bahurt309, de qui és també pòstum, i de Marianna Renart. Així, Maria 

Ferrer pren un rol homòleg al d’altres sobrevinguts del nucli Bahurt-Renart com 

són Llàtzer Saconomina o Andreu Barrot. Francesc Ferrer mor el 9 d’agost del 

1608 ―vegeu-ne les referències tot seguit en el context professional, on per 

raons conjunturals resulten més colpidors―, i per tant queda en mans de la 

seva vídua la col·locació adequada d’altres descendents: A fe que se’n surt 

amb nota, puix Jerònima acaba casada amb el ciutadà honrat Joan Agustí 

Savarrès (†1632)310, de qui engendra un mínim de quatre fills311, i la petita 

Magdalena s’uneix amb el noble Jeroni de Santdionís ―de l’aliança en neix 

Emmanuel312.  

 

 

 
                                                 
306. El trasllat es produeix entre l’any 1588 i el 1597, a tenor de la documentació citada en la 
nota següent. 
307. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 7v (3.XI.1584), fol. 17v (8.II.1586), fol. 29r 
(16.II.1588), fol. 89v (12.XI.1597), fol. 108r (29.VI.1600). Ibidem, 3er LB, fol. 7r (9.X.1588), fol. 
24v (11.IX.1592), fol. 41v (2.XII.1595), fol. 63v (21.XI.1599), fol. 75r (28.VI.1601), fol. 111v 
(22.VIII.1605). 
308. Vegeu els capítols matrimonials de 14.XI.1605 a AHG, Notaries de Girona, GI-2/715, s. f. 
309. Al principi d’aquesta nota biogràfica indicàvem com Francesc Ferrer hauria estat un nét de 
Caterina Bahurt, la germana gran de Narcís.    
310. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 24v (13.VIII.1632). El 15.V.1633 el seu nom 
seria extret de la setzena plaça d’oïdor reial reservada a gironins ―ACA, Generalitat, G-81/2, 
fol. 472r―, on havia accedit el 15.V.1613. 
311. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 4rt LB, fol. 37v (6.XI.1621), 54v (8.III.1624), 71r 
(10.VIII.1626) i 106v (31.VII.1630). 
312. Ho aprenem del testament de Jerònima Savarrès (i. e. Jerònima Ferrer i Raset de 
Savarrès), AHG, Notaries de Girona, GI-5/923bis, fol. 120v-124r (11.X.1636). 
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Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona: 

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

10.III.1605313, moment en què la ciutat de Girona s'activà per fer front a 

un plet que la vila de Figueres impulsava davant la Reial Audiència 

perquè pretenia que els seus habitants eren immunes de pagar les 

imposicions locals gironines314. Ferrer ja tenia experiència com a advocat 

ordinari del municipi315. 

 

Final de les seves funcions i causa per la qual les deixà:  

Darrers dies de juliol del 1608. El dia 22 del dit mes fou extret a sort 

diputat reial de la Diputació del General i decidí dedicar-se al nou càrrec 

de forma exclusiva316. Abans la ciutat de Girona no es decidís a 

rescindir-li l'aconduïment, Ferrer morí317. El pobre home no havia tingut 

ni quinze dies per assaborir la seva flamant posició política! 

 

 
 

                                                 
313. AMGI, MAM 208, fol. 39r. Ferrer fou contractat per exercir el càrrec durant l'any que estava 
en curs mitjançant una simple deliberació dels jurats gironins.   
314. Ibidem, fol. 30v-33r, acta del Consell General de 12.II.1605. En el tercer punt de la 
proposició els jurats palesaren la seva preocupació de què aquesta causa de Figueres no els 
causés alguna sorpresa poc grata: "Y si en dita causa no·s té lo cuydado que·s deu per part 
d'esta ciutat en deduhir de sa justítia, se rescele no·s rebe alguna encontra". 
315. Vegeu la part final del subcapítol III.2.3.  
316. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. III, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1996, 
p. 598, Francesc Ferrer presta el seu jurament com a diputat el 1.VIII.1608. AMGI, MAM 211, 
fol. 116v: acta del Consell General de 5.VIII.1608 en què s'acorda contractar un nou advocat 
per a la ciutat de Girona puix Francesc Ferrer, "per ésser exit deputat del present principat de 
Cathalunya, després de la nova de sa extractió no vulgué fer més negossi".  
317. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. III cit., p. 598-599, ens informa puntualment de 
la mort de Francesc Ferrer el 9.VIII.1608 i els honors fúnebres que se li dedicaren a Barcelona. 
No recull el seu relleu com a diputat reial el catàleg de Pere Serra i Postius, habitualment atent 
a les vicissituds en els càrrecs del General, J. M. SANS i TRAVÉ i C. BALLART, El catàleg de 
Diputats i Oïdors de Comptes de la Generalitat de Catalunya (1359-1710) de P. S. i P., en 
“EHDAP” VIII (1980), p. 63-118, esp. p. 64 i 95. El llibre de l'ànima de la Diputació ens informa 
que el 14 d'agost del 1608 ja s'havia introduït un nou rodolí allà on hi havia hagut el nom de 
l’advocat gironí des del 15.V.1600, ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 359r.  

III.3. Advocats municipals a la pròpia ciutat



Antoni Tarroja (inactiu?, 1608-1610) [†1614] 
 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona: 

 

Data de la seva designació i circumstàncies en què es produí:  

2.IX.1608318. Els jurats gironins el proveiren de forma interina en la plaça 

que Francesc Ferrer havia deixat vacant en morir. Així, Tarroja passava 

a assessorar l’executiu municipal de forma global i no solament sobre els 

afers tocants a la comissió dels Estudis Generals319.  

 

Final de les seves funcions:  

11.I.1610. Se li revocà la confiança perquè havia incorregut en alguna 

sanció judicial que comportava la pena d'infàmia320. Presumim que el 

seu desnonament en aquella data fou merament formal, Tarroja no devia 

haver tingut massa ocasions de dedicar-se al municipi. Altrament aquest 

darrer no hauria recorregut a interinitats com la que veiem a continuació. 

 

 

Jaume Vives (interí, 1609) [†1620] 
 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data de la seva designació i circumstàncies en què es produí:  

15.I.1609321. Fou contractat pels jurats per a un any322. Recordem que 

Jaume Vives ja havia treballat per a la ciutat de Girona entre 1598 i 1603 

―vegeu supra. 

                                                 
318. AMGI, MAM 211, fol. 131.  
319. L’aconduïment de Tarroja per part dels jurats i la quarteta dels Estudis s’havia formalitzat, 
amb el consentiment del Consell General de Girona, el 5.VIII.1608 ―ibidem, fol. 116v. Rera 
l’establiment d’aquest vincle professional hi havia la impossibilitat de comptar amb Francesc 
Codina per les raons expressades supra en son apartat específic. 
320. Ibidem, fol. 131, nota marginal.  
321. AMGI, MAM 212, fol. 32v-33r.   
322. No tenim massa notícies de la seva activitat professional al servei de Girona. AMGI, MAM 
212, fol. 100r: Sabem que el 8.VII.1609 calia examinar un notari a la ciutat i, com Jaume Vives 
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Pau Vergés (interí, 1610) [†1611] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

A Pau Vergés li podem certificar almenys sis germans: Joan, Francesc, 

Jerònima323, Anna324, Narcisa ―que esdevindria esposa de l’escrivà major de 

la cort reial de Girona Bernat Castelló― i Josep Cerdà, que es guanyaria la 

vida fent de mercader325. La diferència de cognom d’aquest darrer respecte els 

demés es podria deuria a què fos un germà uterí o bé, menys probable 

estadísticament, a què hagués adit l’herència d’algú que l’obligava a canviar de 

llinatge. 

 

Algunes llacunes en els registres de baptismes de la Catedral de la dècada de 

1580 ens obliguen a creuar dades amb les actes d’enterraments per obtenir un 

esbós del llistat d’infants que animarien la llar del carrer Ciutadans, prop la 

plaça de l’Oli, on residirien el jurista Pau Vergés i la seva esposa Marianna: 

Anna (†1587); Tomàs (†1594)326; Anna Rafela, que el 1612 es casaria amb el 

doctor en ambdós drets Jeroni Clos327, fill del notari olotí Joan Clos i de la seva 

muller Joana328; Eleanor (*1593); Miquel (1594-1595)329; Jeroni (*1596), que, 

com el pare, exerciria d’advocat i assoliria la condició de ciutadà honrat de 

Girona330, i el 19.IV.1631 s’esposaria amb Rafela Castelló, filla del jurista 

                                                                                                                                               
n'era el padrí, calgué nomenar-li puntualment un substitut ―el jurista Sebastià Bosch― en 
l'ofici d'advocat municipal perquè sotmetés el candidat a les proves pertinents.  
323. Vegeu un testament de 16.I.1574 del mercader Joan Vergés ―AHG, Notaries de Girona, 
GI-3/317, fol. 145v-146r. 
324. El 1589 Pau i Anna signaven una concòrdia de la qual no podem afirmar res ―seria sobre 
drets successoris, com tant sovint s’esdevenia?― ja que el llibre notarial ―ibidem, GI-04/379― 
no conté dades i el manual corresponent s’ha perdut.  
325. Tenim notícia d’aquests Narcisa i Josep a través de les notes testamentàries de 24.III.1593 
que citem una mica més avall.  
326. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 23r (1.III.1587) i 69r (14.IV.1594). 
327. AHCB, Arxiu del veguer, XV-02: Inscripció de Jeroni Clos a la matrícula de jurispèrits del 
districte barceloní el 24.IV.1608, fent constar l’obtenció de les insígnies doctorals el 1.VI.1607. 
328. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 73v (25.III.1612). 
329. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 29r (20.VIII.1593), 37r (29.XII.1594 —1595 a 
l’època—); ibidem, 1er LO, fol. 75r (25.IX.1595).  
330. Figura com a doctor en ambdós drets i ciutadà honrat gironí en el nomenament de 
marmessors del testament de 11.X.1636 de la seva cosina Jerònima Ferrer, vídua de Savarrès 
—AHG, Notaries de Girona, GI-5/923bis, fol. 120v-124r.  

III.3. Advocats municipals a la pròpia ciutat



Francesc Castelló i de la seva segona esposa Mariàngela Andreu Cerdà331; 

Maria Narcisa (*1599)332. Molts dels fiolatges d’aquests plançons Vergés333 

correspondrien, per raons de parentiu, a membres de la família Cerdà i al 

cercle dels notaris i escrivans gironins, més que no pas a un entorn immediat 

de juristes334.  

 

Pau Vergés seria enterrat el 26 de juny del 1611335. La seva Marianna el 

seguiria trenta-dos mesos més tard336.  

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data de la seva designació i circumstàncies en què es produí  

14.I.1610. Se'l contractà de forma provisional, en espera que el Consell 

General de la ciutat el ratifiqués o designés un jurista alternatiu per al 

càrrec337. Tenim un parell d'indicis clars de què la ciutat, en aquell 

trencall de dècada, no tenia ben resolta la seva nòmina d'advocats 

ordinaris. Els jurats es mostraven vacil·lants a l'hora d'escollir els 

professionals que els havien d'assessorar i temptejaven diferents homes 

alhora... a més de Francesc Codina i de Pau Vergés, recorregueren als 

serveis de Miquel Abric i Llàtzer Amat338, de Sebastià Bosch, Andreu 

                                                 
331. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 44v (14.VIII.1596); ibidem, 1er LM, fol. 99v. Ja 
hem apuntat el vincle fraternal entre aquesta Mariàngela i dues altres esposes de juristes —
Rafela Camps (i. e. Rafela Andreu de Camps) i Narcisa Torrent (i. e. Narcisa Andreu de 
Torrent)— a partir del testament de Rafela de 1.IX.1629, AHG, Notaries de Girona, GI-2/834, 
fol. 133r-135v. 
332. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 64r (6.XII.1599). 
333. Entre els descendents del jurista que ens ocupa, tenim pendent d’ubicar un Pau Vergés que 
el 20.X.1630 obtindria el grau de doctor en lleis a l’Estudi General de Girona —qüestió 
remarcable (no necessàriament meritòria). E. C. GIRBAL, La Universidad Literaria (datos y 
documentos inéditos) [3er lliurament], en “RdG” XVIII (1894), p. 210-217, esp. p. 217. 
334. Qui vulgui reconstruir el cercle social de la família que ens ocupa pot estar interessat en el 
testament de 11.V.1583 (obert dos dies més tard) de Jaume Vergés i en el de 13.VII.1589 
d’Anna ―oncle i tia respectivament del nostre Pau: GI-6/652 i 653, s. fol. 
335. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 142v ―també Sant Feliu de Girona, 6è LMO, 
fol. 37v. Tenim localitzat l’esborrany d’un testament seu de 24.III.1593 ―AHG, Notaries de 
Girona, GI-3/487, fol. 208v-210v―, que sens dubte quedà anul·lat per un altre posterior puix no 
es traslladà al llibre d’escriptures. 
336. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 48v (8.II.1614). 
337. AMGI, MAM 213, fol. 15r. 
338. Ibidem, fol. 32v, acta d'una reunió celebrada el 1.III.1610 per aclarir alguns afers 
problemàtics sobre insaculacions. A mitjan 1612, ja superada formalment l’etapa d’interinitats, 
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Barrot i Joan Baptista Llorens339 ―tot seguit donarem les coordenades 

vitals d’aquests personatges―... Versemblantment Pau Vergés no fou 

mai confirmat pel Consell General ni exercí les seves funcions més enllà 

de l'any 1610340. No descartem que un problema greu de salut 

―recordem que l’enterren el 26 de juny del 1611― li impedís consolidar 

els compromisos professionals més recents. 

 

*** 

 

Trenquem momentàniament la regularitat de l’esquema del nostre treball per 

oferir unes notes biogràfiques breus dels juristes suara mencionats que 

col·laboraren de forma efímera amb el municipi gironí entorn de l’any 1610 ―i, 

ocasionalment, en altres moments de l’edat moderna que ens ocupa.  

 
Miquel Abric [†1613] 

Miquel, nét de Baldiri Abric i fill del notari Miquel Martí Abric341, obté el batxillerat en dret 

civil a Lleida i es doctora el primer d’abril del 1573342. Coneix la seva plenitud 

professional al darrer quart del segle XVI i a principis del XVII. Ell i la seva esposa 

Contesina o Caterina Cahors tenen diversos descendents, entre els quals subratllem 

Jeroni, que seguirà la professió del pare però no li donarà néts343, Joan Miquel, batejat el 

1 de gener del 1579 ―molt actiu socialment, si bé no heretarà l’ofici patern344―, i Joan, 

prevere i beneficiat de la Seu de Girona. Miquel Abric serà present en la vintena de les 

bosses d’oïdor reial de la Diputació del General reservades a gironins durant gairebé 

                                                                                                                                               
el municipi encara el tenia com a consultor —i també a un misser Sagrera— en relació al litigi 
desencadenat entre el mostassà i un peixater que aprovisionava el capítol de la Seu, AMGI, 
MAM 215, fol. 96r, acta del Consell General de 18.XI.1612 —vegeu l’apartat IV.5.1.1. 
339. AMGI, MAM 213, fol. 77v-78r, dictamen del dia 15.VI.1610 sobre qüestions gremials 
―disputes de precedència entre els sastres i els teixidors de lli i de llana en les processons. 
340. AMGI, Comptes del clavari, lligall 25, llibre del clavari major del bienni 1611-1612, fol. 48r: 
L'any 1611 només es paga el salari a Francesc Codina, no apareix ningú al seu costat.  
341. Sobre les activitats draperes, mercantils —sobretot formenteres— i notarials d’aquests 
avantpassats, X. TORRES, De senyors del drap a senyors de la terra: draperia i masoveria en 
la regió de Girona als segles XVI i XVII, dins de R. CONGOST i L. TO (cur.), “Homes, masos, 
història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)”, Barcelona, ILCC de la UdG i Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 229-268, esp. p. 250 i s. Vegeu una contextualització 
novelada dels Abric del segle XVI a J. PELLICER, Gironins a Menorca, Girona, CCG Edicions, 
2008, p. 153 i s.  
342. ACA, Cancelleria, registre 4701, fol. 184(bis)v-185v.  
343. AHG, Notaries de Girona, GI-2/834, fol. 72r-73r, testament de 25.X.1624 del doctor en 
ambdós drets i ciutadà honrat gironí Jeroni Abric. 
344. ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f.  

III.3. Advocats municipals a la pròpia ciutat



quaranta anys, fins al seu òbit, a principis de tardor de 1613345. La seva vídua serà 

enterrada el 30 de maig del 1619. El fill Joan Miquel la seguirà el 20 de gener del 

1630346. L’esposa d’aquest darrer, Maria Safont, li haurà donat almenys set fills, nascuts 

entre l’any 1611 i el 1627347. 

 
Llàtzer Amat [1571-1638] 

Llàtzer nasqué l’estiu del 1571 de la unió del mercader Joan Llàtzer Amat (†1582) i 

d’Anna Rafela Guilana (†1611), una filla del mercader Josep Guilana i d’Anna. Tenim 

notícia de cinc altres descendents d’aquesta parella: Narcisa, que el 1584 es casaria 

amb el mercader Miquel Bellsolà; Jerònima, que es convertiria en la segona esposa del 

mercader Miquel Macià Julià (vidu des del 1595), al qual deixaria sol per segona vegada 

amb almenys una filla, Anna, per cuidar; Joan Miquel Narcís Francesc (*1569); Dalmau, 

que s’integraria en diversos convents dels Predicadors catalans ―el barceloní de Santa 

Caterina, el de Tortosa, el de Lleida...―; finalment, el petit Bernat Rafel, que sortiria del 

ventre matern el setembre del 1582, després de la mort del pare.  

El nostre Llàtzer seguiria uns passos força comuns a l’època i apostaria per la carrera 

jurídica per promocionar-se en societat. Assoliria el doctorat en ambdós drets el dia de 

Ninou ―el primer d’any― del 1595 després de passar per l’Estudi General de Lleida. 

S’acabaria instal·lant prop de la Cort Reial de Girona amb la seva esposa Anna, filla del 

mercader Francesc Burguès i d’Anna, amb qui hauria signat capítols el gener del 1607. A 

través d’aquest matrimoni, Llàtzer adquiriria dos cunyats mercaders cridats a tenir un 

gran relleu en la Girona del segle XVII, Francesc Burguès jr. i Rafel Camps ―com a 

espós que seria de Mariàngela Burguès. 

Tenim certificats de forma fefaent nou descendents dels Amat-Burguès, nascuts entre 

1608 i 1629. Només tenim certesa de què quatre noies sobrevisquessin als seus pares 

―morts l’estiu del 1638 amb escassos dies de diferència―: Maria Amat Burguès, 

casada amb el doctor en drets domiciliat a Barcelona Josep Balet; la professa Maria 

                                                 
345. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 476r: la seva insaculació data del 13.XI.1574; la 
desinsaculació, a causa de la seva defunció, és del 15.VII.1614. La data precisa d’aital defunció 
(26.IX.1613) l’obtenim d’un encàrrec de misses fet en el testament de 29.IX.1628 de Joan 
Miquel, AHG, Notaries de Girona, GI-2/834, fol. 137v-145v ―advertim d’irregularitats en la 
foliació del volum. 
346. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 2v i 22r. Amb el seu traspàs, Joan Miquel 
perdrà el lloc que tenia assignat des del 15.VII.1608 en la 5ª bossa d’oïdor reial de la 
Generalitat reservada als gironins ―ACA, GI-81/2, fol. 461. També es perdrà l’ocasió d’exercir 
com a batlle, càrrec en el qual, en un context polític gens pacífic, acabava de ser proveït —
vegeu el subcapítol IV.6.6. 
347. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 177r, 194v; 4rt LB, fol. 6r, 26r, 46r, 61r i 74v. 
Aprofitem l’avinentesa per fer públic el goig d’haver coincidit a l’AHG i a l’ADG amb l’amiga 
Montserrat Moli i haver-hi pogut creuar dades i contrastar parers sobre alguna nissaga de la 
Girona moderna com els Abric. Malauradament, aitals experiències de col·laboració 
desinteressada són més l’excepció que no pas la regla.  
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Francisca; Anna; finalment, Narcisa Amat Burguès, que el 1643 es casaria amb un altre 

Rafel Camps, mercader348. 

 

Sebastià Bosch [†1626] 
El doctor en drets Sebastià Bosch es casaria al darrer quart del segle XVI amb Margarida 

Estrabau, la germana del Sebastià Estrabau de qui ja s’ha parlat. Tindrien una llarga 

llista de descendents, malauradament gairebé tots amb poc futur...349 Margarida moriria 

el 1617350, i deixaria sol ―però no desconsolat― el seu espós, que viuria fins al 1626351 

acompanyat d’una fidel i jove minyona, Marianna Comalat, a la qual es premiaria amb un 

significatiu ―i, ens temem, criticat― llegat352. Sebastià Bosch passaria vuit anys, des del 

1608 fins al 1616, insaculat en una de les vint bosses d’oïdor reial que Girona tenia 

reservades a la Diputació del General, i deu anys ―fins al 1627― en una de les deu 

bosses de diputat reial353.  

 

                                                 
348. Les dades a partir de les quals hem elaborat aquestes notes biogràfiques són: AMGI, 
Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. 23v-[25]r. AHG, Notaries de 
Girona, GI-5/812, s. f., donació universal d’Anna Rafela Amat (i. e. Guilana d’Amat) a son fill 
Llàtzer el 17.XII.1605; GI-9/384, s. f., capítols de 15.I.1607 amb motiu de les noces entre el dit 
Llàtzer i Anna Burguès; GI-9/413, testament d’Anna Rafela Amat (i. e. Guilana d’Amat), lliurat el 
16.XI.1611 i obert el 23.XII del mateix any; GI-6/752, fol. 101v-103r i 103v-106v, testaments de 
19.VII.1638 i 23.VII.1638 d’Anna Burguès d’Amat i de Llàtzer Amat respectivament. ADG, 
RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f., assentaments de 29.IX.1569 i de 
16.VIII.1571; Catedral de Girona, 2on LB, s. f. (18.IX.1582); 3er LB, fol. 141r (17.VII.1608), 159r 
(25.II.1610), 179r (16.I.1612), 191v (12.VIII.1613); 4rt LB: fol. 3v (14.V.1617), 33r (3.III.1621), 
41r (6.III.1622), 51v (7.X.1623) i 88r (10.II.1629); 1er LO, fol. 75v (15.X.1595); 1er LM, fol. 96v-
97r (24.II.1628) i 118r (4.X.1643); Sant Feliu de Girona, 5è LMO, fol. 198v (24.VI.1584); 6è 
LMO, fol. 128r (22 i 30.VII.1638) ―apuntem que Catedral de Girona, 2on LO, fol. 31r, 
assenyala el 30.VIII, i no pas el 30.VII, com a data de soterrament del jurista que ressenyem. 
349. Només tenim identificats quatre bateigs per als Bosch-Estrabau (les llacunes documentals 
per la dècada de 1580 ens impedeixen fórmules més categòriques): el de Marianna el 
3.VIII.1581 ―ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f.―; el d’una segona 
Marianna de 4.I.1591 ―ibidem, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 18r―; el de Jerònima Rafela el 
21.II.1593 ―ibidem, fol. 26v―; i el de Nicolau Josep Bernat el 29.V.1594 ―ibidem, fol. 33v―... 
Lamentablement, és més senzill comptar els parts del jurista i la seva esposa seguint els 
registres d’enterraments ―acompanyen un mínim de set fills al cementiri. Dels quatre infants ja 
referits, coneixem els sepelis de tres: la primera Marianna (24.VII.1590) ―ibidem, Catedral de 
Girona, 1er LO, fol. 41v―; Rafela (5.XI.1593) ―ibidem, fol. 65r―; Nicolau (13.VIII.1595) 
―ibidem, fol. 74v―. A més, podem donar fe de l’enterrament de quatre altres fills seus: Llàtzer 
(6.III.1585) ―ibidem, fol. 9r―; Francesc (albat, 11.III.1585) ―ibidem―; Josep (13.VI.1586) 
―ibidem, fol. 19r―; Rafel (7.IX.1590) ―ibidem, fol. 43r.  
350. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LO, fol. 155v (30.I.1617).  
351. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 17v (3.XI.1626).  
352. Vegeu-lo al codicil de Sebastià Bosch, GI-4/516, fol. 261r-264v (confegit el 3.II.1617, per 
tant, tres dies després de la mort de l’esposa, i obert el 2.XI.1626). 
353. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 468r (12ª plaça d’oïdor reial corresponent a Girona: insaculat 
el 15.VII.1608 i desinsaculat el 16.V.1616); fol. 356r (1ª plaça de diputat reial de Girona, 
insaculat el 16.V.1616 i desinsaculat el 15.V.1627 per defunció). 
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Andreu Barrot [†1623] 
Andreu era el fill gran de Miquel Antic Barrot, un mercader de La Bisbal, i de Caterina 

Ferrer de Girona354. S’inclinà per doctorar-se en ambdós drets, mentre son germà més 

petit Rafel optava pel camí de la fe pública i triomfava a Barcelona355. Ignorem com fou 

tractada per la vida la germana Maria. Com ja hem apuntat, Andreu es casaria amb 

Montserrat Bahurt el 12 de desembre del 1599356. La parella tindria com a mínim tres 

filles, Maria, Marianna (*1602)357 i Teresa. El 27 de desembre del 1623 ―1624 a l’època, 

puix es canviava d’any cada dia de Nadal― Andreu deixaria aquest món. Sortiria per 

última vegada de la seva casa de la plaça de l’Oli per anar a reposar eternament a 

quatre passes, als carmelites descalços358.  

 

 

Joan Baptista Llorens [1566-1627] 
Versemblantment és el Joan Baptista Bartomeu Llorenç Llorens —darrer nom i 

cognom— que Joan Llorens i Rafela Font batejaven el 15 de febrer del 1566359. El 14 de 

febrer del 1610 es casaria —en primeres o en posteriors núpcies? les dates ens 

desperten la qüestió— amb Paula, una filla del mercader Miquel Constans i de la 

malaguanyada Jerònima360. En poc temps a la casa de la parella, a la plaça d’en Vila, 

dins la parròquia del Mercadal, hi arribarien els fills: Francesc361, Onofre, Maria... El 

primogènit es casaria el primer dia de desembre del 1630 amb Magdalena, una filla del 

mercader Salvador Romaguera i de Lluïsa362. El nostre protagonista no arribaria a veure 

                                                 
354. Vegeu AHG, Notaries de Girona, GI-1/859, fol. 404 i 420, inventari de 7.XII.1576 dels béns 
deixats per Antic Miquel Barrot; GI-1/838, fol. [47]r-[48]r, testament de 7.X.1576 de la seva 
vídua. 
355. A Barcelona, Rafel Barrot exerciria com a notari públic per autoritat apostòlica i reial i com a 
notari públic de la ciutat. A AHPB es conserven sèries documentals seves entre 1601 i 1628 
―L. CASES i LOSCOS, Inventari de l’arxiu històric de protocols de Barcelona; 3: segle XVII 
(1601-1650), Barcelona, Fundació Noguera, 2004, p. 21-24, i també escriptures autoritzades 
per ell a Girona durant el 1601. El trasllat amb vocació definitiva de Rafel a la capital de 
Catalunya explicaria que el 30.IX.1601 els nois Barrot liquidessin els comptes de la successió 
dels pares ―AHG, Notaries de Girona, GI-9/366. Rafel Barrot es casaria el 10.VI.1606 ―i 
signaria capítols matrimonials el mateix dia, AHPB, 555/59, fol. 292r-295v― amb Lluïsa Ferriol, 
néta d’un corder i filla d’un dels verguers de la Diputació del General.  
356. Vegeu l’apartat Llàtzer Saconomina.  
357. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 78r (24.I.1602). Potser morí cinc mesos 
després? ibidem, 1er LO, fol. 118r, es parla del soterrament d’una filla anònima d’Andreu Barrot 
el 5.VI.1602. 
358. Ibidem, 2on LO, fol. 13v. 
359. Ibidem, 2on LB, fol. 100r.  
360. Ibidem, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 336r. 
361. Ibidem, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 178r, 27.XII.1611 —1612 a l’època.  
362. Ibidem, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 407r.  
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les passes d’aquest fill envers l’altar: Des del 18.IX.1627 estava soterrat a la Seu363. 

Assenyadament, dotze dies abans havia fet testament364. 
 

 

Llàtzer Saconomina (1612-1629) [†1629] 
 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

La decisió de tornar a contractar Saconomina, després d'un parèntesi de 

vuit anys, la prengué el Consell General de 25.I.1612365 ―la mateixa 

data en què foren aconduïts Joan Pere Fontanella i Pere Boix per 

defensar els interessos jurídics de Girona a Barcelona. Abans d'aquest 

dia, Saconomina ja portava un cert temps prestant novament els seus 

serveis professionals a la ciutat366.  

 

Final de les seves funcions:  

Inicialment pensàvem en un esllanguiment de la relació esdevingut l’any 

1628 per raó de les xacres de la vellesa del jurista367. Després ens hem 

decantat per creure que l’aconduïment, per bé que eixorc, duraria bona 

                                                 
363. Ibidem, fol. 91r. 
364. AHG, Notaries de Girona, GI-5/923, fol. 73v-75r. 
365. AMGI, MAM 215, fol. 18r.   
366. Per exemple, a mitjan juny 1611 se l'escollí per acompanyar un síndic de la ciutat que 
anava a Barcelona per negociar qüestions monetàries i per fer front als primers embats formals 
de la monarquia en relació als quints. AMGI, MAM 214, fol. 91v (deliberació dels jurats i els 
adjunts de la taula de Girona, 15.VI.1611). 
367. El setembre de 1626 els dirigents de la vila de Sant Feliu de Guíxols ja havien constatat que 
Saconomina no tenia l'agilitat mental necessària per ocupar-se dels seus afers a la ciutat de 
Girona i li rescindiren el contracte. Aconductaren en el seu lloc a Francesc Marçal ―anticipant-
se així al que farien els gironins l'agost de 1629. AMSFG, Manual d'acords 5475 (1624-1628),  
fol. 41v, acta del Consell General de la vila ganxona de 8.IX.1626: "Y attès que dit senyor 
Çaconomina és ja home vell y pesat y misser Marçal se és demostrat y demostra molt favorable 
a esta universitat, per·ço diem que serà bé pagar y satisfer a dit misser Çaconomina y 
desconduhir-lo y conduhir de nou y asseleriar per advocat d'esta universitat a dit misser 
Francesch Marçal." Llàtzer Saconomina apareix per darrera vegada en la documentació oficial 
del municipi el 22.IX.1628, AMGI, MAM 231, fol. 118v. La hipòtesi de què es mantingués retirat 
de la vida activa durant els mesos següents es veu reforçada per unes retribucions que els 
jurats concediren el 24 de desembre del mateix 1628 (ibidem, fol. 157r) als juristes Francesc 
Marçal i Jacint Camps ―que haurien tapat de manera informal el buit deixat per Saconomina.   
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part del 1629368 ―les parques, com ja sabem, visitarien Saconomina al 

tombant del desembre del dit any. 

 

 

Francesc Marçal (1629-1633) [†1645] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Francesc naixeria de la unió de Guerau Marçal, mercader de La Bisbal 

d’Empordà, i de Montserrat. S’aplicaria per obtenir el doctorat en ambdós drets 

el 5 de febrer del 1616 després d’estudiar a Barcelona369. La seva primera 

esposa tindria per nom Magdalena i li donaria almenys dos fills, un noi que, 

amb el nom de fra Francesc Marçal, s’inclinaria cap a la vida religiosa i 

professaria els vots en l’orde franciscana, i una Maria que es casaria amb el 

doctor Benet Saló, un ciutadà honrat de Barcelona amb residència efectiva, ni 

que fos intermitent, a Hostalric. A Maria son pare li llegaria la seva llibreria 

íntegra, que podem presumir poblada bàsicament de volums jurídics. Vidu de 

ses primeres noces, Francesc Marçal triaria per esposa una altra vídua, Maria 

Ribas, a qui la mort havia privat del mercader Rafel Orsí. Francesc i Maria es 

convertirien en marit i muller el 25 de juliol del 1621370. La parella donaria 

almenys tres fruits que arribarien a l’edat adulta: D’una banda, Josep, l’hereu; 

per altra part, Marianna, que el 21 d’agost del 1638, amb poc més de catorze 

anys d’edat, es casaria amb el doctor en ambdós drets Narcís Frigola371, un 

nebot del canonge homònim de la Seu de Girona ―la figura d’aquest oncle 

devia pesar més a Girona que la dels pares, Pere Jaume Frigola, de Navata, i 

                                                 
368. La clau d’aquest canvi de parer l’ofereix el nomenament del seu successor, Francesc 
Marçal.  
369. AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. [38]r-[39]v.   
370. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 87v. Ibidem, fol. 62r (6.X.1606), localitzem la 
benedicció de Rafel Orsí i Maria Ribas. 
371. J. M. LAHOZ, Graduados catalanes cit., p. 190, informa del 21.IV.1635 com a data de la 
petició del grau de batxiller en lleis de Narcís Frigola a la Universitat Sertoriana d’Osca. 
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Anna Avinyó372; finalment, Francisca, que el 22 d’octubre del 1644 signava 

capítols matrimonials amb el mercader gironí Antoni Vilar373. 

 

Ens sembla eloqüent que el 15 de maig del 1640, en uns moments gens serens 

a la província, el nostre home fos insaculat en una de les bosses d’oïdor reial 

de la Diputació del General per a la demarcació de Girona374. Força mesos 

després, una vegada corroborada la seva desafecció als Habsburg375, es veuria 

proveït magistrat de la Reial Audiència de la Catalunya lliurada a la corona de 

França. Un home dels seus orígens376 difícilment podia assolir més honors a la 

Catalunya moderna ―les condicions de ciutadà honrat de Girona i de 

Barcelona, el prestigi jurídic, la magistratura―... Malauradament Francesc no 

pogué gaudir massa temps de la seva preeminència en la vida pública: Morí a 

l’inici de la tardor del 1645. El 12 d’octubre de l’any en qüestió el seu cadàver 

seria enterrat a l’església dels carmelites descalços de Girona després d’haver 

fet el trajecte des de la capital377. Possiblement amb el cos hi havia viatjat el 

darrer i recentíssim testament del finat, confegit a cal notari barceloní Josep 

Prats378. 

 

 

 

 
                                                 
372. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 437r. Els pactes nupcials es troben a AHG, 
Notaries de Girona, GI-5/912 (22.VIII.1638). 
373. Ibidem, GI-9/524, on malauradament no apareix més que el títol de l’instrument. 
374. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 470r.  
375. Durant les turbulències bèl·liques del 1640-41, Marçal exerciria durant almenys quatre 
mesos com a auditor de gent de guerra del General al bisbat de Girona i comtats de Rosselló i 
Cerdanya. Una conclusió jurisdiccional del consistori de la Diputació de 9.VI.1643 ―ACA, 
Generalitat, G-50/5, fol. 183v-184r; ibidem, V-81, fol. 36v-37r― condemnaria el procurador 
fiscal de la institució a satisfer-li cent deu lliures de salari en tal concepte que no li havien estat 
pagades en son moment ―a través d’una deliberació de 24.V.1641 del dit consistori (ACA, 
Generalitat, N-196, fol. 1117v). 
376. Entenem orígens socials, no pas geogràfics. E. GRAHIT, Gerona bajo la dominación 
francesa cit., p. 201-209, predica de Marçal que fou “de naciòn francès”, cosa que no hem 
trobat referida en cap document d’arxiu ni enlloc més. 
377. ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 156r. 
378. AHPB, 694/18, s. f., testament de 6.X.1645 fet públic el dia 10 del mateix mes i any. Aital 
instrument hauria invalidat ―i provocat que ni es passés a net― el testament solemne de 
29.X.1639 de Francesc Marçal formalitzat davant el notari públic Onofre Caixàs ―AHG, 
Notaries de Girona, GI-5, aprecieu l’absència de l’instrument en registres com el 914, 915 o 
923ter. 
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Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

9.VIII.1629. En aquesta data Francesc Marçal adreçà al Consell General 

de Girona un escrit sol·licitant que se li millorés el pagament de les 

gestions que havia fet a Barcelona durant cinquanta-sis dies els mesos 

de maig i juny precedents379. Durant aquell període havia defensat la 

ciutat en la disputa sobre uns drets que la monarquia exigia perquè els 

gironins no haguessin de carretejar personalment fusta per a la 

construcció de les galeres règies380. Marçal estimava que, amb el seu 

treball, Girona havia fet un pas de gegant endavant en el litigi381. Això, 

naturalment, s'havia de traduir en diners382. El Consell General 

respongué a la seva demanda amb una oferta alternativa: Proveir-lo en 

un dels dos llocs d'advocat ordinari de la ciutat, amb la possibilitat de 

transmetre l'ofici o de resignar-lo a favor d'altri383. Això implicaria introduir 

                                                 
379. La satisfacció estipulada el 17.VI.1629 pels jurats i la comissió de privilegis es troba a 
AMGI, MAM 232, fol. 105r-106r. La petició de Marçal per veure incrementada aquesta quantitat 
es troba ibidem, cosida després del fol. 119r. 
380. Sobre aquest afer, vegeu el capítol IV.7.  
381. Fragment de la petició suara indicada: "Y és estada tal la merçè que Déu li ha feta [a 
Marçal] y lo cuidado que ha tingut en la bona directió de dit negoçi (ajudat també de personas 
graves, com saben vostres magnificències) que no sols ha rebuda merçè en orde <h>a haver-li 
decretades y provehides les suplicacions que ha donades, però encara ha obtingut que·s 
manàs rèbrer informació (com se és rebuda) que dita ciutat y ciutadans, en comú ni en 
particular, han may carretajada ni rosseguada fusta per sa magestat, en cumpliment y per 
observança de dits reals privilegis. Supposat lo qual estat de negoçi, se té per molt çerta la 
victòria, y que dit Concell Real declararà, en observança de la constitutió 12 sots lo títol de 
vegtigals, que dita ciutat y ciutadans són exempts de dita pretesa obligació, o alomenos per ara 
que sia sobresegut en dit negoçi". 
382. Ibidem: "Apar a dit doctor Marçal que [els gironins] van molt curts en sa remuneraçió y 
reintegraçió de las pèrduas ha fetas en son studi, per·çò que deduhit de dits vint-y-quatre reals 
lo gasto de sa persona y de un criat, no li venen a restar setze reals, y si acut, com està obligat, 
a diversas obligacions (de què vostres magnificències tenen notíçia) no li·n restaran dotze, que 
és una cosa molt mínima y notòriament danyosa a dit doctor Marçal, al qual, si se li assignan, 
[a] més, ditas xexanta-y-sinch lliures dotze sous, aquelles li són molt degudes de iustíçia, per 
importar axò y més les ditas informaçions y memorials, los quals presenta a vostres 
magnificències, y axò se és sempre acostumat de pagar a qualsevol persona, encara que 
jurista, oltra de dit salari de vint-y-quatre reals, y axí bé alguna remuneraçió, y <h>a dit doctor 
Marçal ha de ésser ab major aventatje, per ésser lo negoçi <h>a que és estat enviat de la 
calitat que·s sap, y casi desausiat de remey, y en lo qual hi ha succehit lo que [é]s notori ab uns 
y altres ministres de sa magestad. Suplica per·çò que sia de servey de vostres magnificències 
manar conçiderar les referides rahons y servey, y per sa remuneraçió o ajuda de costa 
assignar-li lo que més apparegua, ultra del que està ja resolt en son favor." 
383. AMGI, MAM 232, fol. 123r: El Consell General resolia contractar-lo com a advocat, “sens 
emperò revocatió dels altres dos advocats que dita ciutat té ja”, amb el salari habitual, "e axí bé 
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(o consolidar?) en la casa de la ciutat una perversa patrimonialització de 

certs càrrecs que freturaven d’una qualificació professional molt 

precisa384. Alhora, comportaria de facto la constitució d’una plaça 

d’advocat supernumerari, puix Girona no renunciaria al vincle amb 

Francesc Codina ni tampoc amb Llàtzer Saconomina ―si bé aquest 

darrer trigaria poc a morir.  

 

Final de les seves funcions i causa per la qual les deixà:  

La ciutat de Girona li retirà la confiança el 2.V.1633. El motiu? El 2 

d’octubre precedent els jurats l'havien insaculat en la bossa de la mà 

major sense consultar-ho amb una comissió d'habilitadors ―el jurista 

Jeroni Fàbrega i els doctors en medecina Rafel Campolier i Baltasar 

Soler s'havien beneficiat del mateix tracte385. Quan els següents jurats 

pretengueren desinsacular un i altre homes, aquests instaren una causa 

davant la Reial Audiència386. Jeroni Astor en fou designat relator. Com 

                                                                                                                                               
ab futura successió en lo lloch d'el[l] premorint o altrament lo dit offici de advocat renuntiant." 
Ibidem, fol. 157v-158r (acta del Consell General de 5.XI.1629), ens assabentem d’una primera 
gestió de gran envergadura de Marçal, ja aconductat: el municipi l’enviaria a Perpinyà perquè 
s’entrevistés —sense èxit— amb el virrei duc de Feria per tractar sobre diversos afers que hem 
apuntat als capítols III.6.3 i IV.6.6. 
384. Ens referim aquí a la patrimonialització dels càrrecs directament relacionats amb 
l'assessorament ―i, indirectament, amb el govern― local, sobre la qual no es tenen 
pràcticament traces a la Catalunya medieval i moderna, J. M. TORRAS i RIBÉ, La venta de 
oficios municipales en Cataluña (1739-1741), una operación especulativa del gobierno de 
Felipe V, dins de “Actas del IV Symposium de Historia de la Administración”, Madrid, Instituto 
Nacional de Administración Pública, 1983, p. 723-747, esp. p. 724; id. aut., Els municipis 
catalans de l'antic règim cit., p. 229. Sí tenim dades, en canvi, sobre l'existència de llicències 
transmissibles inter vivos per exercir certes funcions professionals a nivell municipal 
―concretament per fer de corredor―, vegeu el capítol IV.6. 
385. De fet els edils de 1632 havien actuat d'una forma legítima, ja que des del privilegi concedit 
a Girona per la reina Maria el 13.II.1445 ―G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona 
cit., p. 256-273, esp. cap. 6 i 7― els doctors en dret i en medicina podien eventualment 
beneficiar-se d'una insaculació privativa, anomenada popularment "dels Innocents" perquè es 
feia el 28 en comptes del primer de desembre ―ignorem perquè el referit 1632 s’avançà a 
principis d’octubre. Aital insaculació especial no requeria la intervenció dels habilitadors, entre 
d'altres raons perquè a l'insaculat només li reportava l'elegibilitat als càrrecs municipals, però 
no l'adquisició d'un estatut de ciutadà honrat transmissible als seus descendents. Amb un altre 
privilegi de 15.VIII.1532 els doctors en dret havien vist doblats ―de quatre a vuit― els llocs que 
tenien reservats a la bossa de la mà major, ibidem, fol. 452-454. 
386. Trobem exposats amb relativa claredat els arguments de Marçal i Campolier en aquesta 
causa judicial ―sospitem que Fàbrega i Soler preferiren no pledejar― en la següent al·legació 
signada pel propi Marçal, Dominus illuminatio mea. Responsum iuris, pro doctoribus legum, et 
medicinae. Contra syndicum civitatis Gerundae, que es troba a AHCB, Al·legacions jurídiques, 
VI-16 (1). La part contrària dels jurats recollí les seves posicions en l'al·legació elaborada per 
Francesc Pere Sanou i altres titulada Acerca de la inseculacio feta per los senyors don 
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que s'havien convertit en pledejants contra la ciutat, un i altre foren 

privats "sens nota de infàmia" dels càrrecs municipals que ostentaven387. 

La qüestió no s'acabà aquí. El 20.XII.1638 la Reial Audiència dictà una 

conclusió favorable a Marçal i a Campolier, de la qual fou relator Ramon 

Rubí de Marimon388. Sis mesos després Francesc Marçal, amb la 

provisió reial a la mà, exigí una reparació de la ciutat. Adduí que havia 

obtingut el seu contracte "en remuneració de serveys fets en matèria 

molt grave (...) y dels perills en què se exposà". No era just, per tant, que 

ni mantingués la plaça d'advocat ni se li satisfessin els serveis en 

compensació dels quals havia estat contractat ―"y axí no se li podia 

llevar [la conducta] sens smenar-li dits serveys”. El jurista proposà que 

tant ell com els jurats nomenessin un àrbitre respectivament, així 

s'evitaria la continuació del plet389. Com que els dirigents de Girona no 

donaren llum verda a aquesta petició390, Marçal seguí litigant. La ciutat 

fou finalment condemnada a pagar-li seixanta lliures per raó de la seva 

contribució en el plet dels carretatges. Marçal tornà a demanar als edils 

que li lliuressin els diners voluntàriament, per no haver-los d'abocar a la 

via del constrenyiment391. Un any i escaig més tard la ciutat oblidaria per 

art de màgia les tensions que havia mantingut amb el seu advocat... 

Aquesta amnèsia voluntària fou deguda a què Francesc Marçal fou 

incorporat en el cercle de confiança directa del primer virrei de Catalunya 

                                                                                                                                               
Francesc de Cartellá y Malla, Llorens Font menor y Jaume Andreu Vasellas, mort Miquel Vives, 
ciutedà, iurats de la ciutat de Gerona, 1 y 2 de octubre 1632. Resolucio a favor de dit Llorens 
Font, dipositada a la Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona. Una al·legació de Josep Alós 
Ferrer de 1691 sobre una matèria connexa pot ajudar el lector interessat pel tema a 
contextualitzar el cas de 1632: Iesus, Maria, Ioseph. Por el Colegio de los dotores en medicina 
de la ciudad de Gerona, con el sýndico de dicha ciudad. Sobre el pleyto que siguen las 
referidas partes a relación del doctíssimo oidor don Buenaventura de Tristany…, AHCB, 
Al·legacions jurídiques, VI-16 (24), esp. cap. 20-25. 
387. AMGI, MAM 236, fol. 67, acta de la reunió de la setena del nou redreç de 2.V.1633. 
388. Aital resolució degué ser força comentada a Girona, AMGI, MAM 242, fol. 21v-24v, acta 
d'una reunió dels jurats i l'adjunció de privilegis celebrada el 28.I.1639. Fins i tot Jeroni de Real 
en féu menció en el seu recentment inaugurat dietari ―J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc 
vista des de Girona cit., vol. II, p. 108― on són escasses les notícies de caràcter jurídic.  
389. AMGI, MAM 242, fol. 87v, acta del Consell General de 25.VI.1639. 
390. Ibidem, fol. 89r. 
391. AMGI, MAM 243, fol. 27v i s., acta del Consell General de 13.IV.1640. La petició que Marçal 
hi presentà es troba cosida després del fol. 30. Ibidem, fol. 31v, l'assemblea municipal deixà el 
negoci en mans dels jurats i els membres de la comissió de privilegis. 
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nomenat per Lluís XIII, el mariscal de Brézé392. Des que aquest prestà el 

seu jurament dels drets de la província a La Jonquera, Marçal estigué al 

seu costat393. Tan bon punt s’hagué reconstituït la Cancelleria règia i es 

pogueren expedir nomenaments, Marçal fou proveït magistrat de la Reial 

Audiència394. La seva influència podria ser utilíssima per als interessos 

municipals395! El traspàs del personatge no trigà a arruïnar aquesta 

il·lusió396.  

 

 
Jacint Camps (1633-1639) [1597-1639] 

 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Jacint Camps, a diferència de molts altres biografiats en el nostre treball, és un 

jurista nascut en el si d’una família de juristes. Son avi és misser Antic Miquel 

Camps, doctor en lleis, casat amb una noia anomenada Elisabet. D’aquesta 

unió en surt, entre d’altres397, Andreu Camps (*1553)398, un doctor en ambdós 

drets que prendrà per esposa Dorotea Vives, una de les tres germanes 

íntimament unides de qui parlàvem en ressenyar Jaume Vives399. Andreu i 

                                                 
392. El mariscal de Brézé notificà als jurats gironins que havia pres possessió de les dignitats de 
lloctinent general i capità general el 31.XII.1641 des d’Elna, AMGI, MAM 245, post fol. 12. 
Sobre aquesta qüestió, vegeu el subcapítol II.11.1.  
393. Així es visualitza ja en una primera carta que els jurats novament extrets l’any 1642 li 
escriuen a Marçal el 3 de gener, AMGI, MAM 245, fol. 14. 
394. La primera missiva on els edils gironins expliciten que tenen Francesc Marçal per doctor del 
Reial Consell de Catalunya és de 15.II.1642, ibidem, fol. 33v-34r.  
395. Només l'any 1642 la ciutat de Girona li demanà que s'interessés pels seus afers i conflictes 
a Barcelona almenys amb les cartes següents: fol. 14 (3.I), fol. 15 (8.I), fol. 33v-34r (15.II), fol. 
45v (17.II), fol. 70v (10.III), fol. 95 (8.IV)... Totes elles estan copiades a AMGI, MAM 245. L’any 
1644 no es podria repetir la intensitat d’aquestes peticions, puix Francesc Marçal gairebé 
passaria més temps a Girona i altres llocs que no pas a Barcelona, on la seva magistratura el 
reclamava ―ACA, Generalitat, N-200, fol. 68r-v i fol. 68bis (19.X.1644), presumiblement 
relacionats amb fol. 84v-85r (3.VI.1644). 
396. Vegeu al subcapítol III.6.4 com Marçal, des de les seves cotes de poder, tampoc 
descuidaria els interessos propis. 
397. En la vida d’Andreu Camps semblen jugar-hi un paper significatiu dos germans, Jacint, de 
qui parlarem unes línies més avall, i Anna, casada amb un membre de la nissaga Andreu de 
mercaders gironins ―serà la mare, per exemple, de Jeroni Andreu. 
398. ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f. (18.VI.1533).  
399. Recordem que les altres dues són Marquesa Vives, que es casaria amb el doctor en 
ambdós drets Sebastià Estrabau, i Maria, que en segones núpcies s’uniria amb Pau Alzina. 
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Dorotea tindran un mínim de quatre fills: Jacint Jeroni (*1597), Jeroni Domingo 

(1598-1600), Mariàngela (*/†1603)400 i Domingo401. Els Camps viuen a les 

voltes de les Ferreries Velles, prop la Cort Reial. Almenys una de les 

habitacions de la casa té una finestra que dóna sobre el carrer Ciutadans.  

 

El nen Jacint Camps va progressant en la vida, ben aviat sense la companyia 

dels homes fonamentals de la família que l’haurien pogut marcar de prop. 

L’oncle Jeroni Camps, ciutadà honrat gironí, mor a l’albada del segle XVII402; el 

propi pare, Andreu, traspassa el 1603403 —esperem no sigui pel gran disgust 

de no haver estat insaculat l’any 1601 a la bossa de ciutadans de la mà major 

de la ciutat404. Així, a Jacint no li queda sinó la companyia del germà Domingo, 

que es doctorarà en teologia i assumirà l’arxiprestat de la col·legiata de Santa 

Maria de Vilabertran. Ell mateix no es queda, ni de bon tros, curt en els estudis i 

en la vida social: El 5 de març del 1620 obté el doctorat en ambdós drets 

després de passar per l’Estudi General de Lleida405, accedeix a la dignitat de 

ciutadà honrat de Girona, entra a les bosses de la Diputació del General406 i es 

casa amb Isabel Maria, una filla del ciutadà honrat Miquel Vedruna i de 

                                                 
400. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 47r (19.I.1597), 55v (4.VIII.1598) i 85v 
(7?.I.1603). Ibidem, 1er LO, fol. 107v (3.VI.1600) i 120v (11.IV.1603). 
401. La seva existència ve certificada per l’aparició en el testament patern mencionat infra.  
402. El seu testament data de 12.VII.1601 ―AHG, Notaries de Girona, GI-9/413, fol. 110. Jeroni 
no és mencionat en el testament de son germà Andreu de 1603, la qual cosa en certifica el 
traspàs. 
403. Vegeu-ne el testament hològraf ibidem, fol. 113v-116r (3.VII.1603), obert el mateix mes. 
404. La negativa dels jurats a insacular-lo tot i haver estat prèviament habilitat es fonamentarà 
en una interpretació molt discutible del privilegi de 22.XI.1576 —l’hem referit al capítol III.1—, a 
base de considerar que els juristes i els metges només podrien ocupar les vuit i les dues places 
que tenien reservades respectivament a les bosses de la mà major, encara que en llur persona 
hi concorregués una dignitat addicional que els fes mereixedors de ser catalogats simplement 
com a ciutadans honrats —ergo, poguessin accedir a les demés places de les dites bosses. 
Vegeu a AMGI, MAM 204, post fol. 21, fol. 25r, fol. 31r i s., fol. 38r i 39r, la rastellera 
d’actuacions, dictàmens jurídics, indecisions i determinacions de Consells Generals de 26.I, 
20.III i 4.IV.1601 que suscitaria aquest afer. Sospitem que a l’hora de tancar-lo —
desfavorablement per a Camps— no sols incidiria el pes de precedents ans també la 
reordenació sòcio-institucional prou profunda que s’albirava a la ciutat si els nobles accedien 
finalment al seu regiment, com acabaria passant —remetem novament al capítol III.1.  
405. AMGI, Insaculacions, lligall 1, registre dels doctorats de Girona, fol. [43]v-[44]v. ACA, 
Cancelleria, registre 5194, fol. 131r-132r.  
406. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 469r. Concretament se l’insacula en la tretzena de les vint 
bosses d’oïdor reial del llibre de l’ànima de la Generalitat reservades a gironins el 15.V.1622. 
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Margarida Llombart407. A Jacint i Isabel Maria els neixen almenys quatre fills 

viables: Narcís (*1630), Raimunda (*1633), Dorotea (*1635) i Maria.  

 

Malauradament, Jacint no té massa temps per assaborir les rialles dels seus 

plançons. El 27 de maig del 1639, només un any després de la seva mare, 

l’estan enterrant al claustre dels Predicadors408. Sortosament els progressos de 

la seva malaltia li permeten disposar conscientment i reposada dels seus 

béns409.  

 

Desaparegut el marit de l’escena, l’esposa haurà de defensar els seus flamants 

drets d’usdefruit universal i, tot executant el mandat de la constitució Hac 

Nostra 32/1351, confegirà un inventari dels béns del difunt. Aital inventari ens 

suposa una galletada d’aigua freda, perquè se’ns hi promet un llistat a part 

específic ―que a la pràctica no s’ofereix― dels llibres jurídics que alimentaven 

el saber del finat410. Dubtem si els tals volums serviran al jove Narcís, que l’any 

1648 sembla encaminat a la vida religiosa ―la seva mare, a l’hora de testar, 

l’adverteix que el camí de novici de la Companyia de Jesús és incompatible 

amb l’herència411; s’ho repensarà, per assolir els graus en dret i abocar-se a 

una carrera al servei de la monarquia?412 

 

 
                                                 
407. Per via materna, vinculada amb Figueres, Isabel Maria és neboda del Francesc Pont i 
Llombart de qui parlarem tot seguit.  
408. Dorotea Vives de Camps havia lliurat son testament clos el 10.IV.1638 ―AHG, Notaries de 
Girona, GI-9/564; no veié com s’obria vuit dies més tard ―ibidem, GI-9/560, fol. 53r-56v. El 
soterrament de Jacint Camps se’ns refereix a ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 
32v.  
409. AHG, Notaries de Girona, GI-9/561, fol. 20v-24r (testament de 17.V.1639) ―l’hològraf és a 
GI-9/564. 
410. CYADC (1704) I, 5, 3, 1. L’inventari post mortem dels béns de Jacint Camps comença el 
17.VI i s’acaba el 15.VII.1639. El trobem a AHG, Notaries de Girona, GI-9/566. 
411. AHG, Notaries de Girona, GI-9/563, fol. 93r-95r, testament de 18.III.1648 d’Isabel Maria 
Camps. Visiblement trigarà a morir després d’estendre’l, puix consta a la talla de 1651, J. 
CLARA, La ciutat de Girona a mitjan segle XVII cit., p. 76. 
412. Algun indici apunta a què el mencionat Narcís Camps canviaria de vida: Després de seguir 
fidelment la professió jurídica de la nissaga, acabaria servint Carles II com a magistrat al Reial 
Consell de Sardenya fins al seu traspàs relativament primerenc ―deduïm que moriria als 
quaranta-set anys, abans del 23.VII.1677, arran de les informacions del llibre de l’ànima de la 
Diputació del General, on hauria estat insaculat en la segona plaça d’oïdor reial reservada als 
gironins (ACA, Generalitat, G-81/5, fol. 457r) fins al 16.VII.1674 i en la vuitena de diputat (fol. 
363r) des d’aleshores. 
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Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment:  

12.V.1633, de forma interina413. El 31.VIII.1633 se li consolida la 

plaça414. Cal dir que des d'alguns anys enrera, quan algun dels advocats 

ordinaris no podia assessorar la ciutat de Girona, se li demanava a 

Camps que ho fés415.  

 

Final de les seves funcions:  

El darrer salari que se li paga íntegrament és el de l'any 1638416. És sa 

mort, datada unes línies més amunt, la que comporta la resolució del 

vincle contractual417. 

 

 

Jeroni Fàbrega (1639-1641) [†1652] 
 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment i circumstàncies en què es produí:  

Oficialment fou proveït en el càrrec d'advocat pel Consell General de 

Girona de 31.V.1639418. Els jurats ja havien recorregut amb una certa 
                                                 
413. AMGI, MAM 236, fol. 75v-76r, deliberació adoptada d'urgència per dos dels quatre jurats de 
la ciutat per omplir el buit deixat per la rescissió del contracte de Francesc Marçal.  
414. Ibidem, fol. 117v-120r, acta del Consell General celebrat l'esmentat dia.  
415. AMGI, MAM 233, fol. 70r: En el Consell General de 10.VII.1630 es parla de Camps com a 
un dels tres juristes que hauria cobert el lloc de Francesc Codina, impedit, en l’oposició als 
constrenyiments vinculats als carretatges de fusta ―els dediquem el capítol IV.7; fol. 75r: El 
15.VII.1630 se li remunerarien a Camps els treballs patits en relació a l'afer dels carmelites 
descalços, vegeu el capítol IV.11. Ibidem, fol. 90: el 23.VIII.1630 els jurats li demanarien que, 
juntament amb l'advocat municipal Francesc Codina, analitzés el cas d'una denúncia 
presentada pels homes de la batllia forana i la vegueria de Girona contra unes crides de la 
ciutat que ordenaven un comís general de gra a comarques per fer front a la carestia. Vegeu 
aquestes crides ―del 13.VIII.1630― en la part final del mateix MAM 233, s. fol. Tractem 
tangencialment sobre elles al capítol IV.9, i al subcapítol II.7.3 presentem problemes jurídico-
polítics lligats a la carestia dels anys 1630. 
416. AMGI, Comptes del clavari, lligall 27, llibre del clavari major del bienni 1637-1638, fol. 48v-
49r. 
417. AMGI, MAM 242, fol. 64v, acta del Consell General de Girona de 31.V.1639, tercer punt de 
la proposició [ordre del dia] de l'assemblea: "Estos dias atràs, durant lo impediment de misser 
Hyacinto Camps, fonch per nosaltres conduït en advocat ordinari lo doctor misser Hyerònim 
Fàbrega. E com vuy per mort de dit misser Camps vaga dit lloch de advocat...". 
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regularitat als seus serveis abans d'aquesta data. Segurament per això 

ordenaren que se li pagués íntegrament el salari de l'any 1639419. 

 

Vicissitud laboral remarcable:  

L'any 1641, per circumstàncies extraordinàries vinculades a la situació 

política i bèl·lica que vivia Catalunya, Fàbrega exercí simultàniament tres 

càrrecs a Girona. Féu d'advocat del municipi, fou extret a sort jurat 

segon i, com a tal, hagué d'assumir les funcions de jutge ordinari de la 

cort reial gironina420.  

 

Final de les seves funcions i causa per la qual les deixà:  

Finals de 1641, moment en què fou adscrit a l’equip de govern del 

mariscal de Brézé i nomenat jutge de cort de la Reial Audiència421, la 

qual cosa per a ell inequívocament suposava una notable promoció 

professional422. Malgrat el seu nou càrrec, pogué seguir conduint la 

causa sobre uns molins situats a Santa Eugènia que la ciutat de Girona i 

el fisc reial portaven contra els aniversaris de la Seu i l'abat de Sant Pere 

de Galligants423. Posteriorment la ciutat seguí demanant-li "atencions"424, 

                                                                                                                                               
418. Ibidem, fol. 65v. Val a dir que el seu nomenament no estigué exempt de controvèrsia. Un 
dels jurats municipals, Iu Ornós, refusava, a diferència de dos altres edils, que es procedís a fer 
l'elecció (ibidem, fol. 64v). El seu parer fou minoritari i, per tant, només li serví ―com a molt― 
per atreure's les antipaties de Jeroni Fàbrega.  
419. AMGI, Comptes del clavari, lligall 28, llibre del clavari major del bienni 1639-1640, fol. 49r.  
420. Les juntes de braços de 10.II i de 3.III.1641 resolgueren que els consellers, jurats, cònsols o 
paers municipals exercissin excepcionalment la jurisdicció ordinària en les vegueries i batllies 
catalanes. Això es decidí arran de què no hi havia una autoritat règia competent per assignar 
aitals funcions. AMGI, MAM 244, fol. 105v i s., acta del Consell General de 26.III.1641. A 
Girona el jurat en cap fou designat veguer, el jurat segon ―com hem vist― jutge ordinari de la 
cort reial, el tercer edil fou nomenat batlle i el quart sots-batlle. Vegeu J. BUSQUETS, La 
Catalunya del Barroc vista des de Girona cit., vol. II, p. 139-140. 
421. La primera vegada que els jurats s’adrecen a ell com a integrant del Reial Consell és en 
una carta de 15.II.1642, AMGI, MAM 245, fol. 33v-34r. Ara bé, ens consta que Brézé havia 
proveït massivament els càrrecs dels seus col·laboradors més directes l’últim o el penúltim dia 
de 1641, vegeu el subcapítol II.11.1. 
422. Fàbrega no trigà a sol·licitar a Girona que redactés per a ell un certificat dels múltiples 
serveis que havia prestat a la ciutat durant els episodis conflictius dels anys 1640 i 1641 per fer-
se mereixedor d'una confiança total ―i d'alguna mercè?!― per part de l'aparell regi francès. La 
seva petició fou redactada per l'advocat Josep Jutglar i presentada al Consell General de 
14.VIII.1642, AMGI, MAM 245, document cosit post fol. 180.  
423. AMGI, MAM 245, fol. 300: Carta de [3].XI.1642 amb la qual els jurats de Girona demanen a 
Joan Pere Fontanella que es mantingui al marge del dit plet i eventualment col·labori amb 
Fàbrega si aquest li ho requereix. Sobre les llicències perquè un home que ha estat proveït 
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no en va el seu ascendent sobre els capitostos de l’administració 

virregnal havia esdevingut molt gran425. 

 

 

Francesc Pont i Llombart (1643-1654) [†1654?] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Aquest ciutadà honrat de Girona i burgès de Figueres, de qui coneixem poc els 

avantpassats426, aconseguiria emparentar-se amb una de les famílies de 

juristes més preeminents de Barcelona, la dels Tristany. La seva primera 

esposa seria Esperança, filla del doctor en ambdós drets i ciutadà honrat 

barceloní Francesc Tristany i de Pràxedes Tristany (i. e. Pràxedes Montserrat 

                                                                                                                                               
magistrat de la Reial Audiència pugui continuar exercint com a advocat en un plet ja iniciat, 
vegeu J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 207. 
L’olotí hi explica com, en el curs d'una causa entre don Pere Vila de Clasquerí i don Frederic 
Meca de Clasquerí, l'advocat del primer assolí la dignitat senatòria i obtingué una llicència del 
rei per continuar informant sobre el plet. Es debaté si el dit permís atemptava contra la 
constitució 2/1503, CYADC (1704), I, 1, 32, 1, que prohibia expressament l'exercici simultani de 
funcions de magistrat de la Reial Audiència i d'advocat. Es resolgué que no ―Fontanella 
recalca que fins i tot la part contrària hi estigué d'acord―, perquè es tractava d'un cas precís 
per a conduir un procés puntual. El que les Corts de 1503 havien volgut evitar era que els 
jutges de l'alt tribunal es dediquessin parcialment als seus ministeris públics. La distracció que 
els hauria suposat seguir fent d'advocat amb regularitat provocaria dilacions en l'administració 
de la justícia i podria generar un cúmul de recusacions. Fontanella clou la seva reflexió dient 
que després de l'esmentat afer es generalitzà l'obtenció d'aquest tipus de llicències: "Et deinde, 
in aliis pluribus causis vidimus (quod vix antea fuerat tentatum unquam) alias similes concessas 
licentias, quibus nemo contradixit. Immo iam nunc est istud factum ordinarium, ut procurentur 
licentiae istae pro senatoribus, qui antea fuerant in illis causis advocati." (207.6). 
424. AMGI, MAM 246, fol. 42r i s.; fol. 200, carta dels jurats a Fàbrega de 23.VII.1643. MAM 249, 
fol. 15v-16r, carta de 6.I.1646; fol. 82[bis]v-83[bis]r, carta de 24.IV.1646; fol. 144v-145r, carta de 
4.VII.1646. MAM 250, fol. 83r, carta de 28.II.1647, etc.  
425. Vegeu als subcapítols III.6.4 i IV.6.5 com Fàbrega no hesità en aprofitar aquesta influència 
en benefici propi.  
426. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 79, fol. 207r-209r (8.II.1576), ens obre una línia cabdal per 
localitzar-los. La resolució judicial versa sobre la redempció de la venda a carta de gràcia d’una 
casa a Olot feta pels Llombart als Tarradellas. Refereix un Pere Llombart sr. que, en fer 
testament el 25.IV.1559, hauria instituït hereva universal la filla d’un seu fill homònim difunt —
per tant, la seva néta—, anomenada Margarida, casada amb el figuerenc Francesc Pont —
identificat com a Francesc Pont i Llombart. Abans de morir, Margarida hauria deixat al marit 
l’usdefruit dels seus béns, que haurien d’anar a raure a l’hereu, el menor també figuerenc 
Francesc Pont i Llombart jr. —el protagonista del present apartat? el que més tard seria son 
pare? Una segona via per conèixer els burgesos figuerencs cognominats Llombart podria 
relacionar-se amb arrendaments de l’exacció de drets del General, com s’infereix de tres 
conclusions jurisdiccionals del consistori de la Diputació de 8.I, un dia indeterminat de maig i 
21.VI.1622 —ACA, Generalitat, G-50/2, fol. 139r-v i G-50/3, fol. 5v i 12r. 
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de Tristany). Aquesta unió permetria al nostre home convertir-se en cunyat 

d’Aleix Tristany, i emparentar així amb Bonaventura?427 Francesc Pont i 

Llombart ―a voltes anomenat així, altres vegades simplement Francesc 

Llombart428― versemblantment enviudaria i buscaria l’escalf d’una altra 

esposa, Anna, que moriria a mitjan 1646429. Aleshores, Francesc es casaria, el 

gener del 1647, amb Agnès Font, vídua del mercader barceloní Josep 

Albaret430. Ho faria vuit mesos després d’accedir a la quarta de les vint bosses 

d’oïdor reial del llibre de l’ànima de la Diputació del General reservades a 

gironins431 —una insaculació discutida, com la de diputat que vindria més tard, 

per la perllongada residència del jurista fora de la ciutat de l’Onyar432.  

 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment:  

Fou elegit i contractat, juntament amb Josep Jutglar ―vegeu supra― pel 

Consell General gironí de 17.I.1643433.  

 

 

 

 
                                                 
427. Reconstruim aquests parentius a través del testament de 7.V.1642 de la dita Esperança 
Llombart (i. e. Esperança Tristany de Llombart), AHG, Notaries de Girona, GI-9/560, fol. 159v-
161r.  
428. Els múltiples llibres del clavari major on apareix, dins del lligall 28 (bienni 1645-1646, fol. 
49r) i dins del 29 (biennis 1647-1648 i 1649-1650, fol. 49r en ambdós casos) s'hi refereixen 
sempre com a Francesc Pont i Llombart. AMGI, MAM 246, fol. 22v parla d’ell com a Francesc 
Llombart. També dóna testimoni d’aquest ús irregular dels seus cognoms J. BUSQUETS, La 
Catalunya del Barroc vista des de Girona cit., vol. II, p. 325, nota 791. 
429. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 41[bis] (17.VI.1646). Vegeu també Sant Feliu 
de Girona, 6è LMO, fol. 159v. 
430. ADG, RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 124v. Els seus capítols matrimonials es 
troben a AHG, Notaries de Girona, GI-4/601, s. f. (12.I.1647).  
431. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 460r, a partir del 15.V.1646. Vegeu la carta on els jurats el 
proposaven per a tal plaça o, alternativament, per a una vacant de diputat reial a AMGI, MAM 
249, fol. 95v (7.V.1646). 
432. BUB, Manuscrit 771 —Allegationes iuris—, fol. 112-113. Sobre els requisits per accedir a 
les places gironines del llibre de l’ànima de la Diputació, vegeu el capítol III.7 i la subsecció 
IV.8.3.3.B.5). Cal dir que el jurista mantindria casa oberta a la ciutat de l’Onyar, a l’estratègic 
carrer de la Cort reial, J. CLARA, La ciutat de Girona a mitjan segle XVII cit., p. 80. 
433. AMGI, MAM 246, fol. 22v.  
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Final de les seves funcions:  

Versemblantment Francesc Pont morí a principis de tardor de 1654, puix 

el 9 de novembre del mateix any el Consell General de Girona procedí a 

designar-li un substitut434.  

 

 

                                                 
434. AMGI, MAM 257 (1654), fol. 349v-350r, 351v i 352r. L'assemblea municipal designà 
Baltasar Soler per ocupar la vacant deixada per Pont i Llombart. 
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III.4. Advocats municipals de Girona  
que operaren a Barcelona (1570-1650 ca.) 

 

 

 

 
Plaça primera435 

 

 

Salvador Fontanet 1586-1595 

Francesc Ferrús 1595-1605 

Joan Pere Fontanella  1612-1649 

Gabriel Antoni Bosser 1650... 

 
Plaça segona 

 

 

Francesc Rodés 1572-1598 

Joan Fontanet 1598-1601 

Rafel Rubí i Coll 1601-1605 

Josep Roca 1606 

Pere Boix 1612-1648 

Acaci Antoni de Ripoll 1648... 
 

 
 

                                                 
435. També aquí introduïm la diferenciació de les dues places per raons merament pràctiques, 
sense que indiquin cap relació de preeminència.  
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PLAÇA PRIMERA 
 

Salvador Fontanet (1586-1595) [1560-1633] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Hem ofert al lector les coordenades familiars i professionals en què es 

desenvolupà aquest jurista en parlar del seu germà consanguini Joan Fontanet. 

Ens ha semblat oportú avançar aital informació per no fragmentar la imatge 

d’un clan que, a cavall dels segles XVI i XVII, teixí una estratègia reeixida 

d’accés i de col·locació dels seus membres en oficis preeminents de la 

monarquia a Catalunya.  

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

12.X.1586436. La seva designació obeí a la necessitat que tingué Girona 

de cobrir la vacant deixada per Francesc Ubach437 quan fou proveït jutge 

de cort del Reial Consell Criminal de Catalunya.   
 

Final de les seves funcions: 

Fontanet deixà d'advocar per a Girona la tardor de 1595438. Ho féu, com 

el seu predecessor Francesc Ubach, per incompatibilitat amb el nou 

càrrec de jutge de cort del Consell Criminal que li havia estat confiat439. 

                                                 
436. AMGI, MAM 187, fol. 90r.  
437. A finals de juliol la ciutat encara li confiava encàrrecs —ibidem, fol. 70 (28.VII.1586)—, tot i 
tenir-lo per un jurista amb l’agenda de treball molt carregada —AMGI, MAM 185, fol. 25r 
(22.I.1585). 
438. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 11.XII.1595 amb què els edils gironins el 
feliciten pel nou càrrec que acaba d'obtenir a l'alta administració règia del Principat. Tenim 
constància que patrocinava efectivament la ciutat fins pràcticament aleshores a través, per 
exemple, d'una altra carta que li havien enviat els jurats el 27.VI.1595 encomanant-li la 
tramitació d'un afer.  
439. Ja hem referit els principals passos de la carrera professional ―no del tot immaculada― de 
Salvador Fontanet al servei del rei. Sigui dit que quan aquest Fontanet fou proveït en jutge de 
Cort ja estava familiaritzat amb l’aparell de govern de Felip I (II) a Catalunya a través de 
funcions com la d’assessor de la Batllia General i de l'Ofici del mestre racional. De fet, com 
indicarem tot parlant de Francesc Rodés, des de 1588 a Salvador Fontanet li hauria estat 
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Salvador Fontanet no tingué pràcticament temps d'aclimatar-se a la seva 

nova dignitat que ja estava rebent cartes dels seus antics clients de la 

ciutat de l’Onyar perquè intercedís a favor d'ells en diversos 

assumptes440. 
 

 

Francesc Ferrús (1595-1605) [†1636] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Originari de la ciutat de Lleida, a l’Estudi General de la qual cursaria els seus 

estudis jurídics, obtindria el seu doctorat en dret el 15 d’abril del 1589441. El fet 

de ser nebot d’un membre del Reial Consell, Bernat Roig, sumat a una 

versemblant capacitació professional ―mancada, potser, d’un caràcter més 

resolutiu―, el projectarien cap a les altes magistratures règies del Principat: 

després de servir com a assessor de Capitania General i del portantveus del 

general governador de Catalunya442, el 21 de novembre del 1605 era proveït 

jutge de cort443. Francesc Ferrús consolidaria la seva integració en la xarxa 

familiar, social i política dels principals servidors de la casa d’Àustria a casa 

nostra en casar, l’any 1620, la seva filla Anna amb Joan Pau Xammar, del qual 

ambdós avis, Francesc Xammar i Francesc Sala, havien estat doctors del Reial 

Consell i un oncle, Miquel Sala, era jutge de Cort ―pròxim a ser promogut al 

càrrec de regent la Cancelleria catalana444.  

 

 

 
                                                                                                                                               
formalment vedat tenir qualsevulla ocupació simultàniament a la d’assessor de la Batllia 
General de Catalunya. 
440. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 23.X.1596, 2.XII.1596, 10.XII.1596, 
9.I.1597, etc. En aquest tipus de correspondència s'hi alternen peticions de gestions i 
agraïments quan aquestes han estat realitzades.  
441. ACA, Cancelleria, registre 4717, fol. 129r-130r.  
442. M. A. MARTÍNEZ, Els assessors del governador de Catalunya cit., p. 105-106. 
443. ACA, Cancelleria, registre 4869, fol. 9v-12v.  
444. Tret de les indicacions de Cancelleria de collita pròpia, la resta d’informacions biogràfiques 
sobre Ferrús provenen de J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 99-
100, 126-127, 190 i 196-197 i de M. A. FARGAS, Família i poder a Catalunya cit., p. 464.  
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Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

A mitjan desembre de 1595 els jurats gironins escrigueren a Ferrús i li 

oferiren la plaça d'advocat que acabava de deixar lliure Salvador 

Fontanet445. Malgrat no disposem de la seva acceptació expressa del 

càrrec, sabem que s'avingué a la proposta de la ciutat perquè el trobem 

mencionat en diverses ocasions prestant els serveis i rebent les 

remuneracions habituals del jurista municipal446.  
 

Final de les seves funcions: 

L'any 1604 seria el darrer en què percebria enterament la seva 

remuneració com a advocat municipal de Girona447. Ara bé, presumim 

que es mantindria en exercici fins al novembre del 1605. 
 

 

Joan Pere Fontanella (1612-1649) [1575-1649] 
 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

La seva contractació formal es resolgué en un Consell General de 

25.I.1612448. La col·laboració entre el jurista i la ciutat ja estava, però, 

plenament consolidada des d'almenys l'any 1607 o el 1608449. 

 

Final de les seves funcions: 

Girona i Joan Pere Fontanella treballaran plegats fins a la mort del 

jurista, que sabem del cert tingué lloc el 29.XII.1649450.  

                                                 
445. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 15.XII.1595 dels edils a Francesc Ferrús.  
446. AMGI, MAM 198, fol. 93v (1596); MAM 201, fol. 56 (10.III.1599); MAM 203, fol. post 34 
(20.III.1600 aprox.), etc. 
447. AMGI, MAM 207, fol. 175v (24.XII.1604).  
448. AMGI, MAM 215, fol. 18.   
449. Vegeu el capítol III.6.  
450. Per a la justificació d'aquesta dada, vegeu el capítol II.12.  
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Gabriel Antoni Bosser (1650...) 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Com apreciarem en parlar de Francesc Ferrús, el cas de Gabriel Antoni Bosser 

trenca la dinàmica de juristes nascuts dins la frontera de la diòcesi de Girona 

per patrocinar la ciutat de l’Onyar durant l’alta edat moderna. L’advocat neix i 

viu a Barcelona. Té la condició de donzell, heretada de son pare, el doctor en 

arts i medicina i protomèdic reial de Catalunya Álvaro Antoni Bosser, també 

barceloní. Sa mare és Francesca Safont, neboda de l’esposa de Josep 

Fontanella. Membres dels seus dos llinatges s’implicaran de forma molt 

rellevant en les activitats polítiques antifilipistes de les dècades de 1640 i 1650, 

per la qual cosa es veuran abocats a marxar del Principat o a una progressiva 

exclusió de les institucions i ulterior decadència451. Gabriel Antoni es casarà a 

finals de 1650 o a principis de l’any següent amb Maria de Planella, una seva 

entreparenta ―per la qual cosa els caldrà dispensa apostòlica―, filla de Maria 

Safont i de don Pere de Planella i Cruïlles, senyor de Castellcir mentre 

visqué452. 

 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

17.I.1650453. Se'l proveeix en la plaça per ocupar el lloc del difunt Joan 

Pere Fontanella. Creiem remarcable la coincidència de passes entre 

                                                 
451. M. A. FARGAS, Auge i davallada d’una família de notaris de Barcelona, durant l’època 
moderna, dins de J. M. SANS (coord.), “Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català”, 
Barcelona, Fundació Noguera, 1994, p. 351-360. J. SANABRE, La acción de Francia en 
Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-1659), Barcelona, RABLB, 1956, p. 
537 i 553.  
452. AHPB, 706/52, fol. 312r-314r (capítols matrimonials de 13.XII.1650).  
453. AMGI, MAM 253, fol. 20r i s. (acta del Consell General del dia de Sant Antoni de 1650).  
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Girona i Vic, encara que no estrictament contemporànies454, en 

l’aconductament de Bosser per cobrir el buit fontanellià. 

 

 

PLAÇA SEGONA 
 

Francesc Rodés (1572-1598) [1548-1599] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Estem gairebé certs d’identificar aquest jurista amb el nadó Francesc Llàtzer 

Josep Rodés batejat a Sant Martí Sacosta de Girona el 6 d’octubre del 1548455. 

Hauria nascut hores o dies abans a la llar del doctor en ambdós drets i ciutadà 

gironí Miquel Rodés i de la seva esposa Elisabet. En créixer, aniria teixint 

complicitats amb dos germans seus que acabarien essent actors força 

significats a la vida social de la ciutat de l’Onyar del Cinc-cents: Joan Climent i 

Miquel456. Joan Climent, versemblantment l’hereu, s’hauria encaminat cap als 

estudis jurídics i hauria assolit la condició de doctor en ambdós drets; així 

assegurava la continuïtat dels esforços professionals paterns i, de retruc, es 

convertia en un model per a Francesc. Miquel, en canvi, s’integraria en la 

Companyia de Jesús; es vincularia concretament al seu establiment gironí de 

Sant Martí Sacosta ―tota vegada que, a partir de la dècada de 1580, l’antiga 

canònica agustiniana hauria passat en mans dels jesuïtes457. Els tres nois 

Rodés també compartirien infantesa amb una germana, Jerònima, que es 

casaria i enviduaria del notari reial Joan Prats. 

                                                 
454. AMVI, vol. 9 CT, mitjançant una carta de 28.IV.1650 els consellers de Vic comuniquen a 
Bosser que ha estat aconduït com a advocat regular a Barcelona. Ibidem, el mateix dia el 
municipi osonenc raona al seu síndic al cap i casal, Joan Pujadas, el perquè de la tria de 
Bosser —per defecte, més que no pas per devoció—: “[El Consell municipal], vista la necessitat 
[que vostra mercè] diu [h]y ha de anomenar altre advocat per rahó de l’impediment del doctor 
Sallés (i. e. Cellers) y per la absèntia del doctor Cistaller, y ohida la informatió del senyor 
conseller en cap de què [a] vostra mercè li aparexia molt al prepòsit lo doctor Bosser, ha feta 
nominatió de ell”. 
455. ADG, RRPP, Sant Martí Sacosta de Girona, 1er LB, s. f. 
456. Diverses qüestions que apuntem en aquest paràgraf són fruit del creuament de les dades 
contingudes en els dos testaments del 1599 i en el de 1605 que es referiran infra. 
457. En parlem al subcapítol III.6.1.  
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Francesc Rodés obtingué el seu batxillerat en dret civil a Salamanca el 1570; el 

grau de doctor li seria atorgat a Barcelona l’any 1571458. Tenim indicis de què 

hauria pogut passar una etapa de la seva joventut a Roma459. Després de tanta 

itinerància, li abelliria instal·lar-se a la capital catalana per passar la seva vida 

adulta juntament amb la seva esposa Marianna Caldes (o Calders) i Fivaller 

―els seus cognoms parlen sols460. Podem apuntar tres fills nascuts d’aquesta 

parella ―probablement n’hi hauria d’altres que quedarien pel camí―: l’hereu 

homònim al pare, l’Elisabet i una petita Anna que el nostre protagonista no 

arribaria a conèixer461 i deuria professar al monestir de les Jerònimes de 

Barcelona462.  
 

Francesc Rodés emmalaltiria, moriria i seria enterrat al cap i casal la primavera 

del 1599463. Entre el patrimoni que hi deixaria, trobem unes cases al fossar ―la 

                                                 
458. AHCB, Arxiu del veguer, XV-1, alta de 10.IX.1572 a la matrícula de jurispèrits on es 
transcriu el títol de batxiller obtingut el 21.IV.1570. Pel que fa al doctorat: ACA, Cancelleria, 
registre 4702, fol. 92r-95r (6.XII.1571). 
459. Sospitem que és allí on hauria prestat diners a Josep Estrabau, un germà clergue del jurista 
Sebastià Estrabau de qui hem parlat en l’apartat dedicat a Jaume Vives del capítol III.3. Es 
menciona tangencialment aquest préstec a AHG, Notaries de Girona, GI-04/399, s. f., 
concòrdia de 27.III.1593 entre els dits germans Estrabau. 
460. Vegeu la posició que ocupa en el quadre genealògic de la família Fivaller a M. A. FARGAS, 
Família i poder a Catalunya cit., p. 461. Algunes notícies de l’inventari post mortem d’aquesta 
Marianna Caldes (o Calders) han permès a X. LENCINA l’elaboració de l’apartat “La cultura 
material des de la perspectiva del subjecte” del seu estudi La història des del subjecte. 
Inventaris ‘post mortem’: consum, microhistòria i cultura material a la Barcelona moderna, en 
“EHDAP” XIX (2001), p. 199-242, esp. p. 235.  
461. Aquesta estructura familiar apareix al darrer testament de Francesc Rodés, atorgat a 
Barcelona el 24.III.1599 ―AHPB, 489/45, fol. 140v-142v. Una qüestió que no hem sabut 
resoldre: Francesc Rodés jr., que és mencionat com a pubill en aquest testament, no podria 
pas ser el doctor en drets homònim que es casa el 13.I.1590 amb Oròsia Xicot a Sant Martí 
Sacosta de Girona amb la benedicció del mencionat pare jesuïta Miquel Rodés, oi? ADG, 
RRPP, Catedral de Girona, 1er LM, fol. 11r. A qui correspondria aleshores aquesta acta 
matrimonial? 
462. A través d’ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 134r-135r (20.II.1627), hem tingut 
notícia d’una disputa —prou agra, a la llum d’ibidem, fol. 175v-176v (24.I.1628)— del rector i el 
col·legi de Sant Martí Sacosta de Girona contra les Jerònimes barcelonines i la monja Anna 
Rodés i Calders, entorn d’un fideïcomís instituït sobre els béns que havien estat de Francesc 
Rodés. Visiblement els jesuïtes gironins no havien estat conformes amb una provisió feta per 
Francesc Aguiló a la Reial Audiència de Catalunya el 9.VII.1626 i havien pugnat per traslladar 
l’afer a la cúria del bisbe de Barcelona. 
463. La seva defunció es produiria entre el 24.III.1599 suara referit i el 24.V.1599, data en què 
son germà Joan Climent dictaria un testament ―AHG, Notaries de Girona, GI-09/413, fol. 331v-
333v―, on parlaria de Francesc com a traspassat. Ens ho confirma la data de confecció de 
l’inventari post mortem del nostre protagonista ―1.IV.1599, vegeu-ne una còpia de novembre 
del 1601 a AHCB, Arxiu notarial, I.46―, un document remarcable perquè s’hi detalla amb una 
gran precisió el lloc d’impressió dels llibres jurídics de la biblioteca del finat. Aital circumstància 
ha donat peu a valuoses conclusions sobre l’enorme pes dels editors i llibrers de Lió en 
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baixada?― de Sant Miquel, propveïnes de l’espai que hauria habitat en vida. 

La vídua el sobreviuria de dos anys464. En morir aquesta, sa mare i son oncle 

Francesc Cosme Fivaller maldarien per sostreure les criatures de la influència 

de Joan Climent Rodés465. A fe que la manca de descendents del dit jurista el 

podia convertir en un curador excepcional per als orfes! Dissortadament les 

parques li impedirien projectar més enllà del 1605 la seva ombra protectora466.  

 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

 8.XI.1572.467  

 

Anècdota destacable d'aquest personatge: 

En l'extracció de les magistratures municipals que es féu a Barcelona el 

dia de Sant Andreu de 1592, Francesc Rodés fou afavorit amb el càrrec 
                                                                                                                                               
l’aprovisionament de volums als juristes catalans al segle XVI: M. PEÑA, Cataluña en el 
Renacimiento: libros y lenguas, Lleida, Ed. Milenio, 1996, p. 102 o 179, entre d’altres. Id. aut., 
Francia, Castilla, Cataluña y el mercado del libro en Barcelona en la segunda mitad del siglo 
XVI, dins de J. ROCA (coord.), “La formació del cinturó industrial de Barcelona”, Barcelona, 
IMHB i Ed. Proa, 1997, p. 37-45, esp. p. 42. Nota: ignorem a quines conclusions pot abocar que 
el mateix inventari de Francesc Rodés posés de relleu que hi havia una pastera i un bacó salat 
a la cambra anomenada de la capella! X. LENCINA, Cultura i societat a la Barcelona moderna. 
Estils de vida de l’elit urbana al segle XVII, dins de “Actes del IV Congrés Internacional 
d’Història Local de Catalunya”, Barcelona, L’Avenç, 1999, p. 195-202, esp. p. 198. 
464. Sa mort es produiria a ca la seva mare, Jerònima Fivaller, on la noia i segurament també el 
marit havien residit, “al carrer que va dret de la casa de la Ciutat al Regomir”. No sabem la data 
exacta de l’òbit de Marianna: caldria situar-la dins l’espai de trenta dies previ a la data de 
confecció de l’inventari post mortem dels seus béns, que és 2.VIII.1601 ―AHCB, Arxiu notarial, 
I.47. S’hi pot llegir un llistat de llibres jurídics encara més impressionant que el referit en 
l’inventari del marit en quant a volum i a prolixitat de dades.  
465. Així s’aprecia a AHCB, Arxiu notarial, I.46 cit. ―1.IV.1599 / novembre del 1601. 
466. El 31.III.1605, a l’hora d’atorgar un segon (?) i darrer testament, Joan Climent Rodés seguia 
sense descendència: AHPB, 535/54, fol. 152v-155r. Confirma que no n’havia tingut mai ni 
s’havia casat el procés d’adjudicació dels seus béns a favor dels nebots, AHCB, Arxiu del 
Veguer, I-76, fol. 11r-13v (19.VII.1607-3.II.1608). Aquestes dates ens semblen relativament 
tardanes si tenim en compte que la seva mort hauria estat prèvia a 15.VII.1605, en què se’l 
desinsaculava d’una bossa de diputat reial del llibre de l’ànima de la Diputació del General, on 
figurava des del 15.V.1598 ―ACA, G-81/2, fol. 365r; prèviament, des del 21.VII.1575, havia 
estat insaculat en la 15ª bossa d’oïdor reial reservada als gironins ―ibidem, fol. 471r. 
467. AMGI, MAM 172, fol. 44v. La contractació la resolen els jurats sols, sense el concurs del 
Consell General ciutadà. Durant els primers vuit anys que patrocinarà Girona des de Barcelona, 
Francesc Rodés percebrà els seus salaris amb força irregularitat; el 8.IV.1580 els jurats i els 
membres de l’adjunció de la fleca ―l'única administració municipal amb liquiditat en aquell 
moment― posaran fi a aquesta situació, AMGI, MAM 179, fol. 33v.  
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de conseller tercer. Un mes i escaig després li escaigué de passar per 

Girona, d'on, com hem vist, eren originaris ell i la seva família. Doncs bé, 

s'hi féu admirar amb la màxima pompa que un home vanitós podria 

imaginar. Tant els manuals d'acords municipals com les memòries del 

ciutadà Jeroni Saconomina destil·len l'ambient de gramalla, distinció i 

passeig processional que cultivà468.    

 

Final de les seves funcions: 

Rodés deixà la seva plaça a principis de 1598. Oficialment hi renuncià 

perquè no li podia dedicar prou atenció ja que estava servint 

simultàniament —i il·legítima469— com a un dels assessors de la Batllia 

General de Catalunya. A la pràctica ens temem que se'l devia convidar a 

deixar el càrrec ―potser no s'hi dedicava prou?― perquè pogués 

assumir-lo Joan Fontanet, un jurista gironí que s'acabava de traslladar a 

la capital470.  

 
 

                                                 
468. AMGI, MAM 195, fol. 27 (5.I.1593). A. SIMON i TARRÉS, Cavallers i ciutadans cit., p. 214: 
"Quant entrà [Francesc Rodés a Girona], que fou de nit, entrà ab la gramalla vestit y sempre 
que anava per assí, per la siutat, tanbé aportava dita gramalla."  
469. B. HERNÁNDEZ, Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna: la fiscalidad catalana en 
época de Felipe II, Barcelona, TEHI, 2003, p. 26, parla de l’exclusivitat exigida des de 1588 als 
assessors de la Batllia General, que no podrien exercir càrrecs àdhuc de docència universitària 
o d’advocació particular. 
470. AMGI, I.1.2.17.15 cit., carta de 16.III.1598 dels jurats gironins a Joan Fontanet, que hem 
transcrit en l’apartat dedicat a Salvador Fontanet.  
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Joan Fontanet (1598-1601) [†1607] 
 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

9.III.1598471, i, com acabem de veure, se li comunica a l’interessat el 

16.III.1598. De fet, més que d’un nou aconduïment hauríem de parlar 

d’una mutació de destí. Fontanet continuaria patrocinant la seva ciutat 

d'origen des de Barcelona en comptes de fer-ho des de Girona 

mateix472.  

 

Final de les seves funcions: 

Les deixa al capdavall de l'estiu del 1601 perquè se'n torna a viure a 

Girona473.  
 

 

Rafel Rubí i Coll (1601-1605) 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Descendent de la influent nissaga ceretana i cadella dels Rubí, repetidament 

implicada en controvèrsies amb la bandositat rival dels nyerros474, Rafel 

dedicaria les seves energies de joventut, després d’estudiar a Salamanca475, 

                                                 
471. AMGI, MAM 200, fol. 30v-31r, resolució dels jurats i l’adjunció de privilegis ―ignorem per 
quins set sous aquesta provisió no es fa en Consell General com fóra reglamentari.  
472. Vegeu l’apartat que li hem dedicat al capítol III.3.  
473. AMGI, MAM 204, fol. 103r, punt 7è de la proposició llegida al Consell General de 
19.X.1601.  
474. Al principi de l’apartat II.6.4.3 proposem una bibliografia essencial sobre les grans faccions 
catalanes dels segles XVI i XVII, un tema que va fent aparicions al llarg del nostre treball 
doctoral —particularment al capítol II.12, on retratem alguns entreparents declaradament 
nyerros de Joan Pere Fontanella com són els Alemany de Bellpuig. Aquí fóra injustificat ratione 
materiae no tornar a citar expressament una obra ja referida al subcapítol II.7.1: X. TORRES, 
Les bandositats de nyerros i cadells a la Reial Audiència de Catalunya (1590-1630): ‘policía o 
alto gobierno’?, en “Pedralbes” 5 (1985), p. 147-171.  
475. Aquesta i altres dades les hem recollides d’A. SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la 
Guerra dels Segadors, Barcelona, Curial-Fundació Pere Coromines, 2003, p. 239 i s., en la 
introducció a la transcripció de la Relación del lebantamiento de Cataluña (1640-1642) escrita 
per Ramon de Rubí i Marimon, fill de Rafel. 
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als entramats de poder de la Diputació del General ―exercint de facto com a 

tauler de Puigcerdà en el lloc de son pare, com a oïdor de comptes a Barcelona 

i, en finalitzar el seu trienni, com a assessor ordinari476. En aquest darrer càrrec 

hi seria efímer, després de tres mesos i escaig el cridarien a integrar-se a 

l’aparell virregnal: A partir del 29 de novembre del 1605 ocuparia una plaça de 

magistrat a la Reial Audiència477, pel que sembla gràcies a l’afinitat amb el 

portantveus del general governador Aleix de Marimon478. El seu capteniment 

com a membre de la màxima instància jurisdiccional del Principat no seria 

precisament modèlic ―la primavera de 1614 se li investigaven diverses 

irregularitats a la seva Cerdanya natal479 que li reportarien un ràpid 

cessament480. Rubí i Coll no trigaria massa dies en recuperar els fils de la xarxa 

de contactes de la Diputació481. Ara bé, versemblantment seria per a un temps 

escàs ―creiem que la seva hora no trigaria a arribar482.  

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

Octubre del 1601483. Rubí i Coll expressaria el goig que li suposava ser 

designat advocat a Barcelona de la ciutat de Girona, d’on la seva esposa 

d’aleshores, Laura de Marimon, era originària484, a través d'una carta 

escrita el 10.XI.1601. En transcrivim un bell passatge:  

                                                 
476. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 34 i 55. Vegeu l’efímer 
rastre explícit de Rubí i Coll com a assessor ordinari de la Diputació en els Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya ―vol. III cit., p. 525― entre agost i novembre del 1605. 
477. ACA, Cancelleria, registres, vol. 4869, fol. 25r-28v.  
478. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 126. Vegeu representada 
gràficament la posició dels cunyats Rubí i Coll i Marimon a M. A. FARGAS, Família i poder a 
Catalunya cit., p. 465. 
479. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 159 (23.V.1614).  
480. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 105.  
481. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 169 i 170 (30.VIII.1614) i altres 
posteriors. 
482. El 15.V.1616 se’l treia, a causa de la seva defunció, de la setena bossa de diputat militar de 
la vegueria de Barcelona del llibre de l’ànima de la Diputació del General, on havia entrat el 
15.V.1603 ―al bell mig del seu trienni com a oïdor militar: ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 66.   
483. AMGI, MAM 204, fol. 104r, resolució del Consell General de 19.X.1601. 
484. Aquesta, com la muller prèvia ―Victòria Roger― li durà poc, i li deixà tres fills a càrrec: A. 
SIMON i TARRÉS (cur.), Cròniques de la Guerra dels Segadors cit., p. 240. Per casar-se amb 
la tercera, Anna de Guimerà, hagué de superar ―no li fou senzill― les reticències de don 
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"La affectió y voluntat que jo tinc a aqueixa ciutat, que és tant natural com de la 

pròpria pàtria per ésser ma muller d'ella, y lo desix y gana que he tingut de servir a 

vostras mersès, [h]a merescut que me manasen los serveis de advocat ordinari, y 

per tenir-ho a molt particular mersè la accepto, y procuraré en totas las occasions 

corespóndrer a ma obligatió y mostrar ab obras ma voluntat.485" 

 

Final de les seves funcions: 

El jurista ceretà rebé íntegrament el seu salari com a advocat de Girona 

fins l'any 1604486. El seu accés a la Reial Audiència de Catalunya l’obligà 

a renunciar a l’aconductament.  
 

 

Josep Roca (1606) 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

Fins al moment present, els fons parroquials i notarials ens han ofert poca 

documentació sobre aquest jurista. Per exemple, no tenim forma de certificar 

de forma concloent una familiaritat seva molt versemblant amb un doctor de la 

Reial Audiència catalana del segle XVI com hauria estat el gironí Jeroni Roca487 

―que hauria aproximat a la institució altres gironins com Celidoni Valencas i 

potser Jeroni Torner i Salvador Fontanet. Fos per raó de les estratègies 

d’avantpassats o no, és indubtable que a principis del segle XVII Josep Roca 

es consolidaria dins del cercle clientelar de Salvador i de Joan Fontanet del 

qual ja hem parlat. Concretament, ho faria amb el seu matrimoni amb Maria 

Fontanet Gelabert (*1588) a mitjan la dècada de 1600488. Després d’exercir 

com a advocat489 i d’unes preceptives passes per oficis menors de 

                                                                                                                                               
Gispert de Guimerà, el diputat militar del trienni 1608-11. M. A. FARGAS, Família i poder a 
Catalunya cit., p. 147. 
485. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1.   
486. AMGI, MAM 207, fol. 175v (24.XII.1604).  
487. M. A. FARGAS, Família i poder a Catalunya cit., p. 355 parla d’ell com a procedent d’una 
família de ciutadans honrats i no pas de gaudints. Potser amb Jeroni Roca mantenia un vincle 
col·lateral. 
488. Vegeu l’apartat Joan Fontanet del capítol III.3. 
489. AHCB, Arxiu del veguer, XV-02, el 1.VI.1606, ostentant les condicions de llicenciat en dret i 
ciutadà de Barcelona, jurava com a prior dels jurispèrits del districte. 
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l’administració de justícia règia a Catalunya ―advocat fiscal i jutge de reclams 

de les corts del veguer de Barcelona―, el 1613 obtindria plaça de jutge de cort 

i, un any més tard, de magistrat de la sala del regent la Cancelleria a la Reial 

Audiència, on romandria fins a sa jubilació l’estiu de 1635490. Assolit l’esglaó de 

l’alta magistratura, no li restaria sinó la promoció en l’escala social: Així, l’any 

1618 sol·licitaria un privilegi militar, en la tramitació del qual el seu mèrit més 

preeminent resultaria ser l’estar casat amb la neboda del regent Fontanet491. 

Els mediocres índexs de riquesa aparent d’un parent ―el cosí germà Francesc 

Spano― i els seus han fet que es parli de la família de Josep Roca com a 

model d’estancament patrimonial492. Sia dit que si l’antic magistrat s’havia de 

sustentar amb la seva minsa pensió de jubilació, ho tindria cru a partir dels fets 

subsegüents al Corpus de Sang493. 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

No hem localitzat cap acte municipal sobre la contractació de misser 

Roca. Ens sospitem que aquesta no arribà mai a realitzar-se formalment. 

Això no exclou que no tinguem la certesa, a través de dades indirectes, 

de què exercí com a advocat de Girona a Barcelona durant almenys tot 

l'any 1606494. No es degué produir una química especial entre la ciutat i 

                                                 
490. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 190 i 197 jubila Roca al 
llarg de 1634. Nosaltres el veiem actiu fins a les portes de l’estiu de 1635, i acabant la carrera 
professional a la seva Girona d’origen: ACA, RA, Provisions verbals civils, vol. 44. 
491. ACA, CA, lligall 271, doc. 90, consulta del Consell de 3.XI.1618, a favor de la petició de 
Roca; el 13.XI.1618 Felip II (III) no s’hi oposaria ―respondria “Lo que pareçe”. 
492. M. A. FARGAS, Família i poder a Catalunya cit., p. 351-352 i 357. 
493. Els dirigents de la Diputació suspendrien unilateralment la solució de la pensió anual de 
dues-centes lliures de Josep Roca i desatendrien amb una certa prepotència els seus 
arguments judicials ―n’encomanarien la substanciació al Reial Consell sota obediència del rei 
de França: ACA, Generalitat, V-81, fol. 28v-29r (25.VI.1642, resolució confirmada el 4.VI.1644). 
Versemblantment el destí de les despulles de Josep Roca seria el claustre del convent de Sant 
Francesc de Barcelona, on el testament de l’esposa —AHBC, Manuals notarials, 529-fol., fol. 
130r-132r (22.X.1622)— li atribuïa un vas funerari. 
494. AMGI, MAM 209, fol. 123, instruccions de 24.VII.1606 dels jurats i els membres de la 
comissió dels privilegis al síndic Joan Ferrer, que es desplaça a Barcelona per resoldre 
problemes derivats de la unió promoguda pel virrei contra el bandidatge; s'hi menciona Josep 
Roca com a advocat de Girona a la capital; ibidem, fol. 183v, el 22.XII.1606 els jurats ordenen 
al clavari que se li satisfaci a Roca el seu salari anual com a advocat municipal a Barcelona.  
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el jurista, altrament segur que la relació professional s'hauria 

consolidat495. 
 

 

Pere Boix (1612-1648) 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

De moment tenim poca cosa a dir sobre aquest jurisconsult. Visiblement tingué 

clar que no voldria viure ni exercir professionalment a la Girona d’on era 

originari496. Per això ni tan sols féu inscriure el seu privilegi de doctor en drets al 

registre ad hoc confegit en el si del municipi per censar les persones 

susceptibles d’entrar en les bosses de jutge ordinari o de jutge de taula. 

Entenia que “per sos intents (i. e. fer carrera a Barcelona?) li seria més danyós 

que profitós”. Per això, objectà al fet d’haver estat insaculat en les tals bosses i 

aconseguí ser-ne retirat497 —no pas definitivament498. D’una petició que 

presentaria al braç militar al principi de les sessions de Corts de 1632 en traiem 

la informació que segueix sobre Boix499: que hauria començat a advocar davant 

la Reial Audiència devers l’any 1601 i, des del primer dia, en els temes de 

primer ordre que hauria patrocinat —“li han passat per les mans los més graves 

negocis y plets del Principat”—, hauria actuat invariablement com a gran 

patriota, perseguint “la observança de las leys de la terra”. Aquesta tenacitat li 

hauria valgut, cap al 1628, ser aconductat com a advocat de l’estament nobiliari 

de Catalunya —cada vegada més actiu al llarg del XVII, sense que calguessin 

                                                 
495. Aprofitem la referència a una qüestió no consolidada per reconèixer que, en la nòmina 
d’advocats que el lector té a les mans, hi ha un segon punt negre a més de Josep Roca: Es 
tracta d’un talis Galí que hauria patrocinat la ciutat de Girona a Barcelona esporàdicament o 
amb una certa continuïtat entre 1602 i 1604 ―com a mínim. Les dades que tenim d’ell ―AMGI, 
MAM 206, fol. 14r; MAM 207, fol. 110v-111r (12.VII.1604); en menor mesura MAM 205, fol. 
148r (4.IX.1602) i MAM 206, fol. 175r i s. (24.IX.1603)― no ens permeten “registrar-lo 
oficialment”. En tot cas, per honestedat intel·lectual aixequem acta de la seva existència 
problemàtica ―problemàtica per a nosaltres, no per a ell.   
496. Malgrat residís a Barcelona, Pere Boix estava insaculat dins diverses bosses per a càrrecs 
municipals de Girona. En mantes de les seves cartes recordaria que era oriünd de la ciutat de 
l’Onyar, per exemple el 17.I.1630 —AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1. 
497. AMGI, MAM 211, fol. 25v-26r (17.I.1608). 
498. Vegeu AMGI, MAM 232, fol. 25r (17.I.1629).  
499. ACA, Generalitat, N-1058a), fol. 443 (8.V.1632). 
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Corts per reunir-lo—; es tractaria d’una tasca en solitari i no remunerada, 

“perquè no·s dóna ni ha acostumat de dar altre salari als advocats del bras en 

força de un statut jurat que [h]y ha en dit bras militar, lo qual s’és fet per a 

convidar, obligar y alentar als bons advocats presents y esdevenidors [que] 

patrocinen y defensen los privilegis militars y leys de la terra”. Fent capmàs 

d’aquestes i altres comunicacions seves que hem llegit, és difícil no atribuir-li un 

tarannà xulesc o, si més no, una gran seguretat en si mateix500. Per cert, la 

petició de Boix donaria els seus fruits; se’l mantindria en son d’advocat 

estamental mentre durés l’assemblea política; ell, i també Joan Pere 

Fontanella, contra qui s’havia pronunciat Dídac d’Alentorn —no creiem que ho 

fes aïlladament— per haver mirat a una altra banda en ocasions de 

contrafaccions501. L’any 1635, en el marc de la visita als oficials regis confiada 

al regent del Consell Suprem de la Corona d’Aragó Matías Bayetolá, Pere Boix 

seria instituït comissari amb amplíssims poders per fer un circuit d’enquesta a 

les àrees de Girona, Perpinyà, Puigcerdà i Figueres502. 

 

 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

Com Joan Pere Fontanella, Pere Boix fou designat oficialment advocat 

de Girona a la ciutat de Barcelona el 25.I.1612503.    

 

Final de les seves funcions: 

Morí ―i, naturalment, deixà de patrocinar la ciutat― a la fi de l'estiu o a 

principis de la tardor de 1648504. De fet, ja se li havia proveït un substitut 

interí el juliol degut al seu precari estat de salut505. 
                                                 
500. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 17.I.1630 cit. de Pere Boix als 
jurats gironins. Hi parlaria de qüestions retributives: “[H]a·m aparegut escriure estos reglons a 
vostras magnificèncias ab la de dit [síndic] Ripoll, que abona ditas informacions y memorial, 
dels quals ne envie a vostras magnificèncias una còpia perquè vejan lo treball, y que ab ell se 
guanyà la causa, conservant en assò la bona sort que té la ciutat, puix des que [en] só[c] 
advocat no se n’[h]a perduda ninguna, sinó una provisió dels apothecaris.”  
501. ACA, Generalitat, N-1058a), fol. 442v-445r (8.V.1632).  
502. ACA, Generalitat, RV, vol. 82, s. fol. 
503. AMGI, MAM 215, fol. 18.   
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Acaci Antoni de Ripoll (1649...) [1578-1659] 
 

Referències biogràfiques bàsiques 

 

De tots els juristes que hem biografiat en el present treball, Acaci Antoni de 

Ripoll fou sens dubte el que nasqué en una família de rang social més elevat. 

Arribà al món devers el juny de 1578 de la mà del ja doctor en drets Joan 

Damià de Ripoll (†1581)506 i d’Elisabet Joana Mas Joan de Malars (†1610)507. 

La dignitat militar dels ascendents d’Acaci Antoni —i, conseqüentment, la seva 

pròpia— seria reiteradament posada en dubte a principis de la dècada de 1610 

per part de certs dignataris catalans. El qüestionament abocaria Acaci Antoni 

de Ripoll a recórrer a l’autoritat del regent la vegueria de Barcelona perquè 

confirmés la seva descendència d’una sòlida prosàpia nobiliària originària 

d’Anglesola. El 1612 l’ordinari barceloní estimaria favorablement la petició de 

Ripoll, acolliria les proves per ell aportades —el privilegi militar concedit pel 

Cerimoniós a València el 4 de les idus de 1340 a Bernat de Ripoll, diverses 

convocatòries i actes de Corts dels segles XIV i XV, el com la Cancelleria reial 

es dirigia a ell i als seus, la genealogia familiar...— i, així, l’ajudaria a donar 

llustre a les seves armes finiseculars —un escut partit, amb un riu a la part 

inferior i, a la superior, sobre un camp d’or, un pollastre negre amb una cresta 

vermella508. 

                                                                                                                                               
504. AMGI, MAM 251, fol. 224v-225r, en l'apartat 3er de la proposició llegida al Consell General 
de 2.X.1648 els jurats informen de la seva defunció.    
505. Ibidem, fol. 152v-153r, carta de 6.VII.1648 a Acaci de Ripoll: “Tenim entès que lo senyor 
misser Boix, altre dels advocats que aquesta ciutat té en aquexa conduhits, està desganat, de 
manera que ab molt treball acut als negocis, per a què durant esta desgana, axí per causa 
d’ella com per les moltes ocupations del senyor Fontanella, los de aquesta ciutat no patescan, 
suplicam a vostra mercè sie servit entrevenir en aquells sempre que se offeresca occasió”.  
506. Aquest fill del mercader d’Anglesola Bernat Ripoll i de Caterina atorgà un testament el 
12.XI.1579 que fou publicat el 9.II.1581 ―AHPB, 437/80, s. fol. En l’instrument atribuïa disset 
mesos aproximadament al seu fill únic “Achasio”. Vegeu a AHCB, Arxiu notarial, I.39, l’inventari 
post mortem dels seus béns confegit el 16.II.1581. M. PEÑA, El mundo del libro jurídico en 
Barcelona en el siglo XVI, en “EHDAP” XIII (1995), p. 105-136, ha tret partit de la secció de tal 
instrument dedicada a llibres. 
507. A AHCB, Arxiu del veguer, XXXIII-22, trobem el dossier sobre l’adjudicació de l’herència 
d’aquesta Elisabet Joana a favor de son fill únic, Antoni Acaci. Aquest darrer instaria el procés 
el 28.IX.1610, pocs dies després del traspàs matern. 
508. Aquest procés davant del regent la vegueria barcelonina començaria a instàncies d’Acaci 
Antoni de Ripoll el 15.II.1610 i es clouria amb una sentència estimatòria de 25.VIII.1612, que 
trobem copiada a ACA, Generalitat, VG-61 ―corresponent al procés de visita del trienni de 
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Ripoll potser consideraria la qüestió tancada. D’altres, interessats en tenir 

menys competència per assolir un lloc a les bosses dels llibres de l’ànima de la 

ciutat de Barcelona i la Diputació del General, no ho veurien així. Aprofitarien 

una petita màcula en l’expedient de Ripoll —l’haver estat insaculat, l’any 1612, 

en una bossa pròpia de ciutadans del municipi barceloní— per discutir-li una i 

una altra vegada la condició nobiliària. Ell pretendria haver ignorat aital 

insaculació durant dos anys509. Aparentment, molts estarien poc disposats a 

creure-se’l... A la llarga haurien d’habituar-se a trobar el jurista en les llistes de 

candidats de condició nobiliària amb possibilitat d’assumir càrrecs 

municipals510. Tampoc podrien desbancar-lo de les bosses de militars de la 

Generalitat: Els visitadors encarregats de fiscalitzar la seva controvertida 

insaculació delegarien l’afer al consistori del trienni de 1617 i als seus 

assessors511; aquests trigarien un any ―el recurs de fer temps per fer callar les 

veus discordants no és nou― en desestimar els arguments contraris a Ripoll512. 

 

Acaci Antoni de Ripoll s’encaminaria cap als estudis jurídics a Salamanca513 i a 

Osca514, desitjós d’unir a la virtut de sang la del saber. Com és sabut, al llarg de 

l’edat moderna aniria in crescendo el nombre de nobles i donzells que ornarien 

                                                                                                                                               
1614; la gran envergadura del volum i la seva manca de foliació obliguen a referir la font així: 
cm. 53 des del primer gran séc del llom; els 50 cm. coincideixen amb un altre séc. D’aital 
documentació n’extraiem bona part de les dades de la present biografia. 
509. Concretament, als llibres de l’ànima de Barcelona figuraria en la bossa de jutges de taula 
reservades a ciutadans entre 12.XI.1612 i 24.XI.1614. En seria tret en certificar la seva condició 
nobiliària.   
510. Acaci Antoni de Ripoll seria insaculat el 21.XI.1614 en la bossa de Consell de Cent militar, 
el 19.XI.1616 en la bossa de conseller terç militar, el 26.XI.1616 en la de cònsol de llotja militar, 
el 29.XI.1617 en la de mostassà militar... Vegeu el certificat aportat a ACA, Generalitat, VG-61 
cit. 
511. ACA, Generalitat, VG-61, 9è memorial de sentències de la visita del trienni de 1614, fol. 
300r-302v (13.VI.1618). 
512. ACA, Generalitat, G-50/2 ―conclusions de la Diputació actuant com a tribunal de justícia en 
afers de sa competència―, fol. 57v-58v (5.VII.1619). Plausiblement una conclusió de 
27.III.1620 ―que no es conserva― i la seva ratificació de 6.VI.1620 ―ibidem, fol. 92v― 
tancarien els darrers serrells del litigi. 
513. Es mencionen anys d’estudis a Salamanca a ACA, CA, lligall 271, doc. 55, consulta del 
Consell d’Aragó de 17.XI.1617 (a partir d’una carta del duc d’Alburquerque de 21.X) resolta per 
Felip II (III) el 6.XII ―vegeu-la reproduïda ibidem, lligall 223, doc. 7. Tractava sobre una 
provisió de càrrec d’assessor de la Batllia General de Catalunya, que finalment afavoriria un 
Fontanet ―Jeroni Fontanet i Tamboni― i no pas Ripoll, sens dubte més experimentat. 
514. A través de J. M. LAHOZ, Graduados catalanes cit., p. 210, coneixem el 23.VII.1599 i el 
11.V.1600 com a dates en què Ripoll sol·licità els graus de batxiller en lleis i en cànons 
respectivament a la Universitat Sertoriana d’Osca.  
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la seva línia dinàstica —i n’alimentarien les malmeses arques, i combatrien 

l’ociositat— mitjançant l’obtenció de les insígnies doctorals. I el nostre home 

reeixiria sobradament la seva escomesa. Ensenyaria dret a la universitat 

sertoriana d’Osca i també a la de Barcelona, i treuria a la llum unes obres de 

literatura jurídica notabilíssimes: Uns comentaris poc difosos de passatges de 

D., 31, 1 —sobre matèria testamentària—515, un aplec de casos desenvolupats 

seguint el format popularitzat per Jaume Càncer que veuria la llum el 1630516, 

un tractat sobre les regalies editat a Barcelona l’any 1644517, una versió força 

addicionada dels treballs de dret processal de Lluís de Peguera (ed. 1649)518 i 

una identificació (ed. 1655 i 1660) dels Consolats de Mar, llur jurisdicció i 

procediments519. En certs moments de la dècada de 1640, en què Catalunya es 

mantindria sota sobirania dels reis de França, l’antany servidor de Felip III (IV) 

―n’havia assolit el càrrec d’advocat fiscal a la Batllia General520―, que s’hauria 

beneficiat d’un indult dels dirigents provincials521, i tindria certa amistat522 —i un 

                                                 
515. A. A. de RIPOLL, Practicabilia commentaria et quotidianae praxi frequentissima et decisiva, 
ad titulum D. de conditionibus et demonstrationibus, causis et modis eorum quae in testamento 
relinquuntur, Coloniae Allobrogum [Ginebra], apud Philippum Albert, 1617.   
516. Id. aut., Variae iuris resolutiones multis diversorum Senatuum decisionibus illustratae..., 
Lugduni [Lió], Sumptibus Iacobi, Andreae et Matthaei Prost, 1630. Parlem d’aquest gènere 
d’obres al subcapítol II.9.2. 
517. Id. aut., Regaliarum tractatus, Barcinone [Barcelona], Ex Praelo Gabrielis Nogues, in Vico 
Sancti Dominici. Expensis Francisci Menescal, Mercatoris Bibliopolae, et Gabrielis Nogues 
Typographi, 1644. 
518. L. de PEGUERA, Praxis criminalis, et civilis, haec additionata iuribus decisionibusque 
diversorum Senatuum per nobilem don Accacium de Ripoll (...) adest etiam praxis in curia vicarij 
Barchin. servanda noviter a dicto auctore elaborata, Barcinone, ex Praelo, ac aere Antonii 
Lacavalleria, in via Bibliopolarum, 1649. 
519 A. A. de RIPOLL, De magistratus Logiae Maris antiquitate, praeheminentia, iurisdictione, 
ceremoniis servandis de causis, modis eas tractandis et dicidendis tractatus communis 
civitatibus Romae, Acri, Maioricae, Pisae, Marcilae ... in quibus statuta consulatus logiae 
servantur tractatus, Barcinonae, ex praelo Antonij Lacavalleria, 1655. La reedició de 1660 
sortiria de la mateixa impremta. 
520. La seva vocació de servei als Àustries era hereva de la de son avi Antoni Mas, qui illo 
tempore havia exercit com a escrivà de manament, arxiver de l’arxiu reial de Barcelona i tinent 
dels segells de la lloctinència general catalana ―ACA, CA, lligall 271, doc. 55 cit. Aquestes 
tasques a partir del 19.III.1587 reportarien una petita renda de cinquanta lliures anuals sobre la 
procuració reial de Mallorca a la filla i al petit nét, suposadament en dificultats econòmiques, C. 
RIBA, El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II: estudio y transcripción de los 
documentos originales e inéditos de este Consejo, existentes en el museo Británico, Valencia, 
Tipografía moderna, a c. de Miguel Gimeno, 1914, p. 174. Ibidem, p. 153, una consulta del 
Consejo de Aragón dictada a Madrid el 19.I.1587 precisament instituiria el càrrec d’advocat 
fiscal de la Batllia General com a específic respecte el d’assessor, i el dotaria amb cinquanta 
lliures anuals. 
521. Vegem la seva primera passa envers la llibertat a ACA, Generalitat, N-197, fol. 170r: El 
21.XII.1641 els diputats li commutarien l’arrest domiciliari per un arrest dins el terme de 
Barcelona. És a dir, podria passejar lliurement per la ciutat, amb l’ordre de no sortir-ne sense 
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llunyà parentiu!523— amb els Fontanella, exerciria esporàdicament com a 

assessor de la Diputació del General524. Després del retorn de la seva província 

natal a l’obediència de Felip III (IV), el nostre home tornaria a ocupar una 

posició d’altíssima responsabilitat en l’aparell regi del Principat —novament 

com a suport jurídic de la Batllia General525—, tot ratificant així la seva ductilitat. 

Ara bé, moriria sense haver fet l’ambicionat salt a una magistratura a la Reial 

Audiència catalana526.  

 

Ripoll no seria només jurista, també pal de paller d’una família de gran dignitat. 

N’aventurem un esbós a partir del testament de marit527 i muller ―la 

barcelonina Magdalena Bru Granollachs528 el cos de la qual reposaria durant un 

temps a l’església de Sant Martí Sacosta de la ciutat de l’Onyar fins que, 

traspassat el seu home, seria cridat a l’església barcelonina del Carme. De la 

unió d’Acaci i Magdalena com a mínim en naixerien i viurien durant un cert 

temps els següents fills: Josep, que es casaria amb Serafina Sunyer i 

n’enviduaria amb una petita Maria Magdalena als braços; fra Ignasi, cambrer 
                                                                                                                                               
l’autorització dels consistorials o del Consell de Guerra. Sembla forçós inscriure aquesta 
mesura graciosa en el marc dels esforços de les autoritats provincials per obtenir recursos per 
a la guerra: V. ESTANYOL, El pactisme en guerra: L’organització militar catalana als inicis de la 
guerra de separació, 1640-1642), Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1999, p. 
125-126. 
522. A l’apartat II.12.4.2 el veiem actuar com a testimoni en els capítols signats el 17.VI.1646 
amb motiu del matrimoni entre Bernat Sala d’Arenys i Magdalena Sala (i. e. Fontanella i Safont 
de Sala). 
523. L’àvia d’Acaci Antoni de Ripoll seria una Joan i Malars, com l’àvia de Carles Alemany de 
Bellpuig II que esposaria Mariàngela Fontanella i Safont —parlem a bastament d’ella a l’apartat 
II.12.4.1.  
524. Vegeu-lo signant algunes conclusions de la Diputació: ACA, Generalitat, G-50/6, fol. 32 
(10.XII.1644) o fol. 137v-138r (6.IV.1647) ―en aquesta darrera resoldria en benefici del gironí 
Jeroni Saconomina una persecució similar a la que ell havia patit trenta anys abans. No trenta 
sinó vint-i-cinc anys abans, Acaci Antoni de Ripoll hauria tingut un primer contacte formal, a títol 
de subrogat de Pere Pla, amb el càrrec d’assessor ordinari de la Generalitat: ACA, Generalitat, 
N-181, fol.1373v-1374r (17.VI.1623) i N-182, fol. 56v (12.X.1623). 
525. M. A. MARTÍNEZ, Personal de la Batllia i del Mestre Racional de Catalunya a la segona 
meitat del Sis-cents, en “Estudis” 25 (1999), p. 143-161, esp. p.150.  
526. M. A. MARTÍNEZ, Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya cit., p. 47.   
527. AHPB, 718/34, fol. 265r-266v (23.I.1659). L’obertura del testament d’Acaci Antoni de Ripoll 
es produí el 19.XII.1659.  
528. AHG, Notaries de Girona, GI-9/562, fol. 179v-181r, testament estès el 29.IV.1652. El pare 
de la causant havia estat el ciutadà honrat de Barcelona Jaume Bru, sa mare Elionor 
Granollachs. A través de la seva esposa Magdalena, Acaci Antoni de Ripoll havia quedat 
emparentat amb personatges de la talla de l’antic regent la Tresoreria del Principat i conseller 
del rei Francesc Bru, casat amb Peronella Granollachs i Peixau —R. REIXACH, Els pares de la 
república. El patriciat a la Catalunya urbana moderna. Mataró, s. XV-XVIII, Mataró, Caixa 
d’Estalvis Laietana, 2005, p. 119-121. 
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del monestir benedictí de Sant Pere de Rodes; Bernat, doctor en ambdós drets, 

cabiscol major i canonge de la Seu de Girona; Teresa, que l’any 1645 

esposaria el donzell gironí Ignasi de Prats, nét del jurisconsult Francesc Codina 

de qui ja hem parlat529; Eulàlia, que s’uniria amb el donzell barceloní Jeroni 

Nadal, i el deixaria amb un Francesc a càrrec; finalment —sense pressuposar 

que fos més petita que els germans referits—, Maria Magdalena. Acaci Antoni 

de Ripoll deixaria aquest món pocs dies abans del Nadal de l’any 1659. 

 
 

Dades relatives a la seva relació professional amb la ciutat de Girona 

 

Data del seu aconduïment: 

Després d’haver estat formalment contractat com a substitut interí de 

Pere Boix el 6.VII.1648, se li atorga la titularitat de la plaça el 

2.X.1648530. S'acorda, de tota manera, que Ripoll no entri en funcions 

fins al primer de gener de l'any següent. Versemblantment el jurista deu 

anar sovint a Girona, on té casa parada al preuat carrer de la Força531. 

 

 

                                                 
529. Vegeu l’apartat dedicat a Francesc Codina al capítol III.3.  
530. Vegeu AMGI, MAM 251, fol. 152v-153r i 226v-227r cit.  
531. J. CLARA, La ciutat de Girona a mitjan segle XVII cit., p. 76. 
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III.5. Projecte de retrat prosopogràfic 
 

Acabem d’oferir un estudi de trajectòries vitals i professionals d’un total de vint-

i-quatre advocats aconductats regularment —més cinc contractats 

puntualment— pel municipi de Girona, a Girona mateix o a Barcelona, des de 

finals del segle XVI fins a mitjan segle XVII. Ens hauria abellit completar-lo amb 

una anàlisi prosopogràfica. Pensant que, a base de creuar les dades d’uns i 

altres jurisconsults, aflorarien dades d’un notable interès, que permetrien 

copsar allò que entrava dins els paràmetres de la normalitat i allò que constituïa 

un fet excepcional532. Pel que fa a punt de partida social i a nivell de formació 

de la família d’origen; a lloc i edat d’obtenció de títols acadèmics; a barri o 

carrer de residència dins Girona —o, si l’esbrinàvem, a la ciutat comtal—; a 

edat/s de casament/s, nombre i durada de les relacions matrimonials, nombre 

de descendents portats al món i índex de supervivència d’aquests; a 

percentatge d’homes que farien heretaments en capítols matrimonials en favor 

del fill primogènit; a quantia dels dots per a les filles que s’esposarien i per a les 

que serien encaminades a la vida religiosa; a assoliment d’una condició social 

notable en l’àmbit urbà com la de ciutadà honrat; a ingrés —i edat d’ingrés— en 

bosses per exercir magistratures i oficis no estrictament jurídics de la vida 

ciutadana o d’institucions de nivell superior com la Diputació del General; a 

assumpció efectiva de càrrecs i oficis en tals institucions locals o d’àmbit català, 

o en algun nivell de l’administració règia, governativa i/o de justícia, àdhuc a la 

cort; etc. 

 

Tanmateix, en el curs d’aquest exercici de capmàs, se’ns n’ha fet evident la 

seva inutilitat relativa. Per diverses raons. La principal, per la petitesa de la 

mostra i, sobretot, per la seva fragmentació —el mer fet que vint dels juristes 

estiguessin actius a la ciutat de l’Onyar i nou a la capital de Catalunya. 

Segonament, pels factors de distorsió vinculats a les vicissituds polítiques del 
                                                 
532. N. BULST, Objet et méthode de la prosopographie, dins de J. P. GENET i G. LOTTES, 
“L’État moderne et les élites (XIIIe-XVIIIe siècles): apports et limites de la méthode 
prosopographique”, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, p. 467-482, esp. p. 475 i s, fa 
capmàs del debat sobre la relació dels estudis prosopogràfics en relació als prosopogràfics, 
que entenem hauria de ser de sana complementarietat. 
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Principat arran de la revolució de 1640 i l’obediència subsegüent a Lluís I (XIII 

de França) i Lluís II (XIV) —valoraríem igualment accedir a una Reial Audiència 

austriacista durant la dècada de 1600 que a una borbònica el gener de 1642? 

Un tercer motiu, també molt definitiu, perquè la vis atractiva de l’ofici d’advocat 

municipal de Girona no fou determinant com per condicionar cap tipus 

d’estratègia professional ni social, almenys a l’època estudiada.  

 

El relatiu fracàs del qual donem notícia no volem llegir-lo, però, en clau 

negativa. Altrament, ens ha donat un impuls per enfilar, en un futur pròxim, un 

nou projecte de recerca força més ampli que cobreixi tots els juristes gironins 

de l’alta edat moderna i la seva articulació en una corporativa o col·legial533 —

tal treball es pot estendre a practicants d’altres professions estretament 

relacionades amb el dret. I que inclogui aspectes de vida quotidiana, tant en 

boga en la historiografia de les darreres dècades, d’hàbits de consum, de 

pietat, de lectura, etc. que forçosament han quedat arraconats de les pàgines 

precedents per no allargar-les excessivament534. 

 

En aquest projecte prosopogràfic que estem perfilant, la variable d’haver 

treballat contínuament al servei de la ciutat de Girona naturalment serà tinguda 

en compte, àdhuc tindrà un paper rellevant. Al lector no se li haurà amagat que, 

entre els advocats municipals analitzats en exercici a la pròpia Girona, s’han 

evidenciat llaços familiars molt freqüents, de manera que al final hauran estat 

pocs els que hagin arribat a assessorar els jurats sense estar vinculats a un 

tronc de legitimitat històrica —potser més que clientelar. De fet —i amb això 

cloem aquestes reflexions/compromisos de futur—, en les pàgines dels capítols 

III.3 i III.4 ja s’ha palesat com moltes famílies patrícies de Girona a l’alta edat 
                                                 
533. Devem a T. de MONTAGUT diversos treballs i el lideratge d’iniciatives de recerca sobre 
l’organització col·legial dels juristes des de l’edat mitjana; R. PIÑA, Los abogados de las 
Baleares y su defensa corporativa, Palma de Mallorca, Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes 
Balears, 2004.   
534. Ja no parlem d’objectius més utòpics a nivell prosopogràfic —si un cas assequible en la 
confecció d’una biografia— com els d’identificar trets de caràcter simbòlic i imaginari dels 
juristes en el marc de llur societat, tot resseguint les virtuts que els hauria atribuït la literatura de 
l’època. S’hauria orientat cap aquesta línia l’ambiciós projecte Storia iurisprudentiae lusitanae 
antiquae, presentat per A. M. HESPANHA, C. ARAUJO i A. X. BARRETO, Les juristes 
portugais de l’Ancien Régime. Une banque de données prosopographiques, dins de J. P. 
GENET i G. LOTTES, “L’État moderne et les élites” cit., p. 47-50.  
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moderna relacionades amb el món del dret aplicaven estratègies d’aliances 

matrimonials tancades i reproduïen unes vinculacions creuades entre els 

mateixos llinatges en diferents generacions, sovint alternes535. És a dir, 

augurem un panorama força endogàmic. I uns itineraris de promoció social 

també molt pautats, i constatats en altres societats de l’actual Estat espanyol i 

d’Europa, a través d’una/es primera/es generació/ons que s’apropen al dret, 

s’hi familiaritzen —per exemple, tot practicant l’art de notaria536— i una/es 

generació/ons, no necessàriament de primogènits, que accedeixen a la 

formació universitària i assoleixen la condició —i el prestigi— de jurista.  

 
 

                                                 
535. És la controvertida qüestió de les estructures complexes de parentiu estudiada per 
antropòlegs socials i demògrafs, que litiguen sobre si el creixement de la població incrementava 
o feia disminuir la probabilitat de contraure matrimoni amb una persona situada dins la 
parentela pròxima. Trobem les postures doctrinals sintetitzades i il·lustrades amb un cas 
valencià molt més petit i socialment allunyat de la nostra Girona aburgesada del XVII a M. 
ARDIT, Matrimonis entre parents: estratègia o inevitabilitat?, en “EHA” 17 (2004), p. 77-90. 
536. Malauradament està per fer una anàlisi prosopogràfica del notariat gironí de l’edat moderna. 
De moment, ens hem de conformar amb estudis generals sobre la institució notarial a les 
nostres contrades com: F. DURAN, La fe pública judicial y extrajudicial en Gerona a través de 
los tiempos, en “AIEG” XII (1958), p. 301-317; d’E. MIRAMBELL, Aportació a la història del 
notariat gironí, dins de J. M. SANS (coord.), “Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català”, 
Barcelona, Fundació Noguera, 1994, p. 699-712 —incideix força sobre aspectes normatius com 
unes ordinacions de 1311, treu a col·lació privilegis reials de 1512, 1543 o 1575, una concòrdia 
de finals del segle XVI entre el senyor útil de la notaria i escrivania de Girona i els notaris 
substituts i el síndic municipal...—; M. A. ADROER i J. MATAS, Sobre la propietat i la regència 
de les notaries a la demarcació de Girona, també dins de J. M. SANS (coord.), “Actes del I 
Congrés” cit., p. 493-514, d’àmbit supracomarcal, si bé conté algunes dades sobre la capital.  

III.5. Projecte de retrat prosopogràfic



III.6. La llarga i fructífera col·laboració entre Joan Pere 
Fontanella i Girona 

 

III.6.1. Primers contactes i serveis, per obstaculitzar les activitats docents dels 

jesuïtes a Girona 

 

Al capdavall del segle XVI i a principis del XVII es donà la coincidència que 

nombrosos advocats que patrocinaven la ciutat de Girona a la capital de 

Catalunya obtingueren la promoció professional teòricament més anhelada537: 

una plaça com a magistrat o com a jutge de cort a la Reial Audiència. Fou el 

cas de Francesc Ubach, a qui substituí Salvador Fontanet, el qual també deixà 

d'advocar per a Girona per ocupar els oficis més preeminents de l'administració 

règia. L’any 1605 la ciutat que estudiem es quedà en qüestió de dies sense cap 

dels dos juristes que li portaven els plets a Barcelona: Francesc Ferrús fou 

proveït jutge de cort el 21 de novembre del dit 1605 i Rafel Rubí i Coll es 

convertí en magistrat de la sala del regent la Cancelleria des del 29 de 

novembre del mateix any.  

 

Els dirigents gironins tenien motius per alegrar-se d’aquest cúmul de 

casualitats: podrien comptar amb uns interlocutors privilegiats en el més alt 

tribunal de la província538. El revers de la moneda era que els caldria buscar 

uns altres advocats disposats a vetllar pels interessos de la ciutat a Barcelona. 

 

A mitjan 1607 aquesta recerca s'estava duent a terme. Ho certifiquen dos 

documents en què els rectors de la política municipal donaren carta blanca a 

                                                 
537. Remetem al principi del capítol II.7.  
538. Aquest avantatge es posaria repetidament de manifest els anys posteriors: per exemple, a 
les Corts de Catalunya de 1626 els síndics gironins es mostrarien confiats d'obtenir un bon 
nombre de privilegis per a la ciutat gràcies a la intercessió de Salvador Fontanet, aleshores 
influentíssim regent del Consell d’Aragó —vegeu la secció IV.8.2.1.B) et alibi. L'any 1628 seria 
Ferrús el potencial as a la màniga dels homes de Girona, AMGI, Correspondència amb 
Barcelona, lligall 1, carta de 19.XII.1628 del procurador Bartomeu Ripoll: “Lo senyor Ferruz 
desije molt donar gust a la ciutat (...) per ser estat advocat d’ella molts anys”. Concretament 
oferiria els seus serveis de cara al 1629 en relació a les controvèrsies entorn de la confraria 
dels quatre sants màrtirs que veurem en el capítol IV.10. Ens temem que, a la pràctica, tals 
serveis resultarien inefectius. 
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diversos mandataris seus per escollir els juristes residents a la capital de qui es 

voldrien servir: a) Quan els jurats i l'adjunció de privilegis confiaren a un síndic 

la tasca de fer valdre que els gironins estaven exempts de certes lleudes reials, 

li manaren que uns determinats materials fossin "comunicats als advocats té 

esta ciutat assí en Gerona y també a alguns doctors en Barcelona perquè vejen 

y miren lo qu·és de justítia";539 b) Quan la ciutat trameté ambaixadors a 

Barcelona per demanar al virrei que ordenés als jesuïtes aturar l'activitat d'un 

centre d'estudis superiors que havien obert a Girona, els manà que es reunissin 

"ab los advocats que·ls aparexerà convenir per a comunicar-los y habilitar, si 

menester serà, la súpplica o memorial se ha de donar a sa excel·lència, 

advertint de no dexar en poder llur lo dit memorial"540 ―podem interpretar 

aquesta darrera frase com una mostra de desconfiança cap a uns professionals 

amb qui no s'havia treballat mai abans.  

 

Jaume Càncer i Joan Pere Fontanella foren alguns dels juristes als quals 

recorreren els homes tramesos pel govern municipal de Girona. Hem trobat la 

signatura d'ambdós al peu d'una petició adreçada de part de la ciutat a la Reial 

Audiència en relació amb l’afer dels jesuïtes. La transcriurem en el present 

capítol, no en va es tracta del primer document de què tenim notícia en el qual 

apareix Fontanella servint els interessos gironins. Abans, però, ens sembla 

indispensable oferir una contextualització del cas.  

 

Durant la segona meitat del segle XVI, tres canonges de la Seu gironina de 

gran renom i rellevància social, Antoni d'Agullana i els seus nebots Jaume i 

Miquel —germans entre ells—, establiren uns ferms lligams amb els pares de la 

Companyia de Jesús del col·legi de Betlem de Barcelona i promogueren que 

visitessin assíduament Girona541. Inicialment els jesuïtes només s'ocuparen de 

                                                 
539. AMGI, MAM 210, fol. 82r (22.V.1607). 
540. Ibidem, fol. 110r.  
541. L. BATLLE PRATS, Ignaciana, en “AST” 25 (1952), p. 174-182, refereix una carta de 
15.I.1551 dels jurats gironins a Ignasi de Loiola, i lletres posteriors a altres membres destacats 
de la congregació jesuítica demanant amb insistència que els enviessin algun dels seus homes 
per predicar. A. BORRÀS, Orígens del col·legi de Sant Martí, de la Companyia de Jesús, a 
Girona (1551-1583) segons la documentació de l'Arxiu General de l'Orde de Roma, en "AIEG" 
XXIX (1987), p. 179-193: La informació del present paràgraf ha estat extreta d'aquest treball, 
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realitzar prèdiques durant la Quaresma i activitats docents puntuals. A les 

darreries de la dècada de 1570, però, començaren a sospesar la idea 

d'instal·lar-se a la ciutat de l’Onyar de forma permanent per exercir-hi el seu 

mestratge. Si aquest desig es materialitzà fou gràcies a la tenacitat i a les 

gestions dels mencionats germans Jaume i Miquel d'Agullana, esdevinguts 

capitulars catedralicis de rang —ardiaca major i ardiaca de l'Empordà 

respectivament. Un i altre posaren els seus ulls sobre la decadent ―per raons 

materials i també morals― canònica agustiniana de Sant Martí Sacosta542 i 

maldaren perquè el Papa Gregori XIII n'autoritzés la reconversió en un 

establiment jesuític543. El camí no estigué exempt de dificultats, puix de l'antiga 

canònica dels agustins se'n beneficiaven nombroses persones poc o gens 

disposades a renunciar als seus drets adquirits. Per sufragar la fundació del 

nou col·legi544 calia comptar amb les rendes dels dits beneficiaris i amb moltes 

altres aportacions. Una intervenció decidida del bisbe gironí a mitjan la dècada 

de 1580 permeté que es superessin les vacil·lacions de Roma i que els pares 

de la Companyia de Jesús iniciessin, l'any 1585 o el 1586, els seus cursos 

d'ensenyament mitjà545. El següent repte seria reformar l'edifici aleshores 

existent. Fet això, es podria anar incrementant el contingent d'alumnes laics 

―no tot serien futurs frares!―, ampliar l'oferta docent als estudis superiors 

―perquè els marrecs continuessin progressant al llarg de les seves 

                                                                                                                                               
que il·lumina i complementa visions més sintetitzades com J. BUSQUETS, La Catalunya del 
Barroc vista des de Girona cit., vol. I, p. 281 i p. 595 o M. de RIQUER, Quinze generacions 
d'una família catalana, Barcelona, Ed. Planeta, 1979, p. 205 i s. És força més sever amb els 
Agullana J. PELLICER, Gironins a Menorca cit., p. 186 i s.  
542. J. G. ROIG i JALPÍ, Resumen historial de las grandezas, y antiguedades de la ciudad de 
Gerona cit., p. 328-335 i p. 368-371, recull la història que un gironí erudit podia conèixer a finals 
del segle XVII d’aquest establiment religiós. M. BARRUECO, Los agustinos en Cataluña: 
historia, leyendas, tradiciones y misioneros (1300-1900), Barcelona, s. e., 1992, p. 60-61, atesa 
la vocació panegírica de la seva humil obra, naturalment pretereix la presència a Girona 
d’homes subjectes a la regla agustiniana abans de 1584. 
543. Així, Girona esdevenia un escenari més de l’auge jesuític enfront de les posicions dels 
agustinians, una reproducció catalana a petita escala del que havia succeït durant el concili de 
Trento.   
544. A. BORRÀS, Fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza, en “AST” 51-52 
(1978-79), p. 137-149, sobre com Ignasi de Loiola havia estipulat que els col·legis jesuítics 
estiguessin dotats financerament —cosa que evitaria friccions amb congregacions rivals. Ja 
que obrim una perspectiva a d’altres espais de la Corona d’Aragó, per al Regne de València el 
lector pot identificar la implantació de la Companyia a J. M. FERNÁNDEZ i R. LÓPEZ, Los 
colegios jesuíticos valencianos: datos para su historia, en “Estudis” 16 (1990), p. 193-213. 
545. A. BORRÀS, Orígens del col·legi de Sant Martí cit., p. 190, explica que al primer curs d'arts, 
ofert l'any 1585 o el 1586, hi assistiren set jesuïtes i cinquanta estudiants de fora. 
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adolescències―, obrir els cursos a qualsevol gironí que desitgés seguir-los, 

etc.  

 

Naturalment aquest salt endavant no es realitzà de forma sobtada. Amb tota 

probabilitat primer van ser uns pocs nois de la ciutat ―de classes 

benestants?― els convidats a participar a les classes dels jesuïtes. Mentre el 

projecte de la Companyia es limità a prendre forma i a consolidar-se no aixecà 

massa susceptibilitats entre els jurats gironins, consellers, etc., ans tot el 

contrari. Els primers problemes arribarien quan l'expansió de Sant Martí 

Sacosta amenacés directament amb fer la competència a l'Estudi General que 

depenia de l'administració municipal546. El novembre del 1596 es començà a 

albirar aquesta possibilitat a la casa de la ciutat d'una manera força neutra, 

àdhuc amb optimisme547. Dotze mesos més tard la situació havia canviat 

completament. Els membres del govern municipal assistien amb inquietud a 

l'envigoriment del col·legi dels jesuïtes i dictaven les primeres crides per 

prohibir als laics que hi anessin a rebre classes548 —a oir, com es deia a 

l’època. Els contrafactors patirien una sanció d'empresonament exemplar549.  

                                                 
546. J. CLARA, Els jurats de Girona oferiren a Antic Roca la direcció de l’Estudi General (1569), 
en “ATCA” 10 (1991), p. 339-341, després d’oferir unes referències bibliogràfiques sobre el 
centre docent superior de Girona que funcionà oficialment entre 1572 i 1717, lamentava la 
mancança de “un treball global posat al dia metodològicament i sistemàtica”, llacuna que 
persisteix avui en dia. Per a una visió divulgativa, J. BUSQUETS i A. SIMON, Girona al segle 
XVII, Girona, Ajuntament i Diputació de Girona, 1993, p. 56-57, o J. SOBREQUÉS, Els estudis 
universitaris a Girona (1446-1969), dins de id. aut., “Estudis d’Història de Catalunya”, 
Barcelona, Ed. Base, 2008, p. 463-501. 
547. L'esmentat 1596 es posà sobre la taula la proposta de què els jesuïtes assumissin la 
docència superior generalista de la ciutat i l'Estudi General s'orientés cap a branques més 
especialitzades del coneixement, AMGI, MAM 198, fol. 88v-89r, punt 3er de la proposició 
llegida al Consell General de 2.XI.1596: "Alguns d'esta ciutat qui han vist y entès lo modo que 
tenen los pares de la Companya de Jesús en ensenyar gramàtica y lettres humanes als 
minyons, junctant les lettres ab la virtut, desijen que en esta ciutat los pares fessen semblant 
exercissi (...) y axí nos han fet entendre que, si esta ciutat dexa de conduhir mestres de 
gramàtica, que procurarian que los dits pares enprenguessen en llur col·legi dit exercissi, y los 
gastos que·s suportarian per sustentar los mestres qui ligerien se offerexen pagar-los algunes 
persones zeloses del bé d'esta ciutat". El lector apreciarà que els jurats semblen entusiasmats 
amb la idea. Al·leguen que s'estalviaran els salaris del professorat, els estudiants tindran 
educació gratuïta "y no hauran de exir fora de Gerona per oir teologia o leys o medicina, que·s 
poran legir en los Studis de dita ciutat".  
548. AMGI, MAM 199, fol. 90v-91r: crida que el veguer i el batlle de Girona feren pública el 
8.XI.1597 de part dels jurats ciutadans. 
549. Ibidem, fol. 111, resolució de 22.XII.1597 dels jurats i la comissió sobre els Estudis amb què 
es rescabalaven diversos agents locals de les despeses que havien sofert "per a posar en la 
presó los qui oÿen contra forma de les ordinations de dit Studi".   
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A mitjan 1599 els pares de la Companyia de Jesús semblaven preparats i 

disposats a donar una nova empenta al seu centre docent de la ciutat de 

l’Onyar: començarien a donar classes gratuïtes de gramàtica al públic secular. 

Davant d'aquesta eventualitat, els jurats i els consellers de Girona visqueren 

molt intensos debats: calia permetre l'ampliació de la prestigiosa docència dels 

seguidors d'Ignasi de Loiola als cicles superiors? O aquesta s'havia de limitar 

per no perjudicar l'Estudi General que depenia del municipi? No entrarem punt 

per punt en la disputa, però sí que n'indicarem les línies generals. 

 

En el Consell General del 26 de juny de 1599 els jurats plantejaven la qüestió 

amb el següent dilema550: com que els jesuïtes fornirien un ensenyament 

generalista en gramàtica, l'Estudi General gironí tenia l'oportunitat històrica 

d'especialitzar-se en filosofia; així s'evitaria d'entrar en una concurrència en la 

qual els pares de Sant Martí Sacosta semblaven tenir totes les de guanyar 

―per la qualitat551 i per la gratuïtat del seu ensenyament s'endurien tots els 

estudiants552, o almenys els més aplicats553. L'alternativa, suggerien els 

mateixos dirigents, era que l'Estudi General seguís oferint els coneixements 

bàsics de sempre; no en va, la gramàtica era una base indispensable per a 

qualsevol estudiant, ningú no podia predir si els jesuïtes deixarien d'impartir-la 

algun dia ―ells sols miraven per la religió!554―, i es veia ben clar que no 

tindrien paciència ni dedicació envers els alumnes menys avançats o els de les 
                                                 
550. AMGI, MAM 201, fol. 99r-104v.  
551. J. BADA, L’ensenyament superior a Catalunya en el segle XVII, en “Ausa” 143 (1999), p. 
499-518, esp. p. 515, sintetitza les virtuts i alguna llacuna de les metodologies docents que els 
jesuïtes anaven implementant —i actualitzant— als seus establiments. Més in extenso, es pot 
consultar directament, en una versió catalana contemporània, A. RUBIO (trad.), Ratio 
Studiorum, l’ordenació dels estudis dels Jesuïtes, Vic, Eumo Ed., Col·lecció Textos Pedagògics, 
n. 39, 1999. 
552. AMGI, MAM 201, fol. 100r: "Se té per molt cert, y axí se creu, en lo dit col·legi de Sant Martí 
se llegirà la grammàtica ab molta perfectió y facilitat, y de manera que los qui allí aniran a 
<h>oyr alcançaran aquella molt més prest que no la alcansan en los Estudis de la dita ciutat, 
ahont ordinàriament hi ha molt descuyt en lo de llegir-la ab la perfectió y facilitat que·s deu y pot 
llegir".  
553. Ibidem: "Los dits pares de Sant Martí (...) també encaminaran y perfectionaran los que allí 
aniran a oyr en sanctedat y virtut, fahent-los dexar tots pecats y vicis, y fahent-los exercitar en 
conffessar y combregar molt sovint y en altres actes de virtut y perfectió (...) És cert que si se 
llig als Estudis grammàtica serà donar ocasió a què (...) los qui són inclinats a vicis dexen de 
anar a <h>oyr al dit col·legi de Sant Martí y vaian als Estudis per continuar llurs vicis y mal 
natural".  
554. Ibidem, fol. 100v: "Los religiosos tenen compte principalment al que convé a la religió y als 
religiosos de aquella, y no al que convé als forasters qui venen a oyr en llurs monestirs".  
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classes desafavorides555. A més, resultava absurd abdicar tant a la lleugera 

d'una facultat només perquè s'havien instal·lat uns jesuïtes a la ciutat. 

Suposava renunciar a la formació bàsica de tots els joves gironins.  

 

Hi havia una cosa clara en tot el debat, i és que, si es volia defensar el model 

públic d'ensenyament superior a Girona, calia instaurar-hi les mateixes 

condicions de gratuïtat que oferirien els de la Companyia de Jesús. Això fou 

aprovat sense vacil·lacions pel ple municipal del 26 de juny556. No fou possible 

aconseguir el mateix consens, en canvi, en relació a la proposta de prohibir als 

estudiants laics l'assistència a les classes dels religiosos. Sobre el paper el 

Consell General aprovà la mesura557, però els dissentiments hi foren tant 

nombrosos558 que la seva execució semblava inviable. N'hi hagué prou amb 

dos mesos perquè les coses canviessin. El 25 d'agost del mateix 1599, quan es 

veié molt més propera l'obertura pública del centre d'ensenyament superior de 

Sant Martí Sacosta559, els jurats i els seus consellers en matèria d'estudis 

dictaren la controvertida prohibició560.   

  

El camí no seria fàcil per al govern municipal. El dia abans, el 24 d'agost, 

l'ardiaca major de la Seu, Jaume d'Agullana, havia impetrat del lloctinent 

general de Catalunya, el duc de Feria, un privilegi perquè la Companyia de 

Jesús pogués exercir lliurement la docència superior en el col·legi de Sant Martí 

                                                 
555. No ens podem estar de transcriure aquest al·legat antielitista i de màxima actualitat, ibidem, 
fol. 100v-101r: "En lo dit col·legi de Sant Martí, per lo que són persones que tenen molt compte 
en no treballar en va, serà possible que, si allí van estudiants grossers de enteniment, y que ab 
molta difficultat entren en la grammàtica, com se succeheïe ordinàriament ab los de Empurdà y 
altres pagesos, per no perdre lo temps despedirian aquells de dits studis, y també molts dels 
studiants qui stan per les cases de ciutat acompanyant y servint".  
556. Ibidem, fol. 102. Ibidem, fol. 107v-108r, la resolució de l'assemblea municipal fou posada en 
pràctica per l'executiu pocs dies després, el 1.VII.1599.   
557. Ibidem, fol. 102.  
558. Ens sembla paradigmàtic el dissentiment de Rafel Vivet, per a qui la prohibició d'anar a 
estudiar al col·legi de Sant Martí era "molt contra la caritat y bé públich d'esta ciutat, perquè és 
prohibir-los [als gironins] de anar oyr ab los mestres qui millor legiran y forsar-los de anar a oyr 
los manco doctes, y axí és voler-los indoctes y que no aprengan ab los millós y més doctes", 
ibidem, fol. 103v. 
559. Els jesuïtes havien inundat les parets de la ciutat amb cartells anunciant l'imminent 
començament dels seus cursos per a tothom qui desitgés assistir-hi, AMGI, Correspondència, 
Diversa, lligall 15 (1300-1699), carta de 27.VIII.1599 dels jurats a l'advocat que tenien 
contractat a Barcelona, Joan Fontanet.  
560. Ibidem, fol. 129v.  
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Sacosta561. Agullana, convençut de l'alta qualitat del mestratge dels seus 

protegits, havia al·legat que ja feia temps que Roma els havia concedit una 

llicència general per ensenyar i que diverses i prestigioses universitats havien 

reconegut la força de la concessió papal. Calia, però, dotar-los d'una protecció 

jurídica addicional a Girona a fi que la seva activitat no pogués ser pertorbada 

ni per l'Estudi General local ni per les institucions municipals ni per 

particulars562. Amb una mica de sort, i per un marge de vint-i-quatre hores, el 

text d'aquest privilegi invalidaria les restriccions del municipi gironí! A aquest 

darrer li serviria de ben poc saber com s'havien resolt conflictes similars a 

Barcelona, a Lleida o a Perpinyà563. 

 

A partir del moment que els jurats i els consellers de la ciutat tingueren notícia 

de l'èxit de Jaume d'Agullana s'embrancaren en nous debats564. En aquests ja 

no es parlava tant de la conveniència o no de prohibir als laics l'assistència a 

les classes dels jesuïtes, sinó de quin posicionament era el més adequat per 

defensar els privilegis municipals: a) S'acusava els consellers que toleraven o 

avalaven el cicle superior del centre docent ignasià de contrafer els drets 

ciutadans, en tant que desvirtuaven el monopoli universitari de l'Estudi General 

erigit amb el privilegi d'Alfons el Magnànim de 9 de maig de 1446565; també 

menystenien altres privilegis orgànics que obligaven a acatar les decisions 

adoptades per majoria de vots en les institucions locals; b) La rèplica, dels 

partidaris d'un Sant Martí Sacosta vigorós, era que la majoria del Consell hauria 

                                                 
561. ACA, Cancelleria, Registres, vol. 4881, fol. 243r-246r. 
562. Ibidem, fol. 244v-245r: "[Es suplica] per deffensió de dits indults apostòlichs, en quant 
menester sie, de nou concedir facultat y licència per a què los pares de la Companyia de dit 
col·legi puguen legir en aquell dita latinitat, grech, rethòrica, arts y altres sciènties si los 
aparexerà, sens salari ni mercè alguna de dits fundadors ni de dits studiants, manant y 
prohibint a totes y sengles universitats y studis generals de aquest Principat y Comtats y a tots 
y qualssevol ciutats, viles y llochs y a qualsevol persones que no perturben als pares de dit 
col·legi en dites lectures y exercicis de lletres, ans bé deixen als studiants en libertat per a què 
puguen <h>oyr en dit col·legi dites leçons". El duc de Feria fonamentalment havia avalat la 
sol·licitud continguda en aquestes línies, perquè la resta del text de Jaume d'Agullana era una 
exposició de motius.   
563. AMGI, MAM 201, fol. 130r: el 25.VIII.1599 s'acordà demanar a les altres ciutats catalanes 
quina política duien en matèria d'ensenyament superior. Ibidem, fol. 144r, en el Consell General 
de 14.IX.1599 es llegí una carta on Barcelona es declarava oberta a la competència entre 
centres religiosos i el seu Estudi General, i també una carta de Perpinyà en sentit contrari.   
564. AMGI, MAM 201, fol. 141v-146r, acta del Consell General de 14.IX.1599.  
565. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 280-281. 
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de respectar, ella també, els privilegis municipals; sense anar més lluny els que 

limitaven el diner públic que es podia destinar a la gestió de negociacions i 

plets566. La ciutat estigué alterada durant setmanes. Aquesta divisió en 

faccions, però, no podia transcendir públicament. És a dir, la majoria gestora 

havia de minimitzar l'oposició si pretenia que el virrei revoqués el privilegi 

impetrat per Jaume d'Agullana a favor de Sant Martí Sacosta. Vegem com 

s'intentava vendre aquesta imatge d'unitat al lloctinent general del Principat, en 

una carta credencial per al representant gironí Pau Vergés:  

 
"Tot lo fet per dit misser Vergés certifficam a vostra excel·lència és estat comforme a les 

deliberations fetes per lo Consell General sobre estes coses diverses vegades congregat, 

y també conforme a nostre voluntat, y dels adjuncts per dit Consell General expresse a 

nosaltres assosiats sobre dit negoti.567"  

 

Lluitar per la revocació del privilegi implicava preferir la via de gràcia a la de 

justícia per aturar l'expansió de Sant Martí Sacosta. En aquest sentit, els 

gironins concentrarien els esforços diplomàtics en el virrei i el canceller de 

Catalunya568. 

 

Enmig d'aquest batibull, els jesuïtes inauguraren solemnement el seu curs 

acadèmic el 18 d'octubre de 1599569. L'endemà mateix els jurats i els seus 

                                                 
566. Per exemple, el Rafel Vivet abans referit "dix que perquè és contra y molt danyós al bé 
comú y voluntari lo gastar, particularment de impositions imposades sobre dita ciutat, estant-ne 
dita ciutat tant carregada (...) [que] no pugan donar per dieta a ningú que [h]y vage (i. e. a 
Barcelona) per dit negoci més de deu sous, conforme als privilegis reals sobre assò 
disposants". AMGI, MAM 201, fol. 143v (14.IX.1599). Amb la seva exigència, Vivet ens informa 
que habitualment les dietes als negociadors i representants del municipi al cap i casal s’havien 
elevat molt per sobre del que estipulava la normativa. 
567. AMGI, Correspondència, Diversa, lligall 15, carta de 14.X.1599 dels jurats al virrei perquè 
reconegués Pau Vergés com a interlocutor de Girona. Es tracta del jurista que hem identificat 
en el capítol III.3, que devers el 1610 actuaria interinament com a advocat municipal a Girona. 
568. A més de la carta esmentada en la nota precedent, el 14.X els edils escrigueren també al 
canceller. Tretze dies més tard tornarien a intentar el favor tant del virrei com del canceller, 
ibidem. 
569. N'aixecà acta el ciutadà Jeroni Saconomina en les seves memòries que abarquen els anys 
1572-1602. A. SIMON i TARRÉS, Cavallers i ciutadans cit., p. 246: "A 18 de octubre, dia de 
Sant Lluc, de 1599 comensaren de llagir en lo estudi nou de Sant Martí de la present siutat y 
fou la primera llisó de ratòrica. Anaren-y molts cavallés y molt altra gent que tanbé hi foren 
convidats dels pares de Sant Martí. Nostro Senyor nos fasa gràsia y mercè de dexar persevarar 
dits estudis per lo que se antén an de fer gran fruit a la siutat y sircunvaïns d'ella, per encaminar 
en lletras y vertut los qui aniran oir en dits estudis". J. M. MARQUÈS, Ensenyament al bisbat de 
Girona fins a la Il·lustració, en “ATCA” 12 (1993), p. 273-301, esp. p. 282, ens informa que, a 
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assessors en afers de l'Estudi General prohibiren novament i de forma taxativa 

a qualsevol laic l'assistència als cursos de la Companyia de Jesús. Les penes 

per als contrafactors podien oscil·lar entre cinc lliures i seixanta dies de presó570 

―segurament valia la pena d'arriscar-se a incórrer en les dites penes, perquè 

l'ensenyament de l'Estudi General municipal no passava precisament per un 

bon moment571.  

 

El que interessava, però, no era imposar penes sinó aconseguir la revocació 

del privilegi que donava cobertura jurídica als ignasians. Després de diverses 

vacil·lacions i dictàmens s'optà per canviar d'estratègia i es decidí lluitar per 

aital objectiu per la via de justícia572. Girona impulsà un litigi judicial davant la 

Reial Audiència per considerar que Jaume d'Agullana havia impetrat del duc de 

Feria el privilegi a favor dels jesuïtes de forma subreptícia573.  

 

La causa anà fent el seu curs i els jesuïtes anaren impartint docència. El 

municipi s'adonà del que representava tenir la competència a la porta veïna574 i, 

l'any 1601, introduí certes reformes en les regles de funcionament del seu 

                                                                                                                                               
més de retòrica, els jesuïtes s’iniciarien en la docència a Girona amb classes de gramàtica i 
grec. El 1600 ja inaugurarien una quarta aula, que permetria dividir l’ensenyament de la 
gramàtica en dos nivells, i el 1602 començarien a ensenyar filosofia.  
570. AMGI, MAM 201, fol. 157 (19.X.1599).  
571. Per al curs 1599-1600 l'Estudi General havia contractat el prior del convent del Carme de 
Girona per les moltes esperances que es tenien posades en ses habilitats docents, AMGI, 
Correspondència, Diversa, lligall 15 (1300-1669), carta de 19.VIII.1599 dels jurats al provincial 
dels carmelites; MAM 201, fol. 130r (27.VIII.1599). Després de l'inici del curs el professor en 
qüestió havia caigut greument malalt, havia deixat d'impartir classes i s'havia retirat per reposar 
a Malgrat, ibidem, fol. 172v-173r (20.XI.1599). Els edils gironins hagueren de buscar-li un 
substitut urgentment, que fou el dominic pare Gralla, AMGI, Correspondència, Diversa, lligall 15 
(1300-1669), carta de 7.XI.1599 dels jurats al provincial dels dominics.  
572. AMGI, MAM 201, fol. 149v-153r, acta del Consell General de 25.IX.1599; fol. 159r-162v, 
acta del Consell de 2.XI.1599.  
573. La resolució s'adoptà en el Consell General de 2.XI.1599 referit en la nota precedent. En un 
Consell celebrat el 1.XII, ibidem, fol. 179v-185r, el plet ja estava incoat i es proposava la 
possibilitat de contractar un advocat ad hoc per conduir-lo. Dissortadament no en coneixem 
encara la identitat, puix en la carta de 21.XI amb què es demanen els seus serveis no hi consta 
el destinatari: AMGI, I, 1, 2, 17, 15 —Administració municipal / Funcionament del Consell 
municipal / Correspondència / Diversa / lligall 15.   
574. Costà veure aquesta competència com un estímul, no pas com a quelcom essencialment 
pervers. En un copiador de resolucions i ordinacions municipals, és a dir, una documentació 
versemblantment feta per passar de mans en mans entre els secretaris de Girona —AMGI, 
I.1.3.1.2 cit.—, fol. 215, s’hi havia anotat, inicialment i sintètica, que el privilegi de 24.VIII.1599 
s’havia fet “per voler anichilar los Studis de la ciutat”. 
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Estudi General575 ―set anys més tard hi faria nous retocs576. L'any 1604 els 

jurats gironins reberen pressions de Felip II (III), del virrei i del bisbe perquè 

deixessin de posar pals a les rodes als ensenyaments superiors dels 

ignasians577. El virrei, que aleshores era el duc de Monteleón578, arribà a 

proposar un pla de reforma universitària que passava perquè l'Estudi General 

de la ciutat es decantés per l'especialització acadèmica579. Girona hagué de 

fingir alegrar-se del nomenament de Jaume d'Agullana com a nou canceller de 

Catalunya580 ―ja es podia donar per definitivament enterrada la idea de veure 

revocat el privilegi de 24.VIII.1599. 

 

I arribà el moment d'expedir els primers títols acadèmics. Novament entrà en 

escena la figura del lloctinent general del Principat i els Comtats. Els religiosos 

obtingueren d'ell un privilegi perquè els certificats de batxiller i de mestre en 

arts que sortirien de Sant Martí Sacosta fossin convalidats arreu i cap institució 

ni persona no pogués menystenir-los581. La irritació dels dirigents gironins era 

incontenible. No només els jesuïtes havien lliurat qualificacions i graus 

acadèmics de forma atemptatòria contra el procés que es substanciava davant 

la Reial Audiència, sinó que acabaven d'aconseguir del virrei un nou blindatge 

de les seves posicions perjudicials a l'Estudi General! És en aquest quadre que 

Fontanella, paradoxalment un gran admirador de la Companyia de Jesús, 

degué tenir per primera vegada l'ocasió de prestar els seus serveis a la ciutat 
                                                 
575. AMGI, MAM 204, fol. 97r i vuit folis més no numerats (29.IX.1601).  
576. AMGI, MAM 211, fol. 62r-67v (11.III.1608). A. ROSSICH, Dades inèdites sobre l'Estudi 
General de Girona, en "AIEG" XXVI (1982-1983), p. 543-558, aixecà acta d'aquestes dues 
ordinacions de 1601 i 1608, però sense contextualitzar-les en el marc de competència docent 
que els jesuïtes estaven generant a Girona. A finals del segle XIX, E. C. GIRBAL, La 
Universidad Literaria (datos y documentos inéditos) [1er i 2on lliuraments], en “RdG” XVIII 
(1894), p. 115-127 i 142-145, ja havia reclamat atenció envers les ordinacions —en son cas de 
1.I.1686— amb què, en funció de la conjuntura, el municipi gironí anava reglamentant el seu 
centre d’ensenyament superior. 
577. AMGI, MAM 207, fol. 88v-90r, acta del Consell General de 14.VI.1604 on es comenten les 
cartes rebudes del monarca i del seu lloctinent. Ibidem, fol. 96v i s., prolixa carta del bisbe de 
Girona Francisco Arévalo de Zuazo. 
578. Vegeu unes pinzellades sobre l’extens virregnat a Catalunya (1603-1610) de l’aristòcrata 
napolità Héctor de Pignatelli Colonna a J. REGLÀ, Els virreis de Catalunya, Barcelona, Ed. 
Teide, 1956, p. 124-125. 
579. AMGI, MAM 207, fol. 122v-129v (Consell General de 2.VIII.1604). La proposta del virrei 
suscità un intensíssim debat entre els assemblearis.  
580. Ibidem, fol. 182r (20.XII.1604). Sobre els Agullana i el càrrec de canceller, sempre en to 
estrictament descriptiu, M. A. MARTÍNEZ, Els oficis de canceller cit., p. 67-70 i 76-77. 
581. ACA, Cancelleria, registres, vol. 5186, fol. 80v-84r (10.VI.1607).  
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―vint anys després inauguraria el seu patrocini de Vic en una causa també de 

jesuïtes582. Compartí la responsabilitat amb Jaume Càncer. Aquesta és la 

suplicació completíssima, però infructuosa583, que adreçaren plegats al duc de 

Monteleón: 

 
"Excel·lentíssim senyor.  

Penjant la present causa indecisa, moguda per part del sýndich de la ciutat de Gerona 

contra lo reverent rector y pares de la Companyia de Jesús de la mateixa ciutat, sobre la 

invaliditat de un pretès real privilegi per dits pares de l’excel·lentíssim duch de Fèria, 

leshores lloctinent y capità general en lo present Principat, obtingut y impetrat acerca del 

Studi que de pochs anys a esta part han erigit en dita ciutat, no han duptat dits reverent 

rector y pares, en emolutió y vilipendi de dita causa, y en molt gran menyspreu de la 

auctoritat del càrrec de vostra excel·lència, y dany molt notable y preiudici de dita ciutat de 

Gerona y de sa pocessió confirmada ab privilegis reals, no contents dels attentats havian 

ya comesos en posar-se a llegir y ensenyar públicament, ara de nou donar grau de 

batxiller en arts a Magí Pagès, natural de la vila de La Bisbal y habitant en dita ciutat de 

Gerona, cosa tant nova y preiuditial a dita ciutat, que serà gran misericòrdia de Nostre 

Senyor que no cause alguna altre novedat danyosa en dita ciutat, si no és que vostra 

excel·lència y lo Real Consell ho manen remediar per térmens de justítia. E com, 

excel·lentíssim senyor, dits procehiments sian notòriament attentats en preiudici de la 

present causa, per·ço a vostra excel·lència humilment dit síndich supplica sia de son real 

servey manar revocar aquells ante omnia via attentatorum privilegiata ab condempnació 

                                                 
582. AMVI, vol. 11 / 7.42 CR, carta de 16.VII.1629 de Fontanella als consellers de Vic agraint-los 
la confiança; l’aconductament de l’olotí a Barcelona l’executà Antoni Joan Brossa —vegeu 
ibidem sa carta de 8.VII.1629. En el cas vigatà, des de mitjan 1628 el consell municipal hauria 
deixat de ser un opositor a la instal·lació i a les activitats docents dels jesuïtes —pressionat pel 
rei i després d’obtenir contraprestacions dels religiosos. El capítol de la Seu perseveraria en la 
línia més intransigent, especialment a partir del juny de 1629 —A. FARO, La fundación del 
colegio de la Compañía de Jesús en Vich, en “Ausa” 16 (1956), p. 262-266. Neutralitzar les 
seves actuacions en seu jurisdiccional seria una feina àrdua per a Fontanella. En aquest afer 
s’abstindria de participar-hi l’advocat ripollès Felip Vinyes, per no afavorir ni perjudicar cap dels 
seus dos clients enfrontats, el municipi i el capítol catedralici de Vic —AMVI, vol. 11 / 7.42 CR, 
cartes de 16.VII.1629 del propi Vinyes i de Joan Gaspar de Prat. Poc més tard, en d’altres 
afers, Fontanella i Vinyes ja tindrien ocasió de treballar colze a colze al servei de la ciutat 
osonenca, també al costat de Jaume Càncer —ibidem, cartes de 15 i 18.X.1629 del síndic 
Francesc Serrahima. 
583. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 360.9-
10, ens revela que visiblement la part contrària sortí més airosa de la controvèrsia, puix 
aconseguí del Reial Consell criminal un correctiu per al notari gironí Rafel Pasqual, que, tot 
contravenint la constitució 1299/18 —CYADC (1704) I, 4, 13, 1—, havia recusat rebre el primer 
dels graus de batxiller lliurats pels jesuïtes. Tal correctiu degué marcar profundament el nostre 
advocat olotí, puix la recordaria a J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae 
decisiones, vol. II (1645), cap. 517.14 —com si en joc hi hagués hagut un títol de doctorat, no 
pas de batxillerat. 
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de danys y despeses y que, perquè in eventum dit Pagès, pretès graduat de batxiller, no 

puga ignoràntia al·legar dels procehiments de la present causa, sia citat a aquella ab 

clàusula si sua putaverit interesse y, alias, dits reverents rector y pares de la Companyia 

de Jesús, perquè s'eviten sean dols (i. e. dolosos) y altrament, ésser manat no innoven ni 

attenten més en preiudici de la dita present causa, y que per dit effecte y per a citar al dalt 

dit Pagès y altres nomenadors en la presentatió de dittes lletres, com està dit, lletres 

opportunes sien manades despedir encontinent, en justificatió de les quals coses tantum 

exhibeix una requesta a la part altra per dit effecte presentada ut inseratur, y la present 

causa, en lloch del magnífich misser Bernat Roig, relador de aquella, ésser comesa al 

magnífich misser Joseph Ferrer, que li ha succehit, en lo mateix modo y forma...  

Altissimus, Fontanella, Cancer."584  
 

Càncer estava en la seva maduresa professional, l'any 1607 estava enllestint el 

tercer volum de les seves Variae resolutiones585. Fontanella era més jove, no 

arribava als trenta-tres anys. Devia gaudir d'una certa anomenada a Girona 

degut als seus orígens olotins, a la seva relació amb el monestir de Sant Pere 

de Besalú i a altres contactes professionals.  

 

La relació professional entre Jaume Càncer i la ciutat de Girona no prosperà. Sí 

que s'intensificà, en canvi, la col·laboració amb Joan Pere Fontanella586. 

Aquesta, tot i estar plenament consolidada, no es beneficià de l'aixopluc d'un 

contracte estable durant el període 1608-1611. Calgué esperar fins al dia 25 de 

gener de 1612 perquè es formalitzés el vincle laboral.  

 

 

 

                                                 
584. En resum, els advocats suplicaven que s’instés els pares de la Companyia de Jesús a no 
concedir títols acadèmics ni a fer altres accions en perjudici de la ciutat de Girona mentre el 
privilegi que se'ls havia otorgat fos objecte de litigi a la Reial Audiència. També demanaven que 
l'home a qui el col·legi de Sant Martí Sacosta havia lliurat un grau de batxiller en arts fos citat a 
la causa, i que a aquesta se li assignés un nou relator ―atès que Bernat Roig s’havia jubilat 
l’any 1605. AMGI, MAM 210, fol. 99r-100r, provisió citatòria dictada per la Reial Audiència el 
12.VI.1607. 
585. Remetem al subcapítol II.3.2. 
586. En tenim diversos testimonis: AMGI, MAM 212 (1609), fol. 126r-127r; MAM 213 (1610), post 
fol. 155; MAM 214 (1611), fol. 138v. També és il·lustrativa d'aquest període inicial de 
col·laboració (és del dia 10.XI.1611) la primera carta de Fontanella als jurats que es conserva. 
Es troba a AMGI, Correspondència de Girona amb Barcelona, lligall 1.   

III.6. La col·laboració entre Fontanella i Girona



III.6.2. L’aconductament formal amb motiu de l’ofensiva règia sobre els quints 

de les imposicions municipals  

 

En la data suara indicada, els jurats gironins proposaren al Consell General que 

es procedís a regularitzar la nòmina dels juristes que assessoraven la ciutat: 

d'una banda, calia fer el nomenament formal de l’home que ja treballava a 

Barcelona i designar-li un col·lega durable; d'altra part, una de les dues places 

de Girona vacava i era necessari proveir-la587. Fou arran d'aquesta 

regularització que Joan Pere Fontanella es convertí oficialment en advocat del 

municipi amb caràcter vitalici. Juntament amb ell, es confià —sense prefixió 

temporal— en un prometedor gironí instal·lat al cap i casal, misser Pere Boix588. 

Més de trenta-cinc anys al servei de la ciutat de Girona els esperaven a 

ambdós.  

 

Fou atzarós, que els jurats i el Consell General es decidissin a contractar 

formalment Fontanella i Boix? En absolut. Ho feren quan veieren que la 

pretensió de la corona sobre el quint de les imposicions que la ciutat havia 

exigit des de 1599 prenia una gran envergadura589. L'ofensiva règia, que 

s'estava generalitzant sobre tot el territori català, requeriria una oposició tenaç i 

aquesta només la podien garantir uns professionals estretament vinculats amb 

el municipi. Ahir, com avui, rera els aconductaments de serveis jurídics s’hi 

                                                 
587. AMGI, MAM 215, fol. 18r, acta del Consell General de 25.I.1612: "com los advocats té esta 
ciutat en Barcelona no són estats fets ab la forma acostumada y assí en Gerona falta també 
elegir-ne hu...”.  
588. Ibidem, fol. 18v: “Que sien fets y elegits dits advocats en la forma acostumada, y per·ço, per 
via de scrutini elegiren per advocats de Barcelona als doctors Joan Pere Fontanella y Pere 
Boix, residints en Barçelona, y per advocats de Gerona a misser Làtzer Caçonomina (sic), ab lo 
salari acostumat.” Al capítol IV.1 transcrivim les cartes mitjançant les quals a Fontanella i Boix 
se’ls comunicà llur aconduïment, al primer pels serveis ja prestats i al segon per les seves 
capacitats. 
589. En aquest sentit resulta molt indicatiu veure com la deliberació referida supra fou adoptada 
en el mateix Consell General on el principal punt de l'ordre del dia era parlar de les "opresions, 
vexacions i greuges" que el lloctinent del mestre racional de la Corona d’Aragó havia infligit a 
Girona enviant-hi diversos comissaris perquè executessin les penes previstes en un mandat pel 
qual s'exigia als jurats que retessin comptes de les imposicions cobrades des de les darreres 
Corts Generals de Catalunya. La desobediència dels dits jurats havia motivat la incoació dels 
expedients executius.  
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amagava gairebé sempre la urgència d’un dossier pelut590 i/o alguna altra raó 

conjuntural591 ―igual com les rescissions tenien lloc en èpoques de crisi 

financera i de calma a nivell processal.  

 

De moment no entrem a fons en la qüestió dels quints ni en tants altres afers 

en què Fontanella advocà a favor de Girona. Això ho farem en el quart bloc del 

present treball. El que volem ara és apuntar com evolucionà la relació 

professional entre la ciutat i el nostre jurista.  

 

 

 

 

                                                 
590. Un exemple entre molts per ratificar aquesta afirmació —en la línia de M. PÉREZ LATRE, 
‘Dogmatizadores de malas doctrinas’ cit., p. 405— és a ACSG, vol. 390 (deliberacions del 
Consell de la Trenta-sisena), fol. 14r (4.IV.1626), i vol. 626 (missatgeria), carta de 13.IV.1626 a 
l’advocat Francesc Montornès. De la combinació d’ambdós documents en deduïm que Cervera 
formalitzaria l’aconduïment de Montornès al cap i casal perquè s’ocupés almenys de quatre 
dossiers: a) l’afer d’unes marques que la cort del veguer de Barcelona acabava de declarar 
contra els habitants de la vila segarrenca; b) el possessori de la causa per la precedència de 
Cervera sobre Manresa en Corts; c) el dossier dels quints, que s’esperava fes grans avenços 
amb ocasió de la visita de Felip III (IV); d) l’assessorament al síndic Joan Fuster sobre altres 
afers de la Cort General —sobre aquesta reunió política, remetem al capítol IV.8. La 
precipitació i la urgència d’aquest aconduïment, i potser una punta de mala consciència —per 
no haver tractat com calia el jurista en temps passats?—, es traduirien en aquesta comunicació 
embafadora: “Lo haver nomenat lo consell de esta vila a vostra mercè per un dels advocats 
seus en e[i]xa ciutat no ho deu vostra mercè contar ni reputar a benefici o gràcia, puix se devie 
y deu a les lletres, prudèntia y mèrits de vostra mercè, los quals per justítia podien exigir lo que 
esta universitat, conexent les pars de vostra mercè y la indústria, diligèntia y saber ab què se 
ha hagut y tractat en negocis no de menor pes y estimació que los que van ara en expeditió, ha 
concedit a vostra mercè voluntàriament, advertint que, quant vostra mercè ho hagués demanat, 
no lo [h]y podie negar, obligada de mercès y beneficis que vostra mercè ha fet en moltes 
ocasions a esta sa pàtria, la qual, no ingrata a tants mèrits, ab desigs encesos de beneficiar a 
vostra mercè en tot lo que ocasió se oferisque, ha volgut en cosa poca dar testimoni de la certa 
voluntat té de poder respondre a vostra mercè en altres de major estima quan<t> la sort de 
esta sa pàtria tal dicha alcanse, gozant-la molt gran en esta ocasió de causes y negocis de 
tanta importància en tenir a vostra mercè per son patró y protector, del zel del qual y filial amor, 
conjunt ab ygual discreció y prudèntia, no espere en vostra mercè menor favor y amparo que 
sol la solícita mare de un piadós y savi fill.”   
591. A principis d’estiu de 1629, Vic aconduiria Joan Pere Fontanella com a advocat a Barcelona 
perquè s’estaven desbocant les dissensions entre la ciutat, el capítol catedralici i els jesuïtes en 
vies d’erigir un centre d’estudis. El problema raïa en què el jurista Felip Vinyes, que se n’hauria 
d’haver ocupat ordinàriament, hi havia renunciat per la impossibilitat de compatibilitzar-ho amb 
el patrocini del col·legi dels canonges de la Seu ―AMVI, vol. 11 / 7.42 CR (1627-30), carta 
d’Antoni Joan Brossa de 8.VII.1629 i tres de Joan Gaspar de Prat, de Fontanella i del dit Vinyes 
de 16.VII.1629 (nota: sobre la llarga trajectòria de les mencionades dissensions, MAM 14, 
notícies d’entre 21.XII.1622 fins a 4.I.1623, o MAM 15, una trentena de folis des del 469, 
d’octubre a desembre del 1628). 

III.6. La col·laboració entre Fontanella i Girona



III.6.3. La progressiva consolidació de la relació professional entre Joan Pere 

Fontanella i Girona: uns diners ben invertits 

 

A grans trets apreciem que l'etapa inicial d'aquesta relació ―que es 

correspondria grosso modo a la dècada de 1610― es caracteritza per un cert 

temor de Joan Pere Fontanella i de micer Boix a no estar oferint resultats prou 

satisfactoris. Cautela o prudència són les paraules més ajustades que trobem 

per qualificar el to amb què els advocats s'adrecen als jurats quan els han de 

comunicar males notícies. Ho il·lustrem amb dos paràgrafs de les seves cartes: 

 
“He rebut la de vostres magnificències ab còpia de la dels senyors inquisidors y he tingut 

molt gran pesar que haja resaxit tan differentment del que pensava. Jo no tractí ab aquells 

senyors sinó que se’m donàs carta per al comissari per a què fes la assistènsia que 

demanàvem, y·m paragué que·m digueren ere cosa molt iusta y que [h]u farian, y axí ab 

aquexa confiança scriguí a vostres magnificències lo que scriguí, però pus isqué la carta 

differentment jo·m deguí enganyar. Jo pens averiguar-ho ab ells demà de matí (...). Bese a 

vostres magnificències la mà mil voltes de la mercè que·m fan de dir-me que si jo he donat 

paraula y tractat que del passat no se’n parlàs estan contents de passar per ella. Quant jo 

la agués donada fóra estat perquè m'agués aparegut convenir a exa ciutat y aguera 

supplicat a vostres magnificències ho tinguessen a bé, però ara [h]an de estar ben segurs 

que no he tractat tal ni m'ha passat per lo enteniment. Jo faré en est particular mon dever, 

com en lo demés que entendré ésser del servey d’exa ciutat, y donaré avís en tenir la 

resposta d’estos senyors. Guarde Déu a vostres magnificències.”592 

 
"Assò és lo que en effecte ha passat [en relació a les crides de redreçament monetari], 

ha·ns pesat no haja resaxit millor per lo que desijam donar gust y contento a aquexa 

ciutat, però ni nostres forçes han pogut més ni la qualitat del negoci [h]a donat lloc a més. 

Si en altres coses porem servir a vostres magnificències ho farem ab molt gran 

voluntat."593 

 

En consonància amb aquest esperit insegur, no és d'estranyar que Fontanella 

resulti poc explícit a l'hora de demanar gratificacions extraordinàries. És 

                                                 
592. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 25.III.1615 de Joan Pere 
Fontanella, des de Barcelona, als jurats de Girona. 
593. Ibidem, carta de 30.IV.1618 de Fontanella, subscrita per micer Pere Boix, als jurats de 
Girona. 
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relativament jove, la col·laboració amb Girona no està encara consolidada del 

tot... Li apreciem una punta de pudor quan, amb motiu d’haver guanyat per a la 

ciutat una causa sumaríssima contra el candidat a jurat en cap Joan Miquel 

Savarrès, escriu als jurats:  

 
“[H]a·m aparegut que perquè vostres magnificències vessen lo que s’[h]i avia treballat y 

per hont se ere guanyada la causa [d’en Savarrès], enviar-los còpia del memorial que [h]y 

fiu y doní a estos senyors, que va ab esta.”594  

 

Quan, després de set anys d’aconduïment, el vincle entre la ciutat i els seus 

advocats a Barcelona ja està plenament consolidat, Fontanella no necessita 

recórrer a indirectes de cap mena per fer-se pagar els esforços que van més 

enllà del que ell considera les seves obligacions estrictes:  

 
“La conducta del any passat se’m deu y dos informacions que fiu per lo del maridatge dels 

ciutedans, rebré mercè que vostres magnificències manen se’m paguen com fins assí sos 

predescessors han acostumat, mossèn Rafel Albert té poder meu per a rèbrer.”595 

   

A l’hora de donar males notícies, l’olotí no adopta el to afectat i contrariat 

d’anys enrera. Es limita a aixecar acta de com han anat les coses i, 

naturalment, explicita que no hi ha hagut negligència ni per part d’ell ni de Boix: 

 
“A mi me pesa que no se haja pogut negociar com desijàvem, no s’és perdut per falta de 

voluntat y solicitasió.”596 

 

El gran gir, l’explosió del potencial de l’equip jurídic que Girona manté a 

Barcelona es produirà l’octubre del 1623. Anem per pams. El 1623 per a Joan 

Pere Fontanella no és un any qualsevol, sinó el que l’ha vist assolir una de les 

                                                 
594. Ibidem, carta de Fontanella als jurats de Girona, signada a Barcelona el 12.IV.1614. Al 
subcapítol IV.4.1 referim breument en nota a peu de pàgina el dossier de Joan Miquel 
Savarrès. 
595. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de Fontanella als jurats de Girona, 
signada a Barcelona el 10.I.1619. 
596. Ibidem, carta de Fontanella als jurats de Girona, signada a Barcelona el 17.XII.1620. 
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cobejades places d’assessor ordinari de la Diputació del General597 ―sembla 

que a l’olotí totes li ponen. A la ciutat de l’Onyar només li pot reportar 

avantatges tenir al seu servei un home que sap moure els fils de la poderosa 

institució provincial. I per què octubre? Octubre és el mes en què els jurats 

donen llum verda a la contractació del notari regi barceloní Bartomeu Ripoll 

com a síndic ordinari de de Girona a la capital del Principat. És el propi 

Fontanella qui l’ha suggerit per a la plaça.  

 
“He donat lo sindicat y demés poders a Ripoll, qui servirà de boníssima gana, y jo·n rebré 

mercè que vostres magnificències lo empleen sempre que [h]y haja ocasió”.598  

 

Aquest nou procurador s’abocarà amb entusiasme als casos, mantindrà els 

edils diligentment i puntualment al corrent de les novetats... La seva 

col·laboració amb Girona, no sols eficaç ans també ininterrompuda599, durarà 

gairebé una dècada600.  

 

La sinergia de Ripoll amb Fontanella i Boix, sens dubte equiparable a la del 

procurador Francesc Amargós amb el mateix Fontanella i altres al servei de 

Tortosa601, provocarà una fase brillantíssima en la història de la conducció dels 

                                                 
597. Hem parlat de les incidències de la seva provisió a l’apartat II.6.3.4 i del seu exercici 
sixennal com a assessor ordinari del General al subcapítol II.6.4. 
598. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de Fontanella als jurats de Girona, 
signada a Barcelona el 26.X.1623. 
599. L’únic període en què Bartomeu Ripoll no féu de procurador de Girona fou durant part del 
febrer i del març de 1629. Per raons que desconeixem ―el seu fill no vacil·la en qualificar-les 
“d’estat”― l’home fou capturat i tancat a les presons reials de Barcelona, d’on probablement 
sortí amb més energia que mai. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 
15.II.1529 de Pere Boix; carta del fill, Ramon Ripoll, de 8.III.1629: “lo negoci era de malícias tot 
y de envejas, y la veritat s’és vista, havem sabut y conegut que lo virrey lo deté per rahó de 
estat”. 
600. Ibidem, en una carta de 2.VII.1631, el propi Ripoll recordava amb estima als jurats que el 
seu desè aniversari com a síndic de Girona s’acostava. Pobric, no l’arribaria a celebrar. Per una 
via força indirecta ens assabentem que la seva mort tingué lloc abans del 1.IV.1632, ACA, 
Cancelleria, registres, 5369, fol. 6. 
601. Al llarg de tota la dècada de 1630, la ciutat a les ribes de l’Ebre tindrà aconductat com a 
síndic un individu, Francesc Amargós, que, a desgrat de la seva extrema ―àdhuc excessiva― 
dedicació i tenacitat professionals, és periòdicament qüestionat pels edils (a voltes a instància 
de terceres persones), potser a causa de certes mancances intel·lectuals. Cada cop que a Joan 
Pere Fontanella li arribin ecos d’una crisi de confiança ―o, directament, d’una possible 
rescissió contractual― del client envers el gestor, sortirà invariablement a defensar aquest 
darrer. Per a l’olotí ―que, sigui dit de passada, haurà estat posat en evidència sovint en les 
cartes d’Amargós―, és preferible tenir un síndic modest i limitat que pequi de precaucions i 
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plets gironins a Barcelona. Especialment a les darreries de la dècada de 1620 i 

a principis de la següent, en els intensíssims anys 1628, 1629 i 1630 ―és 

altíssim el nombre de controvèrsies en què la ciutat de l’Onyar està implicada― 

es recullen els fruits d’una feina ben feta. Els èxits judicials ―i la distracció dels 

plets inconvenients al municipi― s’acumulen602. Això reforça la confiança dels 

advocats en ells mateixos i es tradueix en un llenguatge epistolar més cofoi, 

amb expressions que ratllen l'eufòria: 

 
“He rebut les lletres de la Real Audiència que se’n portà Mascarós ab la presentatió, les 

quals avem exhibides encontinent, só[c] restat content de aver vist que no se m’avisava 

que se agués passat més avant per la cort ecclesiàstica. Jo pens que exos senyors 

conexeran lo que és rahó, y quant altre cosa se fassa en contrari y de aquí se done avís, 

assí nosaltres per nostra part farem lo que convindrà."603  

 
“Rebí la de vostres magnificències per Mascarós y, perquè millor se acertàs en lo que·m 

consultaven, tinguérem consulta lo senyor micer Boix y jo, y tots dos unànimes y 

conformes resolguérem lo que veuran ab un paper fermat de nostres mans. No·ns apar lo 

negoci tinga ningun gènero de difficultat, sinó que poden molt bé passar avant en executió 

de la deslliberasió.604 

                                                                                                                                               
insistència que no pas un de genial però negligent. Aquesta notícia és fruit del creuament de 
cartes de Joan Pere Fontanella als procuradors de Tortosa com les següents: ACBEB, vol. 15 
CR (17.IX.1631), vol. 16 (28.XII.1632 ―a l’època 1633―), vol. 17 (26.VII, 2 i 9.VIII.1634 i 
7.III.1635), vol. 18 (9.XII.1635) i vol. 19 (5.III.1637). Transcrivim el post scriptum amb estructura 
poètica de la carta mencionada de 1631 i, a continuació, alguns fragments de la de 1637: 
“He vist algunes cartes en què·s 
fa alguna càrrega a Amargós. 
Assegure que fa lo que deu, ja sabem 
jo sé dir lo que sent, y veig de persones 
que no acuden a sa obligació, que també 
ho diria d’est si altre cosa hi [h]agués. 
Y assò y qualsevol altre cosa de  
servey de la ciutat me poden ben fiar.” 
“[E]m só[c] llastimat summament de veure com carregan a Amargós sens culpa ni causa, 
perquè ell no [h]y pot fer més, y encara fa més que no pot, que assí té guanyat fama de 
demasiat importú y solícit, y assò no és per fer-li favor, que ja saben jo no sé dir una cosa per 
altre, que quant no·s feya lo que·s devia per altres síndichs ja saben que jo [h]u sabia dir, y lo 
matex diria ara, ell se és regit sempre per los advocats (...). No voldria que per pobre, instant 
èmulos, perdés lo que té de home de bé, y que mira per la ciutat més que per si.” 
602. Serveixi com a testimoni d’aquesta etapa gloriosa la remuneració que els jurats gironins del 
1628, abans de cloure el seu mandat, li concedeixen al síndic Bartomeu Ripoll: trenta lliures 
―una quantitat elevada, tractant-se d’un procurador― només pels molts i diversos treballs 
extraordinaris que ha assumit en el curs de l’any, AMGI, MAM 231, fol. 156v (24.XII.1628). 
603. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 26.X.1623 de Fontanella als 
jurats de Girona.  
604. Ibidem, carta de 4.III.1628 de Fontanella als jurats gironins.  
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“Vostres magnificències poden aparellar molt bones estrenes, que·ls he tret de una gran 

molèstia y del perill de un gran dany que·ls amanessava en la causa de la lleuda de la 

Ballia General , que per força volien se passàs avant a declaratió que ere feu, de hont 

resultaven los danys que ab altre tinch scrit, a més del salari de 75 lliures hi aguera agut y 

altres asseguines que agueren costat molt grans ducats (…) Gosen mil anys de la bona 

nova, que no és de tan poca importàntia que no meresca alegrar-se’n molt.”605 

 

“Després de molt discorregué lo negoci [dels hortolans forans] ab lo magnífic relador li 

férem vèurer no tenia la facilitat que los contraris informavan, y ell ho conegué ab lo que li 

diguérem, que fonc causa que lo que anava a molta pressas començàs de anar molt a 

pler, differint-ho per a passades festes. En elles jo faré un memorial per defença de la 

iustítia de la ciutat que pens agradarà.”606 

 

Com és sabut, els èxits mereixen una bona recompensa. Al nostre jurista no li 

cal amagar la seva sensació que la ciutat li hauria de repercutir una part, per 

petita que fos, dels guanys obtinguts davant dels tribunals i demés 

institucions607. Vegem amb quin aplom, quanta insistència —i murrieria― ho 

demana:  

 
"És lo que jo he pogut fer en benefici de la ciutat, que si fóra estat per ma casa no aguera 

pogut fer-ho millor, y assegure no m’[h]i fóra desvellat més. Resta que (...) vostres 

magnificències me fassan mercè del agrahiment que ab tantes se m'ha ofert, si bé en ser 

cosa d’exa ciutat me tinch per pagadíssim”.608 
 

“Jo servesch de boníssima gana a exa ciutat y crech faran relació tots los que·m conexen 

que ningun advocat de la ciutat me ha portat may aventatge en voluntat, si vostres 

magnificències són servits tenir atendèntia als memorials que fiu y treballs prenguí en lo 

negoci de la bandera, de què isqueren tan honradament, ho tindré a molt gran mercè.”609 

 
“Bé tindrà ocasió la ciutat de agrahir a vostres magnificències tanta cosa bona com est 

any se és guanyada.”610 

                                                 
605. Ibidem, carta de 16.III.1628 de Fontanella als jurats de Girona. 
606. Ibidem, carta de 14.XII.1628 de Fontanella als mateixos.  
607. Hem parlat de les palmàries al subcapítol III.2.3. 
608. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 28.V.1628 de Fontanella als 
jurats. 
609. Ibidem, carta de 14.XII.1628 de Fontanella als mateixos. 
610. Ibidem, carta de 17.XI.1628 de Fontanella als mateixos. 
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Pere Boix tampoc té inconvenient, quan demana l’oportú reconeixement 

econòmic, en fer ostensió i gala dels seus mèrits:  

 
“[H]a·m aparegut escriure estos reglons a vostras magnificèncias ab la de dit Ripoll que 

abona ditas informacions y memorial, dels quals ne envie a vostras magnificèncias una 

còpia perquè vejan lo treball y que ab ell se guanyà la causa, conservant en assò la bona 

sort que té la ciutat, puix des que só[c] advocat no se n’[h]a perduda ninguna, sinó una 

provisió dels apothecaris, supplicant a vostras magnificèncias me manen pagar ditas 

informacions y memorial”611. 

 
Ocasionalment fins i tot un modest procurador com és Bartomeu Ripoll s’erigeix 

en portaveu dels advocats i reivindica per a ells la satisfacció de complements 

retributius i/o de plusos en concepte d’èxits. No estima just que, a finals d’any, 

Fontanella i Boix tinguin la impressió que no se’ls ha comptabilitzat ni la meitat 

de la feina extraordinària que han estat fent!  

 
“Estos senyors advocats sempre me estan dient que, offerint-se tants y tan differents 

negocis entre l’any per la ciutat, que quant ve al cap d’ell apenas y ha infformacions y 

juntas...”612 

 

Precisament perquè reclamacions com les suara vistes no produiran l'efecte 

desitjat, tan bon punt hi hagi un recanvi de jurats al capdavant del municipi 

gironí a Fontanella li faltarà temps per escriure als nous edils, tot lamentant: 

 
“La ciutat me resta a dèurer uns memorials fiu en dret en la causa de la contentió de la 

confraria dels fusters, suplic a vostres magnificències manen se’m sien pagats, assegurant 

a vostres magnificències que fonc hu dels treballosos negocis que·s podian succehir...”613 

 

En aquesta darreria de la dècada de 1620 de la qual estem parlant, Girona 

travessa un període de fortes turbulències. Una primera convulsió sacseja la 

ciutat a mitjan juliol de 1627, quan mor assassinat el cavaller Francesc Raset, 

                                                 
611. Ibidem, carta de 17.I.1630 de Pere Boix als jurats.  
612. Ibidem, carta de 10.X.1630 de Bartomeu Ripoll als jurats. 
613. Ibidem, carta de 4.I.1629 de Joan Pere Fontanella als jurats. 
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d’una parentela tradicionalment rival de la dels Sarriera614. La ràpida arribada a 

Girona del comte de Perelada contribueix a asserenar els ànims. Els jurats 

sens dubte en prenen consciència, i demanen al virrei, el bisbe de Solsona, que 

confiï en l’apreciat noble i el convidi a romandre durant un temps prudencial a 

les ribes de l’Onyar615. El lloctinent general dóna curs a aquest desig, i 

addicionalment disposa l’enviament a Girona de l’algutzir ordinari Bernat de 

Cabrera616. Malauradament no és només entre notables que hi ha —o que 

perseveren— desavinences. Com veurem amb detall en diversos capítols del 

quart bloc del present treball, aquestes proliferen: a) en d’altres nivells socials 

—retenim a tall d’exemple les discrepàncies covades des del 1627 en el si de la 

confraria històricament dels fusters, picapedrers i metres de cases, assaltada 

per eclesiàstics i escrivans—; b) entre sectors urbans i dels districtes perifèrics 

—és molt il·lustrativa la pugna, a partir de l’any 1628, entre hortolans gironins, 

amb el suport del municipi, i llurs homònims de la ruralia circumveïna617.  

 

No semblen meres coincidències cronològiques, sinó símptomes addicionals 

d’una fractura global dels complexos equilibris dins la ciutat, que també 

proliferin enervants conflictes protocolaris618 —com a façana de greus 

disfuncions socials— a diversos àmbits de la vida local: a) per exemple, un 

                                                 
614. La urbanització de la noblesa havia traslladat en certa manera els conflictes del feu a l’àmbit 
ciutadà; i en conjuntures de davallada de la renda feudal, els conflictes afloraven. E. SERRA, 
Tensions i ruptures de la societat catalana en el procés de formació de l’Estat Moderna. Una 
reflexió, en “Manuscrits” 4-5 (1987), p. 71-79, ha reclamat encertadament atenció envers les 
dècades de 1620 i 1630 com a clau de la tan debatuda crisi del segle XVII.  
615. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 26.VII.1627 al virrei: “Vuyt o deu dies ha 
se seguí que mataran a un cavaller de assí que·s deya Francisco Razet. Resselant que de 
aquesta mort no·s seguissen altres moltes inquietuts, ha provehyt Nostre Senyor de algun 
remey, pues dimecras passat arribà assí lo compte de Paralada per dexar esta terra 
assosegada y, ab tot que tenim per cert del qu·és amat y respectat generalment de tots y la 
gran auctoritat de sa casa en tota esta terra y sa persona los requisits necessaris per acabar-
ho, nos ha paregut convenientíssim suplicar a vostra excel·lència li mane que no trague los 
peus de esta ciutat que no sia assentat est negoci, perquè som certs serà redimir esta terra. “ 
616. Vegeu la carta de 30.VII.1627 del bisbe de Solsona a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la 
ciutat de Girona (1517-1713), vol. III, Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2005, 
p. 1317-1318 (doc. 991). 
617. Vegeu respectivament els capítols IV.10 —pel que fa a a)— i IV.9 —en relació a b). 
618. La centralitat del protocol a les societats barroques ha estat motiu d’incomprensió fins que 
autors com A. M. HESPANHA, Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época 
moderna, en “Ivs Fvgit“ 3-4 (1996), p. 63-100, esp. p. 65, l’han explicat com un mecanisme de 
visualització de l’ordre que tals societats entenien inherent o essencial a cada cosa, persona, 
col·lectiu, etc.  
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entre els jurats i el bisbe, García Egidio Marique, el 25 de març de 1628; els 

primers voldrien, com el vicari de Déu, seure en unes cadires tapissades de 

vellut prop de l’altar en un ofici vespertí al monestir de Sant Agustí619; la solució 

de compromís que permetrà solventar aquest dissens engruixirà ràpidament el 

llistat de drets adquirits dels edils, útil per actuar en situacions anàlogues en el 

futur620; b) també entre, per una banda, els dos segments urbans més 

privilegiats —militars i ciutadans de la mà major— i, per altra part, els ciutadans 

de les mans mitjana i menor621; l’espurna del conflicte —que amenaçarà 

severament el crèdit dels jurats i del virrei— serà una disputa sobre el port de 

les vares del tàlem del Santíssim en una processó a l’interior de la Catedral, 

l’abril de 1629622; a principis d’octubre els edils tercer i quart aprofitaran amb 

                                                 
619. AMGI, I.1.3.1.2 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 2—, copiador de resolucions i ordinacions municipals, fol. 192-193. 
620. Ibidem: “Y assò és lo que de assí avant se ha de servar, perquè de aqueixa manera se fa y 
serva en la ciutat de Barcelona, y en special succehí en lo any 1629 en unas conclusions se 
tingueren en Sanct Francisco de Paula, en lo capítol general scelebrat en la dita ciutat de 
Barcelona, en lo qual acte acistiren lo senyor bisbe y concellers de dita ciutat, y estigueren tots 
assentats ab cadiras y almohadas ab molta conformitat, y també ha succehit y succeheix de 
ordinari en dita ciutat de Barcelona, y lo mateix se ha de servar en esta”. El temps 
s’encarregaria de demostrar la fragilitat d’aquest assentament —en el doble sentit de la 
paraula—: J. VICENS i VIVES, Gerona después de la paz de Ryswick (1698), dins de M. 
BATLLORI i E. GIRALT (cur.), Jaume Vicens i Vives. Obra dispersa, vol. I, Barcelona, Editorial 
Vicens-Vives, 1967, p. 44-71, esp. p. 64 i s., sobre un episodi de 1698. Vegeu un exemple 
addicional sobre escrúpols d’honors, coixins i precedències entre autoritats municipals i bisbes, 
l’any 1572 a Barcelona, a J. L. BETRÁN, Violencia y marginación en la Cataluña de la Época 
Moderna cit., esp. p. 36. I J. L. QUÍLEZ i L. TOMÁS, Problemas y conflictos en la señoría de 
Tarragona a principios del siglo XVII, dins de J. SAINZ (ed.), “Actas II Jornadas de Historia del 
Derecho”, Jaén, Universidad de Jaén, 1997, p. 257-272, n’ofereixen un altre a Tarragona l’any 
1612, que reportaria una cua de problemes gravíssims durant almenys una dècada —la dualitat 
jurisdiccional règia-arxiepiscopal sobre la ciutat contribueix a explicar-ho. 
621. Les dissensions que estem a punt de narrar eclipsen l’afirmació de J. BUSQUETS, Les 
ciutats catalanes de l’Antic Règim cit., p. 421: “A Girona, el domini excessiu i prepotent de 
l’oligarquia no provocà una efervescència social com en altres ciutats. No consta que hi 
haguessin avalots i rebel·lions per aquest motiu”. Potser la diferència respecte d’altres localitats 
de la Corona d’Aragó és que, en el cas gironí, les diferències, tret d’un brot inicial de violència i 
d’amenaces de què es reproduís, es vehicularien per via jurisdiccional. 
622. Aquesta crisi esclata el dimarts 10.IV.1629 quan Joan Travi, un botiguer de teles insaculat a 
les bosses de la mà menor del municipi, s’empara a la força —“de potència”—, suposadament 
sense la preceptiva invitació dels jurats —“de fet”—, d’una de les vares del tàlem del Santíssim 
Sagrament. Per no generar cap escàndol davant del bisbe i del propi Santíssim, els edils 
cedeixen davant l’usurpador i esperen l’endemà a proveir-ne la detenció i l’empresonament —
AMGI, MAM 232, fol. 58v-59r (11.IV.1629). Degut a la disconformitat del jurat de la mà menor 
davant tal mesura, el govern local demana la intercessió del lloctinent general, el bisbe de 
Solsons. Aquest, després de consultar l’afer amb el Reial Consell, en ares de la quietud 
pública, postula el 25.IV que es fixi un protocol per al tàlem en les processons que afavoreix 
manifestament els militars i els ciutadans de la mà major —M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a 
la ciutat de Girona, vol. III cit., p. 1332-1333 (doc. 1010). El Consell General gironí, escindit 
clarament en dos bàndols —només Llorenç Font, de la mà mitjana, s’adhereix a les postures 
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habilitat l’absència del jurat militar per venjar-se “civilitzadament” dels ciutadans 

de la mà major: aconseguiran que es sotmeti al Consell General una proposició 

orientada a impetrar del virrei una degradació sistemàtica —i no pas alterna— 

dels dits ciutadans respecte els nobles urbanitzats en tots els actes municipals; 

per falta de quòrum623, l’assemblea no arribarà a votar aquesta provocació624; 

cinc mesos més tard, el març de 1630, la confrontació es reproduirà entorn de 

les precedències en els seients en l’ofici del patró Sant Narcís625; amb ànim 

pacificador, a mitjan juny el doctor Miquel Àngel Llorenç dictarà una provisió on 

concedirà, almenys provisionalment, certa visibilitat en actes públics als sectors 

                                                                                                                                               
dels nobles i la mà major, per fer costat al jurat tercer, que és son fill homònim—, desautoritza 
obertament no sols la proposta virregnal ans també la seva legitimitat per intervenir en el tema. 
Així, l’assemblea local acaba inclinant-se majoritàriament per la fórmula acostumada de què no 
hi hagi condicionants estamentals en l’assignació del port de les polèmiques vares; no cal dir 
que els edils s’oposen a tal deliberació per considerar que s’extralimita respecte el contingut de 
llur proposició —AMGI, MAM 232, fol. 62v-65r (29.IV.1629). El virrei, mentre no hi hagi una 
resolució judicial sobre el dossier, actua amb astúcia i el 2.VI ordena als jurats fer el que ha 
resolt el consell municipal de cara a les celebracions del Corpus —així manté il·lesa la seva 
autoritat i alhora evita nous enfrontaments, M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de 
Girona, vol. III cit., p. 1333 (doc. 1011).  
623. Al subcapítol IV.6.6 referim el context i els efectes d’aquest Consell General gironí i altres 
de la tardor de 1629 on la manca de quòrum impedí l’adopció de qualssevol acords i fins i tot la 
lectura pública de cartes virregnals amb ordres que desagradaven a la ciutat. El lector ja ha 
entrevist que la disputa sobre les vares de tàlem no sols suscitaria controvèrsies en el si del 
municipi ans també amb l’aparell monàrquic, amb qui la ciutat tindria simultàniament altres 
discrepàncies. 
624. AMGI, MAM 232, fol. 152v, acta del Consell General de 10.X.1629. Transcrivim íntegrament 
el tercer punt de la proposició, amb la qual el jurat segon —de la mà major—, Miquel Cerdà, no 
podia estar més en desacord; constitueix una perla, una jugada institucional mestra: ”Perquè·s 
sàpia y entena (i. e. entengui) que no són passions dels ciutedans de mà mijana ni de mà 
menor lo preténdrer lo que se’ls tocha y que és bé que los ciutedans de mà major se 
acontenten del mateix perquè las cosas vajen ab la polissia que·s deu, [els jurats] proposan a 
vostras magnificèncias sien servits desliberar si serà bé supplicar a sa excel·lència (i. e. el 
virrei) sie servit concedir per privilegi que d’esta hora al devant tinguen sempre la precedèntia 
en tot los militars dels ciutedans de mà major, revocant per·ço dita sa excel·lència qualsevols 
beneplàcits en qualsevols concòrdias acerca de ditas precedèntias fetas o en lo decret d’ellas 
reservats o, altrament, lo que·s dega fer perquè las ditas cosas resten en deguda forma”. Cal 
tenir present que en el privilegi de 29.IV.1601referit al capítol III.1 pel qual els nobles eren 
admesos a les diferents instàncies de govern local, s’havia instituït que compartirien els càrrecs 
i preeminències de major dignitat amb els ciutadans de la mà major de manera alterna o 
interpol·lada  —vegeu G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 591 i. f. 
Tornem al Consell General de 10.X.1629 —també al fol. 152v del MAM 232— per dir que el 
segon capítol de la proposició dels jurats també perseguia un cert ajustament de comptes amb 
els sectors més privilegiats de la ciutat de l’Onyar, que havien recorregut a la justícia per l’afer 
de les vares de tàlem; s’hi convidava el municipi a fer el mateix, però amb la postura contrària. 
625. AMGI, MAM 233, fol. 31r-33v, l’ofici consagrat a Sant Narcís, on els mercaders Felip Garra i 
Llorenç Font sr. i jr. susciten la controvèrsia, es celebra el 18.III.1630 sense la presència dels 
jurats. Vegeu la relació immediata que aquests en fan al virrei el 19.III a AMGI, Ordinacions 
dels jurats, lligall 10. 
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gironins de menor dignitat626; ara bé, un any més tard, el 5 de juny de 1631, el 

Reial Consell Criminal reconeixerà als edils, particularment dels sectors socials 

més privilegiats, un dret potestatiu a monopolitzar la representació del municipi 

en processons i altres actes de devoció, cosa que, en comptes d’apaivagar els 

ànims, els encresparà més i farà perillar la processó de Corpus —puix les mans 

mitjana i menor preferiran no convocar-la, tot esgrimint la impossibilitat de 

controlar les ires dels conciutadans dels seus rangs627.  

 

Sembla molt plausible associar aquest increment dels conflictes, jurídics i 

també protocolaris, al context de la severa crisi frumentària que pateix 

Catalunya entre 1627 i 1632628. Un context que, en una Girona d’uns sis mil 

habitants629, es projecta sobre una realitat tocada per un complex cicle de 

reconversió productiva630. L’efecte més visible d’aquesta conjuntura crítica en 

l’àmbit dels plets i dels equips jurídics és, ja no només els sovintejats retards en 

els pagaments, ans també una suspensió dels que no són prioritaris631. I 

                                                 
626. ACA, Reial Audiència, provisions verbals criminals, s. fol., provisió de 16.V.1630: “quod pro 
nunc, et sine preiudicio iurium et praetentionum partium tam in petitorio quam in quocunque 
possessorio, et donec aliter fuerit provisum per iudicem causarum civilium ad quem spectet ac 
ut scandalis obvietur in festivitatibus in sessionibus processionibus in virgis thalami deferentes 
et alias, miles et cives manus maioris civitatis Gerundae soliti convocari habiles ad officia dictae 
civitatis obtinendum omnique dolo et fraude in dicta convocatione cessante praecedant cives 
manus mediocris et minoris et in possessione seu quasi praecedentiae manuteneantur et 
conserventur sicuti cum praesenti eos manuteneri et conservari mandat, post sequantur et 
admittantur cives manus mediocris et minoris secundum eorum gradum praerogativam prout 
cum praesenti eos admitti et in dicta sua posessions seu quasi manuteneri et conservari 
mandat, ita tamen quod in festivitatibus corporis domini nostri Jesu Christi per praesentem 
provisionem nullum fiat praeiuducium iuratis anni tunc proxime praeteriti sed illis solita 
praecedentia servetur salva et illaesa”. 
627. Vegeu a AHG, Notaries de Girona, GI-5/920, fol. 117v-119r (11-12.VI.1631) un ric intercanvi 
de diligències al respecte. A través del testament dels jurats de 1636, a AMGI I.1.3.2.1 —
Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs municipals / lligall 2 / 
item 1—, aprenem que a la querella sobre les vares de tàlem, particularment entre ciutadans de 
la mà mejor i mercaders, li costa d’apavaigar-se.   
628. N’hem ofert un marc general i l’estudi d’un cas concret al subcapítol II.7.3.  
629. La forma resolta d’abordar la fase final (de 1630-31) d’aquesta crisi frumentària a Girona —
amb el celebrat noble Jeroni de Real al capdavant del govern municipal— ha permès l’estudi de 
N. CASTELLS, L’estructura familiar de la població gironina cit.  
630. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y Catalunya (1550-1640), Madrid, 
Alianza Editorial, 1998, ha analitzat aquest procés —que implicaria una distribució i una 
especialització de la producció manufacturera en el territori— en el cas del cap i casal i la seva 
corona, tot intuint que ciutats com Girona el viurien a més petita escala, p. 113 i 121 o 405. A la 
subsecció IV.8.3.3.B).1 ens adherim a Xavier Torres, que ja ha confirmat la intuïció. 
631. A tall d’exemple, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 13.V.1630 a Gabriel 
Masdéu, ordenant-li que a Barcelona pagui exclusivament despeses de l’equip jurídic 
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l’objectiu declarat de reduir despeses en concepte d’advocats632. Cal pensar 

que fins i tot els propis jurats de l’any 1629, en el context de contestació interna 

suara referit, quasi es veuen refusar l’autorització del Consell General per girar-

se part del seu salari fins que no donin raó de les despeses desmesurades i 

prescindibles en què han embarcat el municipi633!  

 

A mesura que avança la dècada de 1630, Girona implementa una sèrie de 

savis mecanismes per assegurar l’èxit en la tramitació dels seus afers. 

L’objectiu és ben clar, cal que la modificació anual d’equips directius 

―començant pels jurats― no suposi un patiment per als plets i les 

negociacions en curs: els nous temps obliguen a una millora de la gestió 

documental i de la comunicació interna634. Així, als inicis de cada exercici es 

redacten cartes al síndic que el municipi té a Barcelona perquè resumeixi als 

nous edils les causes que té encomanades i el punt en què estan635; a mitjan la 

dècada es dóna un impuls a l’actualització del cerimonial municipal, bon signe 

de què l’ordre institucional recupera la seva vocació de prevaldre sobre les 

                                                                                                                                               
relacionades de forma directa amb el dossier aleshores candent dels carmelites descalços, que 
treballarem al capítol IV.11. 
632. Ibidem, carta de 8.X.1630 al síndic Bartomeu Ripoll: “Alguns insiculats nos han fetas 
queixas de las moltas informacions que per cada negoci se fan. Servesca·s s’[h]i vaja a la mà, 
si bé entenem que no·s fan sinó las necessàrias, com ho confiam de vostres mercès.” Hem 
referit en el l’apartat III.2.3 el projecte normatiu que Cervera postula a les Corts de 1632 per fer 
reduir el nombre d’informacions dels advocats a magistrats i jutges. 
633. AMGI, MAM 232, fol. 63r i 64r, Consell General de 29.IV.1629. Vint-i-dos membres del 
plenari accepten que es pagui la porció de salari deguda als jurats, però dinou exigeixen que 
l’administrador i el regent el llibre major de la taula de comuns dipòsits —sobre aquests 
càrrecs, vegeu el subcapítol IV.4.1— no els en satisfacin ni una lliura si abans no han ensenyat 
i justificat les despeses locals en curs —“los gastos tant eccessius y supèrfluos que·s fan en 
occasió que la ciutat està tant atreballada”. 
634. En aquest sentit, Girona mostra símptomes d’un procés de maduració política ―res més 
lluny d’una imatge de decadència― i emprèn un envigoriment institucional com el que dècades 
abans han protagonitzat altres entitats catalanes com la Diputació del General, X. TORRES, 
Pròleg: Virreis i bandolers. Catalunya i la Generalitat a començaments del segle XVII (1611-
1623), dins de “Dietaris de la Generalitat de Catalunya”, vol. IV, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 1997, p. IX-XXVII, esp. p. IX-X.  
635. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 10.I.1633 al síndic aconduït a Barcelona, 
Jaume Gendarme: “Com siam entrats ara novament en lo govern d’esta ciutat y lo càrrech del 
juradesch nos obliga en attendre en las cosas d’ella, desitjam saber lo estat de las causas que 
esta ciutat aporta aquí (i. e. a Barcelona) per estar al cap del que en rahó d’ellas degam fer.” 
Aquest missatge, que no havíem trobat mai escrit els anys precedents, es reprodueix el 
3.I.1634, ibidem. Jaume Gendarme n’és novament el destinatari. Com que es tracta d’un 
procurador competent, respon amb rapidesa a les peticions dels edils, AMGI, Correspondència 
amb Barcelona, lligall 1, cartes de 21.I.1633 i de 12.I.1634.  
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dissensions636; en tercer lloc, es promou la redacció d’un dietari637, signe 

eloqüent d’una consciència orgànica amb rellevància històrica i d’anhel de 

projecció i de prestigi638. En qüestió de pocs anys els manuals d’acords 

municipals coneixeran un engruiximent molt remarcable, referiran les 

informacions tractades als Consells Generals i demés reunions municipals amb 

major prolixitat, inclouran documentació annexa que abans o era destruïda o 

romania inclassificada o es confinava a copiadors ad hoc639...  

 

Malauradament aquest nou model de gestió de la paperassa no ens evita que 

en aquests anys 1630 fluixegi progressivament la nostra font documental 

predilecta, els plecs de correspondència, on tant s’aprèn sobre els avenços i 

retrocessos de les causes judicials i de les negociacions polítiques de relleu. A 

partir de l’estiu de 1634 les sessions de la Reial Audiència estan suspeses 

contínuament640. I, des del maig de 1635, se’ns estronca completament la deu 

                                                 
636. AMGI, I.1.3.2.1 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 2 / item 1—, testament dels jurats de 1635 a llurs successors en el càrrec, fol. 
[2]v: "En lo llibre del nou redrès y en los que donan quiscun any a quiscun dels senyors jurats, 
per ser los temps diferens y no córrer vuy los modos de orbenitat com en altro temps, y tenbé 
per trobar-se avuy en lo govern de la ciutat admesos los militars, faltan algunas advertènsias y 
seria bé se remisaren las que avuy són." Tenim motius per creure que aquest exercici 
d’actualització es materialitzarà, almenys parcialment, a la vista de la notícia localitzada al fol. 
53v de l’antic cerimonial fet entre 1594 i 1596 —AMGI, I.1.3.3 cit.—, sobre la distribució dels 
espais horaris de la vetlla al Santíssim —les Quaranta hores— del 1636. Aquest presumible 
afegitó, en contra del que es pugui sospitar, no alteraria el caràcter del cerimonial gironí, 
notablement orientat a la reglamentació de relacions interinstitucionals i molt pendent de la 
monarquia i els seus oficials —a diferència d’altres més atents a la vida intramunicipal i als 
actes religiosos, com s’infereix de F. SOLER, Cerimonial dels consellers de Manresa a mitjans 
del segle XVII, en “BSCEH” I (1952), p. 53-58. 
637. Precisament al testament dels jurats ―documentació a què suara hem fet referència, 
AMGI, I, 1, 3, 2, 1 cit.― de l’any 1637, en què Jeroni de Real ha ostentat la dignitat de jurat en 
cap per segona vegada, s’hi pot llegir l’anotació següent dirigida als nous edils: "[Vostès] 
manen continuar lo dietari que en nòstron any [h]avem comensat, per ser cosa que darà un 
gran llum en lo esdevenidor." Això significa que el patrici gironí inicialment havia concebut la 
seva celebrada crònica com un dietari públic, que aniria canviant de mans i de redactors? No 
ho descartem. J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona cit., vol. I, p. 148-
152, només parla del compromís cívic de Real a l’hora d’agafar la ploma, no mostra cap indici 
de què el prohom comptés amb una “municipalització” de l’obra que ell comença el referit any 
1637.  
638. A. SIMON i TARRÉS, Un dietari fins ara ignorat. El dietari del Reial Consell Criminal, en 
“Manuscrits” 23 (2005), p. 97-108, esp. p. 99-100, sobre com l’impuls de dietaris institucionals 
obeïa a aquestes motivacions polítiques i també a d’altres més utilitàries i directament 
jurídiques, com és ara enregistrar observances, estils i costums orgànics.  
639. L’increment del volum físic dels manuals d’acords municipals gironins resulta particularment 
perceptible durant la dècada de 1640.  
640. Remetem al capítol II.8 passim. 
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informativa. En total, a l’Arxiu Municipal de Girona es conserven dues cartes 

rebudes de l’any 1635, cap del 1636, tres cartes del 1637 i novament cap del 

1638641. Només una de totes elles ens aporta dades relativament útils per al 

nostre estudi642. A què es deu aquesta sequera epistolar? D’entrada, cal tenir 

en compte que a partir del maig del 1635 la Reial Audiència i les demés 

institucions cabdals de l’aparell virregnal de Catalunya es traslladen durant vint-

i-un mesos a la ciutat de Girona. En conseqüència, un nombre rellevant 

d'advocats avesats a patrocinar els seus clients davant d'aquestes instàncies 

polítiques i jurisdiccionals es veuen obligats a desplaçar-se, de forma 

permanent o episòdica, rera els magistrats regis. Sabem que Fontanella està 

entre aquests en ocasions molt puntuals —com a mínim una—; i, de Girona 

estant, no li cal agafar la ploma i el paper per donar les seves impressions als 

jurats de la ciutat; a més, l’equip romàs a la ciutat assumeix el gruix de negoci, 

mai tan elevat com abans. Ara bé, i què passa a partir del moment que les 

institucions règies es reubiquen a Barcelona? La resposta és ben senzilla: 

Llàtzer Vilallonga, el nou procurador de Girona aconductat a la capital643, és un 

carabassó, un dropo sense esma, sense prestigi i sense estima pels dossiers 

que té encomanats644. Versemblantment aquesta circumstància dinamitarà el 

potencial de l’equip jurídic gironí i les bones collites en resolucions 

jurisdiccionals dels anys precedents. No es podrà dir que Joan Pere Fontanella 

                                                 
641. Totes aquestes missives es troben dins AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1.  
642. Vegeu infra. 
643. Entremig de Bartomeu Ripoll i Llàtzer Vilallonga havia exercit com a síndic de Girona 
Jaume Gendarme ―amb una diligència notable, per cert. A AMGI, Correspondència amb 
Barcelona, lligall 1, es conserven nombroses cartes de 1633 i 1634 d’aquest procurador.  
644. El lector constatarà aquestes acusacions amb la documentació dels anys 1640 que li 
facilitarem unes línies més avall. Per anar fent saliva, li referim la reacció ―millor dit, la manca 
de reacció― que té l’esmentat Vilallonga en un dels moments àlgids de la discussió política 
entre la cort de Felip III (IV) i el principat de Catalunya abans de la Guerra dels Segadors. A 
l’equador de l’any 1637, els dirigents vinculats a la Diputació del General i als municipis 
catalans estan estudiant com rebatre la convocatòria d’homes armats feta pel virrei tot 
esgrimint il·legítimament el preuat usatge Princeps namque ―J. L. PALOS, Els juristes i la 
defensa de les Constitucions cit., p. 116. El procurador dels gironins, en una carta que escriu 
des de Barcelona el 4.VII.1637, ni sap ben bé què s’ha comentat en la junta de braços que 
s’acaba de cloure ni ha visitat els advocats Fontanella i Boix per planificar una estratègia 
operativa. La qüestió no el preocupa especialment i, de fet ―segons ell― tampoc no hauria 
d’inquietar els jurats de Girona puix ja hi ha molta gent treballant-hi: “Per ara dic de mi mateix 
que no tenen vostres mercès que dar-se pena, que com la causa és tant general no faltarà qui 
mirarà ab vigilàntia lo fahedor en ella.” AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1. 
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i Pere Boix negligeixin els afers de la ciutat de l’Onyar, sinó que ni tan sols 

arribaran a prendre’n coneixement i consciència. 

 

III.6.4. Després dels Segadors, el municipi s’interessa primordialment pels 

contactes polítics de Fontanella, poc rendibles 

 

Després dels fets revolucionaris de 1640, el jurista d'origen olotí i el seu 

company Pere Boix segueixen treballant per a la capital gironina645. Ho fan, 

però, amb l'ànim cada vegada més apagat. Apreciem que no se'ls importuna 

per qüestions de poca importància. Es dóna per suposat que no sols tenen una 

edat avançada sinó també múltiples altres ocupacions i clients que atreuen llur 

atenció. Per acabar-ho d’adobar, quan es recorre a ells —i més concretament a 

Joan Pere Fontanella646— no és tant per demanar-los patrocini jurídic647 sinó 

més aviat una intercessió a nivell polític. No és d’estranyar. Fontanella ha viscut 

en qualitat de conseller en cap de Barcelona el passatge de Catalunya de 

l’obediència filipista al jurament de Lluís XIII de França com a nou sobirà. 

Posteriorment s’ha subrogat en el lloc d’assessor ordinari de la Diputació del 

General que ocupava son fill Josep, el qual ha passat a ostentar el càrrec de 

regent la Cancelleria del Principat. El pare i el noi, com a capitostos —amb 

diferents graus d’identificació— d’aquesta Catalunya que s’ha intentat fundar a 

si mateixa a partir d’uns nous paràmetres, mantenen unes connexions directes 
                                                 
645. Es manté en bona part vigent —puix combina discurs propi de l’autor amb insercions 
documentals (dels manuals d’acords i de la crònica de Jeroni de Real)— la narració d’E. 
GRAHIT, Gerona bajo la dominación francesa de 1640 a 1652, en “RdG” XV (1891), p. 33-40, 
82-95, 121-127, 152-158, 169-178, 201-209, 246-254 i 260-264, sobre com es visqueren a 
Girona els esdeveniments propers al Corpus de Sang i la posterior dècada sota sobirania dels 
reis de França.  
646. De fet en la documentació del municipi gironí dels anys 1640-48 Pere Boix hi apareix de 
forma molt escadussera, pràcticament ni se’l menciona.   
647. Ja hem vist supra, en parlar de Jeroni Fàbrega, com a Fontanella més aviat se l’apartà de la 
conducció del plet que Girona mantenia contra els aniversaris de la Seu en relació a uns molins 
situats a Santa Eugènia. A l’olotí se li demanà que es mantingués amatent al que l’esmentat 
Fàbrega podria requerir d’ell. El principi de la carta on se li comunicaren una i altra coses és 
prou expressiu: “Encara que sia veritat, com ho és, que esta ciutat sempre ha tingut, com té 
avuy, fundadas las speransas dels bons successos de totas las causas que aquí (i. e. a 
Barcelona) aporta en la bona directió que en vostra mercè experimenta, totavia...”. AMGI, MAM 
245, fol. 300 ([3].XI.1642). A la pràctica veiem que Fontanella assumí bé la situació —
comprengué que el seu arraconament de la causa només responia al fet que Fàbrega tenia el 
tema objecte de controvèrsia més per mà—: altrament no s’hauria dignat a fer intervencions 
colaterals al dossier principal, vegeu AMGI, MAM 246, fol. 23v-24r, document proveït el 
13.I.1643 per la Batllia General de Catalunya.  
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—que no necessàriament idíl·liques, ni de bon tros— amb els principals 

ministres de l’administració virregnal i els dirigents de les institucions de la 

terra648. Els gironins no s’abstindran de demanar a Fontanella que els faci de 

bo davant d’aquestes persones tan influents. 

 

Això succeeix, per exemple, el febrer de l’any 1643. Girona està en una 

conjuntura monetària complexíssima. Des de les darreries del 1640 fins al 

1642, ha estat encunyant moneda de plata i, a partir del novembre del 1641, 

s’ha posat a batre un gran volum de sisens d’aram649. L’emissió de numerari 

local —que es fa seguint els paràmetres de Barcelona i té circulació arreu del 

país— sembla l’única sortida al panorama negríssim de les finances del 

municipi; un municipi que, a sobre, s’ha compromès a aportar sis mil lliures 

anuals al Batalló català! En aquest context, el primer virrei de Catalunya 

designat per Lluís I (XIII) de França publica unes crides el 11 de març del 1642 

en virtut de les quals queden prohibits terminantment els amonedaments de 

plata a la província i fortament restringits els batiments de monedes d’aram. 

Només la capital queda eximida d’aquestes regles. Girona intenta que els seus 

privilegis —un que té impetrat de Joan II l’any 1463, i la seva confirmació per 

Felip I (II) de 1585— prevalguin sobre les ordres virregnals; tots els esforços 

són en va. A les acaballes del 1642 els jurats patrocinen una nova fabricació de 

peces d’argent. No l’allargaran massa, puix el 14 de gener del 1643 les 

autoritats franceses reiteren les seves crides amenaçadores. En aquest 

context, els gironins recorden l’ombra providencial que els pot fornir Joan Pere 

Fontanella i li adrecen una clara petició d’ajut polític —han copsat 

inequívocament el signe dels nous temps—:  

 
“En las occations més apretadas y en las cosas de major inportància té experimentat la 

ciutat en vostra mercè un gran patró y en tot cas rebudas mil mercès. Esta [de les 

                                                 
648. El lector trobarà justificades aquestes notícies biogràfiques de Joan Pere Fontanella i de 
son fill Josep al capítol II.11 del present treball.  
649. Vegeu el capítol IV.3, que versa parcialment sobre la problemàtica de l’encunyació de 
moneda local a la Catalunya moderna. Hi tractem amb força deteniment la qüestió dels menuts 
batuts per Girona durant les primeres dues dècades del segle XVII; també hi parlem, tot i que 
en segon terme, sobre les emissions gironines de plata i de sisens als anys de la Guerra dels 
Segadors. És allí on el lector trobarà l’aparell crític de la breu narració que està llegint. 
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monedes] és cosa grave, de tanta inportància per la ciutat com la que més, a vostra mercè 

en ella acudim no com a advocat sinó com a nostre emparo, ab confiansa que lo [h]y 

trobarem molt gran, y que son medi y patrocini de vostra mercè ha de ser lo tot en esta 

part per alcansar, o per medi de la justícia, pus la tenim, o altrament, que la ciutat per rahó 

de ditas cridas ni altrament no haja de parar de dita fàbrica [de billons]650”. 

 

Fontanella intentarà ser útil als seus comitents i presumptament farà les 

gestions, a nivell polític i com a advocat també, que estiguin a la seva mà651. 

Quin balanç en resultarà? Pel que fa al tema monetari, Girona pràcticament no 

aconseguirà moure l’aparell virregnal de les seves posicions. En relació a 

l’actuació del jurista —que és el que ens interessa en aquest moment—, 

l’opinió que arribarà d’ell a Girona no pot ser més negativa. Si abans referíem 

laments dels advocats per les escasses retribucions que percebien, ara tenim 

l’ocasió d’assistir a l’escena oposada: el secretari del municipi gironí, Miquel 

Galí652, tan bon punt posa terme a la seva missió de setanta-tres dies a 

Barcelona i retorna a les ribes de l’Onyar, censura el paperot que han fet l’olotí, 

i també Pere Boix i els demés advocats de qui s’ha valgut. En els seus informes 

surt igualment mal parat el síndic Llàtzer Vilallonga653. Vegem l’acritud amb què 

                                                 
650. AMGI, MAM 246, fol. 38v-39v, carta de 4.II.1643 dels jurats a Fontanella. El fragment 
transcrit correspon a fol. 39r i. f.-39v. 
651. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 26.III.1643 de Baltasar Soler i 
Miquel Galí als jurats de Girona. 
652. A mitjan hivern 1629 aquest notari públic de Girona, de qui l’AHG custodia sèries 
documentals entre 1622 i 1651, havia entrat a gestionar formalment la burocràcia municipal 
com a ajudant —a la pràctica substitut— d’un Rafel Albert ja en hores baixes —traspassaria el 
mateix any, després de gairebé seixanta anys consagrats a la fe pública (l’AHG custodia sèries 
documentals seves entre 1572 i 1629). L’antic ajudant, el també notari públic de la ciutat Joan 
Picaperas, havia renunciat al càrrec després d’exercir-lo pocs mesos. El Consell General de 
27.III.1629 validaria el nou nomenament dels jurats. AMGI, MAM 232, fol. 52r i s., tercer punt 
de l’ordre del dia de la reunió: “També representam a vostres magnificències com a 13 del dit 
mes de febrer Joan Picaperas, notari públich de Gerona, renuntià lo offici de ajudant de 
secretari que ere estat elegit per nostres predecessors de l’any 1627 en virtut de la potestat a 
ells dada per lo Consell General celebrat en lo mes de mars de l’any 1624, y com sie estat 
necessari haver de fer nosaltres electió de altre ajudant per occasió de la mala gana de Rafel 
Albert, notari y secretari de dita ciutat, que temps ha que pateix y no pot acudir en esta casa, 
perquè los negossis de aquella no patissen y hajam anomenat y elegit en dit offici de ajudant a 
Miquel Galí, també notari públich de dita ciutat, per a què sian servits llohar y approvar dita 
nominatió y electió de dit Miquel Galí o apparexent a vostres magnificències fer-la de nou.”  
653. Premonitòriament, a aquest Vilallonga els jurats li havien fet un toc d’atenció a principis de 
l’any 1643, instant-lo a ocupar-se del seu treball en comptes de perdre el temps en felicitacions 
protocolàries: “Estimam a vostra mercè la memòria que ha tingut de nostra extractió en jurats 
de esta ciutat y tindrem, ara y sempre, la mateixa estimació que de las causas y demés negocis 
que té encomanats tinga lo cuydado que la qualitat de cada hu d’ells requer, estant ab molta 

III.6. La col·laboració entre Fontanella i Girona



Galí dóna fe de les quantitats que ha hagut de pagar a Fontanella en 

remuneració d’uns serveis inexistents o manifestament incompetents —les 

paraules dedicades als altres membres de l’equip jurídic són semblantment 

“elogioses”—: 

  
“[He hagut de pagar] a Fontanella, per las diligèncias (que ell deya informacions) que féu 

amb lo senyor regent, tres lliures. 

E a dit Fontanella y a Bofill, per una consulta tingueren assoles acerca del que havian de 

contenir los articles de la causa de suplicació, que fonch molt studiada, ben batuda y millor 

pagada y mal aprofitada, quatre lliures. 

E a dit Fontanella, per uns articles féu per dita causa que, consultats, no aparegueren bé, 

tres lliures. 

Últimament a Fontanella, per uns altres articles que ell no féu sinó posar-hi un apostilla y 

sotascríurer-los, dues lliures.”654 
 

Palesament, o les energies dels dos advocats residents a Barcelona es van 

esvaint o —si el testimoni suara transcrit és objectiu— als rectors del municipi 

gironí els estan aixecant la camisa. La inoperància de què ha donat mostres 

l’equip jurídic el 1643 no sembla ocasional. L’any 1644 els edils es veuen 

obligats a facilitar-li al seu company Antoni Martí —aleshores jurat tercer—, que 

és tramès a la capital, unes indicacions força precises sobre tres causes que la 

ciutat de l’Onyar té en curs al Reial Consell655. Aquesta informació, en 

condicions ordinàries, no l’hauria de fornir el síndic que Girona té aconductat a 

Barcelona —i, eventualment, en defecte d’ell, els advocats Fontanella i Boix—? 

Ningú no confia en què Llàtzer Vilallonga arribi a tramitar res més que el 

cobrament del seu salari656.   

                                                                                                                                               
vigilància, sempre a la mira del que pot succehir-se y en ells dega obrar-se, com ho confiam de 
vostra mercè.” Carta copiada a AMGI, MAM 246, fol. 22v-23r (19.I.1643).   
654. Ibidem, fol. post 225, memorial de les despeses que Miquel Galí ha fet durant dos mesos i 
escaig a Barcelona mentre buscava una autorització de l’aparell virregnal perquè Girona 
pogués continuar batent moneda de plata i sisens d’aram. Aquest document es lliura a la reunió 
que el 8.VIII.1643 celebren els jurats i els adjunts de la taula. 
655. AMGI, MAM 247, fol. 114r-116r (27.IV.1644).  
656. A Vilallonga els jurats el tenen per un perfecte inútil, i en conseqüència es mostren molt 
agraïts envers Antoni Martí perquè assumeix feina que no li és pròpia, ibidem, fol. 115v-116r: 
“Perdone de tant treball, que la confiansa que tenim de vostra mercè y lo vèurer lo quant poch 
dit Vilallonga cuyda d’estas cosas ni de avisar-nos nos obliga a ésser molestos y de cansar a 
vostra mercè”. Dues setmanes més tard, en una nova carta a Martí —ibidem, fol. 119v-120v 
(11.V.1644)— els edils tornen a deixar Vilallonga com un parrac. No sembla haver executat 
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Tampoc es recorre ni a Fontanella, ni a Boix ni a Vilallonga per a un afer de la 

màxima gravetat i urgència com és la intervenció de persones alienes al 

municipi —superiors jeràrquics— en les insaculacions d’aquest. La primavera 

del 1644 el magistrat gironí de la Reial Audiència Francesc Marçal malda per 

obtenir una plaça a la bossa de la mà major; simultàniament el seu conciutadà i 

també doctor del Reial Consell Jeroni Fàbrega busca un lloc a la mateixa bossa 

per al seu cunyat Josep Albert. Les pretensions d’un i altre venen avalades per 

un mandat del virrei que es fonamenta en la seva plenitudo potestatis... El jurat 

Antoni Martí, des de Barcelona, i els seus tres companys que romanen a 

Girona hauran de fer equilibris per satisfer els capricis dels dignataris regis —

no fos cas que s’irritessin contra la ciutat— sense donar lloc a un precedent. 

Per a tal fi, el més segur semblaria impetrar un nou privilegi regulador de les 

matrícules ciutadanes que exclogués radicalment ad futurum la repetició de 

casos com els de Marçal i Fàbrega/Albert657. El privilegi no prospera, en canvi 

sí que arriba a Girona una nova ordre d’insaculació dictada per mans estranyes 

al municipi658. Els edils del 1644 no gosaran donar-hi curs ni denegar-la. 

Deixaran l’expedient per als seus successors en el juradesc, els quals es 

mostraran inflexibles en l’observança del bagatge normatiu local en vigor659. 

                                                                                                                                               
correctament cap de les instruccions que se li havien donat els mesos, les setmanes i els dies 
precedents! Al final la millor solució és demanar-li a Antoni Martí que assumeixi com a seus i 
faci avançar els dossiers més empantanegats: “estam molt certs que vostra mercè farà tot lo 
que convinga...”. 
657. Sobre aquesta problemàtica, que no era ni de bon tros privativa dels gironins —els 
consellers de Barcelona es trobaven en una situació similarment gravosa—, vegeu AMGI, MAM 
247, fol. 114r-v, carta de 27.IV.1644 dels tres jurats presents a Girona al jurat restant i síndic 
Antoni Martí; ibidem, fol. 119v-120v, missiva de 11.V entre els mateixos agents; ibidem, fol. 
120v-121r, finalment el 21.V els jurats i l’adjunció de privilegis de Girona cedeixen i inscriuen 
Marçal i Albert a la bossa de ciutadà honrat.  
658. En el Consell General de Girona de 27.V.1644 els jurats hi presenten una carta del mariscal 
de La Mothe i duc de Cardona —M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona, vol. III 
cit., p. 1417 (doc. 1107)— concedint una plaça a la bossa de la mà major del municipi al doctor 
en medicina Josep Duran —ibidem, fol. 122r-124r. Vegem amb quin esperit demanen una 
resolució de l’assemblea local: “E com, magnífichs senyors, lo contengut en ditas lletras y a la 
altre d’ellas (com vostras magnificèncias veuen) sia cosa de tant pes, si bé del servey del rey 
nostre senyor, perquè en rahó d’ellas y de l’altre d’ellas se puga pendre una assertada 
resolució, ho fem entendre a vostras magnificèncias perquè·s servescan desliberar y ordenar lo 
que millor aparega convenir al servey de Déu, de sa magestat christianíssima, utilitat, pau y 
quietut de la república y de sos habitants”. Les paraules en cursiva són de la nostra 
responsabilitat. 
659. El 22.XII.1644, el poderosíssim Josep de Margarit i Biure, portantveus del general 
governador, instà per carta als jurats de Girona a posar en execució les ordres del duc de 
Cardona respecte Josep Duran —el document està cosit a AMGI, MAM 248, post fol. 21, dins 

III.6. La col·laboració entre Fontanella i Girona



Mentre es succeeixen els esdeveniments referits, de Fontanella i companyia no 

se’n diu ni gall ni gallina. Potser és millor no implicar-los en una qüestió 

delicada com aquesta? D’una banda, no hi ha cap certesa de què conservin la 

més mínima influència —ni tinguin ganes d’enfrontar-se— amb els màxims 

dignataris regis. Endemés, prou feina tenen amb els assumptes judicials 

ordinaris que la ciutat de l’Onyar va generant a Barcelona, als quals no saben 

donar sortida! Almenys aquesta és la conclusió a què han arribat els jurats i els 

adjunts en matèria de privilegis a principis del 1645. La situació dels plets a la 

capital no pot ser més alarmant, la qualifiquem sense embuts de fallida tècnica:  
 

“Per quant se ha tingut intel·ligència que las causas que esta ciutat, tam agendo quam 

deffendendo, té y aporta en la Real Audièntia y en altres tribunals de la ciutat de 

Barcelona, entre les quals n’[h]i ha algunas de molta inportància, y que convé molt en las 

unas que·s solicite y en altres que·s defense lo curs y èxit de aquellas, pateixan alguns 

inconvenients y defectes, dels quals podan resultar notables danys a esta ciutat, per lo 

que los senyors advocats y síndich qui en Barcelona guian aquellas, axí per no estar ni 

poder estar ben enterats dels fets d’ellas com per llurs moltas altres occupacions, no 

podan cuydar de ditas causas ni obrar en ellas ab la solicitud y vigilància que convé.”660  

 

Per sortir d’aquest atzucac, es resol enviar el síndic Antoni Moliner661 al cap i 

casal amb la missió de fer capmàs: cal que s’informi de l’estat de cadascuna de 

les causes que Girona té pendents; sabut això, en farà relació als advocats i a 

                                                                                                                                               
l’acta del Consell General de 18.I.1645. Tres setmanes més tard, el 7.II.1645, els jurats i els 
adjunts de privilegis —a qui s’havia confiat l’afer— resolien que les presses del referit Biure 
rebessin una negativa taxativa. Transcrivim la part inicial i el passatge final de la contesta dels 
dirigents gironins; no requereixen cap explicació addicional: “Una de las cosas a què entre 
altres esta universitat, com las demés, té la mira y posa tot cuydado, és la observansa de sos 
privilegis, statuts, usos y consuetuts de son govern, per lo que experimenta y ha escarmentat 
las moltas inquietuts que sos habitants han tingudas y los notoris danys que en son comú ha 
suposats totas las vegadas que per floxedat, descuyt o altrament se ha donat lloch a no servar-
se ni executar-se ab lo rigor que per la bona administració convenia”. “De esta resolució ne 
avisam a vostra senyoria (...) y lo supplicam sia servit tenir-la per legítima, y no permetre que dit 
doctor Duran insistesca més ni·ns moleste ab tant injusta pretenció, que ademés és axí de 
justícia, ho tindrem a singular mercè de vostra senyoria” —ibidem, fol. 33v-34v.  
660. AMGI, MAM 248, fol. 33r, passatge extret de la reunió que els jurats celebren amb els seus 
adjunts en matèria de privilegis el 7.II.1645. Aquesta té lloc després de què en múltiples 
sessions de Consell General s’hagin denunciat els miserables serveis que presten Llàtzer 
Vilallonga i, de retruc, Joan Pere Fontanella i Pere Boix. 
661. Aquest Moliner havia estat proveït síndic ordinari de la ciutat de Girona en substitució del 
difunt Magí Pujol a les acaballes del 1641. AMGI, MAM 244, fol. 240r-346 (sic: 246), Consell 
General de 27.XII.1641.  
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l’ineficaç Llàtzer Vilallonga i els fornirà indicacions per dinamitzar la situació662. 

Per dir-ho en poques paraules, Moliner fa de vigilant, d’inspector. A ell no se’l 

vol implicar en la gestió directa dels dossiers abandonats, ni de bon tros. Prou 

feina tindrà a ocupar-se del principal encàrrec que li tenen reservat els jurats 

gironins, el de vèncer les reticències de l’aparell virregnal entorn de 

l’amonedament local de plata que s’ha hagut d’abandonar i el de billó, que té 

les hores comptades. 

 

A principis del 1646, davant l’evidència que les negociacions per poder 

reprendre l’encunyació de numerari —ara completament frenada— estan 

enrocades, i que addicionalment l’Ofici del mestre racional exigeix un dret sobre 

tot l’amonedament fet, els jurats novament extrets es recorden dels brillants 

resultats que Joan Pere Fontanella havia reportat a Girona en el passat i 

semblen fer-li un —últim?— vot de confiança. El comissionen perquè dirigeixi 

els tractes en primera persona —per si un cas, intenten enlluernar-lo amb 

esperances de grans profits econòmics. La pregunta és la següent, s’espera 

d’ell que desplegui la seva capacitat d’argumentació jurídica... o la seva 

influència als passadissos del poder663?    

 

                                                 
662. AMGI, MAM 248, fol. 33v, deliberació de la reunió dels jurats i els adjunts de privilegis de 
7.II.1645 amunt referida. 
663. AMGI, MAM 249, fol. 14v-15r (6.I.1646): “Seria fer agravi al que sempre aquesta ciutat ha 
trobat y experimentat en vostra mercè de emparo y favor, per tanta diversitat de causas de 
inportància y negocis àrduos que, des que gosa lo patrocini y advocatió de vostra mercè, ha 
tinguts, si en un cas de tanta inportància y en un negoci tant grave y tant esquebrós com 
confessam que [h]u és lo per lo qual Anthoni Moliner, nostre sýndich, fonch enviat y ara torna 
aquí, tinguéssem de vostra mercè només que la confiansa ordinària que de un advocat conduït 
se pot y deu tenir. Nosaltres, il·lustre senyor, axí en tots los negocis que té esta ciutat com, y 
molt en particular, en aquest, del qual per relació de dit sýndich està ja vostra mercè enterat, 
fem de vostra mercè tota la confiansa que de un pare pot un fill fer, y de tal manera que·ns apar 
que negoci que no passe per mans de vostra mercè, que no corre per son compte ni d’ell sia 
vostra mercè la hàvia (i. e. ‘sàvia’ = saba), no pot tenir bon èxit, y assò nos ho ha confirmat la 
experiència en moltas occasions. Y axí, en aquesta tant apretada, en est negoci de tanta 
inportàntia y en aquest cas per nosaltres tant impensat, suplicam a vostra mercè vulla dignar-se 
en donar a conèxer que, si és fort lo enemich, no és flach nostre patró, y que si ell és poderós, 
hi ha valor per resistir-li y efficàcia en son valent medi de vostra mercè, per lo qual ha de córrer 
y guiar-se la màquina d’esta matèria, que ademés que confiam que fent-nos vostra mercè 
havem de gosar algun bon effecte y ditxós succés y que la retribució de sos treballs ha de ser a 
medida de sa boca de vostra mercè. Nosaltres en tot cas la [h]y estimarem y servirem en lo 
que·ns vulla manar.” 

III.6. La col·laboració entre Fontanella i Girona



No passen ni deu dies i ja descobrim, ai las!, que en realitat els dirigents 

gironins no tenen el més mínim interès en què la defensa dels privilegis de la 

seva ciutat realment corri a compte de l’advocat olotí. Únicament és el seu 

favor polític el que compta. Vegem amb quina claredat s’instrueix el síndic 

Antoni Moliner perquè prescindeixi dels juristes que Girona manté aconductats 

a Barcelona: 
 

“Vostra mercè acude a sa alteza (i. e. el virrei) y ajude·s de alguns cavallers d’esta ciutat 

que·s troban aquí [a Barcelona] perquè li asistescan. Consulte, elegesca y tracte estas 

cosas ab lo advocat o advocats que li aparexerà, que assí crehem que los advocats que 

tenim aquí [a Barcelona], com són dels més vells deuen tenir molt negoci, y per ventura no 

poran desocupar-se a mirar-ho ab la quietut que sie menester, de qualsevol manera veja 

una altre y altre vegada a sa alteza ab <h>u o ab més advocats, vaja a la font, que axí 

trobarà més aygua, informe si és menester al Consell Real, y suplique molt encharidament 

sien servits manar vèurer què volen que·s fassa o què pot fer esta ciutat y com ha de 

víurer, representant que assò és lo que desitja saber”664. 

 

La carta ho diu ben clar, Fontanella i Boix són dos dels advocats més 

experimentats que hi ha a Barcelona i això té un valor incalculable. Les seves 

respectives carteres de clients mai no havien estat tan plenes! En aquest 

context, no tenen ni un sol minut per ocupar-se dels afers de Girona? 

Malauradament, sembla que no.  

 

III.6.5. L’ocàs i l’extinció de l’assessorament jurídic de l’olotí 

 

Al llarg del 1647 es constata que les causes del municipi a la capital estan 

novament contaminades de confusió i d’apatia. Per posar-hi remei, el febrer de 

l’any 1648 els jurats i els adjunts de la taula de comuns dipòsits li tornen a 

confiar a un síndic tramès a Barcelona —en aquesta ocasió es tracta de Joan 

Pau Perpinyà— que sotmeti Llàtzer Vilallonga a una auditoria rigorosa i el 

pressioni perquè posi ordre a tota la documentació processal que té de Girona. 

                                                 
664. AMGI, MAM 249, fol. 44v-45v, carta de 27.II.1646 dels edils a Antoni Moliner. El 15.I —
ibidem, fol. 29r—, ja li havien escrit que totes les gestions diplomàtiques avançaven i que 
s’aconsellés de qui ell ja sabia —amb aquest secretisme, és obvi que no es tractava de 
Fontanella. 

679



D’entrada Perpinyà, el nou inspector, li haurà de fer confegir un inventari —

“[haurà] d’alcançar d’ell un aransel de totas las causas que aquesta ciutat 

aporta en dita ciutat de Barcelona y en qualsevol dels tribunals de dita ciutat, 

tant com a agent com també com a deffenent y en les quals, per qualsevol 

rahó, sie citada dita ciutat”. Amb aquest document a la mà, l’auditor haurà 

d’escriure “per menut y molt individuadament (...) lo estat de cada causa y lo 

que en ella pre<s>té la ciutat o se li demana a ella.” Haurà d’aconseguir que 

Vilallonga “diga los papers que per quiscuna de ditas causas té, per lo que de 

dos anys a esta part se li n’han enviats molts o los ho ha lliurats Anthoni 

Moliner síndich.” Finalment, perquè no pugui al·legar cap pretext per justificar la 

seva inoperància, haurà d’identificar “los papers que li faltan per a què se li 

pugan enviar.”665 Al dropo de Vilallonga també se l’instarà a glossar els càrrecs 

i els deutes que Girona té envers seu. Calia posar al dia la gestió dels salaris. 

Els sovintejats impagaments de la ciutat de l’Onyar segurament no convidaven 

a servir-la amb entusiasme666... 

 

Davant d’aquest panorama de desolació, gairebé ens atreviríem a dir que, per a 

la ciutat de Girona, l’emmalaltiment de Pere Boix caurà com aigua de maig. Els 

edils s’apressaran a buscar-li un substitut provisional, Acaci de Ripoll667. Ripoll, 

                                                 
665. AMGI, MAM 251, fol. 63v, acta de la reunió de 26.II.1648 dels jurats i els adjunts de la taula. 
La missió de Joan Pau Perpinyà donarà els seus fruits a finals de març del mateix 1648. En 
dóna testimoni el document següent, AMGI, XV.2.1.6.16 —Documentació notarial, Plets entre 
l’Ajuntament de Girona i d’altres organismes o particulars, lligall 6, item 16: Sumari de les 
causes y plets actius y passius té y aporta en la Real Audiència lo sýndich mossèn Làtzer 
Vilallonga ciutedà de Barcelona per la ciutat de Gerona vuy a 28 de mars de 1648, anant-les 
designant per sos números segons sos trellats de quiscuna d’ellas. Després de referir l’estat de 
les causes que Girona té davant la més alta instància jurisdiccional del Principat, Vilallonga 
anota les que afecten l’Hospital de Santa Caterina i també els plets i les condicions dels 
censals que Girona té a la Batllia General de Catalunya. 
666. AMGI, MAM 251, fol. 133r i s. Deliberació de 10.VI.1648 dels jurats, els adjunts i altres 
assessors de la taula de comuns dipòsits gironina. S’hi resol que es paguin a Joan Pau 
Perpinyà, entre d’altres coses, quaranta lliures “que per lo banch de la ciutat de Barcelona, ab 
pòlissa de vint-y-nou de maig, té pagadas al doctor Pere Joan Fontanella, altre dels dos 
advocats ordinaris que aquesta ciutat té en la de Barcelona, per quatra anyadas de sa 
conducta”. Fontanella, sense anar més lluny, tenia pendents de cobrar els salaris ordinaris 
corresponents a les anualitats de 1644 a 1647!  
667. AMGI, MAM 252, fol. 152v, carta de 6.VII.1648 dels jurats al dit Ripoll: “Tenim entès que lo 
senyor misser Boix, altre dels advocats que aquesta ciutat té en aquexa conduhits, està 
desganat, de manera que ab molt treball acut als negocis, per a què durant esta desgana, axí 
per causa d’ella com per les moltes ocupations del senyor Fontanella, los de aquesta ciutat no 
patescan, suplicam a vostra mercè sie servit entrevenir en aquells sempre que se offeresca 
occasió”.  
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molt conegut a Catalunya gràcies a un seu tractat de dret públic d’edició 

relativament recent668, es consolidarà en la plaça el 2 d’octubre de 1648669. 

Versemblantment Boix s’haurà apagat definitivament el mes previ.  

 

Què sabem del darreríssim període de Fontanella al servei de Girona? Les 

escasses notícies que ens n’han pervingut no són precisament falagueres. 

Quan els plets fan un pas endavant és perquè es tramet a Barcelona un síndic 

en missió especial, Diego Puig, que fa les vegades de Llàtzer Vilallonga ―és a 

dir, apaga els focs que l’altre ha deixat cremar. L’advocat olotí sembla tenir 

bona sintonia amb aquest Puig, però té tanta requesta que no aconsegueix 

lliurar-li els papers en l’hora bona. Les causes de Girona, naturalment, se’n 

ressenteixen:  

 
“Per la causa de la vegaria me só[c] vist algunas vegadas ab lo senyor doctor Fontanella, 

y per ses ocupacions no féu scèdula fins a 28 del mes de juny proppassat, lo qual die se 

intimà la provisió d’ella, y per acabar vuy los tres dias de la intima no s’és poguda fer altre 

scèdula, la qual se ha de fer per demanar compulsas, perquè la que ha feta fou en 

resposta de un altercat que l’altre part temps ha té firmat, y com l’altre part no ha respost 

procuraré se fasse demà, si Déu és servit, la scèdula per compulses, y procuraré fer lo 

possible se despedesca prest y que reba los testimonis un o altre notari y que se regule 

com ab la carta que de dit die de 28 de juny de vostra senyoria tinc rebuda me és estat 

ordenat”670.  

 

A principis de desembre del 1649 Puig torna a estar enfeinat per Barcelona 

―sempre tapant els forats de l’ineficaç Vilallonga!― i fretura per trobar-se amb 

Joan Pere Fontanella i Acaci de Ripoll perquè li signin certs documents 

processals: 

 
“Y en lo entretant procuraré despedir-me de aquí a diumenge, perquè me han dit que 

micer Fontanella o don Acasio arribaran vuy al vespre o demà, perquè encara he de fer 

                                                 
668. A. de RIPOLL, Regaliarum tractatus, Barcinone [Barcelona], Ex Praelo Gabrielis Nogues, in 
Vico Sancti Dominici. Expensis Francisci Menescal, Mercatoris Bibliopolae, et Gabrielis Nogues 
Typographi, 1644.  
669. AMGI, MAM 252, fol. 226v-227r.  
670. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 1.VII.1649 del síndic Diego Puig 
als jurats.  
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scèdula en la causa dels parolers, perquè micer Vilallonga encara no havia exibits los 

actes que per dita causa li havia enviats a 20 de setembre proppassat, y Jaume Paulet, 

instant d’exa causa, lo he vist avuy en la sala.671” 

 

Aquest procurador no n’és conscient, però està a punt de veure Fontanella per 

darrer cop. L’insigne jurisconsult morirà en qüestió de setmanes ―el 29 de 

desembre del mateix 1649― i deixarà vacant, amb més pena que glòria ―tot 

s’ha de dir― la seva plaça d’advocat ordinari de Girona a Barcelona. Els jurats 

extrets el dia de Ninou de 1650 s’afanyaran a procurar-li un relleu en la persona 

de Gabriel Antoni Bosser. La missió que li escau a aquest no és senzilla: 

subrogar-se en el lloc que durant dècades ha ocupat un dels advocats catalans 

més doctes de la història. Per sort, en el seu flamant encàrrec Bosser caminarà 

de bracet amb Acaci de Ripoll, que acaba de treure a la llum un segon llibre 

que ratifica les seves habilitats com a processalista672. 

 

 

                                                 
671. Ibidem, carta de 2.XII.1649 del mateix Puig als edils gironins.  
672. De fet, la segona obra d’Acaci de Ripoll constitueix una reedició ricament addicionada i 
il·lustrada de la Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis que Lluís de Peguera (1540-1610) 
havia publicat a principis del segle, concretament l’any 1603. Quin abast i quin relleu té la 
intervenció de Ripoll sobre el treball originari del manresà? Anem per pams. El volum de 1603 
s’iniciava amb una praxi criminal dividida en vint-i-sis capítols i prosseguia amb unes notes poc 
extenses, estructurades en trenta rúbriques, sobre l’ordre judiciari civil. El volum revisitat per 
Ripoll ―L. de PEGUERA, Praxis criminalis, et civilis, haec additionata iuribus decisionibusque 
diversorum Senatuum per nobilem don Accacium de Ripoll (...) adest etiam praxis in curia vicarij 
Barchin. servanda noviter a dicto auctore elaborata, Barcinone, ex Praelo, ac aere Antonii 
Lacavalleria, in via Bibliopolarum, 1649― d’entrada inverteix l’itinerari expositiu: dedica una 
atenció preferent a l’ordre judiciari civil, que en alguns passatges veu multiplicat per cinc o per 
sis el seu contingut; en qüestions de praxi penal, Ripoll no fa cap esmena als textos de 
Peguera ―no en va aquest havia estat un reconegut criminalista―, es limita a afegir-hi un 
parell de capítols; al final del volum de 1649, Ripoll incorpora nombroses pàgines seves, 
inèdites, sobre les qüestions, de jurisdicció contenciosa o voluntària, que es substancien a la 
cúria del veguer de Barcelona. Les desenvolupa organitzades en vint rúbriques. En definitiva, 
Girona es pot considerar afortunada de poder comptar amb un advocat amb el bagatge d’Acaci 
de Ripoll.  
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III.7. Fontanella i Boix, un assessorament col·legiat  
o especialitzat per a Girona? 

 

Del que hem escrit fins aquí, el lector atent potser haurà observat que el 

patrocini que els advocats Fontanella i Boix garanteixen des de Barcelona a la 

ciutat de Girona no és sempre col·legiat. És a dir, sovint un dels dos juristes ha 

treballat més que l'altre sobre una causa concreta i viceversa ―naturalment les 

retribucions extraordinàries del municipi reflecteixen la proporcionalitat dels 

esforços realitzats per cadascú. D'aquesta circumstància no en podem inferir ni 

de bon tros la conclusió que Fontanella i Boix, entre 1612 i les acaballes de la 

dècada de 1640, es reparteixin els casos que Girona els envia seguint uns 

certs criteris. No tenim indicis que apuntin, de forma clara, cap a una 

especialització ratione materiae. Aquesta es dóna, en tot cas, amb caràcter 

puntual. N'oferim un exemple força il·lustratiu que té la virtut d'apropar-nos, ni 

que sigui indirectament, als estrets vincles que Joan Pere Fontanella mantingué 

amb la Diputació del General de Catalunya a partir de l'equador de la seva vida 

professional.  

 

Hem detectat que, al llarg de la dècada de 1610, l'advocat Pere Boix assumeix 

tot sol la direcció dels litigis sobre insaculacions que la ciutat de Girona manté 

contra diversos particulars davant la Diputació catalana. Acte seguit 

contextualitzem breument aquesta tipologia de litigis, i a continuació li donem 

vida amb situacions precises i noms propis. Anualment, sia el 15 de maig sia el 

15 de juliol, a la casa del General de Barcelona s'organitzava amb solemnitat 

una reunió que es podia estendre durant dies i nits ―i que, tot s'ha de dir, 

generava elevadíssimes despeses673 i notables enrenous. S'hi negociaven ―és 

l'expressió que ens sembla més fidel a la realitat― els noms de les persones 

que accedirien a les places vacants de les bosses de la institució, és a dir els 

noms dels candidats a ser extrets a sort en el futur per a les dignitats de diputat 

i/o d'oïdor de comptes. Pel que fa a les bosses del braç reial, la primera paraula 
                                                 
673. Els processos de visita de la Diputació del General són la millor font per trobar dades 
aplegades sobre reunions d'insaculació inacabables, les múltiples despeses injustificables que 
generen, etc. Vegeu a tall d'exemple ACA, Generalitat, V.G., vol. 82, querella 41.  
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en aquest procés de selecció la tenien les ciutats i viles catalanes pels llocs que 

tenien assignats respectivament674. És a dir, els dirigents dels diferents 

municipis eren els que, a requesta dels diputats en exercici, suggerien quins 

dels seus conciutadans podrien ser presos en consideració per ocupar les 

vacants. A partir d'aquesta nòmina els esmentats diputats en exercici, 

supervisats per una comissió d'habilitadors, efectuaven l'elecció pròpiament 

dita. A l'època que estudiem, a la ciutat de Girona li corresponien deu places en 

la bossa per a diputat reial i vint llocs en la d'oïdor675. A la pràctica, cada any hi 

havia una mitjana de dos homes gironins que veien satisfet el seu desig de 

trobar llurs noms introduïts en les bosses676. Això significa que les possibilitats 

                                                 
674. En l’apartat IV.8.5.2 referim com, amb ocasió de les sessions de Corts de 1626, es faria 
sentir una dissonància entre les veus de les poblacions representades al braç reial; una munió 
d’elles desitjarien veure incrementat el seu nombre de places al llibre de l’ànima de la 
Diputació, d’altres rebutjarien qualssevulla reassignacions. 
675. Vegeu-les en una còpia del llibre de l'ànima de fàcil consulta, ACA, Generalitat, G-82/2, fol. 
356r-365r, i fol. 457r-476r. Sigui dit de passada que ens felicitem de veure avançar al dit ACA 
mateix, per part d’estudiosos coordinats per la professora Eva Serra, una transcripció dels 
llibres de l’ànima de la Diputació. Esperem tenir-los editats ben aviat.  
676. Hem obtingut aquesta dada mitjana de la manera següent: a) hem anotat el nombre de 
canvis que es produeixen a les trenta bosses corresponents a la ciutat de Girona entre 1550 i 
1652 (ambdós anys inclosos) ―reproduïm aquestes dades en dos quadres―; el nombre total 
de canvis és de dos-cents dos (seixanta-tres en les places de diputat, cent trenta-nou en les 
d’oïdor); b) de la xifra global n'hem restat els trenta-set casos d'homes que sacrifiquen la seva 
plaça d'oïdor perquè són insaculats per a diputat del braç reial ―no es tracta, per tant, de nous 
noms que entren en el joc dels càrrecs sinó d'una reubicació dels ja afortunats―; c) n'hem 
descomptat igualment el cas d'un individu que és insaculat per segona vegada en el mateix lloc 
per solventar defectes formals; d) en total tenim dues-centes sis entrades de ciutadans gironins 
en les bosses de la Diputació en un lapse temporal de cent tres anys. Això significa una mitjana 
de dos gironins per any. Volem subratllar que les bosses del braç reial de Girona no patiran en 
cap cas les conseqüències dels fets revolucionaris dels anys 1640 i següents ―no hi haurà 
exsaculacions decretades per sentència―, per la qual cosa la dada suara referida és força 
fiable des del punt de vista estadístic.  
  
Diputats 
reials, 
Girona 

1er 
canvi 

2on 
canvi  

3er 
canvi 

4rt  
canvi 

5è  
canvi  

6è  
canvi 

7è  
canvi 

8è  
canvi 

9è  
canvi 

10è 
canvi 

1a plaça 1573 1606 1627 1652       
2a plaça 1557 1599 1614 1620 1642      
3a plaça 1567  1573  1574 1597 1620 1633 1638 1647 1652  
4a plaça 1570 1599 1600 1608 1638 1645     
5a plaça 1583 1584* 1619 1644       
6a plaça 1554 1592 1600 1631 1646      
7a plaça 1583 1599 1616 1622 1624 1628 1633    
8a plaça 1571 1587 1607 1620 1644      
9a plaça 1553 1564 1585 1591 1593 1617 1619 1626 1639 1643 
10a plaça  1558 1564 1598 1605 1607 1608 1625 1640   
 
* Els canvis en la 5a plaça en dos anys successius (1583-84) responen a una errada en la 
insaculació. 
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eren escasses, la qual cosa provocava que, quan un individu assolia un dels 

preuats llocs sense reunir les condicions necessàries, veia immediatament 

impugnada la insaculació per part d’homes descartats. Les mateixes 

institucions municipals, per defensar l'interès comú lesionat, es mobilitzaven per 

assegurar que el nom de la persona en qüestió fos exsaculat. Ho feien instant 

un plet davant la Diputació del General, la qual es constituïa en tribunal per a 

aquests i altres afers de la seva competència exclusiva.  

 

L'any 1616 els gironins consideren il·legítima la insaculació que els diputats fan, 

amb l'aval dels habilitadors, del metge Segimon Coll per a una de les places 
                                                                                                                                               
Oïdors 
reials,  
Girona 

1er 
canvi 

2on 
canvi  

3er 
canvi 

4rt 
canvi 

5è 
canvi  

6è 
canvi 

7è 
canvi 

8è 
canvi 

9è 
canvi 

10è 
canvi 

11è 
canvi 

12è 
canvi 

1ª 
plaça 

1573 1584 1609 1641         

2ª 
plaça 

1550 1554 1568 1575 1595 1614 1620 1631 1633 1640 1642  

3ª 
plaça 

1555 1558 1564 1585 1588 1592 1625 1650     

4ª 
plaça 

1564 1595 1604 1614 1622 1636 1646      

5ª 
plaça 

1550 1593 1608 1630 1633        

6ª 
plaça 

1553 1585 1619 1634 1637        

7ª 
plaça 

1564 1590 1597 1618 1641        

8ª 
plaça 

1575 1583* 1584  1612 1645        

9ª 
plaça 

1557 1572 1602 1614 1615 1640 1645      

10ª 
plaça 

1559 1571 1583 1599 1626 1640 1648      

11ª 
plaça 

1580 1585 1599 1615 1641 1652       

12ª 
plaça 

1585 1590 1591 1608 1616 1617 1643      

13ª 
plaça 

1573 1581 1607 1622 1640 1642 1651      

14ª 
plaça 

1553 1557 1565 1575 1599 1614 1619 1625 1638 1640 1646 1652 

15ª 
plaça 

1555 1572 1575 
bis* 

1598 1601 1605 1616 1620 1633 1644 1645 1646 

16ª 
plaça 

1558 1592 1609 1613 1633 1641 1650 1651     

17ª 
plaça 

1590 1607 1625 1633 1639 1644 1646      

18ª 
plaça 

1552 1581 1619          

19ª 
plaça 

1554 1583 1594 1605 1617 1629 1640      

20ª 
plaça 

1556 1573 
bis* 

1574 1614 1619 1624 1638 1647     

 
* Els dos casos amb bis* responen a aquests casos: a) hom és insaculat com a oïdor reial; b) 
acte seguit, accedeix a una plaça de diputat reial; c) successivament, es procedeix a omplir la 
vacant que ha deixat en la plaça d’oïdor. 
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d'oïdor reservades per a la ciutat de l’Onyar. La censuren per dos motius: a) 

perquè cap avantpassat de Coll no ha estat mai admès dins la mà major de 

Girona; b) perquè Segimon Coll i els seus ni han fet ni fan residència efectiva a 

la ciutat677. En cas que es demostrin aquests extrems, la insaculació del metge 

es demostrarà contrària als capítols R. 1542/18 i 19 i haurà de ser 

invalidada678. Des d’un primer moment679, Pere Boix s'encarrega tot sol, sense 

el concurs de Joan Pere Fontanella680, de preparar documents i proves sobre 

les pretensions dels jurats gironins, i també d'informar-ne els assessors 

ordinaris de la Diputació ―que a la pràctica són els qui entren a conèixer sobre 

el fons jurídic dels afers en disputa davant dels diputats681. Els seus esforços es 

veuen recompensats amb els oportuns pagaments682 i, el que potser és més 

important, amb una sentència de 14 de juny de 1617 mitjançant la qual es 

decreta que Coll ha de perdre la seva plaça683. La resolució, molt satisfactòria 

                                                 
677. AMGI, MAM 219, fol. 46, acta de la reunió celebrada el 18.V.1616 pels jurats i la comissió 
que els assessora en matèria de privilegis. Es tracta del Segimon Coll originari d’Olot —en 
concret de la parròquia de Sant Miquel de Pineda— però resident a Vic, casat l’abril de 1617 
amb Escolàstica Vinyes. En parla, pel seu parentiu indirecte amb Ramon Trobat, O. JANÉ, La 
formació de nissagues de poder al segle XVII. El pes polític, jurídic i ideològic dels orígens de 
Ramon Trobat (Barcelona, 1625/1627-Perpinyà, 1698), en “Afers” 58 (2007), p. 717-740, esp. 
p. 727.  
678. Sobre com Barcelona i Girona tenen reconegut des del 1542 el dret d’establir un nexe entre 
les insaculacions a la Diputació i les pròpies del municipi, i com Perpinyà, Manresa i Balaguer 
obtindran la mateixa prerrogativa el 1585: E. SERRA, Le Roussillon et la ‘Generalitat’ de 
Catalogne aux XVIe et XVIIe siècles: Les visites de la ‘Diputació del General’, 1590-1626, dins 
de “Le Roussillon: De la Marca Hispanica aux Pyrénées-Orientales (VIIIe-XXe siècles)...”, 
Perpignan, SASLPO, CIIIe volume, 1995, p. 39-61, esp. 41. Id. aut., Constitucions i Redreç: 
Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564) i Corts de Montsó (1585), dins de “Congreso 
Internacional Felipe II y el Mediterráneo”, Madrid, SECCFSCQ, 1999, vol. IV, p. 159-189, esp. 
p. 179. 
679. ACA, Generalitat, N-831 (CT), fol. 228 (21.V.1616).   
680. De fet, Fontanella intervé tangencialment en el cas, però no pas com a advocat municipal, 
sinó com a jurista contractat per la Diputació del General ―concretament en la substanciació 
d’un recurs de Segimon Coll sontra una interlocutòria de 1616.   
681. J. CAPDEFERRO PLA, Una aproximació a l'activitat dels assessors ordinaris de la 
Diputació del General de Catalunya al segle XVII, dins de "El territori i les seves institucions 
històriques", Barcelona, Fundació Noguera, 1999, p. 687-702. 
682. AMGI, MAM 219, fol. 55, deliberació de 12.VII.1616 dels jurats i els membres de la comissió 
sobre els privilegis de Girona; MAM 220, fol. 105v-106v, resolució de 18.VIII.1617 dels 
mateixos agents.  
683. Malauradament, no es conserva íntegrament la sèrie de volums on estan contingudes les 
conclusions de la Diputació del General de l'edat moderna. Del volum G-80/1, on hi ha les 
resolucions aprovades entre 1608 i 1611, es passa al G-80/2, que comença a partir de la tardor 
de 1617. Això no obstant, coneixem directament el contingut de la conclusió de 14.VI.1617 
gràcies al tercer gran cartulari documental gironí —A. GIRONELLA, Llibre Groc de la ciutat de 
Girona (1386, 1596-1702), Lleida, Ajuntament de Girona, Fundació Noguera i Caixa de Girona, 
2007, fol. 142-147. Sabem que fou una provisió de tramitació especialment problemàtica 
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per als dirigents de Girona684, serà posada en execució en un termini molt 

breu685.   

 

L'any 1619 a Girona se li planteja un cas molt similar al del metge Segimon 

Coll. Té relació igualment amb una de les places d'oïdor reial reservades per 

als ciutadans del municipi, per a la qual el 18 de març ―una data que 

sorprèn― els diputats decideixen insacular el botiguer de draps Rafel 

Camps686. Inquiets davant d'aquesta novetat, els jurats i la comissió de 

privilegis faran mans i mànigues perquè el nom de Camps sigui expulsat de la 

bossa on, segons ells, no hauria d'haver entrat mai. Novament Pere Boix 

s'ocuparà ben sol de l'afer, no tenim cap indici de què Joan Pere Fontanella hi 

intervingui per a res687. Boix no aconseguirà repetir l'èxit de l'any 1617688, de 

manera que Girona s'haurà d'avesar a veure Rafel Camps ben cofoi amb la 

seva insaculació durant més de trenta anys689 —a les sessions de Corts del 

                                                                                                                                               
gràcies als Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 1997, p. 300-301. 
684. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 15.VII.1617 d'Iu Ornós als jurats: 
"Aÿr divendres, a las dotze passat mitxdia, se publicà la sentèntia en nostre favor de la causa 
de appel·latió del decret de exequtió contra lo metge Sagimon Coll, del qual se era appel·lat. 
Ha-se-li donat garrot, de manera que no té afferrador ni més remeys de diffugis, restant borrat 
del llibre de l’ànima de la Diputatió y desenseculat de las bossas. [H]a·ns costat molt treball y 
salari de vint-y-sinch lliures, està tot molt ben empleat, pus en tant breu temps Mir, Margarit y 
Tamarit han confirmat dit decret de exeqütió, han fet neutrum in expensis sed pro bistractis etc., 
totavia, se ha de tenir y estimar en molt, pus hi havia differens parés. Vostras magnificèntias, 
com a tant zelosos de la honrra de la ciutat, gozaran d'esta bona nova." Nota: els tres noms 
propis que figuren en aquest passatge corresponen a tres advocats que substanciaren el recurs 
interposat per Segimon Coll a les provisions declarativa i executiva dictades contra seu pels 
assessors ordinaris de la Diputació. Vegeu les crítiques fontanellanes a els recursos d'aquest 
tipus al subcapítol II.6.4. 
685. El 15.VII.1617 Coll ja ha estat desposseït del seu efímer lloc en una de les bosses d'oïdors 
reials de Girona. El substitueix Ramon Fontanet. Aquestes vicissituds es reflecteixen en el llibre 
de l'ànima de la Diputació, ACA, Generalitat, G-82/1, fol. 468r.  
686. ACA, Generalitat, N-177, fol. 385v (18.III.1619).  
687. Les ordres de pagament són l'indicador d'aquesta dedicació exclusiva de Pere Boix a l'afer, 
AMGI, MAM 222, fol. 54, resolució de 18.VI.1619 dels jurats i els adjunts en matèria de 
privilegis; ibidem, fol. 112v-113r, remuneracions acordades pels jurats en arribar al capdavall 
del seu mandat (20.XII.1619).  
688. El gironí Iu Ornós, que seguí de prop l'afer des de Barcelona, ja anunciava als jurats en una 
seva carta de 2.V.1619 ―AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1― que l'afer de Rafel 
Camps es feia cada vegada més costerut: "Quant a lo de Camps, se navega molt contra vent, 
anam fent los articles ab micer Boix, de tot se donarà avís a vostras magnificèntias."  
689. ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 474r.  
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1626, el municipi adoptarà les seves precaucions perquè la situació no es 

repeteixi690.  

 

Canviem d’àmbit però seguim centrant-nos en la figura de Pere Boix ―bé 

mereix un petit tribut, puix a la resta del present treball quedarà eclipsat pel seu 

col·lega olotí. Li hem de reconèixer la responsabilitat exclusiva d’haver guiat, 

l’any 1616, les negociacions de Girona amb el lloctinent general ―el duc 

d’Alburquerque― i els seus consellers en relació a una unió per capturar 

lladres. És ben sabut que episòdicament des de l’aparell virregnal català es 

sol·licitava als municipis que aportessin una colla d’homes armats i pagats per 

combatre la delinqüència691. Les condicions precises amb què aquest servei 

seria prestat es consensuaven ―per regla general― entre el promotor de la 

unió i les localitats que hi contribuïen. Doncs bé, l’esmentat 1616 els jurats i els 

adjunts dels privilegis de Girona es posaren ferrucs en la idea que els homes 

participants en la mobilització haurien de poder capturar malfactors encara que, 

puntualment, no comptessin amb el suport de cap oficial públic692. Pere Boix 

fou l’encarregat de trametre aital petició al duc d’Alburquerque en persona. No 

n’obtingué el resultat desitjat693, la qual cosa motivà una segona visita ―del 

mateix Boix?― al virrei694. Aquesta també es saldà amb un no rotund. En 

definitiva, Girona hagué de renunciar a la controvertida clàusula. Ara bé, com a 

mostra del seu enuig reduí dels cinc anys demanats a tres la seva participació 

a la unió695.  

 
                                                 
690. Vegeu la subsecció IV.8.3.3.B.5)  
691. Prèviament al cas de 1616 que ens ocupa, trobem exemplars de capítols reguladors de 
l’aportació municipal a una unió a AMGI, MAM 209 (1606), post fol. 85 i fol. 89-91 i a MAM 212 
(1609), fol. 79 i s. Tornarem a parlar d’aquestes institucions peculiars i efímeres per lluitar 
contra la criminalitat, per a anys posteriors, al capítol IV.10.  
692. Si no es pactava el contrari, les detencions només podien ser practicades per oficials 
ordinaris. Només s’exceptuaven de la regla certs casos previstos per les constitucions de 
Catalunya o els delictes descoberts in fraganti. Visiblement l’any 1616 els rectors del municipi 
gironí consideraven massa rígids aitals supòsits. 
693. AMGI, MAM 219, post fol. 62, carta del duc d’Alburquerque de 11.VIII.1616. Per justificar el 
seu refús a la petició dels gironins, el virrei es serví de l’argument comparatiu: una petició com 
la de Girona no s’havia concedit ni a Barcelona, ni a Tortosa, ni a Tarragona, ni a Lleida ni a 
d’altres localitats adherides a la unió.   
694. Vegeu l’acta del Consell General de 19.VIII.1616, on es deliberà replicar a la negativa del 
duc d’Alburquerque, ibidem, fol. 61v-62v. 
695. Ibidem, fol. 71 i s., Consell General de 15.IX.1616.   
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Mentre Pere Boix s’aboca tot sol a qüestions com les que hem referit, 

Fontanella no es manté pas aliè al servei de Girona. L'advocat olotí s'ocupa per 

exemple, també de forma autònoma, del conflicte que la ciutat manté contra el 

capítol de la Seu en relació a l'àmbit competencial del mostassà local696, dels 

litigis que enfronten el síndic municipal i l’adroguer Bernat Curús davant la Reial 

Audiència i el portantveus del general governador ―Curús havia comès 

irregularitats en vendre un vi que pretesament no provenia dels seus raïms i 

havia reaccionat violentament a les conseqüents reprensions de les autoritats 

locals697―... A tall anecdòtic, resulta destacable que en la dècada de 1610, a 

l'hora de repartir-se alguns afers ―no tots d'escàs relleu, els plets sobre 

insaculacions són relativament senzills, però el del mostassà no ho és gens!― 

Boix s'especialitzi en casos que es substancien davant la Diputació del 

General. I és que, a partir sobretot de 1620, serà el seu company Joan Pere 

Fontanella el que acabarà adquirint un coneixement més complet dels 

mecanismes interns i el dret de la institució698.  

 

*** 

 

Vistes aquestes generalitats, procedim a reconstruir alguns episodis de la 

col·laboració professional entre el nostre jurista i el municipi de Girona. Aquest 

recorregut ens permetrà d’oferir una visió sobre les qüestions conflictives amb 

una forta component jurídica en què estava implicada una ciutat catalana de 

l’edat moderna, les seves tensions vis-à-vis de tot tipus d’institucions i 
                                                 
696. AMGI, MAM 222, fol. 112v-113r cit., remuneracions ordenades pels jurats de l'any 1619 als 
darrers dies del seu mandat (el 20.XII). Trobareu explicada in extenso la querella del mostassà 
al principi del capítol IV.5.  
697. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 2.V.1619 d'Iu Ornós als jurats 
gironins: "[El portantveus del general governador m'ha dit] qu·en lo de las bravatas (que se 
procehiria criminalment a instàntia de dit Curús contra aquexa ciutat) no [h]y ha de què tenir-ne 
ningun pensament, que quant axò fos de justítia ell mateix, dit senyor governador, ho 
destorbaria y procuraria de compondre, com a tant natural de aquexa ciutat y desitjós de donar 
tot contento a vostras magnificèntias (…) Tot assò tinch comunicat a micer Fontanella, que va 
guiant aquest negosi, y me ha dit escriga a vostras magnificèntias que vajan continuant sempre 
sa pocessió en penyorar a dit Curús, y a veure qui·s cansarà abans". Solament hem trobat un 
document que il·lumini el contingut críptic del passatge suara transcrit, AMGI, MAM 226 (1623), 
fol. 32v-33r: Curús s’hi mostra interessat en què li siguin restituïts els béns que se li 
embargaren en ple fregat del 1619; com a gest de bona voluntat, ofereix agemolir-se davant 
dels jurats i renunciar a participar en els litigis que manté contra ells.  
698. Hem tingut ocasió de parlar-ne a bastament al capítol II.6. 
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particulars. Entenem que el millor balanç —i homenatge— possible a quaranta 

anys d’aconduïment passa per una anàlisi de casos. Amb aquesta699, 

perseguim donar resposta —o complim amb el ‘mandat’— de Xavier Gil, que, 

després d’un repàs a les revisions historiogràfiques que han impugnat i 

qüestionat l’absolutisme de patró monàrquico-estatalista projectat durant molts 

anys als temps moderns, ha convocat els estudiosos a enriquir-se analitzant 

“l’impacte de l’estat modern en el microcosmos de la vida local i no només en 

direcció descendent des de la capital vers el territori”, ha reivindicat la 

“complexitat i interacció” inherents no sols a les relacions entre centre i 

localitats —binomi simplificat, com bé adverteix— ans també en el si del centre 

i de les localitats, tot lamentant que “l’estudi dels conflictes interns de les 

comunitats locals ha estat a vegades arraconat per una major concentració en 

les relacions entre capital i localitat”. Per acabar demanant: “Són el 

microcosmos local o els casos individuals els que millor permeten copsar la 

varietat i complexitats d’aquestes relacions”700. Sospitem que Josep Fontana no 

veurà amb mals ulls la nostra singladura casuística, tota vegada que hem 

maldat per fer-la el més “policèntrica” possible, tot i tenir Girona com a punt de 

partida i d’arribada701.   

  

L’elecció dels casos o episodis que tractarem al bloc IV ve condicionada, 

d’entrada, per les cartes de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona que 

s’han conservat; segonament, per la conservació, també, o la localització per 

part nostra d’altra documentació que fes possible integrar les tals cartes; en 

tercer lloc, per la recerca d’escenaris poc coneguts —“defugint els llocs comuns 

                                                 
699. Curiosament ha estat molt poc practicada l’anàlisi detallada de controvèrsies de la 
Catalunya moderna plantejades en termes jurídics, a fe que n’haurien posat de manifest 
l’interès i l’oportunitat treballs com G. FELIU, Els plets del baró de Maldà, dins de “[Actes del] 
Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya”, vol. I, Barcelona, Edicions de la UB, 1984, 
p. 185-192 —en concret per conèixer des d’una vessant alternativa el polígraf noble català del 
XVIII— o N. SALES, Els segles de la Decadència (segles XVI-XVIII), vol. IV de P. VILAR (dir.), 
Història de Catalunya, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1991, passim. 
700. X. GIL, Noves visions sobre velles realitats de les relacions entre la capital i els territoris a 
les monarquies europees dels segles XVI i XVII, dins de A. ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El 
barroc català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 23-45 —les cites són de les p. 32 i 35-36.  
701. J. FONTANA, La història local: noves perspectives, dins de J. FONTANA, E. UCELAY DA 
CAL, J. M. FRADERA, “Reflexions metodològiques sobre la història local”, Girona, Cercle 
d’Estudis Històrics i Socials, 1985, p. 5-12. 
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de la història més fressada”702—; per acabar, per un interès d’acollir àmbits de 

la vida social, econòmica, política i cultural prou distants.  

 

Hi ha tres dossiers apassionants en concret que ens dol no tractar. Un és la 

intensa negociació que Fontanella dirigirà personalment en nom de Girona 

davant la poderosa Batllia General sobre els drets de traspàs i de 

reconeixement de senyoria directa que el municipi li hauria de liquidar per haver 

adquirit a la vídua Cecília de Raset i Descall i a son fill Dalmau de Raset la 

lleuda de l’oli703. Un altre és un plet que enfronta Girona amb el noble Miquel de 

Cardona704, per no voler pagar la imposició municipal sobre el vi procedent de 

sa collita que pretén entrar i comercialitzar dins la ciutat. Un tercer implica un 

altre noble, el senyor de Sant Jordi, que deu pensions de censals —almenys 

vuit, l’any 1625— de vint-i-cinc lliures cadascuna, que estarien destinades al 

sufragi de l’Estudi General de Girona705. També hi ha casos dels quals no hem 

trobat informació suficient com per assignar-los un capítol específic. Els hem 

encabit resumidament en espais adequats ratione materiae —el cas de Joan 

                                                 
702. J. NADAL, Algunes claus de la història local, dins de “La historiografia catalana: Balanç i 
perspectives”, Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 1990, p. 5-18, esp. p. 14.  
703. Els equips jurídics de Girona defensarien aferrissadament la naturalesa emfitèutica i no pas 
feudal del domini regi sobre aquesta lleuda. Qui vulgui endinsar-se en el cas, pot començar per: 
a) AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 13.XII.1627 a Bartomeu Ripoll, que dóna el 
tret de sortida a l’afer. b) AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, passatges més o 
menys amplis i densos en cartes de Bartomeu Ripoll (3, 9, 13, 16 i 30.III, 13.IV, 12 i 18.V i 
16.VI.1628) i de Joan Pere Fontanella (4, 13 i 16.III, 28.V). c) ACA, Reial Patrimoni, Batllia 
General, vol. 132, fol. 125r-127v (6.VII.1628). 
704. També client de Joan Pere Fontanella. De fet, l’olotí seria, com Jaume Càncer —
excepcionalment avalat pel prestigiós jurista aragonès Luís de Casanate—, un dels advocats 
que portaria a Miquel de Cardona el cabdal cas perquè pogués retenir uns patrimonis 
reivindicats pel comte de Santa Coloma i per Lluís Descatllar, que esgrimien que la mort sense 
descendència legítima de Galceran de Cardona havia purificat un vincle fideïcomissari posat en 
uns capítols atorgats el 23.VI.1524 amb motiu del matrimoni de Lluís de Cardona i de Rocabertí 
i Jerònima de Queralt. Vegeu, per exemple, BICAB, Sala d’Al·legacions, capsa 145, quadern 1, 
ítem 20, J. P. FONTANELLA, Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro don Michaele de Cardona 
et Rocaberti. Contra egregium don Dalmatium de Queralt comitem Sanctae Columbae de 
Queralt, et nobilem don Ludovicum Descallar, s. l., s. d., en relació a la baronia de Sant Mori i 
drets vinculats, com el lloc de Vilaur o els molins del propi Sant Mori i de Bellcaire d’Empordà. 
Força dècades més tard, Narcís Descatllar, marquès de Besora, reviscolaria l’afer, la qual cosa 
donaria ocasió als successors de Miquel de Cardona per treure llustre al suport jurídic rebut de 
Fontanella: Ibidem, capsa 72, ítem 1, DE CARDONA, ARÇIDET, CARBONELL, Iesus, Maria, 
Ioseph. Juris allegatio pro nobili domna Elisabeth Meca, de Cardona, et Rocaberti. Cum illustri, 
ac nobili don Narciso Descallar, marchione de Bezora, Barcelona, Rafel Figueró, 1698, esp. 
cap. 3-4 i 8-23.  
705. AMGI, I.1.3.1.1 cit., testament dels jurats de 1625. 
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Miquel Savarrès amunt referit al principi del subcapítol IV.4.1 i el de mossèn 

Pere Barceló a les darreries del capítol IV.5. 
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BLOC TEMÀTIC IV  
 
 
 

La defensa i l’assessorament jurídico-polítics del 
municipi gironí del Sis-cents  

a través de dotze episodis cabdals  
 

Actuacions de Joan Pere Fontanella  
i d’altres advocats i procuradors  
al servei de la ciutat de l’Onyar 
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IV.1. Girona, amb l’ajut de l’atzar, trampeja prou 
satisfactòriament l’ofensiva règia dels comptes i els quints 

 

En comparació amb altres municipis catalans, la ciutat de Girona sortirà prou 

ben parada dels successius embats de la vehement maquinària règia perquè 

declari oficialment els seus comptes i pagui, per primer cop en la seva història, 

els cèlebres i controvertits quints —una cinquena part d’allò ingressat durant 

anys en concepte d’imposicions municipals. Amb una mobilització 

impressionant de recursos personals —dirigents i operadors jurídics— i un hàbil 

ús de maniobres dilatòries, i també gràcies a un cop de sort impagable —

l’extraviament d’un procés—, la ciutat de l’Onyar assolirà, almenys ‘de facto’, 

l’anhelada exempció. La qual cosa no significa que, pel camí, no pateixi 

diverses actuacions irritants gravoses per via de constrenyiment. A fe que ‘a 

priori’ Girona no estava dotada d’uns privilegis precisament avantatjosos en 

relació a la matèria. I que el seu dossier, per acabar-ho d’adobar, esclataria en 

un moment gens oportú, en què la monarquia havia constatat que no podia 

deixar cap escletxa per on les poblacions del Principat es fessin escàpoles de 

la feixuga punció, fos ja patida o inèdita, que podria donar una estocada final a 

les endeutadíssimes hisendes locals.  

 

 
IV.1.1. L’aparell regi pressiona Girona per pagar els quints en un moment 
inoportú 
 

IV.1.1.1. La remissió global de quints als municipis catalans el 1599, punt de 

partida del nostre episodi 

 

Com ja hem tingut ocasió d’apuntar, poc després que s'iniciï informalment la 

col·laboració professional entre Fontanella i la ciutat de Girona, l'aparell reial 

mourà una campanya d’abast amplíssim per revisar la legitimitat per cobrar 
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imposicions dels municipis catalans1, per inspeccionar-los els comptes i, 

finalment, per exigir-los o bé la restitució d’allò cobrat indegudament o bé una 

cinquena part del que hagin ingressat en el marc de llur fiscalitat lícita des del 

15992. El vigor d’aquesta ofensiva transcendental3 serà, sense cap mena de 

dubte, el que empenyerà els dirigents gironins a reforçar el vincle aleshores 

precari amb els seus advocats a Barcelona. Una etapa d'interinitat serà així 

superada i substituïda per un aconduïment estable. Les gestions que 

Fontanella realitzarà per a Girona en la qüestió dels comptes i els quints no 

suposaran per a ell un bateig de foc en la complexa matèria. Ben al contrari, li 

permetran reprendre contacte amb un tema que li és prou familiar.  

 

L'any 1599, en el transcurs de la Cort General de Barcelona —per tant, a les 

beceroles de la seva carrera de jurista—, Fontanella ja havia treballat, 

juntament amb altres advocats, perquè la vila d’Olot obtingués un privilegi per 

exigir imposicions durant vint anys sense haver-ne de pagar el quint a la 

monarquia4. Les negociacions s'havien resolt de forma exitosa —aparentment 

exitosa5—, la qual cosa havia permès al nostre jurista i a Pere Joan Clos 

adoptar un to eufòric envers els edils olotins. En una llarga carta que els 
                                                 
1. L’advocat que protagonitza el nostre treball deixarà constància dels seus esforços en aquesta 
matèria —que eludim al present capítol, puix Girona, amparada per diversos privilegis regis, no 
tindrà problemes per legitimar la seva fiscalitat local— tot patrocinant exitosament la vila dels 
Prats de Rei o, amb menys succés, la de Sarral, a J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus 
Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 217, esp. num. 23 i 26.  
2. Reprenem el fil d’un tema que ha estat apuntat als capítols II.8.3-4 i III.6.2. Ha situat les 
coordenades d’actuació de l’aparell hisendístic de la monarquia a Catalunya en el període 
1580-1640, tot centrant-se en matèria dels quints, B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del 
sistema fisco-financer de la monarquia a Catalunya: l’impost del quint sobre les imposicions 
locals, 1580-1640, dins de “Manuscrits” 14 (1996), p. 297-319. 
3. J. DANTÍ, L’endeutament municipal a Catalunya i Nàpols als segles XVI i XVII, en 
“Pedralbes” 18-I (1998), p. 25-37, esp. p. 28, ha sostingut per al segle XVI que “a Catalunya les 
Corts i la mateixa Generalitat esdevenien, d’entrada, un filtre a les pretensions de la monarquia 
abans que arribessin efectivament a les hisendes locals.” Això és el que canviaria amb el cop 
de timó fiscal i financer materialitzat, des del tombant del segle XVII, en l’ofensiva règia que 
abordem amb Girona com a escenari. 
4. A. MAYANS i X. PUIGVERT (eds.), Llibre de Privilegis d’Olot (1315-1702), Barcelona, 
Fundació Noguera, 1995, p. 216 i s. (13.VII.1599). Sembla desconèixer aquest privilegi J. L. 
PALOS, a la llum de ses afirmacions a ¿El Estado contra Cataluña? Estrategias de control y 
limitaciones del poder real en los siglos XVI-XVII, en “Manuscrits” 13 (1997), p. 143-154, esp. p. 
154, o a Els juristes i la defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, 
Eumo ed., 1997, p. 81-82.  
5. B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la monarquia a 
Catalunya cit., p. 305, permet qualificar de pírriques victòries com aquesta d’Olot, puix 
“esdevenien assegurances certes de la rendibilitat de l’impost” en un futur.  

IV.1. Girona trampeja l'ofensiva règia dels quints



 

 

escrigueren, els advocats es vanaven d’haver alliberat la vila de satisfer a la 

corona entre vuit mil i deu mil lliures els anys següents; que l'obtenció de tal 

privilegi era molt meritòria, sobretot perquè no se n'havien concedit de similars 

en tot Catalunya, etc.6  

 

Cal dir que, si Olot havia reeixit en el seu objectiu l'any 1599, fou en 

compensació de l’ajut que havia prestat dos anys abans a la campanya militar 

de Perpinyà —un ajut fet a partir de censals, les pensions i el preu dels quals 

s’haurien d’anar satisfent i retornant. A la resta de ciutats i llocs del país, Felip II 

(III) ja havia entès fer-los un gest global de bona voluntat —perfectament 

calculat— a les Corts del mateix any: els havia concedit una remissió 

generalitzada de tots els quints deguts fins aleshores7 —sobre la possibilitat 

d’inspeccionar-los els comptes no havia estat ni tant generós ni tant clar8. És a 

dir, el marcador s’havia posat a zero per al conjunt dels municipis sense un 

privilegi d’exempció meridiana. No hi havia indicis de què això pogués tornar a 

succeir —sí serien factibles mercès particulars sobrevingudes, no pas 

gratuïtes9. Per tant, Fontanella es podia preparar per a una dura lluita entre 

Girona i el fisc reial. 

                                                 
6. ACGAX, Manual d'acords d’Olot, reg. 0006v (1597-1602), post fol. 149, carta de Joan Pere 
Fontanella i Joan Pere Clos, redactada el 14.VII.1599: “A nosaltros, no contents de la dita 
general remissió per no compendre aquella sinó lo a·ffins assí degut, desijant la quietut de 
aquexa vila per lo esdevenidor, nos aparagué, ab parer també del senyor misser Pasqual, seria 
bo tentar si poríem alcançar altre privilegi de impositions sens retentió de quinct, tentàrem ço, y 
ab lo favor de Nostre Senyor (que a ell se ha de atribuir tot, que certes creiem se és volgut 
apiadar de aquexa vila, que altrament apar era impossible, attento no s’entén que ninguna altre 
universitat haja alcançat lo que aquexa) [h]avem obtinguda la gràtia, de tal manera que vindrà 
tant bé a aquexa universitat que duptam que, a demanar de boca, la [h]aguéssem poguda 
obtenir més utilosa per ella. (...) Aquexa universitat ha guanyat ab aquesta occasió al peu de 
vuyt o deu mília lliures, y encara que diguéssem alguna cosa més, duptam que erràssem, que 
tot era diner que s’[h]avia de pagar, com per relatió del dit senyor misser Pasqual més 
llargament entendran.”  
7. B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la monarquia a 
Catalunya cit., p. 299, dóna peu a interpretar aquesta remissió —de fet, ell prefereix parlar de 
condonació de deutes— com “una treva en els embats d’establiment fiscal de la monarquia a 
Catalunya iniciats a la segona meitat del segle XVI”. 
8. M. TURULL, El gobierno de la ciudad medieval. Administración y finanzas en las ciudades 
medievales catalanas, Barcelona, CSIC, 2009, p. 421-422, a partir del capítol de Cort 83/1599 
—CYADC (1704) I, 10, 8, 3. 
9. Per exemple, Mataró es defensaria durant vint-i-cinc anys de l’escomesa dels quints a base 
d’impetrar del virrei duc de Feria un privilegi ad hoc concedit com a compensació d’un donatiu 
de mil cinc-centes lliures a la corona el 1602. J. GIMÉNEZ, Mataró en la Catalunya del segle 
XVII (II): La gestió del quotidià, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 2005, p. 283-284.  
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Apropem-nos a la ciutat de l’Onyar, vegem en quines condicions es troba l'any 

1610. Girona pateix els efectes d’un canvi de cicle econòmic —en clau de 

terciarització—10, agreujat per unes despeses i unes polítiques de batuda de 

moneda i d'endeutament difícilment sostenibles11. A primers de juliol se’ls 

intima als jurats un manament de l'Ofici del mestre racional sol·licitant que 

exhibeixin els comptes de les imposicions cobrades els onze darrers anys i que 

en paguin els quints corresponents. Com a primera providència, els edils 

sol·liciten informació urgent sobre com han abordat l’afer altres llocs de 

Catalunya, particularment Tortosa i, eventualment, Barcelona12 —la primera 

corre el rumor que de moment n’ha sortit airosa13, després d’enviar un legatari 

directament al rei14; el cap i casal no es sap si ha rebut alguna ordre, tampoc si 

té algun privilegi ad hoc. Setmanes després, convoquen un Consell General per 

debatre com cal reaccionar a la inoportuna petició. Es consulten els privilegis 

municipals i es busquen proves de què a Girona no se li ha reclamat mai el dret 

en qüestió —per al·legar una observança declarativa dels privilegis en 

qüestió15. Aprofitant l'avinentesa que fra Gaspar de Vilanova, prior del monestir 

de Sant Agustí de Tàrrega —i, sobretot, germà del lloctinent del mestre racional 

                                                 
10. Ho defensem a la subsecció IV.8.3.3.B.1) —tot combinant les propostes de dret general en 
matèria econòmica que el municipi presentaria a les sessions de Corts de 1626 amb les 
conclusions d’estudis recents d’Albert García Espuche i Xavier Torres— i ho alimentem en 
altres parts del nostre treball, com per exemple al capítol IV.9. 
11. Aquesta vegada la remissió és al capítol IV.3. 
12. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 5.VII.1610 al síndic Joan Ferrer. 
13. Vegeu la persistència d’aquest rumor ibidem, carta de 17.X.1611 al jurat Joan Faixat, 
desplaçat a Barcelona: “També nos farà mercè de escriure si la universitat de Tortosa ha 
obtingut de sa magestat carta de sobresehiment fins a les primeres Cors aserca del quint 
perquè per assí se diu que la haurien obtinguda.” 
14. A ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT), fol. 39v-43v, unes instruccions de 
31.VIII.1612 a l’advocat Jaume Magre i Tolrà permeten resseguir les primeres vicissituds de la 
ciutat de l’Ebre en relació als quints. Resumint, direm que l’any 1608, en veure’s assetjada per 
manaments de l’Ofici del mestre racional i actuacions de constrenyiment, envià el jurista Pau 
Cervera com a síndic a la cort règia; aquest, prèvia consulta del Consell Suprem de la Corona 
d’Aragó, aconseguí una carta de Felip II (III) instant el sobreseïment de les execucions fins que 
no hi hagués una resolució jurisdiccional. Aquesta hauria d’emanar de la Reial Audiència a 
partir del moment que, el novembre de 1611, se li evocà la causa, a relació de Rafel Rubí i Coll. 
Posteriorment, el rei revocaria amb una nova carta la seva instrucció prèvia, la qual cosa 
sumiria els dirigents tortosins en un estat de desorientació. I marcaria l’inici dels odiats 
constrenyiments. En aquesta primera ocasió, Tortosa només aconseguiria llevar-se del damunt 
els algutzirs regis a base de pagar-los cent disset lliures i disset sous en concepte de dietes i 
despeses —ibidem, carta de 27.XI.1612 al mateix Magre i de Tolrà. 
15. AMGI, MAM 213, fol. 96v i ss. (acta del Consell General de 3.VIII.1610). Presentem els tals 
privilegis més endavant. 
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a Catalunya16—, marxa cap a Madrid per tractar alguns afers a la cort17, els 

edils gironins li demanen que els gestioni diversos dossiers municipals de caire 

financer18 —no enviar un síndic propi permet reforçar convenientment una 

imatge de misèria19—; entre les missions, hi ha la d’intercedir per alliberar la 

ciutat dels quints. Als jurats se'ls veu desconcertats. Ni tan sols saben si han de 

recomanar a Vilanova que actuï per la via de justícia o per la de gràcia20 —per 

a aquesta darrera tenen apuntats certs arguments21. Desitgen únicament 

                                                 
16. ACA, CA, lligall 268, camisa 149.  
17. Subratllem aquest interès propi que motiva inicialment l’anada de Vilanova perquè incidirà 
en la negativa de Girona d’incrementar-li l’ajut econòmic per fer front a les despeses del viatge 
—sobretot tenint en compte que l’agustinià ni sabrà especificar en què haurà gastat les tres-
centes vint lliures avançades per la ciutat de l’Onyar ni reeixirà en cap de les gestions que 
aquesta li haurà confiat. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 19.II.1611 a Gaspar 
de Vilanova “[El 13.XI.1610] nos donave avís que fins en aquella [h]ora no havia volgut traure ni 
trauria a pagar ningun diner a esta ciutat sens haver negociat cosa alguna, que a no negociar 
se empenyaria primer ans de gastar-se un diner més del que estave donat y, axí, considerat 
que no ha tingut sort en alcansar la mercè supplicada a sa magestat per lo privilegi de menuts 
que vostra mercè se ere offert spontàneament alcansar per sos medis, tenint [de] anar vostra 
mercè per sos negocis en la cort...”. Vegeu ibidem una altra carta de 18.IV.1611 per corroborar 
la negativa gironina a revisar els tractes econòmics amb Vilanova. 
18. Vilanova està cridat a intervenir en una tempesta o guerra que s’ha desfermat entre 
numeraris locals, amb maniobres de descrèdit creuades entre ciutats catalanes —es tracta 
d’una guerra a voltes una mica naïf, com ho demostra aquesta comunicació de 14.XI.1610 dels 
jurats gironins a Vilanova (AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10), contraposant els numeraris 
“gentils” de Girona als “tristos y dolents” del cap i casal: “Del que vostra mercè scriu dels 
contraris fan, y en particular de Barcelona, vostra mercè porà satisfer que fan dinés de manera 
que ningú los vol rebre, per no posar-hi ells plata y ser molt tristos y dolents, y sforçarà que los 
de Gerona són molt gentils diners y per tota Cathalunya los reben, per ser tant bons com són y 
haver-hi plata en ells”. Donada la pretesa benignitat de la moneda gironina, caldria impetrar una 
nova llicència per batre’n, concretament per valor de vint mil ducats francs de drets —ibidem, 
es concreten els termes i la utilitat d’aquesta petició en cartes de 28.XII.1610 adreçades a Felip 
II (III) i a diversos dels seus consellers més preeminents. A l’apartat IV.3.2.3 entrem en detall 
en aquestes qüestions de batiment de moneda local i, en general al capítol IV.3, en paràmetres 
macroeconòmics que incideixen sobre el municipi gironí de les dècades de 1610 i successives.  
19. Ibidem, carta de 14.XI.1610 a Felip II (III): “Per estar esta ciutat tant empenyada, no havem 
pogut acudir ab sýndich particular, e axí nos és estat forçat de llansar mà de fra Gaspar de 
Vilanova, de l’orde de Sant Agustí” (...) “vostra magestat se vulla apiedar de la misèria d’esta sa 
ciutat en lo que [Vilanova], per part d’ella, supplicarà”.  
20. Així s'aprecia en els dos plecs d'instruccions que el 9 d'agost els dirigents gironins lliuren al 
dit eclesiàstic: AMGI, MAM 213, fol. 105v-107r.  
21. Vegeu aquests arguments —millor dit, mèrits— de la ciutat, que es recordaran mantes 
vegades en l’avenir del dossier, a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 14.XI.1610 
al vicecanceller del Consell Suprem de la Corona d’Aragó: l’haver servit a la campanya de 
Perpinyà el 1597 amb “un socorro de importàntia de infanteria en dos occasions se offeriren 
dins un matex any y junctament provehint a dita vila de Perpinyà de munitions de pòlvora, 
corda y altres gastos”, l’haver ofert un servei de sis mil lliures al rei l’any 1602 o l’estar 
contínuament amenaçada per danys dels rius Ter i Onyar que la deixen “prostrada y 
empenyada tot en servey de sa magestat”. D. BERNABÉ, Ámbitos de relación entre el poder 
real y los municipios de la Corona de Aragón durante la época foral moderna, en “Estudis” 32 
(2006), p. 49-72, esp. p. 57, ha apuntat com aquest recurs de recordar serveis prestats a la 
monarquia com a actiu negociador per atreure la voluntat règia s’emprava preferentment a la 
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sostreure's a aquesta ofensiva fiscal de la corona que els amenaça. 

Malauradament per a ells, estan lluny d'aconseguir-ho. Pitjor encara, el 

panorama se’ls complicarà amb un context macroeconòmic desfavorable, arran 

de decisions monetàries de la monarquia adoptades el març de 161122.  

 

IV.1.1.2. Una sentència règia favorable a Figueres sobre l'afer dels quints dóna 

esperances als gironins 

 

El 15 de juny de 1611 tenim noves notícies sobre l'afer. Els jurats i la comissió 

dels privilegis es troben per discutir la millor forma de fer front als manaments 

que l'Ofici del mestre racional acaba d’adreçar al municipi —l’agenda política 

local, acaparada per temes de numerari, s’hi adapta ràpidament. Els edils s'han 

assabentat que tot just un mes abans, el 16 de maig, la Reial Audiència ha 

dictat una conclusió civil per la qual s'ha declarat que la vila de Figueres, en 

virtut d’uns seus privilegis, està eximida del pagament dels quints que se li 

havien reclamat. Els dirigents gironins, convençuts de comptar amb aquests 

mateixos privilegis, ja es veuen salvats23. Deliberen seguir una estratègia 

idèntica a la que ha donat tants bons resultats a la vila empordanesa. 

Encomanen al síndic Joan Ferrer, que s'ha d'ocupar de l'afer, que segueixi 

aquests passos: a) que inspeccioni o, si pot, que es faci lliurar el procés del litigi 

entre el fisc regi i Figueres que s'ha conclós un mes enrera; en cas d'obtenir-lo 

l'haurà de trametre als advocats Fontanella i Boix perquè l'estudiïn24; b) que 

analitzi amb deteniment l'escrit amb el qual Figueres ha aconseguit que la Reial 

                                                                                                                                               
cort, no tant en les seus virregnals: “Los municipios no ignoraban que el ejercicio de la gracia 
era una regalía del soberano que solo podía dispensarse a través del Consejo [Supremo de la 
Corona de Aragón]”. 
22. AMGI, MAM 214, fol. 41r-v, 45-47, 53-55, 62v-63v o 65-66 —març-maig de 1611—, 
reflecteix la impotència de Girona davant la política monetària de l’aparell regi. És il·lustratiu 
veure —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 11 i 14.III.1611— que el síndic Joan 
Ferrer rebrà credencials i instruccions per anar a Barcelona i evitar unes crides contra els 
interessos gironins en numerari, i, abans no hagi pogut fer cap gestió, se’l cridarà perquè torni, 
puix les crides ja estaran decretades i publicades. 
23. AMGI, MAM 214, fol. 91v (15.VI.1611): “La vila de Figueres poch dies fa ha guanyat en la 
Real Audièntia ab sentèntia real que no té obligatió de pagar dit quint, fundant-se ab uns 
privilegis que esta ciutat gose y té”. 
24. Ibidem, fol. 91v: “fasse comunicar lo procés de la dita causa de Figueres als advocats de 
dita ciutat té en Barcelona perquè·s pugue millor caminar en dit negoci, y fasse a concell de 
aquells tot lo que convindrà.” 
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Audiència —i no pas l’Ofici del mestre racional— substanciés aquesta causa i, 

conformement al dit escrit, intenti el mateix tràmit d’evocació per a Girona; c) 

que procuri fer aquesta gestió de forma que se li assigni el mateix relator que 

proposà la resolució de Figueres, és a dir, Francesc Mitjavila i Franquesa25. Per 

reduir qualsevol marge d'error, o per si sorgís algun imprevist, els jurats i 

l'adjunció de privilegis manen que el síndic viatgi a Barcelona amb el jurista 

ciutadà Llàtzer Saconomina26. 

 

El síndic, ben adoctrinat i millor acompanyat, reïx parcialment en la seva 

comesa: la causa sobre els quints de Girona és admesa a tràmit a la Reial 

Audiència amb motiu que versa sobre la força i la interpretació de privilegis 

regis —degudament enunciats en la suplicació. Ara bé, li és assignat un relator 

diferent al desitjat: Jaume Puigmitjà27. Tot i aquests èxits inicials, ben aviat 

s'evidenciarà que la sort dels figuerencs és difícil que es repeteixi. Vegem 

perquè. 

 

La conclusió adoptada a la sala del canceller de l'Audiència el 16 de maig de 

1611 havia generat unes tensions fortíssimes en el si de l'aparell regi, ja des 

del moment de votar-se la proposta de provisió de Mitjavila i Franquesa —

figuerenc d’origen, sigui dit de passada—: concretament, la resolució favorable 

a les pretensions de Figueres s'havia imposat per poc marge, amb el suport del 

propi relator —naturalment—, de Josep Dalmau, de Jeroni Astor —ull!, 

l’advocat fiscal patrimonial— i de Jeroni Santjust. En canvi, Josep Ferrer havia 

formulat un vot particular en sentit contrari, al qual s'havia adherit Francesc 

Ferrús28. Tot seguit analitzem els motius utilitzats tant per la resolució favorable 

a Figueres com pel vot particular, de signe diametralment oposat. 

                                                 
25. Ibidem, fol. 93r: "conforme la suplicatió de dita causa [de Figueres] com se introduhí, se 
podrà introduhir causa de ferma de dret de dit manament en dit Real Concell, y [el síndic] 
procurarà se cometa al mateix relador.”  
26. Vegeu-ne les credencials de 18.VI.1611 a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10.  
27. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15  —Documentació notarial / Plets / Entre l’Ajuntament de Girona i 
d’altres organismes o particulars / lligall 6 / item 15. Transcrivim aquesta suplicació, proveïda el 
23.VI.1611, en un apèndix al final del capítol. 
28. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 262.22, 
es faria ressó de la conclusió de la Reial Audiència sobre els quints de Figueres sense 
identificar-ne la data ni referir-ne el transcendental vot particular. 
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1) Motivació de la declaració favorable a Figueres. Francesc Mitjavila i 

Franquesa havia proposat que la vila de Figueres fos absolta dels quints 

que li reclamava el procurador fiscal del patrimoni regi en base a què 

Pere III, mitjançant un privilegi donat a Saragossa el 4 de març de 1357, 

havia atorgat a les ciutats i viles catalanes que li concediren un servei de 

setanta mil lliures barceloneses al Parlament General de Lleida la 

facultat d'exigir imposicions en els terminis i condicions que 

consideressin oportuns, sense haver-ne de donar compte al rei ni als 

seus oficials. Figueres s’havia pogut beneficiar del dit privilegi perquè 

havia contribuït en més de vuit mil quatre-cents sous a l'esmentat servei. 

Addicionalment, el dia 1 d'abril de 1401 el rei Martí havia volgut 

remunerar els figuerencs per la donació graciosa que li havien fet de les 

parròquies de Santa Leucàdia d'Àlguema i de Palol Saverdera i de la 

jurisdicció i drets que tenien sobre els dits llocs. Aquesta remuneració 

s’havia materialitzat en una confirmació de tots els privilegis concedits a 

la vila sobre imposicions i en un compromís de no posar-hi la mà ni 

directament ni indirecta; el rei Martí havia manifestat que el fruit de dites 

imposicions havia de ser lliurat íntegrament als cònsols de la vila perquè 

els invertissin en utilitat d'ella, i havia revocat i anul·lat qualssevol 

mandats que contrariessin aquesta seva voluntat. Segons Mitjavila i 

Franquesa, la força de les clàusules posades en els dos privilegis regis 

mencionats havia de jugar a favor de les pretensions de Figueres. 

Sobretot perquè el privilegi del rei Martí contenia nombroses paraules 

negatives —que expressaven que el rei no tolerava certes intromissions 

als comptes locals— i perquè el jurament que s'hi havia posat al 

capdavall havia ratificat i actualitzat les concessions fetes quaranta-cinc 

anys abans per Pere III. Tot plegat conduïa a considerar que a Figueres 

no se li pogués sostreure ni la cinquena ni cap altra porció de les 

imposicions que cobrava. 

2) Motivació del vot particular favorable al fisc regi. El vot particular de 

Ferrer havia reconegut l'existència i vigor dels mateixos privilegis de 

1357 i 1401, però els havia analitzat des d'un punt de vista diferent: 
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respecte el de Pere III, havia subratllat que el rei havia concedit a ciutats 

i viles catalanes la facultat d'exigir imposicions fins que s'haguessin 

rescabalat de les quantitats respectivament aportades a les arques reials 

per al servei de les setanta mil lliures. Pel que feia al text de Martí I, 

havia incidit en el fet que el rei havia jurat que ni ell ni els seus oficials no 

s'apropiarien del fruit de les imposicions figuerenques ni les segrestarien, 

a fi que aquests s'invertissin en uns usos precisos —pagament de 

pensions i amortitzacions de censals i violaris o pagament de salaris als 

oficials locals—, i havia ordenat que els arrendataris de l'exacció fiscal 

lliuressin íntegrament als cònsols el diner rebut perquè li donessin algun 

dels usos esmentats. Segons Ferrer, de cap d'aquests privilegis no 

s’havia pogut deduir que el rei Martí hagués abdicat de la facultat, 

practicada pels seus avantpassats, d'apropiar-se de les imposicions 

concedides als municipis en cas de necessitat pública. Tampoc es llegia 

enlloc que hagués fet o insinuat a favor de Figueres una remissió dels 

quints que habitualment es satisfeien a la monarquia. Sobretot hi havia 

una clàusula del privilegi de 1401 a la qual calia donar molt de pes: 

aquella on el rei prometia no participar en cap iniciativa, ni d'ofici ni a 

instància de part, dirigida contra els diners municipals. Segons Ferrer, 

aquesta menció a la instància de part deixava clar que el rei no estava 

pensant en qüestions com el quint, on l'interès privat no podia intervenir 

mai. No constava tampoc que el fisc regi, en demanar els quints a 

Figueres, hagués pretès res contrari al que contemplaven els privilegis: 

no havia perseguit el segrest ni l’apropiació de les imposicions ni que a 

les quatre cinquenes parts d'aquestes que pertocaven al municipi no 

se'ls donés l'ús volgut pels cònsols. Essent els quints quelcom que 

s'emmarcava en l'àmbit de les regalies, no es podia entendre que el rei 

hi hagués renunciat amb paraules generals. Hauria calgut una remissió 

explícita, que no constava enlloc. Per tot això, la pretensió del síndic de 

Figueres no podia prosperar. 
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Poc temps després d'aquesta polèmica i renyida votació de la causa entre 

Figueres i el fisc regi, serien fulminantment destituïts l'advocat fiscal patrimonial 

Jeroni Astor i el lloctinent de mestre racional Pedro de Vilanova (o Villanueva) 

Perves29. Aquesta seria la manera escollida per fer comprendre als oficials 

regis, independentment de quin fos el seu rang i/o la seva ocupació, que en 

certes conjuntures només s'admetia una forma d'actuar: la que servís 

cegament les regalies30. Fontanella havia copsat aquestes directrius quan 

escrigué a Girona la següent frase premonitòria: 

 
Lo negoci de Figueres ha fet gran dany a aquest nostre, que com per respecte de aquell 

se ha fet alguna càrrega devant de sa magestat a <h>u dels principals ministres qu·[h]i 

tingueren les mans, assò és estat ocasió que en los negocis que són vinguts després de 

aquell se haja tingut y tingue particularíssim cuydado, per ventura fora del que se 

[h]aguera fet si no·s fos succehit lo cars de l’altre.31 

 

El lector pot estar sorprès de què dos ministres regis com Astor i Vilanova 

fossin castigats amb tanta duresa pel sol fet d'haver deixat que un litigi sobre 

quints se'ls escapés de les mans i es convertís en una resolució judicial 

favorable als interessos de Figueres. Li hem d'aclarir que, si les informacions 

que el Consell Suprem de la Corona d'Aragó havia rebut contra els dits oficials 

eren fidedignes, Jeroni Astor i Pedro de Villanueva realment no patirien una 

pena desproporcionada. I és que no haurien comès una negligència puntual i 

aïllada en la conducció de l'afer figuerenc, sinó que durant més d'un any 

haurien estat entorpint les iniciatives que el fisc regi emprenia per fer pagar a la 

vila empordanesa. Des de l’Ofici del mestre racional, primer, i davant la Reial 

Audiència, posteriorment, un i altre homes s'haurien deixat portar per interessos 

particulars i haurien impedit, amb enganys i trafiques, que l'exacció dels quints 

de Figueres arribés a bon port —la qual cosa, s’estimava, hauria constituït un 

precedent d’alt risc, de nefasta exemplaritat, en l’ingrés principal de la corona a 

                                                 
29. En parlem infra. No aporta llum novedosa sobre la matèria M. A. MARTÍNEZ, Oficiales de la 
Bailía y de la Oficina del maestre racional de Cataluña (1580-1640), en “Stvdia Historica. 
Historia moderna” 22 (2000), p. 53-73, esp. p. 68. 
30. Vegeu l’inici del subcapítol II.7.1.  
31. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.XI.1611 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona.  
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Catalunya32. Com és de suposar, els afectats pel cessament i els seus familiars 

directes es sentirien injustament tractats per la punició del rei i considerarien 

que era aquesta la que havia respost a interessos privats33. 

 

 

IV.1.2. Girona pateix dues sèries i una temptativa d’actes de 
constrenyiment abans que es faci efectiu l’anhelat sobreseïment  
 

Els dirigents municipals gironins, abans i tot de què es produeixin els 

cessaments esmentats, poden comprovar de primera mà que no hi haurà cap 

tipus de flexibilitat per part de l'Ofici del mestre racional en l'afer dels comptes i 

els quints. Els manaments que han rebut fins aleshores perquè declarin quant 

han ingressat en concepte d'imposicions i/o cises des del 1599 han anat 

acompanyats d'una clàusula penal de cinc-cents ducats. És a dir, estan 

amenaçats amb haver de pagar aquesta quantitat en cas de no plegar-se a les 

ordres de l'aparell reial. Els edils de Girona ni han presentat els comptes —ben 

al contrari, han suplicat a la Reial Audiència que els eximeixi de fer-ho— ni 

satisfan els cinc-cents ducats. Durant un cert període, no se'ls insta cap 

procediment executiu en relació a la clàusula penal. Però el setembre de 1611 

                                                 
32. ACA, CA, lligall 268, doc. nº 149. Consulta formulada al Consell Suprem de la Corona 
d'Aragó el 25.XI.1611, resposta per aquest organisme el 3.XII.1611. La transcrivim a l’apèndix 
IV al final del capítol. En volem destacar tres aspectes: a) la falsedat de les afirmacions que 
Figueres era “una de las universidades más importantes de aquel Principado para el Real 
Patrimonio” i que, amb els quints, “lo más principal del patrimonio” de la corona a Catalunya, 
“se sustenta la administración de la justicia”; b) els tres actes arterosos imputats a Vilanova, 
d’haver emprat obreptíciament una carta vella de Felip II (III) per induir l’Ofici del mestre 
racional a no resoldre res oficialment en contra de Figueres, de no haver assentat 
documentalment la realitat de les deliberacions del dit Ofici i d’haver filtrat informació 
confidencial al síndic de la vila empordanesa perquè seguís una estratègia processal diferent, 
la de l’evocació del cas a la Reial Audiència; c) l’ocultació a la dita Audiència, per part de Jeroni 
Astor, del que havia succeït a l’Ofici del mestre racional.  
33. ACA, CA, lligall 260: Un memorial lliurat per Pedro de Vilanova y Perves en el curs de les 
Corts de Barcelona de 1626 reconeixeria l'estreta connexió que havia existit entre els 
cessaments de son pare i de Jeroni Astor i la forma com s'havia conduït el plet entre Figueres i 
el fisc regi fins al 16.V.1611: “El motivo para quitársele [el oficio a su padre] fue por una 
sentensia que se dio en favor de la villa de Figueres, siendo advogado fiscal patrimonial el 
Doctor Hierónimo Astor (...) a quien injustamente también privaron, y lo estuvo quatro años, 
para dar color a la sinraçón del supplicante al qual [h]an buelto su officio.” El suplicant 
consideraria que rera aquest motiu oficial n'hi havia un altre: la voluntat del regent del Consell 
d'Aragó Montserrat Guardiola de donar una ocupació lucrativa al seu fill Guerau —“por haver 
querido acomodar el regente Guardiola a su hijo, que [h]oy le sirve”. 
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les coses canvien. Els jurats s’assabenten d’una deliberació adoptada pel 

lloctinent del mestre racional i els seus consultors per tirar endavant el 

procediment executiu en qüestió. Sorpresos, pel fet de creure que tenir instada 

una causa al respecte prevenia tal mesura, els jurats demanen tres coses a llur 

síndic a Barcelona Bartomeu Pont —relativament nou—: a) que es trobi amb 

els advocats al cap i casal per buscar la forma d’obviar els constrenyiments; b) 

que informi del parer dels tals advocats sobre el què caldrà fer si s’executa la 

ciutat; c) que enviï còpia dels articles de la controvertida causa del quint de 

Figueres34. Potser els edils gironins s’han activat massa tard? Visiblement sí35. 

Hores després de confiar aquesta missió, els cau una galletada d’aigua freda. 

El 26 de setembre de 1611 un comissari del lloctinent de mestre racional, Joan 

Burell36, se’ls presenta per complir amb el tràmit enutjós i recelat37. Les 

enèrgiques protestes que li adrecen, articulades entorn de la inhibició 

sobrevinguda de l’Ofici del mestre racional respecte el cas, no el fan dissuadir 

d’actuar. Altrament, el comissari regi els respon que ell no és sinó un agent que 

                                                 
34. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 23.IX.1611 a Bartomeu Pont, redactada en 
un to de gran alarma: “[Us encarreguem] lo dit negoci tot lo que podem, considerant la gravetat 
y pes de dita causa”. 
35. B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la monarquia a 
Catalunya cit., p. 307-308, identifica com 1611 l’any en què l’Ofici del mestre racional 
impulsaria exitosament una ofensiva perquè el monarca vetés que se n’evoquessin causes 
relatives als quints amb destinació a la Reial Audiència. 
36. En la consulta del Consell Suprem de la Corona d'Aragó de 25.XI-3.XII.1611 cit. hi llegim 
algunes notícies que situen aquest Burell en l'òrbita de Pedro de Vilanova. Burell apareix com 
un dels comissaris que extorqueix i provoca despeses excessives a les localitats de Catalunya 
de part del lloctinent de mestre racional. Les tasques que se li assignen haurien de ser 
realitzades, amb la llei a la mà, per uns porters ordinaris? És difícil respondre de manera 
concloent en casos on no hi hagués sentència pel mig —a la llum de la constitució 21/1503 i el 
capítol de Cort 14/1585 que presentem al subcapítol IV.7.2— ; en tot cas, Burell seria 
sistemàticament preferit a ells. Ja l'any 1608 havia estat proveït comissari extraordinari de la 
monarquia a Catalunya per Felip II (III) —ACA, Cancelleria, registres, vol. 4869, fol. 108r-112r 
(3.IV.1608)—: l'ofici li donava una amplíssima llibertat de moviments no subjecta a fiscalització. 
B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la monarquia a Catalunya 
cit., p. 303, posa de relleu la feinada de buidatge documental que reportaria ser comissari en 
l’exacció dels quints; la valora com una de les claus de l’èxit de l’ofensiva règia sobre les 
hisendes locals. 
37. AMGI, MAM 214, fol. [167]r-[168]r —es tracta de documentació original cosida al capdavall 
del manual d’acords—: S'aixeca acta de la visita de Joan Burell als jurats reunits 
consistorialment i del lliurament que els fa d'uns requeriments signats el 5.IX per Pedro de 
Vilanova i Perves. Vilanova hi ordena que, no obstant hagi estat incoada una causa sobre els 
dits comptes, s'executin els béns de la ciutat de Girona i dels seus habitants. L'execució s'ha de 
fer “donant deu dias als mobles y trenta als immobles per la dita quantitat y pena, e més per 
quaranta sous per tota expeditió de las presents registre, sagell y cera y per altres despesas 
justament y llegíttimament fins ací fetas (...) los quals, passats, vendreu a l’encant públich y al 
més donant lliurareu lo orde que de dret se haurà de guardar”.  
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ha d'executar el que li han manat, i promet referir als seus superiors les 

protestes de la ciutat. Conclou dient amb aplom als jurats que “en lo ínterim, 

entén passar avant en dita exequutió, y axí los torne a requerir ab aquell millor 

modo que pot paguen la quantitat contenguda (...) y li designen (i. e. designin) 

inventari dels béns de dita ciutat, altrement en llur renitèntia o retardatió farà y 

de fet proçehirà en fer tot ço y quant té obligatió de fer”38. La rèplica dels seus 

interlocutors de què "entenen que dit senyor llochtinent de mestre rational no 

està informat de dits privilegis a dita ciutat consentits” serveix de ben poca 

cosa. Conseqüentment, resolen trametre de forma immediata a Barcelona un 

dels seus col·legues —el jurat de la mà mitjana39, el notari públic Joan 

Faixat40— per intentar negociacions a un nivell superior41.  

 

Indiferent a aquesta legació, Joan Burell decreta amb gran celeritat 

l’embargament —el segrest, a l’època— de totes les imposicions de Girona, 

mana un emparament de gran envergadura contra els arrendataris d'aquestes 

imposicions, inventaria d'ofici els béns de la ciutat i, el que és pitjor, assigna 

certs dies perquè se'n facin les subastes oportunes42. L’eficàcia de les gestions 

del comissari fa comprendre als edils gironins que cal buscar un acord amb ell 

per la via del diàleg, altrament els executarà una sèrie de béns el valor dels 

quals sobrepassa llargament la pena imposada a llur renitència a pagar el 

pretès deute fiscal; béns que, endemés, no tenen cap risc de volatilitzar-se en 

                                                 
38. AMGI, MAM 214, fol. [168]v.  
39. J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona: La crònica de Jeroni de Real 
(1626-1683), Barcelona, PAM, 1994, vol. II, p. 509-516, ofereix una nòmina dels jurats de 
Girona entre 1600 i 1715 en la qual estranyament no figura el nostre Joan Faixat ―a fe que és 
designat per l’atzar per Ninou, com els demés. 
40. En el capítol III.3 hem donat quatre referències d’aquest notari públic sepel·lit el 20.I.1616 —
ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 57r— que l’any 1603, a partir d’un matrimoni 
de sa filla Montserrat amb Salvador Jutglar —mercader a qui dediquem el capítol IV.4—, 
s’integraria en un cercle on també hi hauria els Anglasell o els Fàbrega, a part dels esmentats 
Jutglar i llurs parents Peraseca; advertim que tal nucli en certs moments ens ha semblat procliu 
a identificar-se amb els interessos regis a la Girona moderna, però no de forma incondicional.  
41. AMGI, MAM 214, fol. 123v-124r, acta de la reunió dels jurats i els adjunts de privilegis de 
26.IX.1611. Vegeu a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, les seves credencials per al 
marquès d’Almazán (27.IX.1611). 
42. Entre d'altres documents, dóna fe d'aquestes actuacions la protesta que el procurador dels 
arrendataris de les imposicions gironines adreça al comissari del lloctinent de mestre racional el 
8.X.1611, AMGI, MAM 214, fol. [169]v-[171]r.  
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cas de subcumbir per la via jurisdiccional43. També es corre el risc de què als 

arrendataris de les imposicions se’ls confisqui el diner corresponent a la 

mesada que està a punt de vèncer44. Després d'una sèrie d'estira-i-arronses, el 

10 d'octubre els jurats, després de les oportunes consultes amb l’adjunció de 

privilegis municipal, i amb la intermediació de terceres persones, convencen el 

comissari perquè suspengui la seva execució. A canvi, aquest demana ser 

rescabalat de les seves dietes i despeses assumides a Girona; en tals 

conceptes se li acaben pagant poc més de setanta-cinc lliures i mitja; és el preu 

de veure’l marxar de la riba de l’Onyar; amb un compromís molt eteri de no 

tornar45.  

 

Vegem què passa mentrestant amb Joan Faixat al cap i casal, cridat a tustar de 

forma combinada diverses portes —de seus jurisdiccionals i institucions 

polítiques i d’advocats i procuradors— per encaminar mig satisfactòriament 

l'afer dels comptes i els quints de Girona; per buscar-li, com a mínim, una 

sortida positiva transitòria en forma d’un decret de sobreseïment dels 

procediments de constrenyiment endegats contra el municipi. Tal objectiu l’ha 

d’obtenir necessàriament per la via de justícia, en concret davant la Reial 

Audiència. Per si aquest camí no prospera, li cal subsidiàriament —i 

simultània— establir contactes polítics amb el virrei, la Diputació del General, el 

Consell de Cent i altres representants municipals catalans perquè facin pressió 

sobre l’alt tribunal. I, mentrestant, ha d’anar presentant a l’Ofici del mestre 

racional successius requeriments, protestes formals per les seves actuacions. 

Fixem-nos d’entrada en les gestions de caire estrictament judicial. La primera 

expedició barcelonina de Faixat —que vindrà seguida de dues més, el 

novembre del 1611 i el gener del 1612— és molt intensa des de l’òptica dels 

actes jurisdiccionals, d’una cadena d’estira-i-arronses sobre l’admissibilitat a 
                                                 
43. Ibidem, fol. [171]v: "[Atès] los béns de dita ciutat sian de molt gran valor y estima y 
excedexen en molta part la quantitat per la qual se fa dita exequutió” (...) “En cas de 
subcumbèntia té aquesta ciutat sufficients y bastants béns per a pagar”. 
44. Així es declara a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 3.X.1611 al jurat Joan 
Faixat.  
45. Ibidem, carta de 10.X.1611 al jurat Joan Faixat: “[Burell digué que] de molt bona gana se 
n’aniria pagant-li dites despeses, y ab un protest que li donàs lo sýndich d’esta ciutat ell alseria 
lo secrest, y que donave paraula de no tornar si no ere que lo senyor lloctinent de mestre 
racional le [h]y menàs”. 
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tràmit i, si s’escau, l’acceptació de la petició de sobreseïment que se li ha 

confiat. Procedim a sintetitzar aquesta successió d’actes46:  

 

a) El 5 d’octubre la Reial Audiència registra una primera suplicació signada per 

Joan Pere Fontanella on es demana el sobreseïment de l’execució intentada 

contra Girona sobre la base de què el plet sobre els quints pretesament deguts 

per aquesta ha estat evocat de forma raonada davant l’alt tribunal; la clàusula 

expressa per burlar aquesta jurisdicció posada en les ordres d’execució a 

instàncies del lloctinent del mestre racional s’ha de considerar atemptatòria no 

sols contra la causa ans també contra l’autoritat de la instància judicial suprema 

del rei a Catalunya; així, s’escau manar posar terme als constrenyiments 

mentre no s’hagi resolt sobre el fons del dossier per la via de dret i mitjançant 

un judici contradictori; per donar força a tal petició, s’expliciten els dos 

principals arguments en què Girona basa la seva exempció dels quints: certs 

privilegis regis que té impetrats —i exhibits davant la jurisdicció— i l’absència 

de les controvertides exaccions en el passat. 

b) El 8 d’octubre el fisc reial s’oposa a la pretensió de Girona per entendre que 

ni els privilegis esgrimits per la ciutat són explícits en relació directa als quints 

ni es pot al·legar cap tipus d’observança o pràctica al llarg del temps, puix 

aquestes no tenen cap incidència en el terreny de les regalies. Altrament, cal 

refusar el sobreseïment atesos els mitjans privilegiats d’execució dels deutes 

fiscals47.  

                                                 
46. Tots plegats els hem obtingut d’AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit. Alguns els transcriurem, si més no 
parcialment, en notes a peu de pàgina; altres, que sabem escrits o avalats per Fontanella i 
tenen una extensió major, els presentem en un apèndix al final del capítol. Així els atorguem 
més relleu. 
47. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [3]v: “Pretensa privilegia ex adverso exhibita non tribuunt 
civitati Gerunde exemptione a solutione quinti debiti domino regi ex impositionibus illius civitatis 
quia ex illis non resultat remissio quinti que erat expressim facienda ut syndicus posset ab illius 
solutione exhimere et excusare nullatenim dispositio comprehendere potest regaliarum 
concessionem et remissionem nech sub illa continentur nisi expresse de illis mentio fiat et 
propterea erit sindico Gerunde in et per eum pretensis in hoc iudicio silentium imponendum et 
fiscus liberandus a dicta pretentione ex quo sequitur quod nimis voluntariae et sine fundamento 
pretendit supersedendum esse in executionem instata in Officio magistris rationalis pro 
recuperationem dicti debiti fiscalis quae jura de sua natura promptam habent executionem et illa 
impediri non potest per voluntariam litte ex adverso introductam quia sine retardationem 
executionis quinti predicte littes pertractantur ex prerrogativa fiscali contradicendo propterea 
fisci procuratoris petitis ex adverso petit syndico Gerunde silentium imponi cum expensas 
condempnatione...”. 
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c) El 12 d’octubre Fontanella contraataca, tot esgrimint que l’exempció dels 

quints no té perquè ser expressa, ans es pot entendre concedida a través de 

paraules generals de privilegis d’abast molt ampli, com ja ha reconegut 

repetidament la jurisprudència; nega el caràcter executori del deute que el fisc 

pretén en tant que encara no ha estat objecte de liquidació; a més, vindica el 

dret reconegut a Girona d’exigir íntegrament les seves imposicions i recorda la 

prohibició constitucional d’espoliar-la d’aquesta possessió sense cognició de 

causa48. 

d) El 25 d’octubre una suplicació del fisc persegueix fonamentar la seva 

aparença de bon dret —el seu fumus boni iuris— a través d’una ostensió de 

privilegis de tercers que sí comporten expressament una exempció del 

pagament de quints i replica que si el deute fiscal gironí no és líquid és a causa 

de què el municipi no ha complert l’ordre de presentar els seus comptes a 

l’Ofici del mestre racional49. 

                                                 
48. Ibidem, fol. [4]r: “Haec pars syndici universitatis Gerunde negat habere dominum regem in 
Cathalonia intentionem fundatam in pretensis quintis impositionum nisi illa sint in privilegijs 
reservata quia multo jure id probatur immo pretentioni repugnant plures constitutiones ut suis 
loco et tempore mostrabitur. Ceterum dicit pro nunch quod quamvis regulare esset domino regi 
deberi quintum id tamen non procederet in civitate Gerunde, quae habet tam ampla privilegia ut 
videre est in processu, quae dubio procul remissionem important, nec procedit de jure esse 
necessariam expressam remissionem quia immo tacitam sufficere et jura probant et Senatus 
non semel sequutus est. Ea propter admodum voluntaria est procuratoris fiscalis in contrarium 
pretentio in hoc articulo quod autem attinet ad procedimenta quae pro exactione quinti fiunt 
expeditum est de jure ea fieri non posse tam quia illiquidam est quod petitur et pretenditur quo 
casu cessant proculdubio privilegia fisci allegata tum etiam quia universitas Gerunde est in 
possessione seu quasi immemoriali exhigendi impositiones integre et sine diminutione a qua 
sine causa cognitione et nisi per directum spoliari aut privari posse per dominem regem aut 
suos quoscunque officiales prohibitum legitur in constitutione 4 sub titulo de violentia y restitutió 
de despullats. Ea propter syndicus dicte universitatis pro observantia dicte constitutionis et 
aliorum jurium patriae postulat supersedimentum petitum incontinenti provideri et litteras inde 
opportunas expediri etc.” La constitució referida és la 24/1283, CYADC (1704) I, 8, 1, 4. 
49. Ibidem, fol. [4]v-[5]r: “Ut constet hanc quinti exactionem non tantum de jure communi sed 
etiam ex antiquissima consuetudine esse fundatam in Cathalonia ad abundantem cautelam 
exhibet fisci procurator regij patrimonij si et quatenus pro se facit et non alias certificatoriam 
multorum regiorum privilegiorum per invictissimos reges Aragonum predecessores sue 
magestatis a ducentum annis citra parum plus vel minus concessorum diversis universitatibus 
Cathalonie ex quibus constat hoc jus quinti esse et fuisse de jure et antiquissima consuetudine 
domino regi et sue curie debitum ex impositionibus quas universitates vigore regiorum 
privilegiorum imponunt et exigunt et per suos thesaurarios fuisse exactum et receptum et 
necessariam esse illius expressam remissionem et gratiam ad hoc ut possit universitas illam 
quintam partem licite retinere et in suos usus convertere quare cum civitati Gerunde non sit 
facta talis remissio indebite eam quintam partem retinet et iniuste illam regio patrimonio seu 
thesaurario tradere recusat et ita pro isto debito utpote fiscali potest fisci instata exequutio non 
obstante frivola hac litispendentia cum fiscus litiget manu plena et sit solvendo casu quoad 
restitutionem condempnetur quod non creditur et quantitas quinti sibi dicte universitati que 
habet penes se arrendamenta impositionum liquida est et in illo Offitio magistri rationalis per 
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e) L’endemà Fontanella malda per fer postergar els arguments del fiscal a llur 

moment processal adequat, el procés declaratiu, i per reclamar l’atenció del 

relator sobre el sobreseïment cautelar de l’execució del pretès deute de Girona, 

d’un valor encara il·líquid —notem que l’olotí oculta sistemàticament que sí són 

líquids els cinc-cents ducats de les clàusules penals dels manaments 

incomplerts50. 

f) El 29 d’octubre i el 3 de novembre l’advocat de Girona segueix instant la 

incorporació de peces al procés per part dels contraris i el sobreseïment de 

l’execució patida per la seva clienta. Aviat coneixerem perquè es bloquen les 

actuacions en aquest punt. 

  

En l’àmbit més polític, quins resultats pot exhibir Joan Faixat en el seu haver? 

El jurat i síndic gironí només troba una disponibilitat autèntica —potser aquest 

constitueix l’únic balanç netament positiu de la seva primera anada a 

Barcelona— en aquells que no poden ser-li de massa utilitat directa: els 

representants d'altres municipis, com Pere Vilalta de Cervera i el jurista 

Francesc Bafart de Lleida, abocats igualment a superar llurs problemes de 

quints corresponents. Els tres homes es presten una intensa assistència mútua. 

D’una banda, creuen obertament informacions i documentació dels respectius 

municipis i cooperen en l'àrdua tasca de fer cerques a l'arxiu reial51 —el nostre 

                                                                                                                                               
solam ostentionem et exhibitionem arrendamentorum faciliter erit liquida absque eo quod /fol. 
[5]r/ fiat prejuditium aliquod presenti litti et cause de cuius meritis nihil erit ibi tractandum sed de 
sola conputatione et calculatione quinti nec possessionem ex adverso allegatam exhigendi et 
recipiendi integre et absque diminutione impositiones pretendit fiscus adversanti tollere nec ab 
illa modo aliquo spoliare sed quod adversans ex receptis et exactis quintam partem que est 
regij patrimonij nec illi data seu remissa fuit tradat et liberet regio thesaurario pecuniarum regij 
patrimonij unico et legittimo receptori quare petit acta predicta in processu inseri provideri et 
magistro rationali mandari in cuius regestris est dicta certificatoria continuata illam det et tradat 
notario presenti causa et syndico Gerunde in et per eum pretensis in utroque capite silentium 
imponi cum expensarum condemnpnatione...”. 
50. Ibidem, fol. [5]r, suplicació de Joan Pere Fontanella proveïda el 26.X.1611: “Hic non 
disputatur adhuc sit ne debitum vel indebitum quintum nech an sit remissum vel non, haec enim 
sunt de meritis diffinitive, quo casu haec pars confidit dare in sui favorem congruum responsum, 
sed solum disputatur num sit supersedendum in vim constitutionum Cathaloniae praecipientium 
procedendo in causa per directum et neminem posse sua possessione sine causae cognite 
privari etiam in rebus fiscalibus maxime non existente liquide quod pretenditur quo casu 
nunquam fiscus procedere potest manu plena, ideo pro observantia dictarum constitutionum et 
alias supersedimentum petitum provideri postulat...”. 
51. AMGI, MAM 214, fol. 138v (18.XI.1611), llistat dels pagaments fets per Faixat a Barcelona, 
dels quals vol ser rescabalat. Alguns han estat avançats a Francesc Bafart i Pere Vilalta, els 
síndics de Lleida i Cervera per tractar sobre els quints: "[Cinc lliures a Bafart i Vilalta] per la part 
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Faixat, per exemple, té fixat com a objectiu ineludible (més tard veurem perquè) 

l’obtenir una còpia de l’àpoca de la contribució de la ciutat de l’Onyar a les 

setanta mil lliures pagades per diverses localitats del braç reial a Pere III a 

resultes del Parlament celebrat a Lleida l’any 135752, servint-se dels mitjans 

que calguin53. Per altra part, els tres síndics coalitzats es presenten plegats 

davant dels diputats del General de Catalunya amb l'esperança de rebre’n una 

major atenció que si hi van separats. Potser tal acció coordinada resulta 

decisiva perquè els dirigents provincials accedeixin a fer una ambaixada al 

virrei a mitjan octubre de 161154? Aquesta legació potser desactiva o neutralitza 

altres iniciatives de major envergadura que la cooperació transversal entre 

municipis està posant sobre la taula, com l’enviament d’un síndic comú 

directament a la cort55? No es pot dir que de moment el tema estigui generant 

gaire feina als diputats: ens consta que l’esmentat Francesc Bafart els ha estat 

aplanant molt el camí, a base de sistematitzar documents i d’enfilar 

argumentacions. Per cert, al tal Bafart els edils gironins el tenen per una 

persona d’enorme crèdit, particularment en relació al negoci dels quints. De fet, 

aconseguir i enviar un exemplar d’una seva celebrada al·legació jurídica ha 

estat un dels primers encàrrecs confiats al nostre Joan Faixat56.  

                                                                                                                                               
tocant a la present ciutat de la còpia dels privilegis trets per dictió etc. de l’arxiu real fahents per 
la dita causa y per los trebals y cercas". És un signe inequívoc de què el treball en equip ha 
donat resultats.  
52. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 17.X.1611 a Joan Faixat: “La contribució 
que féu esta ciutat a les setanta mília liuras no·s pot trobar assí (...) se servirà vostra mercè fer-
ho sercar en los arxius reals y del racional. (...) Los privilegis que diu vostra mercè han sercat 
los sýndichs de Leyda y Cervera nos farà mercè de mirar-los y avisar del que contindran, y si 
serà per nostre causa, perquè pugam donar orde a vostra mercè del fahedor.” 
53. Ibidem, carta de 24.X.1611 al mateix Faixat: “[L’àpoca de la contribució gironina a les 
setanta mil lliures] convé moltíssim per nostre justícia, y si ere necessari emprar-se per via de 
amistat de les persones que a vostra mercè apparexerà perquè·s trobàs...”. AMGI, MAM 214, 
fol. 138r-v (18.XI.1611) ens informa que s’acabaran trobant cinc àpoques corresponents a 
pagaments de Girona computats en l’ajut de setanta mil lliures. 
54. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997, 
p. 19 (19.X.1611). 
55. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 17.X.1611 a Joan Faixat: “Havem tingut 
pensament si a vostra mercè apparexeria que fos servit tractar ab los sýndichs són aquí de les 
altres universitats de Cathalunya si se enviaria en cort dos sýndichs a despeses comunes per 
totes les universitats interessades aserca dit quint.” 
56. Ibidem, carta de 3.X.1611 al jurat Joan Faixat: “Lo senyor misser Çaconomina nos ha 
advertit que aquí hi ha un misser Bafart de Leyda, lo qual està per lo negoci del quint de aquella 
ciutat y ha fets uns memorials aserca dit negoci stampats que són de molta importància, y 
per·ço la·ns ferà en fer diligències en veure’s ab dit senyor misser Bafart y demanar-li un de dits 
memorials y fer-li part d’est negoci, que és cert que ell donarà gran lustre y faciliterà molt aquell 
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De sobte un esdeveniment completament aliè al dossier dels quints relativitza 

la urgència de la missió del delegat de Girona: la notícia de la mort de la reina 

Margarida, en període perpueral, i els consegüents dols oficials. Naturalment, 

s’interromp durant uns dies el funcionament normal de les institucions 

públiques i les seus jurisdiccionals al cap i casal. Per tant, la permanència allí 

de Faixat perd la seva raó de ser. Endemés, com a jurat tercer que és, ha de 

tornar a la seva ciutat per complir amb els actes de protocol municipals57. Ho fa 

reforçat amb una breu carta del virrei carregada de bons propòsits58 i avalat per 

uns amables compliments de Joan Pere Fontanella:  

 
“Lo senyor jurat que per part de aquexa ciutat fonc tramès a esta per a tractar lo negoci 

dels comptes y quint del rational ab lo senyor visrey y son Real Concell, diputats y 

concellers, l’[h]a tractat ab tanta solicitut y cuydado, ja acudint ab uns y ja ab altros segons 

vehia convenia, que, a no ésser com són molt conegudes de tots vostres magnificències 

ses bones parts, me obligaven que jo, que [h]u he vist y tocat, ne fes llarga relatió, axí com 

ara me escusan de [h]aver-ne de dir ninguna cosa en particular, pus de sa boca las 

sabran ab tanta fidelitat y punctualitat.“59 

 

Joan Faixat no té pràcticament temps de reprendre el pols a la vida ni a la 

mundanitat gironina —ara revestides de negre— puix a mitjan novembre arriba 

a la riba de l’Onyar Francesc de Calesanç, un altre comissari del lloctinent de 

                                                                                                                                               
per ser persona docte y que ha treballat moltíssim en dit negosi, y se entén ha parlat ja ab los 
senyors deputats y donades suplicacions citant les constitucions y lo demés és necessari 
perquè dits senyors deputats se opposen a la deffensa de dit quint, y si ere possible enviar-nos 
un de dits memorials de dit doctor misser Bafart ho rebrem a mercè, perquè assí nostres 
advocats lo poguessen veure”. 
57. Els dirigents gironins són assabentats de la notícia per una carta règia de 10.X i una del 
marquès d’Almazán de 1.XI.1611 —M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona 
(1517-1713), vol. III, Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2005, p. 1247-1250 
(doc. 909 i 911). Consegüentment, convoquen Joan Faixat —AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10, cartes de 28.X i 5.XI.1611—, que rep l’encàrrec de traspassar, durant la seva 
absència, els afers en curs i llur documentació al subsíndic Bartomeu Pont. A AMGI I, 1, 3, 3 —
Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs municipals / Llibres de 
cerimonial dels jurats—, hi ha el cerimonial del municipi de Girona instaurat l’any 1596, on als 
fol. 43r-47v es regula el que cal fer en cas de decès del rei o la reina —mecanismes de presa 
de decisions, visites protocolàries a autoritats règies i eclesiàstiques, exteriorització pública del 
dol, etc. Vegeu a AMGI, MAM 214, fol. 130r-137r i fol. 144r-146v (13.XI.1611 i s.) els 
impressionants envergadura i cost d’aital dol, coordinat pels jurats i una comissió ad hoc. 
58. Vegeu aquesta carta de 10.XI.1611 a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona 
cit., vol. III, p. 1250 (doc. 912).  
59. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.XI.1611 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona. 
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mestre racional, acompanyat un notari i un porter, per endegar una segona 

sèrie de procediments executius pel tema dels comptes i els quints60. Així, es 

fan evidents alhora la fragilitat de l'acord subscrit un mes i mig abans entre els 

jurats i Joan Burell i l’esterilitat de les negociacions intentades paral·lelament a 

Barcelona. La partida de Joan Faixat i d’un seu criat, convenientment endolats, 

és imminent61. Amb unes perspectives de treball aviat emboirades, almenys per 

la via jurisdiccional. I és que el magistrat de la Reial Audiència Jaume Puigmitjà 

emmalalteix durablement el dia de Sant Andreu62. Donat que és el relator de la 

causa sobre els quints que enfronta Girona amb el fisc regi, la provisió de 

sobreseïment que Faixat li ha d’instar no té cap opció de prosperar durant tot el 

mes de desembre. La qual cosa posa en perill l’aspiració del delegat gironí de 

passar el dia de Sant Nicolau a casa, on no es vol perdre una de les dates 

polítiques més assenyalades del calendari municipal, particularment en el seu 

any com a jurat —a l’època hom hauria dit el seu any de juradesc—: la jornada 

de les habilitacions i graduacions, determinants per a l’elegibilitat futura a 

càrrecs, oficis i funcions vinculats a la ciutat. Sortosament els altres jurats i els 

adjunts de privilegis són comprensius i l’autoritzen a interrompre puntualment 

sa missió —per segona vegada63.  

 

Vista la manca d’efecte que estan donant els remeis judicials, la il·lusió del 

síndic i els dirigents de Girona es concentra en Ia via política. I és que el 19 de 

desembre el virrei marquès d’Almazán ha adoptat davant dels diputats del 

General —esperonats per Joan Faixat, en la seva tercera anada consecutiva al 
                                                 
60. AMGI, MAM 214, fol. [173]r-[175]v (18.XI.1611). Tenim notícia del sèquit del comissari a 
través, per exemple, de la carta al virrei de 24.XII.1611 que transcriurem tot seguit. 
61. Vegeu ibidem, fol. 137v (18.XI.1611), la deliberació d’enviar-lo, adoptada pels jurats i els 
adjunts de privilegis.  
62. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, una carta de 12.I.1612 de Joan Faixat 
informa sobre aquesta inoportuna vicissitud de salut.  
63. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 28.XI.1611 a Joan Faixat. Els seus 
col·legues i els adjunts de privilegis li donen permís per tornar a Girona el dia de Sant Nicolau, 
però no pas per clausurar la seva missió: “Sempre y quan<t> vostra mercè haurà assentats los 
negocis de la exequció y de la causa del quint se aporta en la Audiència ab bona forma que 
convinga a esta ciutat, conforme vostra mercè assenyala ab dita sa carta, y aporterà orde que 
se’n vagen los officials que estan assí vexant-nos per occasió de dit quint, que aleshores se’n 
porà vostra mercè tornar; y si per lo die de Sant Nicholau vostra mercè volrà venir per fer 
nominació porà, arribant assí lo die antes, que aprés se determinarà lo fahedor aquí”. AMGI, 
MAM 214, fol. 142r-149r, certifica la presència de Joan Faixat a Girona el 6.XII.1611, almenys 
fins al dia 9.  
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cap i casal64— un compromís molt valuós: el de vetllar per la suspensió dels 

procediments de constrenyiment per raó dels quints en relació a les poblacions 

catalanes que hagin pretès en seu jurisdiccional estar-ne exemptes. La 

inquietud és: amb quina celeritat es materialitzarà aital compromís? Permetrà 

neutralitzar les subhastes dels béns que el comissari Francesc de Calesanç ja 

ha inventariat a Girona, programades per a després de les festes 

nadalenques65? Els jurats tanquen el seu exercici anual amb aquests i altres 

interrogants oberts. Lleguen a llurs successors unes detallades orientacions de 

com han encarrilat el controvertit dossier fiscal. L’han encarrilat, sí, però caldrà 

estar desvetllat i aplicar totes les prevencions del món per a què tingui un 

desenllaç satisfactori66. 

 

El dia de Ninou de 1612 és elegit un nou equip d’edils que, en qüestió de dies, 

topa amb un sever contratemps. La paraula donada pel virrei no és respectada 

i Francesc de Calesanç reprèn els procediments de constrenyiment a Girona. 

Joan Faixat, desprovist de la condició de jurat —ara com a mer síndic— és 
                                                 
64. Ibidem, durant la segona desena de desembre consta que Joan Faixat és novament absent 
de Girona. Sabem fefaentment que el 22.XII.1611 ha tornat a casa (fol. 152r). El 23.XII (fol. 
152v-153r) els jurats i l’adjunció de privilegis li paguen cinquanta-nou lliures, tretze sous i nou 
diners, bàsicament per ses dietes i despeses assumides a Barcelona entorn del dossier dels 
quints “per la segona y tercera vegades és anat en dita ciutat de Barcelona”; cinc lliures i mitja 
se li satisfan en concepte del vestit de dol de baieta de son criat. Simultàniament se li paga al 
notari Salvi Fàbrega el salari d’unes requestes que ha copiat per a Girona, les quals haurien 
estat presentades en son poder de part dels diputats al comissari Francesc de Calasanç. En 
definitiva, Faixat ha aconseguit atreure una certa atenció del consistori del General. 
65. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 24.XII.1611 al lloctinent general: “Molt 
temps ha que Francesch Calesans, comissari de l’Offici de mestre racional, ha estat y està 
encara de present ab nottari y porter en la present ciutat, ab moltes costes y despeses que 
sustenim assí, vaxats y oprimits, per la executió se fa, contravenint com vostra excel·lència sap, 
a les constitutions, usatges y drets de la pàtria, y perquè tenim entès que (sic, per) nostre 
coniurat, qui ha residit en eixa ciutat per nostre orde per donar queixa y clamor a vostra 
excel·lència de dits procehiments que executivament se són fets y fan per occasió del quint de 
les impositions que demana lo rey nostre senyor, ha fet mercè vostra excel·lència a esta ciutat 
y a les demés universitats de Cathalunya, ab la resposta que ha feta a la embaxada dels 
deputats del present Principat a 19 del corrent, dihent que no·s procehiria en dites causes 
exequutivament, la qual merçè havem rebuda per part d’esta ciutat ab molta voluntat, y restam 
obligats com a faels vassalls servir a sa magestat y a vostra excel·lència, suplicant al senyor 
done a vostra excel·lència molt bones Pasqües, y sie de son servey manar que los dits officials 
cessen y no passen més avant en dita executió que primer no sie oïda esta part de la ciutat en 
la dita causa, com ja se és suplicat, que serà redimir-la de la oppressió en què està, perquè dit 
comissari ha dit estarà assí tots los dies feriats y aprés de passats procehirà en vendre los 
béns inventariats, y axí crehem ho farà si per vostra excel·lència no [h]y ere provehit dins dit 
temps dels feriats, que està ciutat ne rebrà molt singular mercè”. 
66. AMGI, I.1.3.1.1 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 1—, testament dels jurats de 1611.  
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comissionat per prosseguir les seves actuacions de l’any precedent a 

Barcelona67. Amb una línia de gestió continuïsta, d’una banda, però no 

desprovista de retocs. Els flamants jurats i diversos juristes que els han 

assessorat volen deixar llur empremta en l’estratègia municipal68. En quin 

sentit? Visiblement atents al fet que la provisió de sobreseïment de l’execució 

per les penes dels mandats dels quints no prospera per malaltia del relator 

Puigmitjà, els nous dirigents plantegen la possibilitat de fer un pas enrera en el 

camí del litigi: aquest consistiria en retornar de la Reial Audiència a l'Ofici del 

mestre racional i instar davant d’aquest darrer la petició del sobreseïment. Al 

cap i casal, els advocats Fontanella i Boix, sondejats per Faixat, informen 

desfavorablement —i a la pràctica bloquen— tal canvi d'estratègia, 

fonamentant-se sobretot en tres riscos: a) perjudicar la causa ja evocada a la 

més alta instància jurisdiccional del país, en la qual el fisc regi s’ha implicat; b) 

que l’Ofici del mestre racional no concedeixi la mesura anhelada, cosa molt 

versemblant; c) que els diputats del General es puguin sentir desorientats o 

directament menystinguts, i es desentenguin de seguir pressionant a favor de 

Girona69. Atenir-se a aquests criteris implica forçosament seguir esperant, 

almenys pel que fa a tràmits per la via de justícia? No, a partir del moment que 

Jaume Puigmitjà ha recuperat la salut durant el període nadalenc. Ara 

l'absència que preocupa és la de l'advocat fiscal patrimonial Jeroni Astor, 

indispensable per al progrés del procés. Per sort, Joan Magarola és nomenat 

amb celeritat per subrogar-se en les seves funcions a instàncies de 

                                                 
67. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta credencial de 6.I.1612 per a Joan Faixat 
dirigida als consellers de Barcelona. AMGI, MAM 215, fol. 7v, deliberació de 7.I.1612 dels jurats 
i els adjunts de privilegis rubricant la quarta expedició consecutiva del notari al cap i casal.  
68. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 7.I.1612 a Joan Faixat: “Nosaltres, estant 
ab lo cuydado que és rahó asserca del negoci del quint, havem fet junctar alguns doctors, los 
quals nos han aconsellat que aquí se fes per part d’esta ciutat lo que està contengut en lo 
memorial va en part ab esta, y axí, al rebre d’esta, lo consulterà ab alguns advocats y, 
apparexent bé, farà lo contengut en ell encontinent, y aprés nos aviserà, que apunctant bé lo 
que fins assí s’és fet, ha apparegut tenien rahó que faltave fer lo contengut en dit memorial”.  
69. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.I.1612 de Joan Faixat als jurats 
gironins: "Yo he comunicat lo pensament y parer de vostres magnificències y dels senyors 
adiunts conforme lo memorial me tenen enviat, y no [h]u aconsellen per dos rahons. La una és 
perquè nos preiudicaríem en la causa de la Audiència, en la qual se tracta de no pagar quint ni 
donar compte de les inposicions en tot ni en part al rey (...) ni a sos officials, y lo fisch ha 
comparegut en la causa, y més que som segurs no sobreseurien are en lo Racional, y l'altre és 
que, essent-s'[h]i parats los deputats, no estaria bé se fes que primer no se'ls donàs rahó".  
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Fontanella70. Cal no perdre temps, cada dia que passa s’eleven els danys 

derivats del constrenyiment71. I, per la via dels contactes polítics, s’obtenen 

resultats poc esperançadors. Joan Faixat, en una visita al virrei per referir-li la 

difícil situació dels seus conciutadans, no obté d’ell més que "molt bones y 

blandes paraules" i la promesa d’una resposta més concreta en el futur72. Res 

de tangible, per tant, per aquesta banda. Els consellers de Barcelona, de 

moment indemnes de l’ofensiva d’exacció dels quints, tampoc mostren un 

interès ferm per mobilitzar-se a favor de les demés ciutats i les viles de 

Catalunya que es consideren a si mateixes exemptes de la gravosa punció 

fiscal monàrquica: “par-me ho prenen ab molt poca calor73”. I els diputats, 

relativament més activats, de moment prioritzen altres dossiers —"estan ab 

moltes ocupacions de altres negossis74"— i eviten abocar-se decididament 

sobre el que protagonitza el nostre discurs75. Empren una tàctica dilatòria o de 

distracció que els reporta resultats òptims, consistent en demanar als síndics 

dels municipis en dificultat que aportin més documents; en concret, algun de 

dificilíssima obtenció, com és ara la carta règia de 1608 mitjançant la qual 

Tortosa s’ha vist alliberada durant almenys tres anys de les visites dels 

                                                 
70. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [5]v, provisió de 13.I.1612 d’una suplicació signada per Joan 
Pere Fontanella a fi de què es nomeni un substitut a Astor: “Lo síndic de la ciutat de Gerona ha 
molts mesos que insta un sobresehiment en la causa de redditió de comptes y solutió de quint 
que aporta en la Real Audiència, contra lo procurador fiscal patrimonial, a relació del magnífic 
misser Jaume Puigmijà, que fins vuy no s’és pogut obtenir, en gran dany y detriment de dita 
ciutat, qui té allí los officials que li fan grandíssim guasto (sic). Supplica per·ço a vostra 
excel·lència humilment sia de son real servey manar que, ab la promptitut y celeritat que 
requereix la subiecta matèria, sia dita causa despedida y per la infirmitat del magnífich misser 
Hierònim Astor advocat fiscal patrimonial sia manat anomenar algun magnífic doctor de la 
matexa sala qui puga en dit nom entrevenir en dita causa, lo real offici etc. Et licet etc.” Com 
hem dit al text, el virrei nomenarà Magarola.  
71. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, el 12.I.1612 Joan Faixat lamenta en una 
carta als jurats de Girona que el comissari del mestre racional segueixi assetjant l'administració 
municipal des de diverses bandes, i refereix que al giponer Bernat Vidal, arrendatari de les 
imposicions de la carn i d’altres productes, li han estat embargats béns per segon cop.  
72. Ibidem.  
73. Ibidem. 
74. Ibidem. 
75. Aparentment els diputats han estat —i segueixen— concentrant llurs energies en protestar 
perquè la dignitat de mestre escola de Lleida ha estat proveïda en un home que no és català, 
en programar el dol per la mort de la reina Margarida, en discutir amb el braç militar si la 
prohibició de festes que s'ha decretat ha de comportar l'anul·lació d'un torneig a Barcelona, en 
fer valdre una sentència contra els pares inquisidors declarada al Reial Consell de Catalunya... 
Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 15-40 (octubre 1611-març 1612). 
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comissaris del lloctinent del mestre racional76. Per què qualifiquem aital carta 

com a “de dificilíssima obtenció”? Molt senzill, cada ciutat i vila catalana, 

sobretot després de la sort viscuda per Figueres i de l’emulació —infructuosa—

per part d’altres del seu cas77, es tem que l’única salvació enfront de l’aparell 

virregnal pot venir per la via de la singularitat total78. Qualsevulla xarxa de 

solidaritat horitzontal es percep com una amenaça de diluir i, conseqüentment, 

arruïnar els arguments de la pretesa exempció pròpia. A menys que sigui 

coordinada des d’una instància d’àmbit superior, és a dir provincial, i a partir 

d’uns fonaments jurídics i polítics comuns. En aquesta línia, la Diputació 

sospesa tímidament una iniciativa: enviar al rei un segon ambaixador ad hoc, 

                                                 
76. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de Joan Faixat de 12.I.1612: "Me 
digueren convenia yo los [h]agués còpia de la letra que alcansà la ciutat de Tortosa de sa 
magestat en l'any 1608". Al principi del present capítol hem apuntat a grans trets la cronologia 
dels primers moviments de Tortosa en relació als quints. 
77. Donem fe que aquesta emulació es projectarà molt enllà de la dècada de 1610, durarà molts 
lustres. A tall d’exemple, citem un memorial polític que l’advocat gironí Pau Escura redactaria el 
1633 per enviar a la cort —vegeu infra— o el fet que el municipi de Barcelona inclouria la 
conclusió de 1611 sobre els quints figuerencs en la documentació a expedir al virrei a Perpinyà, 
la tardor de 1634 —Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 1999, p. 567 i 1676 (31.X.1634). 
78. El cas de Tortosa és molt il·lustratiu de la recerca d’aquesta singularitat. ACBEB, 
Correspondència de Tortosa, vol. 10 (CT), fol. 39v-43v, les instruccions de 31.VIII.1612 a 
l’advocat Jaume Magre i Tolrà, ja referides, reflecteixen una preocupació obsessiva —
esmentada almenys quatre vegades— per subratllar els elements favorables que la ciutat de 
l’Ebre té i els seus èmuls no, bàsicament els costums del comte Ramon Berenguer IV i les 
gestions efectuades autònomament a Madrid el 1608 —en canvi, els privilegis de Pere el 
Cerimoniós de 1357 hi són presentats com a quelcom molt comú. Segons els dirigents 
tortosins, la pèrdua del favor de Felip II (III) en el dossier dels quints —a l’apartat IV.1.1.1 hem 
parlat de la revocació d’una carta de sobreseïment condicionat— hauria obeït a la pressió dels 
èmuls en qüestió: “La causa de la revocatió de dita lletra [règia ] és estada que aprés que 
Tortosa hague alcansat ab sa diligència y bona justícia la dita primera carta, totes les 
universitats reals que·s veyen vexades per lo mestre rational acudiren a cort y no sabien treure 
sinó la lletra de Tortosa, sens fer les diligències que Tortosa féu, y són anades sempre dites 
universitats insistint en la lletra de Tortosa, pretenent totes haver-la de haver com la hagué 
Tortosa, no differentiant la causa perquè Tortosa podia haver més que elles, y és esta la causa 
que ha mogut als del Concell [Suprem de la Corona d’Aragó] <h>a fer dita revocatió.” (fol. 41v-
42r). Un efecte ineludible de l’anhel de singularitat seria el secretisme i l’ocultació de dades 
entre alguns municipis, abocats a negociacions competitives i no pas cooperatives, com es 
llegeix a ACSG, vol. 515 (CR), carta de 18.III.1625 de Pere Giscafré als paers de Cervera: “Se 
informen dels serveys y gastos ha fets Cervera per son rey, que jo fins assí no he pogut saber 
en virtut de què y per quines coses ho [h]an alcansat algunes universitats.” Aventurem que a la 
capital segarrenca no li hauria de costar obtenir filtracions i informacions sobre altres municipis 
de Catalunya: el Jaume Magre que havia procurat pels interessos de Tortosa a la cort era 
cerverí d’origen —ACA, CA, lligall 271, ítem 104, una consulta del Consejo Supremo de la 
Corona de Aragón de 11.VIII.1618 permet contextualitzar aquest prevere i graduat en dret 
canònic, encaminat a un “assiento de capellán de la real capilla de Aragón”. 
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que s'uneixi al que ha estat tramès poques setmanes abans79. Tanmateix, els 

personalismes no conviden a confiar en la seva viabilitat80. Municipis 

directament afectats com Girona tenen, malgrat tot, ganes de creure en el 

projecte, i es pregunten com poden coadjuvar-hi —si s’escau, trametent a la 

cort un sol·licitador del sol·licitador81.  

 

Davant del panorama que estem dibuixant, no pot sorprendre a ningú que el 

síndic Joan Faixat es lamenti, amb una certa desesperació, per la dissort dels 

edils gironins i de tots els seus conciutadans:  

 
“Estas cosas van tant a pler [a poc a poc] en tots los tribunals de per assí, y per ma 

condició és una molt viva pena y passió de ànimo, que a ma salut danya molt, veure la 

pena que tenen vostres mercès de tenir aquí los officials qui vexan la ciutat y no poder-ho 

yo remediar”.  

 

L'home, tanmateix, no està enfonsat, sinó amb una gran determinació de seguir 

lluitant: 

 
“Nostre Senyor ubrirà algun camí bo, que si en estas coses y excessos de exeqücions 

perdem, en altres sobre les matexes coses guanyarem, per via de greuges a son temps o 

altrament (...), lo que per mon parer dich és que no desmayem per res, a más fortuna 

[tempesta] más veles, majors treballs han tingut nostros passats.”82 

 

                                                 
79. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 15: Francesc de Pau i de Rocabertí 
havia partit el 23.IX.1611 per transmetre a la cort diverses queixes de la Diputació i la ciutat de 
Barcelona en relació a certes actuacions de la Inquisició a Catalunya.  
80. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.I.1612 de Joan Faixat: “Ay (i. e. 
Hi ha) parers que convindria se fes embaxada de un cavaller y de un jurista, y no apar bé que, 
essent allí don Francisco de Pau en la cort com embaxador de la Diputació, se fahés 
embaxada a sa magestat de altre cavaller que anàs allí, ni tanpoc apar bé que [h]y vage iurista, 
per no agradar-se lo rey de tergiversacions sinó de llanesa entendre lo fet; altres diuhen lo 
contrari; en coses de embaxades hi ha segones intensions...”. Aquest document resulta 
terriblement il·lustratiu de la mala reputació dels advocats en certs cercles a l'edat moderna. 
81. AMGI, Ordinacions dels jurats, carta de 16.I.1612 a Joan Feixat: “També nos aviserà si los 
deputats han presa una resolució de enviar ab embaxadós los papés a sa magestad aserca 
d’estos negocis del quint o si’ls enviaran a don Francisco de Pau, lur embaxador qu·és ja en 
cort, y si convindria que esta ciutat enviàs en cort alguna persona per solicitar allí a la persona 
o persones enviaran dits senyos deputats, perquè ab maior cuydado y prestesa se pugués fer 
dit negoci, vistes les oppressions y vexacions tant grans que·ns fan.” 
82. Aquesta cita i la precedent corresponen ambdues a la prolixa carta de Joan Faixat de 
12.I.1612 repetidament citada.  
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Aquests ànims de ben segur encoratgen els jurats de Girona. A ells, tanmateix, 

el que els cal són fets i no pas paraules. Els fets, degudament encadenats, 

arriben molt aviat, a partir de mitjan gener de 1612, en un hàbil impuls a dues 

bandes, ben articulat a través d’una correspondència fluïda: els dirigents 

gironins buscaran desfer-se amb murrieria del comissari del lloctinent del 

mestre racional; l’equip jurídic de confiança a Barcelona apretarà fort per la via 

jurisdiccional. Vegem-ho de prop. 

 

A. L’impuls gironí. D’una banda, els jurats i els adjunts de privilegis orquestren 

minuciosament una operació per alliberar-se de Francesc de Calesanç i el 

notari i el porter que l’assisteixen; el pes de tenir-los durant dos mesos a Girona 

ha esdevingut insuportable. La tal operació passa inevitablement per no 

esperar més l’anhelat sobreseïment —que, segons tenen entès, està pendent 

d’una directriu del rei en persona, que pot trigar a dictar-se— i pagar-li al 

comissari les despeses dels actes de constrenyiment que ha estat realitzant. 

Els gironins ho assumeixen; i també constaten que hi pot haver un mecanisme 

imaginatiu per evitar la consumació d’algunes execucions encara en curs, 

subhastes de béns ja inventariats, etc. Simplement caldria assegurar que 

cadascun dels arrendataris de les imposicions municipals amenaçats de 

constrenyiment tingués molt a mà, a casa seva, la quantitat exacta de diner 

líquid corresponent a la seva quota del cost de les dietes i despeses meritades 

per Calesanç; així, quan aquest anés fent la seva ronda en via executiva, 

l’anirien satisfent de les tals dietes i despeses, sense donar-ne lloc a cap de 

nova; i el síndic i el secretari municipals aixecarien acta pública i protestarien 

de cadascun d’aquests actes de solució, per enriquir el dossier d’un greuge que 

es presentaria a les Corts a venir. Els gironins consulten obertament aquest 

modus procedendi amb el seu síndic i els advocats que es troben a Barcelona 

a través d’un missatger ad hoc. Val a dir que no hi estan pas encaparrats. 

Conscients de llur desorientació i manca de preparació, estan disposats a 

renunciar-hi i a no interferir en les actuacions corrents del comissari executor. 

Ara bé, només si Fontanella els en justifica la conveniència amb motius 
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poderosos83. En el fons, els dirigents locals tenen la convicció de què, amb una 

mica de mà esquerra i un pessic de sort, engruixiran les files dels municipis que 

també han patit constrenyiment i d’on els executors han marxat sense ni 

cobrar-ne les despeses84.  

B. L’impuls barceloní. L’equip jurídic del municipi gironí al cap i casal opta 

d’entrada per formalitzar les actuacions dels jurats amb Calesanç, i buscar-los 

l’aval de l’Ofici del mestre racional. El cap i els assessors del dit Ofici s’avenen 

al tracte de concedir-lo amb una doble condició: naturalment, que es paguin les 

despeses meritades per les gestions de l’executor; addicionalment, que els 

edils de Girona es comprometin a presentar-los, en un termini breu que no pot 

ultrapassar els trenta dies, totes les al·legacions que tindran sobre els quints85.  

 

                                                 
83. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 16.I.1612 a Joan Faixat: “[Els jurats i 
adjunts de privilegis hem resolt] que se enviàs un peó per aportar esta (i. e. aquesta carta) per 
consultar ab vostra mercè y ab los advocats té esta ciutat aquí si·ns aconsellarien y convindria 
que esta ciutat procuràs de què lo comissari qui està assí per exequtar-nos aserca del quint se 
n’anàs y paràs la exequció pagant-li nosaltres les despeses fetes fins assí, tenint est orde 
aserca de la paga se faria, ço és, que anant ell en casa dels arrendadós per fer vèndrer los 
béns té inventariats, que trobàs allí alguna summa de diner que fos justament lo que se’ls 
deuria per les dietas y gastos que fins assí se’ls serien deguts, y lo sýndich d’esta ciutat ab 
nostre secretari acudís allí per donar requestes y appel·lacions a dit comissari perquè no venés 
los mobles y que no se n’aportàs lo diner troberia, per constar com nosaltres no havem 
consentit en ninguna cosa y per poder-lo demanar aprés per greuges en Cort, perquè 
considerant, segons lo tenor de la carta de vostra mercè, que la provisió del sobresehiment 
no·s farà tant prest que no tingue sa excel·lència primer avís de sa magestat de la carta que diu 
vostra mercè ell y los senyors deputats li scriuran en resposta de la que·ls té enviada, y que 
serà cosa larga, y que haurà de estar assí lo dit comissari fins dita provisió sie feta és patir esta 
ciutat molts grans gastos, oppressions y inquietuts, maiorment havent dit comissari de vendre 
tots los mobles dels arrendadós, com és cert que vendrà vuy o despúsdemà, y que són grans 
treballs y occasió de perdre’n alguns, y axí volríem primer, ans de resoldre’ns en ninguna cosa, 
entendre lo parer de vostra mercè y dels dits advocats, an els quals per part nostre los 
encomenerà est negoci, y si acàs ells aconsellaven que no deguéssem despadir dits officials, 
sinó que se estiguessen assí y que haguéssem de patir, que scriguessen les rahons per <h>ont 
se funderan en assò largament, perquè desijam acertar, y, si venen dits mobles inventeriats, 
qu·és lo que tenim a fer assí, y assò serà en cas a vostres mercès los apparagués que dita 
ciutat no·ls hagués de despedir, [insert. marg. sin. y assò diem per trobar-nos perduts y 
confussos aserca del que havem de fer], y per lo mateix peó ab prestesa serà servit vostra 
mercè avisar-nos ab tota punctualitat”. 
84. Ibidem: “Avisi-nos com han fet les altres universitats que han patides despeses y no les han 
encara pagades, y los officials se’n són anats de allí sense ésser pagats.” 
85. ACA, RP, MR, vol. 771, fol. [1]r (19.I.1612). Pedro de Vilanova es reuneix amb uns 
assessors perquè li aconsellin què fer en relació a l'execució que Calesanç està fent a Girona, 
"per quant los de dita ciutat de Gerona, digué dit senyor lochtinent, se offerien pagar les 
despeses de dita execució y que se'n tornasen los officials y los donasen als de dita ciutat 
alguns vint dies o un mes de temps per a donar rahó al present offici". Els assessors informen 
favorablement la petició dels gironins. 
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A Girona s’accepta tàcitament el tracte en qüestió. Així, es permet que 

Francesc de Calesanç i els seus sequaços s’emparin motu proprio i de manera 

forçada d’un total de tres-centes cinquanta-set lliures i escaig de mà dels 

arrendataris de les imposicions municipals. Simplement se’ls presenten les 

oportunes protestes formals en totes i cadascuna de les actuacions, així queda 

constància dels drets pretesament vulnerats. La solució imaginativa de tenir-los 

diners preparats en algunes cases per evitar un grau més violent de 

constrenyiments és evident que s’ha esbullat. El comissari marxa de la ciutat el 

24 de gener86. 

 

Joan Faixat i els advocats de Barcelona, mentrestant, preparen dòcilment els 

arguments per informar l’Ofici del mestre racional? De cap manera. No 

renuncien a prosseguir per la via de la Reial Audiència. El 23 de gener hi 

presenten —i aconsegueixen fer incorporar al procés— una nova suplicació 

demanant que es proveeixi el sobreseïment dels processos de constrenyiment 

contra la ciutat de l’Onyar. La fonamenten jurídicament, de forma més completa 

que mai, sobre dues bases: rebatre l’acusació d’estar en contumàcia, i requerir 

la preceptiva cognició de causa perquè no es pugui considerar que hi ha expoli 

per part de l’aparell regi. I la salpebren, a instàncies dels jurats, amb una 

dramatització dels odiats processos executius —“que assolen, perden, 

destrueixen, arruïnen Girona”87. Un primer text o esborrany, de la mà de 

Fontanella, havia estat jutjat com a massa fred i tècnic pels seus clients88. Uns 

clients que no trigaran en aplaudir el document de síntesi i el seu resultat89. I 

aprovaran la iniciativa dels advocats a Barcelona d’articular en el procés —i. e. 

                                                 
86. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, una carta de 30.I.1612 a Joan Faixat permet 
resseguir els esdeveniments dels darrers dies de Francesc de Calesanç i els seus a Girona.  
87. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [7]r-v. Transcrivim aquesta suplicació en annexe al final del 
capítol. 
88. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 16.I.1612 a Joan Faixat: “Assí apparexia 
que vostra mercè donàs una suplicació en Consell narrant y exegerant totes les oppressions y 
vexacions que·ns són estades fetes y nos fan ara de present per commoure que·s fasse la 
provisió del sobresehiment ab prestesa, que la que vostra mercè ha donada, que·ns ha enviada 
ab dita sa carta, apar és curta, per parlar ab paraules generals”.  
89. Ibidem, carta de 30.I.1612 a Joan Faixat: “Tenim rebuda la de vostra mercè juntament ab la 
còpia de la suplicació té vostra mercè presentada a 23 del corrent y, vist lo en ellas contengut, 
nos ha apparegut molt bé, y nos som alegrats que lo negoci se comense de assentar ab 
benignitat y que no·s procehesca ab tanta rigor com se feya”.  
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presentar al relator tots els arguments de dret de forma minuciosa, en un format 

que condueixi a la producció de les proves testifical, documental, etc. Hi 

formularan dues soles reserves: a) manifestaran el desig de comprovar 

l’esborrany dels articles fontanellans per, si s’escau, poder-los completar90; b) 

preguntaran si concentrar-se en articular i preparar declaracions de testimonis 

no pot estimular el fisc regi a batallar encara més fort que abans perquè no es 

proveeixi el tan anhelat sobreseïment a favor de Girona? I no afeblirà la 

capacitat municipal de resistir davant eventuals visites futures d’altres 

comissaris de l’Ofici del mestre racional91? 

 

Aquests temors i recels no impedeixen als jurats gironins sentir-se molt ben 

protegits sota l’ègida de Joan Pere Fontanella, i també de Pere Boix, raó per la 

qual condueixen el Consell General ciutadà a estrènyer, el 25 de gener, els 

vincles professionals amb ells. A través d’un aconductament vitalici i motivat pel 

valor demostrat en els serveis prestats, en el cas de Fontanella; amb Boix, en 

canvi, s’omet un compromís temporal tan generós i se l’acondueix com a gironí 

d’origen i perquè es té confiança de les capacitats que pot desplegar en 

l’avenir. Ho llegim en les cartes on se’ls comunica respectivament la 

consolidació de llur contracte amb la ciutat:  
 

“Esta és sols per fer entendre a vostra mercè com lo Consell General d’esta ciutat, 

considerant quant a las veres ha servit y serveix y emprèn vostra mercè los negocis d’ella, 

ha confirmat a vostra mercè per advocat d’ella, que serà durant la vida de vostra mercè, 

ab lo selari acostumat de 10 lliures quiscun any, y axí confiam vostra mercè persevererà 

en servir-la, com bé té acostumat, a qui Déu guarde, com pot y se suplique”. 

 

“Esta és sols per fer entendre a vostra mercè com lo Consell General de la present ciutat, 

entenent les bones pars y doctrina de vostra mercè y per ser fill de aquella, y com a tal 
                                                 
90. Ibidem: “En lo que diu vostra mercè que vol articular en la causa del quint , provar y produir 
los actes y fornir lo procés nos appar bé”. però tindrem per assertat que, havent mirat lo senyor 
misser Fontanella lo borrador dels articles, antes de fer-los provehir vostra mercè los enviàs 
assí per veure aquells, y, vistos, los torneríam enviar aquí perquè si [h]y faltava alguna cosa la 
poguéssem assí afegir”.  
91. Ibidem: “[Faixat, vostra mercè] mire si [hi] ha inconvenient algú que, estant lo procés a viso 
per fer la provisió del sobresehiment y no essent feta aquella que·s presenten articles i·s reben 
testimonis que apar serà dar corda al procurador fiscal perquè no·s fasse dita provisió ab la 
prestesa desijam y aprés, si los officials tornen assí y volem insistir en dita provisió del 
sobresehiment, com és rahó, no se perdan un punt nin·ns aparten en demanar aquella.” 
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dessigerà servir-la, ha lensat mà de vostra mercè per advocar-la, ab lo salari acostumat de 

10 lliures per quiscun any, y axí confiam vostra mercè acceptarà dita advocatió y pendrà 

los negosis de dita ciutat ab lo farvor convé, a qui Déu guarde, com pot y se suplique”92. 

 

A Fontanella no li ha calgut rebre aquesta notificació oficial per mantenir 

l’impuls en la causa dels quints exigits a Girona, ádhuc per intensificar la seva 

ofensiva per la via jurisdiccional. El dia 29 de gener —només sis dies després 

de presentar la suplicació ja vista on s’instava el sobreseïment dels 

constrenyiments—, ja fa presentar —i veu admès— a l’Audiència l’articulat, 

prou extens, estructurat en trenta-quatre punts o capites, on defensa 

jurídicament la justícia del municipi. Ho fa totalment aliè al desig dels jurats —

que encara no se li han declarat— d’intervenir, o almenys de ser consultats, en 

la confecció del document. Val a dir que els edils, força tossuts, no s’estaran de 

suggerir-hi addicions força dies més tard93. Vegem tot seguit, resumidament, 

com es descabdella l’articulat fontanellà, on entenem es poden distingir dos 

grans blocs argumentals:  

[Bloc 1] a) la introducció declara que és un text concebut per fonamentar, 

a major cautela, la vehement petició de sobreseïment de l’execució que 

ha patit Girona en relació a la cinquena part de les seves imposicions; 

nogensmenys també pot resultar útil en moments processals ulteriors; b) 

tot seguit (cap. 1), s’explicita formalment l’objecte de l’articulat, que és 

negar acció al fisc regi per exigir els tals quints a la ciutat de l’Onyar i/o 

per constrenyir-la en relació a aquests; c) el primer argument que 

s’esbossa per fonamentar aquest refús (cap. 2) és la falta d’una base 

legitimadora de l’exacció dels quints en dret comú o dret general de 

Catalunya; d) a major cautela (cap. 3-6), en el cas concret de Girona, 

aital exacció és injustificable donada l’amplitud dels privilegis regis 

impetrats per la ciutat, juntament amb altres poblacions de Catalunya —

com succeeix amb el privilegi de 4 de març de 1357 ja comentat94— o de 

                                                 
92. Ibidem, cartes de 30.I.1612 a Joan Pere Fontanella i Pere Boix respectivament.  
93. Ibidem, carta de 6.II.1612 a Joan Faixat, on li envien un llistat de modificacions o afegitons a 
l’articulat que no s’ha conservat. 
94. Al cap. 4 s’anuncia l’exhibició de cauteles que demostren l’aportació de Girona al donatiu de 
setanta mil lliures ofert a Pere III en el marc del Parlament de Lleida del referit 1357. Al cap. 5 
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forma exclusiva —privilegi de l’infant Joan de 19 de novembre de 

138695—; tals preceptes —no se n’ha localitzat cap altre d’adient96— 

s’entén haurien consagrat al Principat certs espais municipals 

completament autònoms respecte la corona en els àmbits fiscal i 

financer; e) en el cas gironí, la praxi observada al llarg de dos-cents 

cinquanta anys ha demostrat i corroborat la nul·la interferència de la 

monarquia en els comptes i en el règim de les imposicions municipals i 

també la seva nul·la apropiació, ni que sigui parcial, dels fruits derivats 

d’aquestes (cap. 7-11);  

[Bloc 2] f) d’ara endavant l’articulat s’orienta, més que al fonament de 

l’exacció dels quints a Girona per part de la monarquia, a rebatre la 

justícia i els mecanismes del constrenyiment de què la ciutat ha estat 

objecte per no haver-los satisfet —ni haver donat lloc a l’avenç del 

procés fiscal per via ordinària—; el fet que el deute no hagi estat objecte 

de liquidació i que s’hagi instat una execució sense citació de part ni 

cognició de causa són els primers elements adduïts (cap. 12-15), en una 

ofensiva per col·locar les garanties processals consagrades a Catalunya 

—el per directum ja present en l’usatge Alium namque— per sobre dels 

privilegis d’executorietat dels crèdits fiscals —sintetitzats en el que 

s’anomena l’actuació manu plena; g) es contesta que Girona hagi pogut 

ser executada sia per raó d’un pretès deute del quint sia per la clàusula 

penal de cinc-cents ducats imposada en no haver obeït els manaments 

de presentar els seus comptes a l’Ofici del mestre racional (cap. 16); es 

nega que hi hagi hagut contumàcia en tal desobediència i omissió, puix 

                                                                                                                                               
s’aporta com a prova addicional de la participació de Girona en tal esforç fiscal —i del dret a 
gaudir-ne dels beneficis— una ordre del mateix Pere III dictada el 29.VII.1362 a les seves 
autoritats règies ordinàries a la ciutat de l’Onyar. La trobem transcrita a G. JULIOL (ed.), Llibre 
Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 
2001, p. 84-85.  
95. C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2000, p. 563-567. 
96. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, una carta de 17.X.1611 al jurat desplaçat a 
Barcelona Joan Feixat ja hauria advertit que altres disposicions règies del segle XIV no 
donaven cobertura jurídica a l’autonomia plena del fisc municipal gironí en relació a la corona: 
“Los demés privilegis de les imposicions concedits per los senyors reys en Pere y Martý havem 
mirats y ningú d’ells són al propòsit, sinó són los que ja vostra mercè té aquí (i. e. a 
Barcelona).”  
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Girona ha raonat la seva posició, davant la Reial Audiència (cap. 17-18); 

h) malgrat tot això, l’Ofici del mestre racional, amb una legitimitat privada 

de fonament explícit en les constitucions de Catalunya (cap. 20), ha 

impulsat dues grans sèries d’actes de constrenyiment contra el municipi i 

els seus ciutadans —capitanejats per Burell i Calesanç— (cap. 21-23), 

extremadament gravosos —els seus danys es quantifiquen en més de 

vuit-centes lliures, sense els corresponents interessos— (cap. 24) i 

atemptatoris contra la causa judicial en curs (cap. 19 i 26); unes sèries 

d’actes que han de ser anul·lades i revocades, i a Girona li escau un 

rescabalament dels efectes que n’ha patit (cap. 25); i) no és versemblant 

que Felip II (III) hagi conegut ni permès aquest gènere d’actes contra els 

seus fidels vassalls (cap. 27); uns vassalls que —la recta final de 

l’articulat s’orienta a criteris de mera oportunitat, ja esgrimits en altres 

comunicacions97—, per una part, han prestat tants serveis als seus 

predecessors al llarg de la història —s’apunten reiterats i costosos 

suports militars a les places fortes de Perpinyà i Roses (cap. 28) o la 

donació feta a Martí I l’any 1399 de la jurisdicció de vint-i-vuit termes de 

l’àrea circumdant de Girona prèviament redimits de llurs barons (cap. 29-

30)98 o el préstec de sis mil lliures barcelonines fet al propi Felip II (III) el 

160299 (cap. 32)—; uns vassalls que, d’altra banda, han d’assumir 

contínuament reparacions molt gravoses per les riuades del Ter i 

l’Onyar100 (cap. 28) i que, en cas d’haver de fer front als pagaments 

exigits en concepte de quints, veuran definitivament arruïnada llur ciutat 

(cap. 33); per la qual cosa, es suplica el sobreseïment del 

constrenyiment endegat, el rescabalament de les despeses que ha 

                                                 
97. Pensem, per exemple, en la carta de 14.XI.1610 al vicecanceller del Consell Suprem de la 
Corona d’Aragó referida a l’apartat IV.1.1.1.  
98. La capitulació de 16.I.1399 entre els jurats i el rei arran d’aquesta donació i la seva 
confirmació per part de Martí I es troben a G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona 
cit., p. 162-188. 
99. En parlem a l’apartat consagrat a Jaume Vives del capítol III.3. 
100. Naturalment ometen la part de narració que no els convé: que, des del segle XIV, la pressió 
demogràfica, juntament amb motivacions jurídico-polítiques i interessos, haurien empès Girona 
a una ocupació indiscriminada dels espais altament susceptibles de ser inundats, abans 
desocupats; A. RIBAS, Vulnerabilitat i adaptació al risc d’inundació a la ciutat de Girona: una 
perspectiva històrica, en “Estudi General” 13 (1993), p. 233-246, esp. p. 238-239, ho constata, 
tot denunciant la gran diferenciació social enfront del risc d’avinguda.  
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suposat i la declaració formal a favor de Girona de la seva exempció dels 

pretesos deures de presentar els comptes i de pagar el quint de les 

seves imposicions a l’aparell regi (cap. 34).  

 

A principis de febrer de 1612, sempre seguint l’impuls de l’equip jurídic de 

Girona a Barcelona —ara consolidat—, s’avança en la recerca de testimonis 

susceptibles de ser interrogats sobre alguns dels punts de l’articulat que 

acabem de sintetitzar, particularment els relatius a què des de temps 

immemorial a la ciutat de l’Onyar no se li han exigit quints ni n’ha pagat per part 

de l’aparell regi. Per evitar que es disparin les despeses del procés, s’opta per 

interrogar gironins instal·lats o desplaçats al cap i casal101. Ara bé, ens consta 

per documents molt més tardans que una sèrie d’altercats impediran el progrés 

de la instrucció102. 

 

Per la via política, mentrestant, hi ha hagut avenços? Si desplacem la nostra 

atenció a Girona veiem que sí, i de gran transcendència. Els jurats, aterrits per 

la possibilitat de rebre noves visites d’oficials o comissaris del lloctinent del 

mestre racional103, sotmeten al Consell General la proposta, ja consensuada 

amb la comissió municipal sobre privilegis i amb consultors, d’enviar una 

legació al rei, directament. L’assemblea hi dóna el seu vist-i-plau, sense 

precisar si l’ambaixada estarà formada per una o dues persones. Naturalment 

la seva missió —o llur missió, si són dos— serà demanar que qualsevulla 

execució relacionada amb l'afer dels quints sigui sobreseguda fins a les Corts a 

venir —una opció poc realista— o, com a mínim, fins que la Reial Audiència 

                                                 
101. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 13.II.1612 a Joan Faixat: “Ha·ns aparegut 
molt acertat lo últim pensament (...) que per aforar gastos farà deposar aquí lo senyor canonge 
Cella, mossèn Subirós, lo senyor Nadal y mossèn Joan Matxí, y tindrem també per acertat hi 
fasse vostra mercè deposar mossèn Ledó, qui és aquí, y los demés apparagués a vostra mercè 
que arribassen de assí aquí que fossen intel·ligens per dit negoci”. 
102. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [14]v, suplicació signada per Joan Pere Fontanella i Pere Boix 
proveïda el 19.XI.1630: “Aquesta part articulà en lo any 1612 y no pogué provar sos articles per 
altercats que [h]y ha [h]agut entre les parts, per·ço demana que sia manat al scrivà de la causa 
que despedesca compulsas per a provar dits articles.” 
103. AMGI, MAM 215, fol. 17, acta del Consell General de 25.I.1612: “Com se dupte que los dits 
comissaris no tornen prest y que no sie cosa llarga antes que no se obtindrà dita provisió de 
sobrecehiment, y que esta ciutat no patesca molts grans danys, interessos y despeses (...) lo 
que serà destruir, anichilar y prostrar-la per terra si de prompte no s'[h]i dóna remey...”. 
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hagi substanciat la causa104. L’interrogant és, finalment els diputats també 

envien algú a la cort105? Diverses incerteses en relació al tema acaben motivant 

que es cridi Joan Faixat a tornar amb urgència a les ribes de l’Onyar106. Hi 

refereix que els advocats Fontanella i Boix, de Barcelona estant, informen 

favorablement la iniciativa de l’ambaixada del Consell General gironí. I que, si 

un cas, abans de materialitzar-la, caldria esperar l’efecte de diverses gestions 

empreses pels diputats —sembla que finalment s’han activat, han intensificat 

llur pressió sobre el virrei, han convocat reunions d’advocats, preparen 

al·legacions jurídiques, etc.107 Què passarà amb el ciutadà Joan Raset de 

Bell·lloc i l'escrivà Jaume Campolier, ja elegits per fer l'anada a la cort, després 

de no pocs debats sobre el cost que tindria fer-la per duplicat108? La seva 

partença sembla imminent. Al darrer moment, però, no cal que es moguin de 

Girona. Perquè s’evidencia que les gestions redoblades dels diputats de 

Catalunya davant del virrei i llurs comunicacions per carta al monarca donen el 

fruit anhelat: el marquès d'Almazán es compromet —millor dit, es torna a 

comprometre— a blocar els procediments per la via executiva contra els 

municipis catalans que hagin instat una causa judicial en matèria de comptes i 

quints; es donarà una prioritat absoluta a la despedició de les tals causes109. 

 

A la vista d'això, és legítim sospitar que Joan Faixat ha estat excessivament 

crític quan ha escrit que la Diputació del General no es prenia massa 

seriosament el tema dels quints dels municipis catalans. El fet que el gironí 

Jeroni Raset i de Trullàs sigui oïdor reial110, pot haver estat determinant per 

desvetllar l’interès de la institució? Sí, des de la seva posició privilegiada pot 

                                                 
104. Ibidem, fol. 18.  
105. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 30.I.1612 a Joan Faixat. 
106. Ibidem, carta de 13.II.1612 a Faixat: “Ab la brevedad apparexerà a vostra mercè sie servit 
venir perquè estam parats ab la determinació de enviar en cort fins vostra mercè sie assí, per lo 
que vostra mercè nos assenyala ab sa carta”. AMGI, MAM 215, fol. 27, el 24.II.1612 tenim 
constància de què el síndic ha tornat a Girona. 
107. Ibidem, fol. 30r-32r, acta del Consell General de Girona de 2.III.1612.  
108. Ibidem, fol. 27, reunió dels jurats i l’adjunció de privilegis de 27.II.1612, i fol. 30r-32r, acta 
del Consell General de 2.III.1612 cit. 
109. Ens assabentem d'aquests compromisos adquirits pel virrei a través de l'acta del Consell 
General gironí de 2.III.1612 cit.  
110. Raset ha prestat son jurament com a oïdor el 1.VIII.1611, juntament amb la resta de 
membres del consistori de la Diputació del General del trienni de 1611-1614. Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 1.  
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haver donat un cop de mà als que condueixen les regnes de la ciutat de 

Girona. Bé mostra la seva capacitat de mobilització per a qüestions molt 

menors —que el toquen directament, cal dir-ho111.  

 

Després de l'ordre del marquès d’Almazán el 27 de febrer, la ciutat de Girona 

no torna a ser inquietada formalment en relació als seus comptes i als quints 

pretesament deguts a la corona fins al mes de juny, quan un porter de l’Ofici del 

mestre racional presenta nous manaments als jurats. En aquesta ocasió és 

l’escrivà del municipi Jaume Campolier qui fa una expedició a Barcelona, per 

suplicar al virrei que mantingui la paraula donada —compta amb la pressió dels 

diputats al darrera i, naturalment, la disponibilitat dels advocats aconduïts per 

informar sobre l’afer; a aquests, per cert, se’ls està intentant inocular una certa 

cultura de treball en equip112. Deduïm que les seves gestions conclouen 

existosament. Altrament, els jurats de 1612, en cloure llur mandat, no haurien 

pogut fer el balanç positiu que transmeten als successors: un balanç on 

exhibeixen el triomf del sobreseïment provisional dels mecanismes de 

constrenyiment; tenyit, això sí, d’una ombra de dramàtica gravetat —el dossier 

pot desvetllar-se i tenir conseqüències nefastes en qualsevol moment113. 

 

Després d’aquesta notícia, tenim un buit d’informació fins al juny de 1627. Un 

buit no pas degut a manca o a destrucció d’informació, sinó a una inactivitat 

total de l’afer dels quints de Girona. Com s'explica aquest lapse de quinze 

anys? Perquè, de fet, el 1612 el marquès d'Almazán només ha manat el 
                                                 
111. El 1613 l'oïdor Raset intervindrà decisivament perquè una causa sobre ell que la ciutat de 
Girona porta davant el consistori de la Diputació es resolgui amb la màxima celeritat: "[Raset] 
se donà molta pressa en la sua causa, de manera que per a divendres han assignat a 
sentència ab continuació de dias”. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 
18.XII.1613 de Joan Clascar als jurats de Girona. 
112. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes credencials i instruccions de 13.VI.1612 per 
a Jaume Campolier. AMGI, MAM 215, fol. 53r-v, el 6.VI.1612 els jurats i els adjunts de privilegis 
li han avançat vint-i-cinc lliures a compte de la seva anada a Barcelona. Una anada que, de fet, 
té com a objecte principal tractar sobre la contenció de jurisdiccions suscitada en el plet entre el 
municipi i el mostassà de Girona, d’una banda, i el capitol de la Seu, per altra part, en relació al 
dret pretès pel mostassà d’afinar i marcar amb el seu senyal els pesos emprats a l’establiment 
capitular de venda de carn i peix. Ens estenem sobre aquesta causa a l’apartat IV.5.1.1. 
113. AMGI, I.1.3.1.1 cit., testament dels jurats de 1612: “Ítem los fem entendre que [en] la causa 
del quint [h]avem alcansat sobreseÿment per lo consistori del patrimoni real pro tantum y que 
no·s descuyden, per ser cosa que tant importa a la present ciutat, que, sy ab llàgrimas los ho 
poguésam encaryr, [h]o faríem.” 
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sobreseïment provisional dels processos executius contra les ciutats i viles 

catalanes que tinguessin oberta una causa judicial sobre el polèmic gravamen, 

res de major transcendència. El plet que Girona té instat davant la Reial 

Audiència, no prospera —ni que sigui amb lentitud—? Sí, de forma accidentada 

—amb algun altercat entre el municipi i el fisc regi114, i adaptant-se a les 

incidències operatives del més alt tribunal català115—, fins que es perd, 

s’extravia.  

 

 

IV.1.3. La pèrdua providencial del procés i la seva reconstitució; la  
consegüent revifalla i l’abandonament de l’exacció 
 

Resulta que l’abril de 1616 el procés original és comunicat a Francesc Granja, 

un notari del procurador fiscal patrimonial, el qual no el restituirà a l'escrivà de 

la causa. Gràcies a aquest descuit —dolós? negligent?— providencial, 

perfectament documentat a través d’albarans i converses de les quals ens han 

pervingut testimonis116, successius equips de dirigents gironins podran 

governar a llarg de més d'una dècada sense preocupar-se seriosament pels 

quints. Durant aquests dos lustres i escaig, recordaran obertament almenys un 

parell de vegades, els anys 1620 i 1626, que estan amenaçats per la temuda 

exacció —cada dia més temuda perquè, amb el transcurs dels anys, s’han 

elevat les quantitats degudes i s’ha endurit el control i millorat l’eficàcia de la 

pressió fiscal sobre les sovint anàrquiques hisendes locals del Principat117.  

                                                 
114. N’hem parlat supra.  
115. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 21.X.1614 del síndic Narcís 
Fàbrega als jurats gironins: "En lo negoci del quint ha aparegut a misser Fontanella que no 
moguéssem cosa alguna perquè la Audiència, axí civil com criminal, se entén se porrogarà per 
dos mesos <h>o més”; el motiu de la suspensió d’activitats seria que els seus magistrats han 
de ser tramesos arreu de Catalunya per buscar suports en la lluita contra el bandidatge. 
116. Dues fonts ens assabenten de les vicissituds patides pel procés en qüestió: a) AMGI, 
Correspondència amb Barcelona, lligall 1, una carta de 27.VI.1630 del síndic Bartomeu Ripoll 
als jurats de Girona; b) AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [13]r i [13]v-[14]r, suplicació signada per 
Fontanella i Boix i proveïda el 21.X.1627 i relació del notari Jaume Ribes de 22.X.1627. 
117. Identificats amb la persona i les energies renovades de Pere d’Alòs, aquest enduriment i 
major eficàcia contribuirien a consolidar els quints com a pern del sosteniment de la Tresoreria 
reial catalana a mitjan dècada de 1620 —B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del sistema 
fisco-financer de la monarquia a Catalunya cit., p. 313. Com a testimoni d’arxiu del tal 
enduriment amb altres protagonistes ens fixem en la situació de Cervera a finals d’estiu de 
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D’una banda, en faran memòria l’any 1620 quan rebin notícia que els agents de 

l'Ofici del mestre racional han girat els seus ulls envers la ciutat de Barcelona, 

fins aleshores estàlvia, perquè lliuri els seus comptes de les imposicions 

rebudes els darrers anys118; a l’intuïtiu síndic de Girona no li escaparà la 

transcendència del fet, amb una frase —"han mogut gran vesper, ara se darà fi 

a las causas dels quints"119— que es pot interpretar de dues formes alternatives 

i contradictòries: a) o bé que el cap i casal, per interès propi, finalment 

s’abocarà amb fermesa sobre el controvertit dossier fiscal, i això beneficiarà 

altres localitats catalanes en una situació anàloga —potser amb el concurs 

d’una Diputació més desvetllada?120—; b) o bé que, si la monarquia s’ha atrevit 

amb la capital, a fortiori també actuarà contra poblacions menors i accelerarà la 

despedició de llurs causes pendents a la Reial Audiència.  

 

L’altra ocasió per al record dels quints a Girona mentre el seu procés judicial 

estigui extraviat es produirà a les portes de les Corts de 1626 i durant la 

celebració d'aquestes121 —recordem que en les de 1599 ja se n’havia discutit 

àmpliament. La ciutat de l’Onyar, seguint la tònica de les demés localitats del 
                                                                                                                                               
1625, quan la vila creu tenir guanyat el lloctinent del mestre racional a Catalunya i de sobte el 
veu eclipsat per l’arribada a Catalunya i el rigor de son superior, el marquès d’Aitona, mestre 
racional de la Corona d’Aragó —sobre la patrimonialització d’aquest càrrec en la nissaga 
d’Aitona des del segle XVI fins a la Nova Planta, P. MOLAS, Catalunya i la casa d’Àustria, 
Barcelona, Curial, 1996, p. 64. ACSG, vol. 515 (CR), carta de 18.III.1625 de Pere Giscafré als 
paers cerverins: “Los trebals nos crexen després de haver guanyada la voluntat del senyor don 
Guerau de Guardiola, ab la gana tenie de fer-nos mercè. Ara és aribat lo senyor marquès de 
Aytona, lo qual los més dies de juncta va al Rational, que disapte proppassat acudí al Rational 
y se publicà la sentèntia contra la ciutat de Vich en què pague lo quint de les inpossicions, y tot 
se fa en son nom, y he entès quant sentiment féu de la descortesia usà eixa vila ab sa 
senyoria, que passant per ella no se li féu ninguna cortesia en anar-hi lo síndic a besar les 
mans per part de la universitat. Fou notable descuyt y descortesia sabent lo quant nos podie 
aprofitar per nostra defensa. Confio, no obstant sie en Barcelona, cometrà lo asento de nostre 
negoti a son loctinent don Guerau de Guardiola, y no serà pocha jornada si s’alcanse, que lo 
negotiar ha de ésser de gràtia y no de justícia.”  
118. B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la monarquia a 
Catalunya cit., p. 307 i 315, valora com a tant transcendent el pas d’exigir el quint al cap i casal 
—amb el precedent de 1617 sobre la Llotja barcelonina— que entén obriria una fase nova de 
l’ofensiva fiscal règia. 
119. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.IX.1620 de Bartomeu Pont als 
jurats de Girona.  
120. Considerem significativa i prou eloqüent l’espai que els Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, vol. IV cit., p. 788 i s. (octubre de 1621) dediquen a operacions internes del Consell 
de Cent —amb Joan Pere Fontanella com a consultor extern— en relació a la campanya dels 
quints.  
121. Consagrem el capítol IV.8 del present treball a aquestes sessions de Corts i a la participació 
que hi té Girona. 
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braç reial122, maldarà amb totes les seves forces per trobar una sortida 

satisfactòria al dossier: una exempció total, present i futura del polèmic dret 

sobre les imposicions recaptades pel municipi. D’entrada, això constituirà la 

principal qüestió a impetrar de Felip III (IV) en forma de privilegi o mercè —

encapçalarà el llistat encomanat als síndics d’afers a gestionar per la via de 

gràcia. L’extensió d’aquesta petició serà molt superior a allò habitual, puix 

incorporarà un detallat preàmbul de legitimació. Aquest, de cara a una primera 

convocatòria de les Corts a Lleida —a la pràctica fallida—, només es sostindrà 

en certs fonaments geopolítics i històrics —els més recents genèrics, els 

reculats més concrets. En una segona versió, incorporarà unes notes 

d’actualitat: referències —naturalment seleccionades i adaptades— als avatars 

contemporanis de l’exacció i el constrenyiment. 
 

“La ciutat de Gerona, per lo veÿnat que té ab las fronteras de França y ab lo mar, se li ha 

offert moltíssimas voltas fer acudir en ditas marítimas per deffensar los habitants en 

aquella de las vingudas dels moros y de las guerras que [h]y ha hagut entre los senyors 

reys de Aragó ab los de França, que són estades moltes, y en moltes occasions sempre la 

ciutat de Gerona [h]a acudit a la deffensa y és estat forcat (sic, forçat) haver de gastar 

molts grans summes de diners, y en las turbacions que [h]y hagué en est Principat en 

temps del senyor rey don Joan se retirà en dita ciutat la senyora reyna dona Joana en 

companya de son fill, lo senyor infant don Ferrando, a <h>ont foren sitiats per sos 

enemichs, y los ciutedans y habitants de dita ciutat asistiren sempre en llur deffensa y los 

deffensaren a costes de vides de molts y de llur haziendas, en què la dita ciutat patí molts 

grans danys y treballs, per occasió dels quals y dels altres dalt dits fou forcada (sic, 

forçada) haver de imposar imposicions y restar carragada de molts censals y deutes, y per 

lo senyor infant don Joan, ab son privilegi lo data del qual fonch en Gerona a XVIIII de 

novembre MCCCLXXXVI specialment se manà que lo que·s procehirà de las imposicions 

imposades y imposadores fos tot convertit en pagar los censals y altres càrrechs de dita 

ciutat, en virtut del qual privilegi y de altres de non reddendis rationibus etc. a dita ciutat 

concedits y altrament may la dita ciutat ha pagat dret de quint de ditas imposicions, com lo 

que redunda de aquellas sie tot menester y no abaste pagar los mals y càrrechs de dita 

ciutat. E perquè de alguns anys [a] esta part és estada molestada la dita ciutat per los 

officials de vostra magestat sobre la exactió de dit quint, axí que per eximir-se de ditas 

                                                 
122. Part de la historiografia interpreta la ferotge lluita de les localitats catalanes —entre elles les 
del braç reial a les Corts de 1626-32— contra l’exacció del quint en clau d’un interès egoista de 
les oligarquies locals de veure salvaguardades íntegrament les hisendes locals de les quals 
pouarien rèdits, a través d’un mecanisme que referim al final de l’apartat IV.3.2.2. 
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molèstias ne introduí causa en lo Real Concell de vostra magestat, la qual penja vuy 

indecisa, restant dita ciutat en la llibertat y franquesa en què sempre ha estat y està de no 

pagar dit dret de quint, suplican per·ço los dits sýndichs a vostra magestat que, sens 

preiudici del dit y altres privilegis a dita ciutat concedits, sia servit concedir-los privilegi que 

de las imposicions y sises imposades e imposadores per la universitat de dita ciutat no 

tinga dita universitat ara ni en ningun temps obligació de pagar quint ni altre dret algú"123.  

 
Una vegada iniciades les sessions, els síndics de Girona Miquel Vives i Joan 

Clapés, en constatar que els seus homòlegs d’altres poblacions catalanes 

cerquen per la via de justícia124 —mitjançant una constitució, un text normatiu 

general— un efecte similar al de llur petició de gràcia —la remissió de les 

quantitats degudes i exempció futura en concepte de quint—, s’adheriran a la 

iniciativa col·lectiva sense vacil·lar125. En canvi, s’abstindran d’utilitzar la via del 

greuge per les molèsties i les despeses dels procediments de 

constrenyiment126 —altres municipis com Cervera sí la voldran emprar 

inicialment, fins que llurs advocats els ho desaconsellin127. Així, Vives i Clapés 

                                                 
123. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [29]v-[30]r —primera versió de 
la petició, de cara a l’assemblea convocada a Lleida el gener de 1626— i [75]v-[76]r —segona 
versió, de cara a les sessions convocades a Barcelona el març del mateix 1626. Emprem les 
cursives per indicar els passatges addicionats en la segona versió. 
124. ACSG, vol. 515 (CR), una carta del síndic Joan Fuster als paers de Cervera ens assabenta 
que el 12.IV.1626 el tramitar el dossier dels quints per via de justícia encara no compta amb el 
vist-i-plau dels advocats del braç reial: “Tots los síndichs que estam enteresats en lo quint nos 
alsàrem dient que vesen (i. e. veiessin) de què manera se podie demanar a sa magestat 
prengués conclusió, de què los advocats del nostre bras en la nit prenguesen acort si ho 
demanaríem per via de gràsia <h>o per constitusió. Esta matinada se veurà, y no·s perdrà punt 
en lo que convindrà”.  
125. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [81]r, carta de 9.IV.1626 de 
Miquel Vives i Joan Clapés als seus principals: “Per lo de quint se venen les universitats tant 
resoltes de totes fer un cos per a què sa magestat los remete y conçedesque no·s pague que, a 
no fer-ho, nos duptam se aderissen en cosa. Nosaltres nos adirem (sic, adherirem) en ex 
particular ab los demés sýndichs y no dexarem de demanar-ho particularment”. 
126. Vegeu al principi de l’apartat IV.8.3.3 l’únic greuge preparat per Girona per a les sessions 
de Corts de 1626. Silenciar els procediments de constrenyiment tindria la virtut de no aixecar la 
llebre sobre aquests i sobre qualssevulla actuacions jurisdiccionals relacionades amb els 
quints. 
127. Vegeu les segones instruccions, de 20.I.1626, dels paers i la prohomenia de Cervera a 
Joan Fuster i Pere Giscafré, ACSG, vol. 626 (missatgeria): “Per a què la universitat reste 
satisfeta en los grans agravis y danys causats per los officials del Rational en lo negosci del 
quint, se conferiran ab los síndichs de les demés universitats que [h]an suportat semblants 
agravis y [h]an patit semblants danys y despeses per a què, tots units, suppliquen a sa 
magestat mane satisfer dits danys y agravis”. Una carta de 17.IV.1626 de Joan Fuster —
ACSG, vol. 515 (CR)— refereix discrepàncies entre els advocats en relació a servir-se de la via 
de greuges. Unes discrepàncies que s’hauran convertit en una opinió negativa en qüestió de 
dies —ibidem, carta de 22.IV.1626 del mateix Fuster—: “Com la comuna opinió sie de què sa 
magestat se n’anirà sens conclusió de Corts, jo he fet fer consulta si demanaríem lo que 
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finalment es trobaran treballant, a través de dos canals simultanis, per superar 

el dossier dels quints, amb una vocació més preventiva de cara al futur que no 

pas reparadora dels inconvenients ja patits —comparativament minsos. Llur 

confiança en el projecte de constitució i en què acabi prosperant es demostra 

en les contínues notícies que en donaran en la correspondència i, sobretot, en 

el fet que el sotmetran, abans que es voti al braç reial, a la consideració de 

l’advocat Joan Pere Fontanella128 —podem qualificar una i altra coses de molt 

extraordinàries129. Part de la dificultat d’afinar la proposta normativa raurà en 

què haurà de cobrir les molt diverses situacions dels múltiples municipis 

catalans. Per exemple, Vic pretendrà que comprengui la remissió futura de la 

seva quota anual —de tres-centes cinquanta lliures—, concordada anys enrera 

amb la monarquia a través d’un pacte —altres aspectes d’aquest, segurament 

avantatjosos al municipi, no es voldran pas modificar—130; Granollers hi voldrà 

veure inclosa la quantitat que ja haurà liquidat, després de manllevar diner de 

                                                                                                                                               
[h]avem gastat en raó del quint per agravis, com tanbé ho he consultat ab lo senyor doctor 
Magre, y és de parer que no aconsellave en ninguna manera se demanàs d’exa manera. 
[H]avem pres apuntament que, puig no [h]y ha sertitut de conclusió de Corts, demanàsem per 
via de gràsia la redemsió del quint, y per avuy se donarà la súplica.” És a dir, Cervera acabarà 
optant, com Girona, per buscar la seva exempció per via de privilegi particular —no pas sense 
riscos— i també de constitució general —ibidem, segona carta del dia 22 i una del 23.IV.1626 
de Joan Fuster. 
128. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [107]r, carta de 23.IV.1626 dels síndics als jurats i als 
adjunts de Corts de Girona: “La constitutió del quint, ans de votar-se en nostre bras, la ha vista 
misser Fontanella, y li ha aparagut boníssim (sic)”. Versemblantment el projecte que Fontanella 
beneirà és el que hauran revisat els advocats Josep Sabata —síndic de Lleida—, Joan Amigant 
—síndic de Manresa—, Pau Rafel Llaurador —representant de Vilafranca del Penedès— i Pere 
Jaume Tristany —síndic de Granollers—, AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 191v 
(18.IV.1626). 
129. Al subcapítol IV.8.4 constatem com els síndics de Girona a les sessions de Corts de 1626 
recorreran fonamentalment als advocats aconductats a Barcelona perquè revisin el llistat de 
qüestions a impetrar per la ciutat per la via de gràcia. No seran objecte d’aquest nivell d’atenció 
—tampoc de massa dades en les abundants missives creuades— ni els projectes gironins a 
tramitar per via de justícia ni els textos constitucionals debatuts i votats a les comissions 
tècniques i als estaments, tret del dels quints que ens ocupa i d’una proposta, redactada 
directament per Fontanella, per evitar que els municipis catalans puguin ser convinguts davant 
la cúria romana —en parlarem al capítol IV.5. 
130. AMVI, MAM 15, fol. 225r, capítol 18è de les instruccions de 15.II.1626: “Ítem, per quant la 
present ciutat està pobríssima per los molt càrrechs que té y grans despesas que [h]a patidas 
per rahó del quint tant indegudament pretès, que supliquen dits síndichs a sa magestat sie 
servit remètrer a dita ciutat les tres-centes cinquanta lliures que per dit quint paga dita ciutat a 
sa magestat quiscun any en virtut de certa concòrdia fermada per esta ciutat ab sa magestat, 
axí que de aquí al devant no tinga obligatió de pegar (sic: pagar) aquellas, tot lo demés en dita 
concòrdia contengut restant en sa forsa y valor. Advertint se tracte y consulte assò ab 
intel·ligents y doctes de quin modo y manera se pot millor guiar, o si per via [de] justítia o agravi 
o altrament.”  
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tercers131 —successivament, la pressió del fisc regi haurà obligat a fer canvis 

estructurals importants a aquesta hisenda local vallesana132—; Cervera, amb 

unes instruccions i una correspondència particularment vehements sobre el 

tema —i un síndic amb molt marge de maniobra133, que no defallirà—, 

aconseguirà que al projecte de la constitució s’hi entenguin compresos no sols 

els quints deguts sinó també els consignats134, etc. De fet, l’actual capital de la 

Segarra ja haurà permès que la seva irritació pels quints es projecti sobre 

debats assemblearis colaterals a l’estrictament fiscal, a través d’un interessant 

programa per reforçar l’articulació i la cohesió del braç reial fora de Corts, 

concretat en: a) un contrapès a la sobrerepresentació de Barcelona —“[per] no 

ésser los barcelonins déus de la terra”—; b) una prevenció de la inactivitat de la 

Diputació del General —“los deputats fan lo sordo”— en futures situacions 

polítiques delicades com la dels quints135. 

 

Devers el 25 de maig arribaran les primeres decepcions, quan els negociadors 

de l’aparell reial explicitaran llur refús a la petició gironina tramitada per la via 
                                                 
131. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 252r (21.IV.1626). Dissentiment del delegat de 
Granollers: “La constitutió del quint que lo dia present se ha proposada en lo bras real no serva 
equalitat de justítia en lo que pertoca a la remissió de dit quint, ans bé és molt perjudicial a la 
vila de Granollers, per quant ha tingut de manllevar més de sinch mília lliures per pagar dit dret 
y no ha de ser reintegrada en lo que ha manllevat”. B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del 
sistema fisco-financer de la monarquia a Catalunya cit., p. 311, il·lustra i quantifica la 
insolvència de la vila vallesana arran d’haver afrontat les exigències del quint. 
132. J. DANTÍ, La hisenda municipal com a reflex de la conjuntura econòmica. Un exemple de la 
Catalunya prelitoral: Granollers i el Vallès Oriental als segles XVI i XVII, dins de “Fiscalitat 
estatal i hisenda local (ss. XVI-XIX)”, Palma de Mallorca, IEB, 1988, p. 233-244, aprecia que 
fins al 1620 Granollers haurà aconseguit no fer més opressora la seva hisenda local. 
133. A ACSG, vol. 626 (missatgeria), fol. 34v d’un nou memorial de 14.IV.1626 d’instruccions al 
síndic, cap. 12è: “Ítem, que en lo negoci del quint farà tot allò que convindrà a la universitat, per 
si, tant solament, sens unir-se ab les demés universitats, si no convé, y, si convé, se dexe a sa 
discretió.” 
134. L’hàbil Joan Fuster, coalitzat amb altres síndics del braç reial, aconseguirà introduir el seu 
requisit de forma prou discreta. ACSG, vol. 515 (CR), carta seva de 18.IV.1626: “En la nit he 
pensat que en dita constitutió no parlàvem sinó [d’]afranquiment de les pensions degudes y 
no·s parlave de consignes fetes, y he pensat en la de Dusay, y vuy sens anomenar cosa de 
nostres ynteresos he advertit ex particular en alguns síndichs amichs que esforsàsem est 
advertiment, y confio entrarà en la dita constitusió” (...) P.S. “Tanbé se [h]a posat en lo borrador 
del quint que pensions degudes y consignes fetes no se [h]agen de pagar.” Fuster insistirà 
sobre la seva aportació en una carta de 20.IV, tot advertint, per curar-se en salut, que la 
valuosa clàusula de la seva paternitat pot caure en qualsevol moment de la llarga tramitació del 
projecte normatiu. 
135. Aquests fragments estan extrets d’una comunicació enviada des de Lleida el 21.I.1626 pels 
síndics Joan Fuster i Pere Giscafré als paers de Cervera —la transcrivim íntegra a la subsecció 
IV.8.3.3.B.6), en tant que constitueix una proposta que circula en el si de les Corts de 1626 per 
lluitar contra les contrafaccions del dret català. 
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de gràcia —de fet, a totes les de la ciutat susceptibles d’anar en detriment del 

patrimoni regi136. A Vives i a Clapés, i als demés síndics137, els quedarà 

únicament oberta la via de la justícia. Els desenganys successius relacionats 

amb el projecte constitucional138 —sobre el qual els síndics gironins faran 

diversos actes positius139—, vindran de dues bandes: a) de la monarquia, 

envers la qual els edils gironins hauran mostrat justificadament les seves 

prevencions, tement que amb una clàusula de decretació molt calculada 

arruïnaria drets adquirits dels municipis140; a la pràctica, la nul·la disposició de 

l’aparell regi a favor de la constitució dels quints provocarà escenes com un 

penós xantatge al vehement Joan Geli, representant de Pals, al qual certs 

ministres regis acabaran forçant a abaixar la seva bandera reivindicativa a base 

d’amenaçar-lo amb una imminent infeudació de la seva vila141; b) del blocatge 

                                                 
136. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [109]r i [113]r, carta de 26.IV de Miquel Vives i Joan 
Clapés als jurats, adjuntant —fol. [111]— el memorial de les peticions i llur proposta de 
decretació. 
137. La decepció del cerverí Joan Fuster en constatar el fracàs de la petició sobre el quint per la 
via de gràcia es llegeix a ACSG, vol. 515 (CR), carta de 27.IV.1626. 
138. Millor dit, els projectes constitucionals, un sorgit de la comissió dels constitucioners i l’altre, 
acusat de prolix, emanat directament del braç reial. Vegeu-los acarats a E. SERRA, El món 
urbà en l’espai històric català. Incidència territorial i legislativa, dins de J. DANTÍ (coord.), 
“Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna”, Barcelona, Rafel Dalmau 
Ed., 2005, p. 41-140, esp. p. 126-129.  
139. Destaquem la presentació per part de Joan Clapés d’un dissentiment a tots els actes de la 
Cort reivindicant que la constitució dels quints sigui llegida i votada als braços eclesiàstic i 
nobiliari sense dil·lació; el subscriuran una desena de síndics de l’estament reial. AHCB, CdC, 
XVI-82 (procés del B. R.), fol. 325r (24.IV.1626). En formular aquest dissentiment, el síndic 
gironí estarà executant una directriu molt severa: AMGI, Liber Curiarum de 1626, 10è punt de 
les instruccions de 27.I.1626: “Ítem, dissentiran expresse a tots y qualsevol actes de Corts y 
prachmàthicas que sa magestat volgués fer sobre lo negoci de dècimas com de altres cosas ab 
assentiment dels brassos ecclesiàstich, militar o altre d’ells [i] sens exprés consentiment del 
bras real, y que, en cas de dècimas, taschas y altres drets dominicals, no consentiran sens 
exprés orde de dits senyors jurats i adiuncts. 
140. Ibidem, fol. [101]r, carta de 21.IV.1626 dels jurats als síndics Vives i Clapés: “La constitutió 
dels quints, en essent feta, folgarem nos ne avisen, y de la manera que se serà assentada, 
perquè no voldríam se fes ab cuha, y que aquexa fos prejudici als privilegis que té esta ciutat y 
a la causa que aportam en la Real Audièntia sobre de assò, lo que estaran molt advertits que, 
si llisament los remet sa magestat, que may se n’haje de pagar més, nos estaria molt bé.”  
141. Geli subscriurà el dissentiment suara referit de Joan Clapés de 24.IV.1626 i tornarà a 
dissentir individualment el 26.IV fins que els braços eclesiàstic i militar no hagin aprovat la 
constitució dels quints —AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 355. El procés familiar del 
braç militar es farà ressó d’aquest sorollós blocatge, ACA, Generalitat, N-1057, fol. 291r. 
“Curiosament” el 1.V Geli el retirarà a fi que es pugui tractar sobre el servei a prestar al 
monarca, AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 396r. Ibidem, fol. 17v d’una segona 
foliació (28.IV.1626), entre les anotacions de la vint-i-quatrena de Corts de Barcelona preses 
durant l’assemblea, veiem les raons que el mouran a la retirada: “[S’adverteix que] tot aquell 
bras real està alvorotat perquè lo duch de Cardona y lo protonotari són anats allí y han dit al 
sýndich de Pals (que és lo qui té posat dissentiment a tots actes fins sia passada la constitució 
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dels braços eclesiàstic i militar; desmentint les previsions optimistes dels 

síndics de Girona142, aquests hauran convertit la constitució dels quints en 

ostatge per forçar l'estament reial a aprovar llur proposta constitucional 

durablement perseguida143 perquè es generalitzi la pràctica del delmar en 

garba a Catalunya144, potser sense calcular que els membres del tercer braç es 

                                                                                                                                               
dels quints) que <h>isqués del bras, que no podia estar allí perquè sa magestat enfeudaria 
aquella vila”. A ACSG, vol. 515 (CR), una carta de Joan Fuster de 27.IV.1626 dóna la seva 
versió dels fets i l’alteració que hauran provocat en un estament reial menys venal del que la 
monarquia hauria volgut —“Déu nos tingue de la sua mà, que és ben menester, puig tot és 
soborns”.  
142. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [100]r, post scriptum de Miquel Vives a una carta de 
17.IV.1626: “Damà se votarà la constitutió se ha feta dels quints, que·s demana generalment 
per totas las ciutats y vilas, pensam lo[s] brassos ecclesiàstich<s> y militar la passaran molt de 
pla y, com no, no·ls passarem cosa demanen.” 
143. La professora Eva Serra és sens dubte qui ha dirigit més i millors esforços a aquesta 
qüestió des dels inicis de la seva prolífica carrera investigadora. N’oferim cinc cates: a) una 
síntesi sobre la gènesi de l’alternativa entre delmar en gra o en garba, fraus i murrieries dels 
pagesos i mecanismes senyorials per atallar-los, E. SERRA, El règim feudal al camp català als 
segles XVI i XVII, en “Cuadernos de historia económica de Cataluña” XIX (1978), p. 57-64, esp. 
p. 60-61; b) en relació a com els debats entre delmar en gra o en garba i sobre la voluntat 
universalitzadora del delme es converteixen en problema constitucional a tractar en Corts, per 
sostreure’ls a l’àmbit de pragmàtiques règies des de 1510, 1511, 1520, etc. id. aut., Pagesos, i 
senyors a la Catalunya del segle XVII, Barcelona, Ed. Crítica, 1988, p. 49 i s., o també 
Ciutats i viles a Corts catalanes (1563-1632): entorn de la força municipal parlamentària, dins 
de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 873-
900, esp. p. 885; c) sobre la pluralitat de visions manifestades en Corts en relació al tema, entre 
els diferents estaments —id. aut., Constitucions perdudes (1547-1552). Algunes reflexions, dins 
de “Josep Fontana. Història i projecte social”, Barcelona, Ed. Crítica, 2004, p. 407-423, esp. p. 
411 o 413-414— i també en el si d’un braç com el militar, que a priori es podia presumir 
compacte al respecte —id. aut., El braç militar, un estament no homogeni. Una mirada a la Cort 
de Montsó de 1552, dins de J. M. DELGADO et al. (ed.), “Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in 
memoriam”, Barcelona, UPF, 2007, p. 297-311, esp. p. 308-309—; cloem les cates subscrivint 
el desig de la professora Serra —ibidem, p. 311— d’aprofundir els estudis sobre Corts per 
confirmar una “existència de sensibilitats socials diferenciades, no sols entre braços sinó també 
en el si dels braços, inclós el braç militar (...) [per] observar que la divisió estamental no pot 
amagar del tot una certa transversalitat social”.  
144. Òbviament aquesta oposició dels estaments eclesiàstic i militar catalans es visualitza en les 
correspondència de Girona relativa a les Corts. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [107]r, el 
23.IV.1626, els síndics escriuen als seus principals: “La constitutió del quint (...) fins vuy no la 
ha passada lo bras ecclesiàstich, per quant vol li passen la que ha feta de dalmar en garba, al 
que may aderirem, ans bé estam resolts, quant no la vullan passar, demanar-ho ab una 
súplicha a sa magestat, que, com lo interès és sol seu, nos pot fer la gràcia sen[s] los brassos.” 
Al procés familiar del braç reial —AHCB, CdC, XVI-82, fol. 370r  (28.IV.1626)— s’hi narra una 
visita rebuda del promovedor de l’estament militar, “lo qual ha lliurada al present bras la 
constitutió del delmar en garba, dient que portave decretada la dels quints dels dos brassos, y, 
en ser votada la del delmar en garba, donant-le-[h]y decretada, ell lliurarie la dels quints, també 
decretada per los altres dos brassos eclesiàstich y militar.” El braç militar hauria donat llum 
verda al projecte legal sobre els quints elaborat pels constitucioners el mateix 28.IV amb la 
condició que s’entengués aplicable tant als municipis reials com als de baró —ACA, 
Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 297.  
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mantindran tan ferms en les seves posicions145 —no pas de forma unànime, cal 

dir-ho, puix els síndics de localitats on ja es delma en garba es mostraran 

partidaris d’una certa entesa amb els eclesiàstics146.  
 

Al capítol del present treball que consagrem a les Corts147, analitzem la ràpida 

degradació de les sessions de l’assemblea política (amb escassos instants 

d’esperança d’una conclusió exitosa) i com, quan tot sembli perdut, la remissió 

dels quints deguts i a deure fins a les properes Corts serà emprada in extremis 

per la monarquia com a darrer recurs negociador amb el braç reial; un braç 

temerós de què l’eventual partença d’un Felip III (IV) insatisfet i la continuació 

de l’exacció i els constrenyiments no resultin més gravosos que un donatiu 

substanciós; un braç temerós, però no per això menys vehement, ni menys 

convençut d’haver fet una boina feina —jurídicament ben trabada— amb el 

projecte de constitució ad hoc, com ho palesa una carta del síndic de Vic 

enviada dies després de què el rei sigui fora de Barcelona148.  

                                                 
145. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 370r (28.IV.1626): la primera mesura que 
prendria el braç reial seria votar que la constitució de delmar en garba “no sie admesa”. Per si 
la mesura no fóra suficient, acte seguit els síndics de Lleida —ibidem, fol. 370v— denunciarien 
els següents aspectes d’aital constitució: a) es fonamentava en un capítol de cort, el 71/1599 —
CYADC (1704), I, 4, 33, 3— que fou sancionat per Felip II (III) il·legítimament perquè no 
comptava amb l’aval del braç reial; b) atemptaria contra el costum immemorial i inalterat de què 
en molts municipis catalans es paguessin els delmes i les primícies en gra i no pas en garba. 
La protesta dels ponentins seria subscrita per Girona, Vic, Manresa, Granollers, Mataró i 
síndics de moltes altres localitats. El 29.IV —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [113]v—, els 
edils gironins encara instarien els seus delegats a no cedir ni un pam: “Asercha de la constitutió 
del quint, que no vol [h]abilitar lo bras ecclesiàstich que primer lo bras real no haje [h]abilitada 
la del dalmar en garba, ja ab altre tenim scrit a vostres mercès que no [h]y consenten de 
ninguna manera, y que procuren per totas las vias possiblas en què se assente lo del quint”. 
146. Ibidem, fol. [116]v, carta de 30.IV.1626 de Miquel Vives: “La constitutió del quint se passà 
en lo bras real, y en lo militar fonch poch lo que s’anyadí, lo bras ecclesiàstich l’[h]a passada ab 
moltas addisions, totes contràries, y lo tot per no passar-los lo delmar en garba, que s’és 
votada, y no dexaren de tenir alguns vots, que [hy ha] molts sýndichs que en llurs terras delmen 
en garba, en affecte prevalgué de no.” 
147. Particularment al subcapítol IV.8.4.3.  
148. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de 8.V.1626 a les 6 tarda de Pere Vicenç Saiz als edils de 
Vic: “Aserca del que diuen del donatiu, ia ab altras los tinc scrit que no tenen que dubtar que, 
encara que lo rey fos así y fes qualsevol promesa de remetre lo quint, coronatje y maridatje y lo 
demés eixa ciutat demanava, no prometré ni consentiré en cosa alguna sens exprés orde de 
vostras magnificèncias y magnífic Consell, que lo mateix diuen los altres síndichs, que si res se 
[h]agués resolt del quint y servey, [h]avia de decretar lo rey la constitutió minutada, que estava 
de modo que no [h]y podia [h]aver dubte, que Lleyda y Manresa tanbé [h]avian concordat com 
nosaltros, y tots éram doctors en lleys que bé [h]u [h]avíam posat, que estava bé y fora de 
perills, però com en lo bras real encara fins lo dia present no se sia parlat ni proposat del 
servey, no [h]y ha [h]aguda ocasió de enviar a vostras magnificèncias la minuta de la constitutió 
traballada per eix effecte.” 
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Poc més d'un any després del fracàs de la Cort General, el 23 de juny de 1627 

concretament, en el marc d’una represa monàrquica de l’ofensiva fiscal en 

molts fronts, amb connotacions netament revengistes149, des de l'Ofici del 

mestre racional de Barcelona es despedeix un nou manament als jurats de 

Girona perquè donin compte de les imposicions rebudes des del 1599 a fi que 

se'n pugui fer la liquidació del quint pretesament corresponent al patrimoni 

regi150. El malson recomença de zero —agreujat pel fet que les annualitats en 

joc s’acosten a trenta—: un altre termini de vint dies des de la notificació per 

obeir el manament, una nova clàusula penal de cinc-cents ducats d'or en cas 

d'incompliment, una altra amenaça d'execució dels béns de la ciutat i dels seus 

singulars —atenent a la naturalesa fiscal del deute—, etc. Per sort, Joan Pere 

Fontanella recorda —heus aquí un dels avantatges d’un aconduïment de llarga 

durada— que des de l’any 1611 la ciutat de Girona té una causa evocada a la 

Reial Audiència sobre aquestes qüestions. A tal causa li falten tanmateix dos 

elements fonamentals: D’una banda, per defunció de Jaume Puigmitjà, un nou 

relator, que serà Miquel Carreras151. Per altra part, el procés original; com hem 

apuntat amunt, teòricament el tenia confiat el notari del fisc patrimonial, 

Francesc Granja, i s’ha extraviat; ni el nou notari, Jaume Ribas, ni la vídua de 

l’antic no l’han pogut recuperar, ni tan sols remenant entre els papers d’Hipòlit 

Montaner, el que en vida fóra advocat fiscal patrimonial152. Sortosament, el 

propi Fontanella en localitza un trasllat a casa seva, la qual cosa permetrà que 

se'n reprengui el fil. Sense aquesta troballa tot hauria estat molt més complexe, 

àdhuc impossible per a Girona, puix difícilment se li hauria admès la introducció 

d’una nova causa: 

 
“Fou gran sort que en son poder (i. e. de Fontanella) se trobà lo trellat de dita causa, que, 

a no trobar-se, nos fórem vistos ab molts grans queffers, per rahó que en ninguna manera 

                                                 
149. Vegeu els subcapítols IV.2.2 i IV.7.1. 
150. AMGI, MAM 230, fol. 54r, acta del Consell General de 30.VI.1627, que resoldrà, un cop 
més, deixar l’afer en mans dels jurats i els adjunts de privilegis. El manament rebut de part del 
lloctinent de mestre racional, Guerau de Guardiola, es troba insertat ibidem.  
151. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15, fol. [12]v: suplicació de Fontanella i Boix proveïda el 1.VII.1627 pel 
regent la Cancelleria.  
152. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [13]v-[14]r, acta de 22.X.1627 del notari Jaume Ribes. Donem 
una clau per identificar aquest Montaner al subcapítol IV.6.3, on juga un rol contemporitzador 
remarcable. 
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nos [h]agueren donat lloch de introduhir-la de nou, de manera, senyors, que tenint dit 

trellat tinguérem gran ànimo, y encontinent comatí la causa, per mort de misser Puigmijà, 

relador d’ella, al senyor misser Carreres (...), y demaní li fos aportat lo procés y [fos] 

provehit lo sobrecehiment ja demanat”153. 

 

Els jurats i els adjunts de privilegis de la ciutat de l’Onyar canvien d’actitud 

ràpidament i comprensible després de fer una ullada al trasllat en qüestió —per 

bé que haurien preferit els plecs originals154; amb energies renovades, 

especulen sobre una impugnació del nou manament de l’Ofici del mestre 

racional com a atemptatori a l’antiga causa; i donen instruccions d’impetrar un 

sobreseïment ràpid de la seva execució, no sols a llur equip jurídic regular ans 

també a llur experimentat home de confiança, Joaquim Margarit de Reguer, i a 

l’advocat Benet Anglasell155; fins i tot s’ofereixen per trametre a Barcelona un  

membre del consell municipal, per fer pressió política, “per fer cara y rostre en 

dit negoci”156. Per la seva banda, Joan Pere Fontanella i Pere Boix, passat el 

parèntesi estival, informen la Junta Patrimonial de Catalunya157, activíssima 

                                                 
153. Novament és la carta de 27.VI.1630 del síndic Bartomeu Ripoll ja referida la que ens permet 
seguir la pista d'aquestes incidències. 
154. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, unes cartes de 9.VII i 22.VII.1627 a Bartomeu 
Ripoll reflecteixen les esperances dels edils gironins de poder comptar amb els tals plecs 
originals. Potser perquè desconfien de la completesa i les garanties del trasllat? No sols això, 
també per estalviar la feina de tornar a fer copiar documents inserits al procés, com s’infereix, 
per exemple, de la carta de 30.VIII.1627 al mateix síndic Ripoll. 
155. Ibidem, cartes de 5.VII.1627 a Bartomeu Ripoll i de l’endemà a Margarit i a Anglasell. 
Esbossem una semblança biogràfica de Benet Anglasell al capítol IV.4 del present treball. 
156. Ibidem, cartes citades de 9.VII i 22.VII.1627 a Bartomeu Ripoll. L’expressió incorporada al 
text està extreta de la carta de 9.VII. 
157. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 262.24, 
tot parlant de l’exempció del quint que la Junta Patrimonial de Catalunya acabaria reconeixent 
al municipi de Balaguer, dóna peu a incardinar-la sota l’òrbita de l’Ofici del mestre racional: “Et 
in Officio magistri rationalis, ubi causae vectigalium, et impositionum universitatum solent 
tractari, pro universitate Baleguer reperimus his etiam proxime lapsis annis declaratum per 
Junctam Patrimonialem, censeri remissum quintum”; ibidem, vol. II (1645), cap. 465.5, l’olotí 
informa sobre la composició d’aquesta Junta Patrimonial; la integrarien el virrei, el canceller, el 
regent la Cancelleria, el tresorer, el mestre racional, el batlle general i l’advocat fiscal 
patrimonial. Entenem que l’olotí donaria per assumit que, amb el buidatge econòmic de la caixa 
del tresorer general inscrit al Consell Suprem de la Corona d’Aragó des del segle XVII, les 
seves vegades a Catalunya les hauria assumides el regent la Tresoreria —B. HERNÁNDEZ, 
Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna: la fiscalidad catalana en época de Felipe II, 
Barcelona, TEHI, 2003, p. 89—, i les del mestre racional el seu lloctinent. Ibidem, p. 35, 
s’indiquen les reunions d’una Junta de Patrimoni general erigida arran d’una pragmàtica de 
20.VII.1373, versemblant antecedent remot de la particular de Catalunya que ens ocupa. 
Contemporàniament ha escrit unes ratlles sobre aquesta darrera L. BANACLOCHE, Un estudio 
de la ‘Junta Patrimonial’, en “Estudis” 29 (2003), p. 131-177, esp. p. 140-142, en el marc d’un 
estudi de la institució anàloga del regne de València. 
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sobre els expedients dels quints158, la qual els demana que Girona torni a 

presentar papers ja lliurats en temps passats —així, caldrà repetir les cerques 

als arxius159. Potser arran d’aquesta petició, els advocats aixequen acta pública 

de l’anomalia documental que ha viscut el seu client i es disposen a fer 

reconstituir les peces del procés a partir del valuós trasllat que n’han estat 

custodiant160. Immediatament després, insten un cop més l’anhelat 

sobreseïment del constrenyiment161. A partir d’aquí, durant ben bé tres anys no 

tenim notícies de què l'afer dels quints de Girona conegui avenços a la Reial 

Audiència. Com és lògic el síndic municipal es manté en silenci —quin interès 

pot tenir en remoure-ho tot162—? Tampoc ens consta cap altra intervenció 

decisiva de Joan Pere Fontanella. Visiblement, el que ha succeït és que el 

notari no ha fet l’oportuna comunicació del procés al fisc regi. Ho aprenem a 

mitjan 1630, en què el dossier coneix una sobtada revifalla163. Els jurats 

manifesten llur sorpresa en sentir a parlar-ne, puix els en manquen les dades 

més bàsiques per reaccionar com cal. Faran sort de llur síndic a Barcelona per 

                                                 
158. B. HERNÁNDEZ, Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la monarquia a 
Catalunya cit., p. 302-302.  
159. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 30.VIII i 4.IX.1627 a Bartomeu Ripoll. 
Una altra carta de 13.XII.1627 al mateix ens assabenta de la sospitosa dificultat que patirà el 
síndic per recuperar documentació vinculada amb la causa del quint de Figueres: “Puix vostra 
mercè ha scrit a nostra secretari que no troba lo procés de la causa del quint de Figueres, porà 
fer tràurer còpia auctèntica de l’arxiu real de la conclusió se toca de la sentèntia se donà en dita 
causa, y, si altra cosa faltarà, avisar-nos, perquè desitjam que estiga ab tota puntualitat fet lo 
procés y que tingam tot lo que sia menester per nostra deffensa.” 
160. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [13]r, suplicació de Fontanella i Boix, proveïda el 21.X.1627: 
“Quan<t> aquesta part de dit sýndich ha instat lo notari que aportàs lo procés a dit magnífich 
relador per a fer la provisió, ha respost que no trobave lo original procés per moltes diligèntias 
que [h]y haja feta, per lo qual dita esta part ha hagut de fer tràurer tots los privilegis y altres 
actes y scriptures que havia exhibidas en dita causa, los quals té posats altre vegada en poder 
del notari de la present causa. Per·so a vostra excel·lència supplica lo dit sýndich sia servit 
manar a dit notari fassa relatió de la pèrdua de dit procés y que, aquella attesa, lo torne a fer y 
ordir del present trellat, ab los dits actes que té posats en son poder”. Ibidem, fol. [14]r, 
Fontanella demanarà novament la refacció del procés mitjançant una suplicació admesa el 
29.X.1627. 
161. Ibidem, fol. [14]r, suplicació de Boix incorporada al procés el 3.XI.1627.  
162. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 21.I.1628 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona.  
163. AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [14]v-[15]v, suplicació de Cristòfol Fumàs i Desplà, advocat 
fiscal patrimonial, admesa el 27.VI.1630. S’hi commina el notari a comunicar amb celeritat el 
procés tant al fisc com a Girona i s’hi busca legitimar la represa de la problemàtica exacció dels 
quints —“y en tot cas [ésser] lícit de passar avant en lo dit Offici de mestre racional cerca de la 
extractió y cobrança dels quints fins ara deguts a sa magestat.”  
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informar-se164. Aviat la maquinària del procés anirà reprenent la seva dinàmica: 

Girona demanarà entrar en la fase provatòria on tot s’havia blocat divuit anys 

enrera —després de la presentació de l’articulat fontanellà de 29 de gener de 

1612— per culpa d’algun altercat o debat incidental del qual desconeixem 

l’objecte165. No trigarà a alentir-se de nou, àdhuc a aturar-se. Per un 

desplaçament de la qüestió controvertida en l’àmbit polític —en un àmbit 

d’implantació política d’un nou model de fiscalitat o d’intervenció règia per als 

municipis de Catalunya166. Vegem-ho de prop. 

 

Hem detectat que, als inicis de la dècada de 1630, Girona utilitza prou 

hàbilment els quints com a moneda de canvi per negociar amb l'aparell reial. 

Per exemple, el 4 d'abril de 1631 els jurats comuniquen al Consell General que 

el rei ha sol·licitat a la ciutat un ajut per a les seves campanyes militars 

d'Itàlia167. L'ajut, inexigible de jure, hauria de consistir en homes pagats fins al 

seu destí o almenys fins al port de Barcelona. En cas que no se’n poguessin 

aportar, es demana un servei financer168. Malgrat la dificilíssima conjuntura 

                                                 
164. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 24.VI.1630 a Bartomeu Ripoll: “Per la 
última que de vostra mercè tenim rebuda havem entès lo que passa y lo que sa excel·lència ha 
ordenat en rahó de la causa del quint, però com de nòstron temps no se n’havia parlat estam 
molt dejuni d’ella, y, axí, gustaríam nos fes mercè manàs avisar-nos dita causa en quin punt 
està, perquè ne pugam donar rahó a estos senyors de la junta y ordenar lo que convinga.” Una 
setmana més tard, el 30.VI.1630, ja poden agrair a Ripoll el bon “cuydado” que ha tingut i té en 
la causa del quint. L’equip jurídic destacat al cap i casal està perfectament orientat. 
165 AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 cit., fol. [14]v, suplicació de Fontanella i Boix proveïda el 19.XI.1630, ja 
transcrita. 
166. E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, La participación fiscal catalana en la Monarquía Hispánica 
(1599-1640), en “Manuscrits” 15 (1997), p. 65-96, esp. p. 69-73, ha fet capmàs del gran esforç 
que la monarquia requeriria i obtindria de Catalunya, particularment de Barcelona, a través de 
donatius i préstecs, sobretot des de 1626 fins a 1640. En certa manera, tot i no poder-ho fer 
amb la cobertura d’unes Corts, la corona viraria —complementàriament i no pas 
alternativament a la prossecució de l’exigència dels quints— cap a una solució de convertir el 
municipi en un contribuent més sovintejat mitjançant serveis, la qual cosa suposaria una 
adaptació de la solució adoptada al regne d’Aragó resumida per B. HERNÁNDEZ, Els segles 
XVI i XVII a la Corona d’Aragó. Desenvolupament fiscal dels regnes i integració financera en la 
Monarquia Hispànica, en “Estudis” 29 (2003), p. 65-80, esp. 73. 
167. AMGI, MAM 234, fol. 55v-58r. La carta on Felip III (IV) demana aquest ajut és de 
31.XII.1630 —no apareix transcrita a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit. 
Justifica la seva apel·lació als seus súbdits catalans tot recordant el vincle de la major part dels 
seus territoris a Itàlia amb la Corona d'Aragó. Un vincle, cal dir-ho, que el seu avi Felip I (II) 
s’havia cuidat prou de debilitar, per exemple amb l’erecció a partir de 1555 d’un consell 
específic per a afers itàlics en l’entramat polisinodial de la monarquia —J. A. ESCUDERO, 
Felipe II: el rey en el despacho, Madrid, Editorial Complutense, 2002, p. 42-43 i 116 i s.   
168. AMGI, MAM 234, fol. 56r: “Si para el uno ni lo otro no tuvieredes dispositión, acudáys con la 
major candidad de dinero que pudiéredes para los gastos de la gente que se levantare”.  
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econòmica que s’està travessant, i en concret la crisi frumentària que s’acaba 

de tancar169, l’òrgan deliberatiu municipal es mostra favorable a la concessió 

d'una quantitat a Felip III (IV) i delega als jurats i a una comissió ad hoc de set 

persones l'estudi de les condicions amb què s'hauria d'oferir —llur proposta no 

serà decisiva sense la validació d’un ulterior Consell General. Els edils i la 

setena resolen trametre amb celeritat el noble Francesc Desbach a Barcelona 

perquè negociï l'afer amb el virrei i intenti obtenir contrapartides per a Girona. 

La possible remissió dels quints deguts es posa, evidentment, sobre la taula170. 

De moment no és acceptada, però això no impedeix que els gironins facin un 

gest de bona voluntat i acordin un préstec graciós a la corona, que no pugui ser 

esgrimit com a precedent, de tres mil lliures —per a les quals la ciutat 

incrementa el seu endeutament171.  

 

Pocs mesos més tard els dirigents gironins, certificats de què altres localitats 

catalanes estan obtenint l'anhelada remissió a canvi d'uns censos anuals o de 

diners al comptat, resoldran reemprendre les gestions. Abans de tractar amb el 

lloctinent general, de qui hauran descobert que té rebuts poders amplíssims 

sobre els quints172, decidiran investigar secretament com Tortosa, Lleida o Vic 

han resolt seus problemes en la matèria173. Els serveis d'intel·ligència gironins 

                                                 
169. Fem una doble remissió als subcapítols II.7.3 i III.6.3. 
170. Ho aprenem a AMGI, MAM 234, fol. 111r i ss. (acta del Consell General de 8.VIII.1631). En 
el punt cinquè de la proposició, els jurats expliquen als consellers que quan Desbach anà a 
Barcelona tractà si “allargant-se la ciutat en alguna cosa més, se serviria sa magestat de 
remetre’ns lo quint que lo fisch real preté sobre los emoluments de la universitat y ne aporta 
causa contra d’ella, o a lo menos suspendre dita causa fins a la conclusió de las primeras 
Corts” (fol. 112v).  
171. AMGI, MAM 234, fol. 63v-66v, acta del Consell General de 15.IV.1631. Tractem sobre 
l’endèmic endeutament de Girona a l’alta edat moderna al subcapítol IV.3.2. 
172. AMGI, MAM 234, fol. 112r, cinquè punt de la proposició del Consell General de 8.VIII.1631: 
"[El virrei té] orde llarch y poder bastant per a tractar qualsevols coses tocants a la remissió o 
suspentió de dit quint". A l’apartat IV.3.2.4 aportem un altre cas pràctic que il·lustra la variabilitat 
dels marges de maniobra dels virreis de Catalunya en època de Felip III (IV). Visiblement, 
l’ampliació d’aquests, com hem apuntat al capítol II.8.3, hauria de permetre renovar el prestigi 
de l’erosionada autoritat virregnal al Principat. La cort, però, no ho entendria així. Se’n 
lamentarien prou els dirigents de Cervera a l’hora de redactar les instruccions per al seu síndic 
a les sessions de Corts de 1632 —ACSG, vol. 624, cap. 13è (26.IV.1632)—, tot pensant, per 
exemple, en les facultats de crear notaris o d’autoritzar suplements d’edat, que a llur entendre 
els lloctinents haurien vist sacrificades per la cobdícia de salaris del protonotari i oficials seus. 
173. AMGI, MAM 234, fol. 138v, reunió de 7.X.1631 dels jurats i la setena instituïda per tractar 
del servei demanat pel rei. S'hi delibera que els jurats, “ab la cauthela y secret possible, en nom 
de particulars y no com <h>a jurats, se informen y procuren saber los emoluments que las 
ciutats de Tortosa, Lleyda y Vich reban, o de què han concertat en rahó del quint ab sa 
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—si ens és permès designar-los així— obtindran puntualment, per diverses 

vies, tota la informació desitjada. No tenim cap indici de què aquesta sigui 

utilitzada de forma satisfactòria. Sí se’ns fa palès que, en llur fur intern, els 

jurats de la ciutat de l’Onyar tenen assumit que la remissió absoluta i 

l’exempció futura constitueixen un horitzó irrealitzable174. Contribuirà a 

corroborar-ho el fracàs de les sessions de Corts de 1632 —pròpiament, la 

represa de les sessions de 1626—, de les quals malauradament no tenim 

documentació d’arxiu del municipi que ens ocupa. Ara bé, vistos molts altres 

testimonis de l’assemblea, és presumible que Girona hi reprodueixi les 

estratègies intentades sis anys enrera175. 

 

                                                                                                                                               
magestat, y vèurer si·s podrà haver memorial de dits emoluments y còpia simple de las 
concòrdias”.  
174. Vegeu el testament que els jurats de l'any 1631 redactaran per als seus successors, AMGI, 
I.1.3.2.1 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs municipals / 
lligall 2 / item 1—, fol. 1v: "Fou resolt per dita junta nos imformàsem nosaltres [els jurats] de la 
manera [h]avian concordat las ciutats de Lleyda, Tortosa y Vich en raó dels quints, y axí nos ne 
informàrem, y de Vich tinguérem còpia de dita concòrdia, la qual guarda lo sacretari, de Lleyda 
[h]o sabé lo senyor Savarrès per carta, de Tortosa sabérem s'[h]i trobava alesoras a Madrid 
Francesc Marçal, qu·ell sabrà com se concordà, y en cas convinga a dita ciutat concordar-[h]o 
se pot saber de la manera es féu ab ditas tres ciutats."  
175. En l’àmbit de les instruccions municipals ens sembla il·lustratiu el cas de Tortosa, on dos 
dels procuradors reuneixen el Consell de la vint-i-quatrena el 15.IV.1632 amb l’ànim de revisar i 
completar els apuntaments i instruccions als síndics de 1626 (concretament de 13.I.1626) —
ACBEB, Provisions municipals de Tortosa, vol. 79, fol. 271 r i s.— i, entre d’altres afers, 
s’interessen pels quints i la forma com s’escau tramitar-ne la remissió o exempció (esp. 272v, 
cap. 16). El síndic de Granollers, Esteve de Masferrer malda per convèncer els seus principals 
de què és una sort que l’hagin escollit per a la comissió encarregada de l’admissibilitat de 
greuges, puix té particular confiança en aquesta via perquè la vila es pugui rescabalar dels 
danys patits amb ocasió de l’exacció dels quints —AMGR, capsa 14, Cartes i instàncies (segles 
XVII-XIX), carta de 10.V.1632 des de Barcelona—; paral·lelament, pel que fa a la via de 
justícia, expressa la bona disposició de Felip III (IV) a decretar la constitució dels quints abans 
de deixar l’assemblea política en mans de son germà el cardenal-infant —ibidem, carta de 
14.V.1632—; ara bé, no triga —carta de 31.V.1632— en referir el nou segrest d’aquest text 
normatiu per part dels braços privilegiats en ares d’obtenir a canvi llum verda per a la 
constitució del delmar en garba —cas del braç eclesiàstic — i la de l’Observança —cas del 
militar—; no falten nobles disposats a posar la proa als quints mentre no vegin consagrat el 
delmar en garba —ACA, Generalitat, N-1058b) (procés del B. M.), fol. 544v-545r (5.VI.1632), 
dissentiment d’Onofre de Copons i de Tamarit, que s’aixeca al fol. 555r (7.VI.1632). Tampoc 
falten síndics de ciutats i viles catalanes temerosos de fer algun moviment polític en Corts —
per exemple instar un tal o qual greuge— que pugui disgustar alts oficials regis i ocasionar un 
constrenyiment prioritari o més sever amb ocasió dels quints en tancar-se l’assemblea —
ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de 16.VI.1632 de Pere Joan Miravall i 
Lluís Torres: “Com aquestes coses de les Corts són tan incertes si se clouran o espiraran, no 
[h]avem possat encara est greuge per no irritar a don Guerau de Guardiola a què, no tenint 
effecte les Corts, fóssem los primers en la eixecutió dels quints, restant sentit contra Tortosa.” 
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L'estiu del 1633, la corona tornarà a sol·licitar a Girona un ajut per a les seves 

accions bèl·liques internacionals176. Els jurats i la comissió de catorze persones 

elegides per tractar l'afer debatran intensament quina quantitat pot ser atorgada 

a Felip III (IV). Un veterà del govern municipal com Iu Ornós es postularà com a 

cap d’una facció de resistents —emprem l’expressió amb les màximes 

precaucions177— i opinarà que no se li ha de donar res fins que no s’hagi 

concertat el negoci dels quints “en quant la ciutat ne degués”; un altre històric, 

aquest d’inclinació inequívocament regalista, Bernat Valencas, proposarà que 

es concedeixin deu mil lliures al rei, però amb el pacte exprés que abans de 

donar-li-les ell reconegui a la ciutat la seva exempció de pagar quints o 

carretatges “en quant, per ventura, la ciutat o sos particulars ne deguessen”178. 

Cap d'aquests dos parers s'imposarà: el Consell General s’inclinarà per un 

préstec molt exigu a la monarquia, de només cinc-centes lliures, aparentment 

desvinculat del destí dels quints179; Girona, amb les seves arques esgotades, 

                                                 
176. AMGI, MAM 236, fol. 112r-113r —amb dues cartes insertades, una de 17.VI de Felip III (IV) 
des de Madrid de 17.VI, i l’altra de 16.VII del virrei des de Barcelona— (acta del Consell 
General de 9.VIII.1633). Vegeu-les transcrites a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de 
Girona cit., vol. III, p. 1352-1355 (doc. 1031 i 1033). 
177. Si comparem aquest debat financer de 1633 amb el suscitat l’any 1629 entorn de la 
conveniència o no de modificar la terna per a l’ofici de batlle de Girona per complaure el virrei 
—vegeu el subcapítol IV.6.6— detectem que en homes com Iu Ornós no es pot parlar d’un 
posicionament de resistència sistemàtica —ideològica, si es permet— als designis de la 
monarquia. És clar que el 1629 les opinions i les votacions estaven viciades per un context de 
fractura social entre militars i ciutadans de la mà major per una banda i ciutadans de les mans 
mitjana i menor per l’altra. 
178. AMGI, MAM 236, fol. 117, acta de la reunió de 30.VIII.1633 dels jurats i la catorzena sobre 
el servei demanat pel rei. Al subcapítol IV.6.6 suara citat ens interroguem sobre la intenció 
última de Bernat Valencas en proposar un servei econòmic al rei molt superior, encara que 
condicionat, al que postulen altres dirigents ciutadans. 
179. AMGI, MAM 236, fol. 118r i 119v, el Consell General de 31.VIII.1633 aprova la idea de 
prestar al rei cinc-centes lliures, graciosament i sense condicions, que un adjunt, avalat per sis 
altres, s’ha tret de la màniga el dia previ (ibidem, fol. 117). D’aquesta manera, el plenari local 
desacredita la proposta oficialista inicial, sostinguda per tres dels quatre jurats i avalada per sis 
adjunts, de què tal préstec s’elevi a mil lliures. El jurat Valencas i Iu Ornós, d’altra banda, es 
queden sols en les seves posicions extremes respectives. Sorprèn que en relació a Rafel 
Camps, un dels que s’inclinen pel préstec de només cinc-centes lliures, es proveeixi 
interinament, poc després, l’ofici de lloctinent de batlle general a l’estació de Girona i aparegui 
aquesta generosa notícia en una terna del virrei de 15.I.1637 per proveir definitivament el 
càrrec —ACA, CA, lligall 223, ítem 14, consulta del Consell d’Aragó de febrer de 1637—: “A 
Raphael Camps, mercader de aquella çiudad, y de los más ricos d’ella, el qual [h]a servido a 
vuestra magestad en todas las ocassiones que en ella en materia de donativos se han ofreçido, 
por ser de los que tienen más mano en el govierno de la çiudad, y hombre de tan buenas 
partes que mereçe por ellas la merced que vuestra magestad fuere servido haçerle, a quien en 
el interim se ha encomendado este ofiçio”. Una sucosa oferta econòmica d’algú exclós de la 
terna en qüestió, Francesc Correger i Mestre, impedirà l’èxit de Camps. 
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però amb l’ànim de servir d’exemple i de donar prova de fidelitat180, haurà de 

vendre nous censals per fer-lo efectiu181. El que ens interessa, més que l’ajut 

finalment aprovat, és la il·lustració de com l'afer dels quints interfereix 

successivament en qualssevulla converses d’alt nivell que es plantegen entre la 

corona i la ciutat. I això succeeix mentre la corona malda, més o menys 

subtilment, per impulsar un nou règim de contribucions dels municipis catalans 

a les seves despeses militars generals. Precisament perquè la corona i la cort 

coneguin de primera mà la pretensió de la ciutat respecte els quints —el 

reconeixement de la seva exempció o una remissió íntegra, l’objectiu del mer 

sobreseïment ha estat depassat—, Pau Escura, advocat municipal de recent 

aconduïment per exercir a Girona, redactarà un extens memorial polític, del 

qual dues còpies seran enviades a Madrid degudament traduïdes al castellà182.  

 

                                                 
180. Tant la idea de buscar èmuls com la d’enorme sacrifici subjacents al minso servei financer a 
la monarquia de 1633 es treuran a col·lació vint anys més tard amb ocasió d’una ambaixada de 
Girona a la cort, conduïda pel ciutadà honrat Francesc Burguès. AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10, plec d’instruccions i documents que se li proveeixen el 1654, fol. 11v-12r: 
“Representant la matexa necessitat sa magestad en lo any 1633, y no tenint dita ciutat per a 
poder acudir a dit servey, y estant totas las demés universitats del dit bisbat a qui per part de sa 
magestad se havia representat la matexa necessitat aguardant lo que desliberaria la ciutat, la 
qual considerant que si ella no acodia ab alguna cosa farian lo mateix las demés universitats, 
resolgué de emprestar a sa magestad sinch-centas lliuras, las quals en ocasió tant apretada 
fonch més dificultós lo trobar-las que no las sis mil de l’any 1602, perquè dita ciutat estava del 
tot exausta de son patrimoni, per los grans y accessius gastos que forçosament ha fets y fa 
cada dia per lo bé públich, y ab aquest bon exemple de Gerona acudiren al servey de vostra 
magestad las demés universitats del dit bisbat, cada una segons sa posibilitat, las quals sinch-
centas lliures tingué de manllavar a sensal y ha pagat entre preus y pentions fins lo die present 
més de mil lliures”. Advertim que ibidem, fol. 25r, en el memorial redactat en castellà dels mèrits 
de Girona envers els seus monarques, al gest financer de 1633 se li vol donar major pes a 
base d’indicar-lo en reals —“seis mil reales”— en comptes de lliures (ibidem, fol. 25r). 
181. AMGI, MAM 236, fol. 117v-120r —acta del Consell General de 31.VIII.1633— i fol. 155r —
acta del Consell General de 14.XII.1633. 
182. Ibidem, post fol. 117. Document titulat “Pretensió de la ciutat de Gerona en respecte del 
quint”. Ibidem, fol. 151, veiem com el 9.XII.1633 se li pagaran vint-i-cinc lliures a l'autor del 
memorial pel conjunt d'esforços que li haurà dedicat. A nivell remuneratiu, la ciutat de l’Onyar 
queda així ben lluny de les dues-centes lliures, a més de la possibilitat d’una càtedra 
universitària, que Barcelona oferirà un any més tard a Pere Antoni Jofreu pel seu memorial 
imprès també sobre quints i igualment traduït al castellà —el cobejós Joan Pere Fontanella 
quedarà esbalaït davant tal quantitat, i es cuidarà de fer-la conèixer als seus clients perquè 
segueixin l’exemple: “Dos dies ha se ha tingut Concell y [h]an pagat a misser Jofreu aquell 
memorial en castellà del quint de tants donayres a dues-centes lliures, y encara li volian donar 
una cadira en lo Estudi. Perquè sapia lo món com sab la ciutat de Barcelona remunerar als qui 
la servexen y donar exemple a les demés.” —ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 
(CR), carta de 31.I.1635 als procuradors de Tortosa. 

IV.1. Girona trampeja l'ofensiva règia dels quints



 

 

En línies generals, el memorial d’Escura reproduirà els fonaments i els 

arguments, tant jurídics com d’oportunitat183, ja desenvolupats per Joan Pere 

Fontanella en les primeres fases del debat sobre els quints, en concret en 

l’articulat lliurat a la Reial Audiència a finals del gener de 1612. Les innovacions 

i addicions principalment beuran de dues fonts: a) d’al·legacions jurídiques i 

memorials polítics forjats en el si de la Diputació del General; b) d’un 

allargament dels passatges de récit històric, consagrats a glossar i reverdir 

diversos serveis prestats per la ciutat als seus monarques des del segle XIII  —

àdhuc rememorant episodis llegendaris com el de les mosques francòfobes i 

francicides sorgides del sepulcre de Sant Narcís l’any 1285184—, passant pel 

turbulent segle XV185 i fins arribar als mateixos anys 1631 i 1633; en aquest 

sentit, Girona segueix la petja d’altres municipis catalans com Tortosa —i 

d’altres indrets de la Corona d’Aragó—, que des de la darreria del Cinc-cents 

han promogut una narració oficial del seu passat tant per cohesionar la 

col·lectivitat com amb finalitats netament pragmàtiques davant rivals i poders 

externs186. Globalment, es pot valorar com a molt hàbil —atenent a l’increment 

                                                 
183. El memorial es construeix sobre quatre eixos, els dos primers de legalitat i els dos darrers 
d’oportunitat: a) ni cap norma del sistema del ius commune ni de dret general català ni la 
doctrina ni un contracte ni el costum no donen peu a creure que Girona degui el dret del quint a 
la monarquia; b) en cas que el degués, hauria estat remès per privilegis i/o cartes regis sia 
comuns amb altres municipis sia particulars de la ciutat de l’Onyar; l’observança initerrompuda 
de dos-cents anys en què el municipi ha exigit íntegrament les seves imposicions, sense cap 
disminució, ho rubrica, com també el llarg itinerari processal que la pretensió gironina ha pogut 
fer des de principis de la dècada de 1610 i l’exemple comparat de Figueres; c) si no 
s’acceptessin les premisses a) i b), el quint hauria de ser remès i perdonat a Girona per raó 
dels seus múltiples serveis a la monarquia; d) en cas que tal remissió no tingués lloc, la ciutat 
es trobaria arruïnada financerament en un termini de deu anys. 
184. Narrem i contextualitzem el suposat miracle de les mosques de Sant Narcís al subcapítol 
IV.10.5.  
185. El memorial d’Escura dedicarà molt d’espai —fol. [3]v-[5]r— a la narració dels 
esdeveniments de 1462 i incorporarà la transcripció de diverses cartes on Joan II agraí a 
Girona la protecció que havia proveït a la seva família i partit. En l’apartat IV.3.2.3 referim 
aquest context de guerra civil i un privilegi de batre moneda que la ciutat de l’Onyar impetrà el 
1463 per la seva fidelitat al monarca. 
186. Ha estudiat el fenomen E. QUEROL, La formació d’una història renaixentista de Tortosa: 
Cristòfol Despuig, Pau Cervera i Silveri Bernat, dins de “El (re)descobriment de l’edat moderna”, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i UB, 2007, p. 149-171. La ciutat de l’Ebre 
concretament faria ostensió del seu passat en el marc de les Corts de Montsó de 1585, per 
defensar la prioritat dels drets dels seus síndics al braç reial, en quant a número i a 
preeminència, sobre els de Perpinyà; també l’any 1613, davant la Reial Audiència i el Consell 
Suprem de la Corona d’Aragó, amb motiu del litigi que l’enfrontava amb la vila de Xerta, 
pedania que pretenia erigir-se en municipi segregat —en parlem al capítol III.1. F. MANCONI, 
El uso de la historia en las contiendas municipalistas de Cerdeña de la primera mitad del siglo 
XVII, en “Pedralbes” XXVII (2007), p. 83-96, ha estudiat la recreació —sovint fantasiosa— de la 
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de la tensió bèl·lica entre les monarquies hispànica i francesa en el marc de la 

Guerra dels Trenta Anys— l’aposta de Pau Escura per recordar successives 

ocasions en què els antics comtes-reis i els Àustries s’han beneficiat de tenir 

una Girona forta —no assolada ni esgotada financerament— a prop dels 

baluarts i fortaleses de Perpinyà i Roses, la darrera vegada l’any 1598.  

 

Per anar de bracet d’aquest memorial i de l’impuls que representa, a Girona li 

caldrà un intermediari poderós i molt pròxim a la monarquia. Els jurats de 1633 

s’avindran a què assumeixi aquest rol el portantveus del general governador, 

Aleix de Marimon187. L’elecció no serà ben vista des de certs angles, per la falta 

de sintonia de l’alt oficial ordinari tant amb membres de l’aparell virregnal com 

de la cort188. També serà discutit el posicionament del municipi gironí, en plena 

primavera de 1634, en contra de la dècima part que l’aparell regi, en la seva 

ofensiva per trobar noves fonts de finançament, pretén exigir de les rendes 

eclesiàstiques a Catalunya189: es corre el risc d’irritar la cort i estimular una 

reactivació de la campanya dels comptes i els quints190. Una campanya que, 

com ja hem tingut ocasió d’analitzar, a mitjan la dècada de 1630 estarà 
                                                                                                                                               
història en els contenciosos entre les ciutats sardes de Càller i Sàsser de l’alta edat moderna. 
A. M. HESPANHA, Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época moderna, en “Ivs 
Fvgit“ 3-4 (1996), p. 63-100, esp. p. 92 i s., ha donat la clau antropològica per abastar la força 
constitutiva del temps a l’edat moderna que explicaria aquesta força creixent del récit històric 
per legitimar drets. 
187. El testament dels jurats de 1633 —AMGI, I.1.3.2.1 cit., fol. [3]r— refereix la paràlisi de les 
diverses causes judicials que Girona té instades davant la Reial Audiència, particularment la 
dels quints, on el portantveus del general governador ha assumit la iniciativa de buscar un 
concert amb el rei, amb el suport jurídic de Pau Escura que ja hem sintetitzat.  
188. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.IV.1634 del síndic Jaume 
Gendarme als jurats: "Lo que dich de mi és que per assí he sentit a dir que exa (i. e. eixa) ciutat 
havia dada comissió al governador de Cathalunya per a negociar lo negoçi dels quints ab sa 
magestat, y que a mi no m’apar sia persona a propòsit per a tractar ex (i. e. eix) negoci, perquè 
està molt mal quist ab tots los ministres de sa magestat, tant de Madrit com de Barcelona, y a 
mon judici que serà més a propòsit per a gastar lo negoçi que per a adobar-lo ni consertar-lo”. 
És lícit considerar que el procurador no està expressant el parer de la seva modesta persona 
sinó transmetent una opinió força difosa al cap i casal. 
189. Al subcapítol II.8.1 hem referit les controvèrsies entorn d’aquesta exacció.  
190. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.IV.1634 cit. del síndic Jaume 
Gendarme als edils gironins: “Estos dies atràs, parlant ab algunas personas de auctoritat, me 
digueren no tenian per acertat vostres senyories se fossen posats a la defensa dels 
ecclesiàstichs en rahó de la dèçima, perquè perillava exa (i. e. eixa) ciutat no fos axò causa de 
demanar molt prest lo rey lo quint; no obstant responguí y <h>isquí a la deffensa, fiu mas 
diligèncias ab certas personas per saber lo del quint de queixa (sic, d’aqueixa), y entenguí que 
[l’opinió] tenia algun fonament, que en Barçelona hi havia o prest hi hauria orde de demanar 
quint a la ciutat de Gerona. No dich açò perquè·m pose a dir que se ajude o dexe de ajudar als 
ecclesiàstichs, que no·m toca a mi, sinó sols per advertiment.” 
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focalitzada sobre la ciutat de Barcelona i capitalitzarà la tensió interinstitucional 

al Principat. I, en tal context de tensió, els consellers del cap i casal, la vint-i-

quatrena ad hoc i el Consell de Cent sencer s’hauran fortificat en un extrem de 

l’escaquer desoint —o ni tan sols demanant— el parer a jurisconsults acreditats 

i ideològicament propers com Joan Pere Fontanella. Un Fontanella que 

resultarà buscar molt més la contemporització del que la historiografia ha 

considerat fins avui; que acusarà els dirigents barcelonins d’abocar-se a una 

intransigència populista i irrespectuosa amb la corona; que seguirà tenint fe en 

les possibilitats de redreçar els vincles de dret natural entre rei i súbdits; la qual 

cosa implicaria que Barcelona cedís en la negociació amb la certesa d’obtenir 

contraprestacions191.  

 

Com és ben sabut, no hi haurà cessió del cap i casal, i menys encara 

contraprestacions per part del rei. I això repercutirà en benefici de Girona, que 

entre principis de maig del 1635 i finals de gener del 1637 acollirà les principals 

seus jurisdiccionals règies del Principat192. Durant vint-i-un mesos, en un 

context de sintonia amb l’aparell virregnal, la ciutat de l’Onyar veurà difuminar-

                                                 
191. Sobre totes aquestes qüestions, remetem als subcapítols II.8.3 i 4. Per als mandrosos de 
girar la vista enrera, donada la transcendència del tema, reproduïm a tall il·lustratiu tres dels 
fragments més explícits de missives de Joan Pere Fontanella sobre la degradació de l’afer dels 
quints de Barcelona als anys 1630. Estan escrites totes des de Barcelona i adreçades als 
procuradors de Tortosa —ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 17 (CT)—. Carta de 
20.IX.1634: “[El virrei ha referit] que sa magestat [h]avia dexat en ses mans aquex negoci de 
portar-lo <h>o per via de iustítia o de concert, y que ell [h]avia elegit lo més benigne, que és lo 
del concert, y axí que ho fessen saber a la ciutat perquè enviàs personas a Perpinyà a tractar-
ho, y segons assò ja la Audiència no anirà a Tarragona, ni·ns cremeran y abrasaran com 
deyen, y may [h]avem pensat sinó esta benignitat de un rey tan christià.” Carta de 7.III.1635: 
“La matèria del quint de Barcelona se està en lo matex estat en què estava, y encara sempre 
me apar que lo que fem és més prest donar passos atràs que en avant (...) Lo més mal que té 
lo negoci és que no volen demanar concells a ningú, en particular a juristes, que no·ls han 
consultats de abans de Corpus ensà ni dit paraula, sinó a mi que anàs a Perpinyà a informar al 
visrey, y no altre cosa xica ni gran, ni may pus me n’han parlat, que lo Concell matex ho vol fer 
tot de son cap, y lo que coniecturam és que may se ferà res, perquè és impossible que lo 
Concell tot unit may se resolga en res de concert y no [h]u volen fiar a ningú, y axí estam com 
Déu vol.” Carta de 28.III.1635: “[Des de la cort] demostren tenir grans ganes de concertar, y 
nosaltres les ne deuríem tenir més, perquè som los que més podem pèrdrer. La ciutat ha 
determinat enviar embaxador, lo qual se partex dins dos dies, però és com si no [h]y anava, 
perquè en orde del quint no porta sinó poder de suplicar al rey, atesa la fidelitat de la ciutat y 
los molts serveys ha fets a la corona real, de què vuy soporta grans càrrechs, sia sa magestat 
servit manar a son fisch se aparte de la pretentió. És embaxada fora de tota rahó y camí, que 
no estam ara per demanar golleries sinó posar-nos a la tela de concert. (...) Los que discursam 
un poch nos llastimam summament de semblants determinations.” 
192. Ho hem narrat amb detall al subcapítol II.8.5. 
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se la controvèrsia sobre els seus quints, tant en interès propi com de la 

monarquia. Tindrà prou ocasió de fornir serveis financers alternatius a la corona 

—preferits de lluny als militars—, per exemple en forma d’un préstec de mil 

dues-centes lliures a finals de gener de 1636193. De la successiva contribució 

amb homes a la campanya de Leucata de 1637 en donem raó al lloc oportú194.  

 
Precisament entorn d’aquests serveis financers i de llurs efectes en relació al 

polèmic dossier dels quints giraran unes interessants reflexions de Joan Pere 

Fontanella en dos capítols del segon volum de les seves Decisiones195. Amb 

elles volem tancar aquest capítol. Són reflexions vinculades amb la institució de 

la compensació de crèdits líquids, concretament en relació amb el fisc. I no es 

pot dir que els municipis catalans que l’olotí refereix haver patrocinat durant 

molt temps en surtin massa ben parats. En la decisio 465 Fontanella exhibeix 

un plantejament inicial en aparença molt combatiu amb la monarquia: en 

presentar els fets al lector, en comptes de focalitzar-se directament sobre els 

quints, ho fa sobre els successius serveis que algunes ciutats i viles han anat 

prestant a la corona en temps recents per subvenir les seves grans necessitats 

—l’olotí, lluny de discutir-les, sembla legitimar-les. A continuació, explica com 

quan l’aparell regi ha exigit a les tals ciutats i viles el quint de les imposicions 

cobrades aquestes han pretès tenir dret a una compensació de crèdits i deutes. 

El nostre advocat ressegueix els arguments legals i doctrinals que han permès 

                                                 
193. AMGI, MAM 239, fol. 10v i s., acta del Consell General de 24.I.1636, esp. fol. 11v-12r i 13r 
—primer punt de la proposició i primera resolució de l’assemblea local. Vegeu copiada al fol. 
12r la carta de 17.XII.1635 on Felip III (IV), des de Madrid, demana al municipi l’esforç en 
qüestió per a les seves campanyes d’Itàlia. La transcrivim perquè no figura a M. J. ARNALL 
(ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III: “A los amados y fieles nuestros jurados y 
consejo de la nuestra ciudad de Gerona. El rey: Amados y fieles nuestros. Porque demás de 
los soldados que se han embiado a Italia es preciso socorrer aquellas plazas con más número 
según el estado que las cosas tienen, he querido encargaros que, mostrando en esta occasión 
el zelo con que en todas acudís a mi servicio, dispongáys que brevamente se saque alguna 
gente de ahý y passe con la demás que va de Aragón y Valencia, que quanto más número 
fuere, tanto mayor será la gratitud y memoria que me quedará d’ello.” A AMGI, Ordinacions 
dels jurats, lligall 10, hi ha la carta de 28.I.1636 on se li comunica al rei que, malgrat l’elevat 
endeutament de la ciutat, se li proveeix un ajut, per al qual els edils i adjunts de la botiga es 
carreguen d’un nou censal per valor de mil ducats. A fe que hi comprometen llur propi patrimoni 
personal sòlidariament, gest de gran generositat que passarà pràcticament desapercebut a 
l’aparell monàrquic. 
194. Vegeu l’apartat IV.3.3.1 sobre aquest servei i la contraprestació de l’aparell regi a Girona: 
una llicència per endeutar-se en condicions molt favorables. 
195. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 465 i 
466.  
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rebatre aquest dret —els recondueix a la regla de què el fisc no està obligat a 

compensar deutes derivats de vectigals. D’ací passa a reconèixer l’haver paït, 

com la resta de catalans, la legalitat de l’exigència mateixa dels quints per part 

de la corona, encara que aquesta no constés expressament en moltes 

concessions de potestats impositives a municipis del país. En la decisio 466, 

que completa la precedent, Fontanella rebla el clau i exposa, sense 

desautoritzar-les, les execucions rigoroses, en virtut de privilegis fiscals, 

conduïdes per la monarquia als renitents a pagar-li els quints. Després de citar 

una resolució de la Junta Patrimonial de Catalunya dictada a principis de 1630, 

representativa de moltes altres on s’han desestimat les compensacions 

demanades per molts municipis —dit altrament, després de dissipar qualsevulla 

ombra de dubte sobre la legitimitat de les actuacions fiscals de l’aparell de Felip 

III (IV)—, el nostre home adopta un to més suau i conciliador amb els que 

històricament han estat clients seus. Però ja no en el terreny de la justícia sinó 

de la gràcia, i esgrimint el Sacre Consell de Nàpols com a inspirador d’una 

política de flexibilitat harmònica amb les dificultats financeres dels deutors. 

Apel·la al bon rei que, dins del seu adorat esquema de les obligacions naturals, 

ha de ser misericordiós amb els seus fills i vassalls; i per defugir la inseguretat 

inherent a l’arbitri de l’autoritat, pronuncia un vot perquè en unes futures Corts 

—el seu text està escrit a mitjan o a final de 1630— s’aprovi una constitució 

que doni cobertura a les compensacions que tants debats han ocasionat a 

Catalunya. A fi que —Fontanella acomiada el tema recuperant la complicitat 

amb els municipis— a cadascú se li doni el que és seu. Pàgines de literatura 

jurídica com les que acabem de sintetitzar abonen i rubriquen la nostra tesi de 

què l’advocat olotí distà molt d’actuar, fins i tot durant la tensa dècada de 1630, 

com un català procliu a la ruptura dels vincles amb la corona habsbúrgica —ni 

per pregones conviccions legalistes ni per greuges personals i professionals—, 

ans es mantingué en una tercera via pragmàtica —de patriotisme possibilista— 

entre uns posicionaments regalistes i uns de constitucionalistes esdevinguts 

cada cop més inconciliables196.  

                                                 
196. Hem defensat públicament aquest posicionament per primer cop a J. CAPDEFERRO, Joan 
Pere Fontanella (1575-1649?): el Dret al servei de la Pàtria, dins de J. ALBAREDA (ed.), “Del 
patriotisme al catalanisme”, Vic, Eumo Ed., 2001, p. 51-70. 
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APÈNDIX 
 

I. Conclusió civil de 16.V.1611 sobre la causa del procurador fiscal 
patrimonial (actor) contra el síndic de la universitat de Figueres.  

Proveïda a la sala del canceller, presidida per Josep Dalmau, el seu membre 
més antic, amb Josep Ferrer, l’advocat fiscal Jeroni Astor, Jeroni Santjust, 
Francesc Mitjavila i Franquesa (que actua com a relator) i Francesc Ferrús. 

ACA, RA, Conclusions civils, vol. 116, fol. 104r-106r  
 
 
“In facto cause vertentis in Regia Audientia inter fisci procuratorem 
patrimonialem ex una agentem et sindicum universitatis ville de Figueres 
Gerunden. dioces. partibus ex altera defendentem facta relatione per 
Franciscum Mijavila et Franquesa Regiae Audientiae doctorem et cause 
relatorem. 
 
Attento ex regio privilegio dato Cesarauguste die quarta martij anni millesimi 
trescentesimi quinquagesimi septimi de quo fidem facit Nicholaus Puig 
auctoritate regia notarius publicus ville de Figueres Gerunden. dioces. constat 
serenissimum regem Petrum Aragonum regem comitem Barcinone in 
remunerationem servitij sibi facti per sindicos civitatuum et villarum regalium 
presentis principatus Cathaloniae de septuaginta mille libris et ut commodius 
dicte universitates possent dictas septuaginta mille libras solvere eis et cuilibet 
illarum concessisse et tribuisse licentiam et liberam facultatem exigendi habendi 
et recipiendi impositiones que iam tunc in dictis locis erant illas augendi et 
novas imponendi pro tanto temporis spacio et sub modo et forma patiarijs, 
juratis seu consulibus dictarum universitatuum et cuiuslibet illarum benevisis: 
taliter quod a dictis universitatibus sive singularibus earum, qui dictas 
impositiones administrassent, nullum de illis per dominum regem sive aliquem 
regium officialem posset compotum peti, seu exigi. Constat ex certificatoria 
extracta ab Officio magistri rationalis presentis principatus Cathalonie de qua 
fidem facit Gaspar /104v/ Vilar auctoritatibus apostolica atque regia notarius 
publicus iam dicte ville de Figueres contribuisse in dicto servitio septuaginta 
mille librarum facto domino regi, in quantitate octo mille quadrigentorum novem 
solidorum, et septem denariorum Barcinon., et consequenter fuisse, et esse 
comprehensam in suprakalendata regia concessione, et privilegio dicti domini 
regis Petri: sicque gaudere, uti, et frui debere gratiis, et immunitatibus in eo 
contentis. Constat praeterea ex regio privilegio dato Barcinon. die prima mensis 
aprilis anni MCCCCI de quo fidem facit Salvador. Prats auctoritate regia 
notarius publicus dictae villae de Figueres, serenissimum regem Martinum 
felicis recordationis Aragonum regem comitem Barcinonae in remunerationem, 
et satisffactionem donationis gratiosae, ac liberali animo sibi factae per 
universitatem, singulares, ac probos homines saepe dictae villae de Figueres: 
de locis scilicet, et parochiis sanctae Leocadiae de Algama, et de Palol 
Çabaldoria sitis intra baiuliam dictae villae, mero, et mixto imperio, ac de omni 
alia quacunque iurisdictione, iuribus et actionibus, quae in dictis locis, et 
parochiis, universitas, et singulares eiusdem villae habebant, et possidebant, 
seu quasi titulo emptionis per eos factae a praedecessoribus dicti domini regis 
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Martini per se, et suos heredes, et successores praesentes, atque futuros ad 
in·perpetuum confirmasse omnia capitula per illius praedecessores circa 
praedictas impositiones concessa, promisisseque, et concessisse, ac sponte 
iurasse consulibus probis hominibus ac toti universitati dictae villae de Figueras 
et singularibus eiusdem praesentibus et futuris quod per se vel illius heredes et 
successores proprio motu vel ad partis instantiam, etiam si pars fisci requireret, 
aliqua de causa quantumcumque urgenti vel fortiori in impositionibus dictae 
villae vel pretiis earundem non tangeret tangi faceret et consentiret vel 
permitteret nec eas emparare sequestrare nec sequestrari et emparari faceret 
litteras seu provisiones aliquas in contrarium praemissorum concederet: immo 
praedicta omnia per quoscunque observaret et observari faceret: mandasse 
etiam levatoribus et emptoribus praedictarum impositionum praesentibus et 
futuris quod pecunias et pretia ex eis processura traderent et exolverent integre 
et sine aliqua diminutione consulibus dictae villae, qui ipsas et ipsa convertere 
teneantur in usus, et utilitatem dictae universitatis in dicto regio privilegio 
specificatos, revocasse, cassasse, et annullasse omnes et quascunque /fol. 
105r/ litteras, et alias provisiones contra praemissa concessas et concedendas, 
prout haec, et alia in suprakalendatis duobus regiis privilegiis, ad quae habetur 
relatio, latius continentur. Quae verba negative posita in praekalendato 
privilegio regis Martini illis adiecta iurisiurandi religione ut aliquid de novo 
operentur et ne superflue sunt posita necessario debent importare et operare 
remissionem quinti per fiscum petiti. His et alijs meritis processus attentis et 
alias Mijavila et Franquesa est voti quod fisco regij patrimonij petenti quintum ex 
impositionibus dicte ville de Figueres silentium imponatur et ab ea petitione 
sindicus dicte universitatis absolvatur et quod neutra pars in expensis 
condemnetur. 
Dalmau, Astor et Santjust idem” 
 
“Ferrer est voti quod attento licet ex meritis processus constat serenissimum 
regem Petrum tertium cum suo regio privilegio dato in civitate Caesaraugustae 
regni Aragonum iiij. martii MCCCLVII licentiam, et liberam facultatem 
concessisse universitatibus praesentis principatus Cataloniae contribuere 
volentibus in servitio septuaginta mille librarum monetae Barcinonae, tunc dicto 
domino regi facto in Parlamento Generali civitatis Ilerdae, quod donec, et 
quousque integre satisfactae essent in quantitatibus in quibus respective 
contribuebant, possent solitas impositiones recipere et exigere, illasque augere 
et de novo imponere, prout eisdem universitatibus respective bene visum esset, 
easdem liberando ab obligatione redditionis computorum administrationis 
pecuniarum ex dictis impositionibus provenientium. Et ex certificatoria ab Officio 
magistri rationalis extracta, et alias constet universitatem villae de Figueras 
fuisse unam ex his, quae in praedicto servitio tunc contribuerunt. Et insuper 
constet serenissimum regem Martinum alio privilegio, et iuramento vallato dat. 
Barcinone primo aprilis MCCCCI ex causis in eodem privilegio enarratis, per se, 
et per suos heredes, et successores promisisse eidem universitati villae de 
Figueras, et singularibus illius tunc praesentibus, et futuris, quod de cetero motu 
proprio, nec ad partis vel fisci instantiam aliqua de causa quantumvis urgenti 
non tangebit nec tangi permittet in praedictis impositionibus quas dicta 
universitas recipiebat nec eas emparabit aut sequestrabit, nec emparari aut 
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sequestrari faciet in totum nec pro parte nec alias impediet, quin dictae 
impositiones et illarum pretia convertantur in debitos /105v/ et assuetos usus: 
videlicet in solutionem pensionum, et pretiorum censualium, et violariorum per 
eandem universitatem venditorum, et salariorum consulum, advocatorum, 
notariorum, scriptorum, procuratorum, et nuntiorum eiusdem universitatis, 
praecipiendo, et ordinando quod levatores, et emptores praedicturum 
impositionum, qui tunc erant, et pro tempore erunt teneantur praestare 
sacramentum, et homagium in posse baiuli dictae villae, quod pecunias et 
pretia ex dictis impositionibus provenientes, et provenientia tradent, et solvent 
integre, et sine aliqua diminutione consulibus praefatae villae ad effectum illas 
et illa convertendi in usus supradictos: Tamen, quia constat ex verbis praedictis 
in praekalendatis privilegiis adiectis, et fere de verbo ad verbum supra relatis 
nihil aliud elici posse praeterquam quod dictus serenissimus rex Martinus sibi, 
et suis successoribus voluerit in omni casu abdicare facultatem ad suas manus 
apprehendendi, et occupandi impositiones universitatibus concessas, prout 
antea per suos serenissimos progenitores necessitate publica suadente 
quandoque fuerant apprehensae, et occupatae: Et nullatenus ex dictis verbis 
colligi potest remissionem aliquam quincti ex impositionibus domino regi 
praestari soliti, dictae universitati villae de Figueriis factam, vel concessam, nec 
minus de huiusmodi remissione quincti in praedictis privilegiis modo aliquo 
cogitatum fuisse: attentis maxime illis verbis in proxime dicto privilegio appositis, 
vel ad partis instantiam, quae verba minime accommodari valent ad 
inducendam praetensam quincti remissionem, cum in exactione quincti nulla 
partis privata instantia legitime intervenire queat. Nec constat in praesenti causa 
pro parte fisci procuratoris regii patrimonii, aliquid praetensum fuisse, quod 
dictis privilegiis adversetur cum per eum non fuerit instata sequestratio: seu 
apprehensio dictarum impositionum, nec ipse intenderit impedire quominus 
pacuniae ex dictis impositionibus provenientes integre, et sine diminutione 
aliqua tradantur, et liberentur consulibus universitatis praedictae ad effectum 
convertendi quattuor partes ex eis dictae universitati competentes in usus, ad 
quos fuerunt destinatae: sed duntaxat fuisse petitum quod imponeretur 
silentium syndico dictae universitatis in remissione, et liberatione solutionis 
quincti per eum dicto nomine praetensa. Et attento, quod de dicta praetensa 
remissione quincti non constat in praeka- /106r/ lendatis privilegiis per dictum 
syndicum exhibitis, et in praesenti processu insertis verbum aliquod dictum 
fuisse. Et ea, quae sunt de regaliis domini regis, prout est quinctum 
impositionum, de quo agitur, non contineantur in verbis generalibus 
privilegiorum: immo tacite censeantur domino regi reservata, nisi ab eo 
expresse, et specialiter fuerint remissa. His, et aliis meritis processus attentis, et 
alias est voti, quod imponatur silentium syndico dictae universitatis villae de 
Figueres in dicta exemptione, et liberatione solutionis quincti per eum dicto 
nomine praetensa, et quod neutra pars ex causa in expensis condemnetur. 
Ferruz idem.” 
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II. Suplicació de Llàtzer Saconomina i Joan Pere Fontanella lliurada per 
Bartomeu Pont i proveïda pel regent la Cancelleria el 23.VI.1611 

AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 
 
“Licet universitas civitatis Gerunde sit et esse debeat per privilegia regia et alias 
immunis et exempta ab omni quincto et alia quavis parte ex impositionibus quas 
recipit regi exolvendis. Contribuit siquidem in servitio illo septuaginta mille 
librarum quod universitates Cathalonie serenissimo regi Petro 3 Aragonum regi 
fecerunt propter quod isdem rex cum regio privilegio datum Cesarauguste 4 
martij 1357 concessit his qui contribuerent in dicto servicio licentiam et liberam 
facultatem exigendi habendi et recipiendi impositiones impositas et imponendas 
taliter quod a dictis universitatibus nullam de illis per dominum regem vel alium 
officialem posset compotum peti seu exigi. Habet item et aliud privilegium 
eiusdem regis Petri 3 datum Barcinone 29 julij 1362 quo confirmavit dicte 
universitati quoddam capitulum ei alias concessum continens quod ad 
pecuniam (sic, pecunias) dictarum impositionum per se vel alium non tangeret 
aliqua ratione seu causa. Habet finaliter et aliud privilegium serenissimi infantis 
Joannis datum Gerunde 19 novembris 1386 quo promisit eisdem per se et suos 
heredes et successores cum juramento quod aliqua de causa quantumvis 
urgenti vel fortiori in impositionibus dicte universitatis Gerunde vel pretijs 
earundem non tangeret nech tangi faceret nec consentiret vel permitteret in his 
tangi nec eas empararet vel sequestraret nech emparari vel sequestrari faceret 
in totum scilicet vel in parte nech alias in ipsis modo aliquo tangi nec aliquid 
aliud faceret vel mandaret nec fieri vel mandari faceret etc. Ex quibus quidem 
regijs privilegijs apparet evidentissime exemptio et immunitas dicti quinti cum 
saltem verba negativa contenta in ultimo privilegio “non tangemus etc. in totum 
vel in parte” aliud nisi dictam universitatem (sic, immunitatem?) et exemptionem 
non operari valeant ob quod effectum fuit quod usque ad diem presentem 
nunquam dicta universitas quinctum solverit nec fuerit ei hucusque petitum. 
Molestatur tamen novissime in Tribunali magistri rationalis super solutione 
pretensa dicti quincti ad instantiam procuratoris fiscalis patrimonialis a qua 
quidem molestia liberari cupiens supplicat, excellentie vestre, dignetur causam 
quam rationem predicta ducere intendit contra dictum procuratorem fiscalem 
patrimonialem eo pretextu quod agitur de viribus et interpretatione dictorum et 
aliorum regiorum privilegiorum ad sediamque Regiam Audientiam evocare et 
illam commitere alicui magnifico doctori dicte Regie Audientie qui de cartellis 
citatorijs et inhibitorijs provideat et justitiam administret et dicta regia privilegia 
que exhibet in processu inseri seu consui mandari (mandetur?) regio officio etc.  
 
 

III. Suplicació autògrafa de Joan Pere Fontanella proveïda pel regent la 
Cancelleria i per Jaume Puigmitjà el 5.X.1611 

AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 
 
“Excel·lentíssim senyor. 
No obstant que per rahó de certs manaments que eren estats despedits de 
l’Offici de mestre rational de la casa y cort del rey nostre senyor a instància del 
procurador fiscal de la règia cort contra la ciutat de Gerona per a què donàs 
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compte y rahó de les imposicions que [h]avia rebudes y rebia sia estada 
evocada a la Real Audiència la present causa contra dit procurador fiscal, 
pretenent com preté dita ciutat no ésser tinguda ni obligada a la reddició de dits 
comptes per ésser-ne exempta per los privilegis reals ab la supplicació 
evocatòria exhibits, en virtut dels quals és estada feta dita evocatió, [h]avent-los 
molt mirats primer en lo Real Concell, no ha duptat lo matex procurador fiscal 
als 5 de setembre proppassat conferir-se al dit Offici de mestre rational y 
demanar y instar que fos dita ciutat de Gerona executada per les penes de 
cinc-cents ducats posades en los manaments, per rahó de la qual demanda per 
lo lloctinent de mestre racional és estada dicernida executió contra dita ciutat 
per las ditas pretesas penas [insert. marg. ab expressa clàusula “no obstant 
qualsevol causes sobre dites coses sien estades mogudes”, com si no se 
[h]agués de tenir respecte a un Concell Real tan preminent qual és qui visis et 
recognitis privilegijs ha evocada la causa], y s’és allí conferit un commissari qui 
ha volgut executar dita universitat, com apar dels procehiments que 
s’exhibexen. E com, excel·lentíssim senyor, dits procehiments sien notòriament 
contra constitució de Cathalunya, perquè en Cathalunya se proseex y ha de 
prosehir causa cognita, y axí bé per directum, etiam en causes fiscals, quan<t> 
demana cosa lo fisch a una universitat que no està en possessió de exigir-la ni 
l’[h]a may exhigida, maxime quan<t>, com en lo nostre cars, dels privilegis de la 
universitat consta no ésser la universitat obligada al pretés per lo procurador 
fiscal, y sobre de axò penja lite, en preiudici de la qual no·s pot ni deu innovar 
ninguna cosa. Per·ço, lo síndic de la dita ciutat de Gerona a vostra excel·lència 
supplica humilment sia de son real servey manar a dit lloctinent de mestre 
rational y a son tribunal y al comissari nomenat en los proceÿments dalt exhibits 
paren de fer dita execució y sobresegan fins iudicialment en cosa tan agena de 
deure’s com repulsa dels reals privilegis ja exhibits sia provehit y per directum 
conegut y declarat, y que per manaments oportuns y en son cars lletres sien 
manades despedir encontinent, attès se són ja vistos los privilegis per evocar la 
causa, lo real offici, etc.” 
 
Fontanella 

 
 

IV. Consulta adreçada al Consell Suprem de la Corona d'Aragó el 
25.XI.1611 i resposta el 3.XII.1611 sobre les vicissituds del plet dels quints 

de Figueres en la Reial Audiència de Catalunya 
ACA, CA, lligall 268, doc. 149. 

 
"Tratándose pleito en el tribunal del Racional a instancia de Nadal Comes, 
sýndico de la dicha villa de Figueres, contra el real fisco de vuestra magestad, 
sobre los quintos corridos de las imposiciones que dicha villa debe y de aquí 
adelante ha de pagar, siendo una de las universidades más importantes de 
aquel Principado para el Real Patrimonio, a petición de dicho sýndico y de su 
advogado, el doctor Berard, dicho Don Pedro, a quien tocava, hizo juntar el 
tribunal, que son tres assessores, y el dicho micer Astor, advogado patrimonial, 
para votar y determinar la dicha causa un día cerca de las fiestas de Navidad 
más cerca passada, y aviéndose juntado en su presencia, dicho Astor, teniendo 
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obligación, por razón de su officio, de defender la parte de vuestra magestad y 
de su real fisco, olvidado d·ella por sus fines y interesses particulares, habló 
muy a favor de la dicha villa de Figueres, esforçando su parte y declarando su 
intención que tenía justicia la villa contra el fisco, y contradiciéndole /[1]v/ los 
tres assessores con parecer de que el fisco tenía justicia, procuró dicho Astor 
que por entonces se estorvasse el votar la causa, como no se votó. Bolviéronse 
a juntar para ello otra vez, que fue antes del sávado de Ramos, y dichos 
Villanova y Astor se adunaron a esforçar la justicia de la villa, diciendo que 
convenía condenar al fisco en ella por vía de buen gobierno, cosa bien indigna 
de tales ministros en quien tiene confiado vuestra magestad su Real 
Patrimonio, y de que se seguía no sólo este daño, pero infinitos otros mayores, 
pues a imitación d·esta declaración se sigueran los demás pleitos que otras 
universidades tratan en Cataluña, y pretendieran exempción de los quintos 
todas, siendo lo más principal del patrimonio que vuestra magestad tiene allí y 
con que se sustenta la administración de la justicia, y passando adelante en 
esta junta, los assessores instaron que se votasse, como se hizo, a favor del 
fisco de vuestra magestad, contra el parecer del advogado patrimonial, que era 
contrario tan declarado por sus fines particulares, de que se colige que era 
inductión por parte de la villa, pues su advogado está casado con prima 
hermana de la muger de dicho Astor, y el procurador de la causa con una 
criada suya, y más por lo que abaxo se dirá. Y viendo dicho Don Pedro que se 
avía determinado contra lo que él quería, sacó un papel, que dixo era carta de 
vuestra magestad escrita a él en que se le mandava suspender la 
determinación de dicha causa hasta aver dado quenta dello primero a vuestra 
magestad, siendo todo con fictión, porque la carta con que hizo sobreseer el 
negocio no iva escrita a él sino al duque de Monteleón dos años o más avía, y 
a diferente intención de la que él falsamente publicó para concluyr con la suya, 
cosa tan injusta y indevida como se dexa considerar, y con esto se resolvió que 
se hiziesse notamento de la resolución en la forma que se avía tomado, es a 
saber, de los tres votos de los tres assessores conformes y del advogado 
patrimonial contrario, y dicho advogado patrimonial dixo que no era menester 
assentarlo assí en contrariedad de votos, sino diciendo que todos avían sido 
conformes, lo qual se assentó assí, y luego el dicho Don Pedro de Vilanova, 
lugarteniente de maestre racional, pidió el processo y la resolución y la cerró 
baxo de llave en una /fol. [2]r/ arquilla que allí tenía, diciendo que sobre ello 
escriviría a vuestra magestad, y pocos días después el advogado de la villa de 
Figueres se la pidió y se le entregó sin preceder comunicación ni tratado con 
otro ministro alguno, y juntamente con el processo le entregó el papel donde 
estava assentada la resolución sobredicha, con que tuvo lugar la parte de la 
villa de Figueres de hazer copiar el processo y luego evocar la causa a la Real 
Audiencia, como lo hizo, pues le avía revelado Don Pedro assí el secreto de la 
resolución de los assessores contra la villa y le constava que del Racional no 
podía esperar buena sentencia, confiando que en la Audiencia se mejoraría, 
pues no se avía publicado la sentencia del Racional por lo que arriba está 
referido. A esta evocación de causa ni opuso excepción alguna ni contradixo el 
dicho advogado fiscal, ni en el discurso de toda ella dixo en la Audiencia cosa 
alguna de lo que avía passado en el Racional sobre·[e]sto, particularmente de 
averse sobreseýdo el negocio en virtud de una carta de vuestra magestad, lo 
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que fuera razón que dixera, antes bien para más dissimular dixo que en el 
Officio de maestre racional se avía tratado aquella causa interloquendo, que es 
palabra por la qual se avía de entender que no avía llegado a votarse ni cerca 
desto, que parece que lo dixo para hazerles descuydar más. Cometiose dicha 
causa al doctor Francisco Mijavila y Franquesa, uno de los doctores de aquella 
Real Audiencia, el qual tiene patrimonio en dicha villa de Figueres, de donde 
procedieron su padre y passados. Hecha relación de la causa por el dicho 
micer Mijavila, se publicó en ella sentencia a favor de dicha villa de Figueres y 
contra el regio fisco al cabo de un mes que fue evocada la causa." 
 
[Com a conclusió d'aquesta exposició dels fets, el Consell Suprem de la Corona 
d'Aragó aconsella al rei que privi Jeroni Astor i Don Pedro de Vilanova i Perves 
dels seus oficis:] "y para que ellos no queden inpunidos y los otros 
escarmienten y tomen exemplo, parece al Consejo que por las culpas que 
contra ambos resultan en este caso (…) debe vuestra magestad mandarles 
privar de los officios que tienen y revocar su mera voluntad, durante la qual les 
tiene vuestra magestad hecha merced d·ellos." 
 
 
V. Suplicació hològrafa de Joan Pere Fontanella adreçada formalment al 
lloctinent general. El 23.I.1612 el relator Jaume Puigmitjà proveeix facto 

verbo que sigui inserida al procés. 
AMGI, XV, 2, 1, 6, 15 

 
“Excel·lentíssim senyor, 
Lo síndic de la ciutat de Gerona instà molts mesos fa en la present causa, que 
porta en la Real Audiència a relació del magnífich misser Jaume Puigmijà 
contra lo procurador fiscal patrimonial, sobresehiment a una execució que lo 
llochtinent de mestre rational fa a la dita ciutat, pretenent [h]aver incorregut en 
certes penes de cinc-cents ducats, sots les quals li fonc manat que vingués a 
donar compte y rahó de les imposicions que rebia y reb, y a bé que tinga molta 
iustícia en dita pretenció per les causes y rahons en lo discurs de la causa 
llargament deduïdes y altrament, ab tot no ha pogut fins vuy obtenir dit 
sobresehiment, de <h>ont ha resultat y resulta que, ab tant gran guasto com 
tants mesos fa estan allí fent los officials del mestre rational, se va perdent y 
assolant aquella ciutat, que sempre és estada tan fel a sa magestat, com [h]a 
mostrat en moltes ocasions la experiència. Supplica per·ço a vostra excel·lència 
humilment dit síndic sia servit manar que·s prenga resolució en dit negoci ab la 
promptitut possible qual sia de dret, que·s confia serà en favor de dita 
universitat.  
Y perquè estiga vostra excel·lència més assencat (i. e. assençat) d’esta veritat, 
se advertex que lo procurador fiscal no pot tenir sa intentió fundada [a] ni en 
respecte de poder executar penes perquè no s’haja obeÿt al que li és estat 
manat [b] ni en respecte de executar lo quint que preté deure’s al rey nostre 
senyor eo procehir manu plena pendente lite conforme la prerogativa del fisch.  
[a] Que no puga executar penes ab motiu de què no se ha obeÿt apar 
manifestament de vèurer que dita universitat, en [h]aver-se-li fet lo manament, 
entenent que aquell se li fehia perquè vingués a donar compte de les 
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imposicions, no a altre effecte sinó per poder liquidar lo quint que·s pretenia 
deure’s al senyor rey, comforme ja de paraula li ere estat dit en lo Offici de 
mestre rational, y aprés en les primeres y segones lletres de execució que·s 
despediren a differents comissaris que s’exhibexen ut inserantur citra binam 
insertionem ho ha declarat lo lloctinent de mestre racional, y aprés lo advocat y 
procurador fiscals ho han també axí matex declarat en moltes scèdules en la 
present causa, ço és que lo compte que·s demanava a dita ciutat de Gerona 
era solament per poder liquidar lo quint que pretenia deure’s y per poder-lo 
cobrar, sabent, o almanco pretenent dita universitat de Gerona que no devia lo 
quint que per medi de dit manament y redditió de comptes que ab ell se instava 
volia lo fisch real d’ella exigir, acudí a evocar causa al Real Concell (que fonc 
com comparèxer devant del que li [h]avia fet lo manament, pus per evocatió se 
succeex a l’inferior) deduint que no devia dit quint, que fonc posar rahons al 
manament y per ellas evitar per tot dret les penes de contumàcia, [insert. marg. 
que s’evitan per qualsevol causa, encara que iniusta y no subsistent,] de tal 
manera que, obstant dites rahons, en via de dret no·s pot en ninguna manera 
procehir a executió de penes, com dir no·s puga [h]aver en aquelles incorregut 
qui encontinent ha posat rahons, y aquellas tan subsistents que uno ictu oculi 
de la inspecció dels privilegis exhibits resulta iustificadíssima la pretenció de 
dita ciutat de Gerona.  
[b] Ítem que no·s puga procehir per la prerogativa del fisch de poder provehir 
manu plena et forti apar manifestíssimament de ésser com és de dret despedit 
aquella cessar y no tenir lloc en les coses il·líquides, qual és lo pretès quint de 
les imposicions de la ciutat de Gerona, que no sols és il·líquit quantum debeatur 
però encara et an debeatur, maxime en Cathalunya, <h>a <h>ont per 
constitucions està prohibit poder-se procehir sinó per directum citata parte, y 
[h]a promès lo rey nostre senyor, y [ha] jurat, de no spoliar a ningú de sa 
possessió o quasi sens conexensa de causa. 
Estant les coses en aquest estat, en què dita ciutat de Gerona apar [h]aver fet 
tot lo que devia, que ere donar rahó a son príncep y senyor de la pretenció que 
tenia contra del manament li ere estat fet, supplicant-lo fos servit voler-la oyr 
per iustícia y fer-la-[h]y y ministrar-la-[h]y, no apar iust ni ésser de intenció de 
sa magestat, qui és un rey tan cathòlic, que, entretant que assò no·s declara, 
se vinga a assolar y destruir nostra ciutat tan principal d’est Principat, qui en 
totes ocasions ha mostrat tanta fidelitat a sos reys, com és notori ab tant grans 
y excessius guastos com li fan y causen los officials que té en ella lo dit 
llochtinent de l’Offici de mestre rational. Supplica per·ço a vostra excel·lència 
humilment lo dit síndic que, apiadant-se de tanta ruÿna y destructió, sia servit 
manar sobresèurer dita execució, que s’offerex pagar los guastos fins assí fets 
als officials, sens emperò approbació dels procehiments, ans ab ànimo de 
repetir-los en son lloc y temps, que sols ho fa per, ab aquest camí, obviar a la 
total ruÿna de aquella ciutat, que imminex si axí o altrament no se obvia a ella. 
Lo real offici etc. Et licet etc.  

 
Fontanella  
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VI. Articulat presentat davant la Reial Audiència i proveït el 29.I.1612. El 
text no és manuscrit de Fontanella, sí és seva la signatura. 

AMGI, XV, 2, 1, 6, 15, fol. [8]r-[11]v 
 

 
“Encara que lo sýndich de la ciutat de Gerona entén que per a obtenir lo 
sobrecehiment que tant justament demana li abasta y sobra lo que fins 
vuy té deduhit y provat en procés, però per mayor justificatió sua y a 
uberior cauthela, que danyar no sol, perquè millor aparega la justítia que 
té per lo sobrecehiment que demana en la present causa per retardar la 
exequutió que de part y manament del lloctinent de l’Offici de mestre 
rational a instàntia del procurador fiscal patrimonial se fa y prossegueix 
quantra la universitat de dita ciutat, rendas y emoluments, y contra los 
ciutedans y habitants de aquella, per no haver donat compte de les 
impositions que reb dita ciutat, a effecte de liquidar y pagar lo pretès 
quint de les impositions de dita ciutat, y per repel·lir la pretentió de la part 
altre del fisch patrimonial y, altrament, per tots y sengles fins y effectes a 
la universitat de dita ciutat y al dit sýndich de aquella més útils y 
necessaris, ab las sòlitas y stil·ladas protestations, no stranyent-se a 
supèrflua prova, esta part de dit sýndich posa les coses següents: 

1. Et primo posa cessa ésser ver que compatesca dret ni actió alguna a la 
part contrària del procurador fiscal patrimonial per demanar lo pretès 
quint de las impositions ni lo compta de aquellas que voluntàriament 
demana, maiorment procehint executivament, com proceheix, contra los 
jurats y clavari de dita ciutat de Gerona, per les causes y rahons baix 
scrites y altrament, y és ver. 

2. Perquè diu y posa que cessa ésser ver lo rey nostre senyor en 
Cathalunya tinga sa intentió fundada en los quints que preté contra les 
universitats, ni per dispositió de dret comú ni municipal del Principat, y, 
en cars que fos lo contrari, cessa ésser ver que en respecte de la ciutat 
de Gerona tingués ninguna justítia, per los molts y molt grans y amples 
privilegis que aquella té, los quals porien y poden inportar remissió de 
qualsevol quint o altre part que al rey nostre senyor fos deguda en les 
impositions del Principat, y és ver.  

3. Per quant diu y posa que la cathòlica magestat del rey don Pedro tercer 
de alta recordatió, ab son real privilegi datum en Caragoça a 4 de març 
1357, per lo Parlament se tingué en la ciutat de Leyda, de manament de 
dit senyor rey, per donar-li concell y ajuda sobre la guerra que lo rey de 
Castella feya contra dit senyor rey, concedí y atorgà ab son real privilegi 
als sýndichs de les ciutats, vilas y llochs reals del present principat de 
Cathalunya que contribuhirian en lo donatiu de aquellas setanta mil 
lliures offertas y donadas per ditas ciutats, vilas y llochs reals al dit 
senyor rey per lo adjutori de dita guerra, a més de les tres-centes mil 
lliures que de tres o quatre anys abans li havian donades, licèntia y 
facultat de vèndrer y carregar censals morts y violaris sobre les 
impositions que ditas universitats de ditas ciutats, vilas y llochs de dit 
Principat rebian, ab ple y bastant poder y licèntia expressa de créxer y 
disminuir dites impositions y de nou imposar-ne, y que no tinguessen 

IV.1. Girona trampeja l'ofensiva règia dels quints



 

 

obligatió de donar-ne compta ni rahó alguna al senyor rey ni a sos 
officials, com en dit privilegi més llargament se conté, al qual se reffer y 
posa com en aquell està contengut, lo qual exhibeix prout ecce, y és ver. 

4. Posa que dit privilegi de la contributió del donatiu mentionat en lo 
precedent article tingué son degut effecte, y ne ha gosat y gosa la dita 
ciutat de Gerona, perquè contribuhí y pagà realment y ab effecte la part 
y portió que li tocà del donatiu de les dites setanta mília lliures, com apar 
de la paga ab la certificatòria de les partides tretes de l’arxiu del dit Offici 
de mestre rational de la casa y cort del rey nostre senyor, la qual 
exhibeix prout ecce, y és ver. 

5. Posa que lo mateix rey don Pedro terç, ab son real privilegi datum en la 
ciutat de Barcelona a 29 de juliol 1362 a supplicatió dels jurats y 
singulars de la universitat de dita ciutat, per·ço que lo balle y jutge 
ordinari havian rebut certas impositions de la dita ciutat eo lo diner que 
de aquellas havia procehit per obras de dita ciutat, no podent-se 
convertir dites impositions sinó conforme la ordinatió del privilegi dalt 
mentionat, declarant sa intentió y real voluntat, diu (i. e. digué) y declarà 
que ab sagrament era obligat a no tocar res de les dites impositions y 
manà al veguer, balle y jutge ordinari de Gerona que tornassen tot lo que 
havian rebut de ditas impositions, com en dit privilegi més llargament se 
conté, al qual se reffer y posa com en aquell se conté, lo qual exhibeix 
prout ecce, y és ver. 

6. Posa que lo sereníssim infant don Joan de alta recordatió, primogènit del 
dit rey don Pedro, ab son real privilegi datum en Gerona a 19 de 
novembre 1386 concedí y atorgà als jurats y a la dita ciutat que tindria y 
servaria les provisions y ordinations fetas tant sobre la reductió dels 
violaris que la dita ciutat prestave y era obligada en censals morts com 
també sobre la distributió dels diners provenints de les impositions de 
dita ciutat y dels preus de aquellas, y assenyaladament la ordinatió feta 
ço és que tot lo diner de ditas impositions fos convertit y distribuhit en 
pagar, luyr y quitar censals y violaris y pensions de aquells, y pagar los 
salaris de jurats, advocats, notaris, clavari, procurador y veguer y no en 
altres qualsevol usos, y nunca aquests revocaria ni altrament en cosa 
alguna contrafaria per qualsevol rahó, motu proprio o a instàntia de part, 
encara que la part del fisch real ho requerís per qualsevol causa, per 
molt gran y fort[a] que fos, en les dites impositions y preus de aquellas, 
ni tocaria, ni tocar faria, ni consentiria, ni permetria en aquellas fos tocat, 
ni empararia, ni sequestraria, ni emparar ni sequestrar faria, en tot ni en 
part, com més llargament ab dit real privilegi consta, al qual se reffer, y 
posa com en aquell se conté, lo qual exhibeix prout ecce y és ver.  

7. Posa que en virtut de dits privilegis dels sereníssims reys don Pedro 
terçer y de l’infant don Joan en los articles precedents mentionats y 
altrament los jurats de dita ciutat han sempre rebut y acostumat rèbrer 
íntegrament y sens diminutió alguna totas les impositions de dita ciutat, y 
créxer y disminuyr aquellas, y de nou imposar, sens obligatió de donar-
ne compte algú al senyor rey ni a altres officials seus, com de fet may ne 
han donat, ni menys may ne són estats requests, los quals privilegis han 
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estat y estan en viril observansa comforme la mente, sèrie y tenor de 
aquells, y és ver. 

8. Posa que en tant és veritat que dits privilegis han estat y estan en viril 
observansa que cessa ésser ver de les dates de dits privilegis ensà los 
reys passats de immortal memòria ni lo rey nostre senyor ni sos officials 
hagen tocat ni permès se hage tocat en tot ni en part, directament ni 
indirecta, en les dites impositions, y és ver.  

9. Posa que los jurats de dita ciutat de Gerona, de dit temps immemorial a 
esta part, y axí del dit temps de les concessions y dates de dits privilegis 
ensà, que són més de dos-cents sinquanta anys, sempre han estat y 
estan en libertat y potestat plena de posar impositions, créxer y 
disminuhir aquellas en dita ciutat, y no donar-ne compte algú al rey 
nostre senyor, ni en lo tribunal de l’Offici de mestre rational de la casa y 
cort de dit senyor rey, ni a sos officials, y aquella han axí sempre 
conservada y conserven, ans bé sempre han rebudes dites impositions 
íntegrament y sens diminutió alguna, ni may han pagat ni acustumat 
pagar lo pretès quint de dites impositions, ni part alguna del que 
proceheix de aquellas, y axí ho han vist per més de quoranta anys los 
hòmens vells qui vuy viuen, y de sos temps ho han vist axí servar y 
praticar de aquexa manera, y també <h>oÿt a dir a sos pares y altres 
antipassats sos predecessors que de temps immemorial s’era servat lo 
mateix, y·s servava en la dita ciutat de Gerona, sens haver may entès lo 
contrari, y és ver.  

10. Posa que los jurats y clavari de les impositions de dita ciutat de Gerona 
de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 100 anys ensà, y de més temps 
immemorial, etiam de 250 anys ensà, han estat y estan en quieta y 
pacífica possessió o quasi de exegir, rèbrer, cobrar y haver totas las 
impositions de dita ciutat íntegrament y sens deductió alguna, y pagar e 
convertir los diners procehits de ditas impositions per los effectes y 
causes expressades y contengudes en dits privilegis, ab sièntia y 
pasièntia del rey nostre senyor y de sos officials y Offici del rational de la 
casa y cort de dit senyor rey y dels reys de immortal memòria senyors 
nostres sos predecessors, y axí [h]u han vist los vells que vuy viuen per 
temps de més de 40 anys, y <h>oÿt a dir a sos passats, sens haver may 
entès lo contrari, y és ver.  

11. Posa cessa ésser ver que la part altre del procurador fiscal patrimonial 
puga dir ni al·legar que en algun temps lo senyor rey ni sos officials 
hajan rebut dit pretès quint ni part altre alguna de las impositions de la 
dita ciutat de Gerona, ni may en tal possessió o quasi hage estat ni 
estiga, com no sia axí, y que per·ço no pot al·legar ni valer-se de tal 
possessió, y és ver. 

12. Ponit que del sobredit resultan dos fonaments de dret certíssims y 
indubitats, per los quals no és lícit en ninguna manera al fisch procehir 
via exequutiva contra la ciutat de Gerona. Primo que la pretentió sua és 
il·líquida, no sols quantum debeatur però encara y an debeatur, lo que fa 
que perda lo fisch sos privilegis de poder procehir manu plena, eo no 
puga valer-se de aquells conforme dispositió de tot dret, y és ver.  
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13. Ponit que la segona cosa que opera la possessió dalt dita o quasi de 
exegir, com exigex la ciutat de Gerona, les impositions en tot y 
complidament, sens deductió de ninguna part ni portió per al rey nostre 
senyor, ni en nom de quint ni altrament, és que sens vici de spoli no pot 
lo fisch real tocar ex abrupto en dites impositions ni pretendra-[h]y 
ninguna cosa, sinó que si tal pretentió té y vol tenir ha de procehir citada 
la part y aquella <h>oÿda y ab plenària cognitió de causa, y no 
altrament, conforme ho disposa la consti. 4 del tit. de violen. y restitu. de 
despullats, per sa magestat y officials seus y concellers observar jurada, 
y és ver. 

14. Ponit que assò és lo que en Cathalunya se diu haver-se de procehir en 
ella per directum, ço és, citada la part y ab conexensa de causa, lo qual 
té lo fisch real obligatió de servar, allí <h>ont cessan sos privilegis de 
poder procehir manu plena, com en est nostre cars, per les rahons dalt 
dites, y és ver. 

15. Ponit que del sobredit se veu que no podia ni devia lo lloctinent en lo 
Offici de mestre rational procehir exequutivament contra la ciutat de 
Gerona com ha procehit y procex (i. e. procedeix), y és ver.  

16. Ponit que no podia tanpoch dit lloctinent de mestre rational procehir 
executivament contra la ciutat de Gerona ab motiu que exequutava la 
pena de sinc-cents ducats que li havia posada si no venia a donar los 
comptes de les impositions, que és líquida, per lo que·s segueix y 
altrament, y és ver. 

17. Nam ponit que, sabent y attenent dita ciutat de Gerona, conforme en lo 
Offici de mestre rational li ere estat de paraula notificat y conforme aprés 
ab les primeres y segones lletres de exequutió que són en procés y ab 
les scèdules y respostes del fisch en la present causa fetes se és 
declarat, los comptes no·s demanaven a dita ciutat [insert. marg. sinó 
solament a effecte de liquidar per ells lo quint que lo fisc pretenia contra 
dita ciutat] per poder-lo aprés exegir, y, sabent que no devia ni era 
obligada a dit quint, dita ciutat de Gerona acudí encontinent que li va 
ésser fet manament a evocar la present causa a la Real Audièntia, 
donant rahó de les molèsties que li fehian en lo Offici del mestre rational 
per rahó de dit quint, y posant rahons al mana- //r// ment y deduhint-ne 
moltes per mostrar que no era obligada a dit quint a la exactió del qual 
tirava lo manament del rational y demés procehiments seus, y és ver. 

18. Ponit que per tot dret resta una persona escusada de les penes que li 
són inposades en cas que no faça alguna cosa sempre que acude ab 
rahons deduhint les que li apar fan per al propòsit que no sia obligada a 
les coses manades, perquè leshores cessa la contumàtia y és forsós, 
antes de procehir a exequutió de les penes, declarar ab conexensa de 
causa sobre les coses deduhides per la part, y és ver de dret 
expeditíssim. 

19. Ponit que, no obstant lo sobredit, no ha dubtat lo lloctinent de mestre 
rational enviar dos vegades officials a la ciutat de Gerona lite pendente 
y, axí, després de haver posades rahons al manament per executar les 
penes del manament, en què ha causat molt grans y excessius danys a 
la dita ciutat de Gerona, y és ver. 
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20. Posa que ex alio no podia dit lloctinent de mestre rational despedir dit 
manament y fer dites exequutions per·ço que, si la institutió de l’Offici de 
mestre rational se attén y considera, no té jurisdictió alguna en exegir 
rahons de comptes si no és contra los officials domèstichs tant solament 
de la casa real, la qual jurisdictió, per extendre’s contra los officials reals 
triennals, és estat necessari fer constitutió de Cathalunya ab la qual se 
consent al dit mestre rational la dita jurisdictió contra los officials 
triennals, que és única constitutió tit. de offici de mestre rational, y axí de 
aquí se segueix no ha pogut ni pot dit lloctinent de mestre rational 
expedir semblant manament qual se és expedit de part sua en lo tribunal 
de dit Offici de mestre rational, instant lo fisc patrimonial, contra los jurats 
y clavari de dita ciutat de Gerona perquè donassen compte de dites 
impositions, com en lo dit manament, sens aprobatió del qual se conté, 
se pot vèurer, y axí és nul·lo dit manament, y com a tal se [h]a [de] 
declarar y anul·lar, y és ver. 

21. Posa que per·ço les dites dos executions, primera y segona, que·s són 
expedides en virtut de lletres de comissió y executòries de part de dit 
lloctinent de l’Offici de mestre rational a instàntia del fisch real contra la 
dita ciutat de Gerona y los béns y singulars de aquella per la pena de 
sinc-cents ducats, que preté lo fisch és cayguda dita ciutat per no haver 
obtemperat al dit manament y no haver aportat los comptes de les dites 
impositions a effecte de pagar lo pretès quint en dit Offici de mestre 
rational, les quals comissions ha fetes dit lloctinent de mestre rational, la 
una a Juan Burell, y altre a Francesch de Calasans, comissaris, segons 
se diu, nomenats ab ditas lletras de comissió y exequutòries, són nul·les 
a més //v// de ser, com són, molt gravatòries y danyosas a la dita ciutat 
de Gerona, perquè tals exequutoris no·s podien fer, com dit és, sens 
conexensa de causa y citada primer y <h>oÿda la part de dita ciutat y 
sens procehir per directum, com se proceheix y se ha de procehir en 
Cathalunya, citata parte et illa audita, y axí se han [de] declarar nul·las, 
invàlidas, a més de preiudicials y gravatòrias a la dita ciutat de Gerona, y 
és ver. 

22. Posa que dit Joan Burell, qui·s diu ésser estat comissari de la primera 
executió contra la ciutat de Gerona, procehint executivament y 
rigurosament, féu molts inventaris y seqüestres y altres procehiments 
contra la dita ciutat, béns, drets y emoluments de aquella, donant y 
causant molts grans danys, damnatges y excessives despeses a la dita 
ciutat, inquietant y perturbant y opprimint aquella en gran manera ab los 
dits sos procehiments, de les quals oppressions, vexasions, danys y 
despeses diu (i. e. digué) y opposà esta part del sýndich de la dita ciutat 
de Gerona, y és ver. 

23. Posa que dit Francesch de Calasans, en virtut de la segona executió que 
fonch aprés de la executió feta per dit Joan Burell, nominat en lo 
precedent article, prosseguint la primera executió, ha fets també molts 
inventaris, seqüestres y altres procehiments executivament y 
rigurosament, venent en lo encant públich los béns inventariats dels 
arrendadors de ditas impositions y rebent dinés comptants inventariats 
de aquells y los preus dels béns mobles venuts, estant de alguns mesos 
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ensà ab molts gastos, danys, despeses y desatents que ha donats y 
causats a la dita ciutat, y és ver. 

24. Ponit que los danys y gastos que fins vuy han causat dites executions a 
la ciutat de Gerona passan de vuyt-centes lliures a més dels interessos 
ne pateix, y és ver. 

25. Posa que, per ésser com són les dites executions y tots los 
procehiments fets y seran los fahedors en virtut de dites executions 
nul·las (sic: nuls), se han de revocar, y per·ço dita ciutat ha de ésser 
reintegrada en tots los danys, damnatges y despeses que ha patit y 
pateix y las (sic: los) que patirà y sustentarà e supportarà per les causes 
y rahons dalt dites, perquè és de justítia y axí ho demana y suplica esta 
part, y és ver. 

26. Posa que lo dit lloctinent de mestre rational y los dits comissaris mers 
exequutors de ditas exequutions han attentat e innovat en prejudici de 
dita causa en dita Real Audièntia pendent, y per consegüent se han de 
revocar dits attentats e innovats y, fins a tant sian revocats, se ha de 
sobreseure en dita executió, lo qual sobrecehiment demana y supplica 
dit sýndich, y axí deu ésser fet y provehit, y és ver. 

27. Posa que no és presumptió del rey nostre senyor, essent tant cathòlich, 
//r// christianíssim, clement y benigne ab sos vassalls, sie estada sa real 
voluntat e intentió que, no essent líquid lo pretès quint ni essent declarat 
que sia degut, y sens que primer sia citada y <h>oÿda la part de dit 
sýndich per deduhir y al·legar de sos drets y de la validitat dels privilegis 
dalt mentionats en los precedents articles, havent-hi com realment hi ha 
dubietat sobre la interpretatió e intel·ligèntia de aquells, per causa de la 
qual dubietat, vistos dits privilegis y aquells legits és estada evocada dita 
causa en la Real Audièntia, se procehesca axí executivament y rigurosa 
contra dita ciutat, perquè lo rey nostre senyor no ha procehit ni acustuma 
procehir de aquexa manera contra sos vassalls, com ho són los jurats y 
singulars personas de dita ciutat de Gerona, qui en totas las occasions 
són estats sempre molt fels a sa magestat, y és ver. 

28. Ponit que si en alguna ciutat de Cathalunya se havia de servar algun 
respecte acerca de les coses dalt dites, quant no fos axí de justítia, hi 
havia molts motius de fer-ho ab la dita ciutat de Gerona, per·ço que en 
totas les occasions que és estat menester y se són offertes ha acudit a 
la deffensa de Perpinyà, de Roses y altres fortaleses que són la clau y 
baluart de Cathalunya y de tota Spanya, ab molta promptitut y fidelitat y 
dels primers, axí ab infantaria, munitions y provisions com altrament, per 
rahó de les quals coses ha gastat y despès moltes summes y milanars 
de diners per servir a sa magestat y als reys passats de immortal 
memòria sos predecessors, no obstant que dita ciutat hage estat, com 
està, tant alcansada, y és ver. 

29. Perquè diu y posa que, de dotse anys ensà y de més enllà, és estat 
forçat per la deffensa de dita ciutat y preservar-la no fos despoblada per 
les grans ayguades dels rius que passen dins y serca de dita ciutat, que 
han causat y donat grandíssims danys, gastar y posar molts milanars de 
diners per deffensar-se de les inundations de aygües de dits rius, y és 
ver. 
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30. Posa que en moltes altres occasions sensa les demunt dites [h]a 
demostrat la dita ciutat de Gerona lo amor y fidelitat que ha tinguda als 
reys passats de gloriosa memòria, perquè los jurats e concell de la dita 
ciutat en lo any 1399, a 16 del mes de janer, donaren al senyor rey en 
Martí de immortal memòria e als seus per tots temps las jurisdictions a la 
dita ciutat venudes de vint-y-vuyt llochs e parròchies que eren de dita 
ciutat, ço·és de las parròchias de Madramanya, de Juyà, de Bordils, de 
Cervià, de Medinyà, de Bescanó, de Ayguaviva, de Riudellots de la 
Selva, de Campllonch e de Sant Andreu Çalou, de Llampayes, de 
Stanyol, de Vilablareix, de Montfullà, de //v// Contestins, de Sant Gregori, 
de Llorà, del Ginistar, de Montnegre, del Castellar, de Llambilles, de 
Quart, de Cornellà, de Sors, de Pujals dels cavallers y de Pujals dels 
pagesos y de Cors, com en la certificatòria de dita donatió se conté, la 
qual per prova del present article exhibeix y produeix prout ecce y és ver. 

31. Posa que després ensà de dita donatió de dits llochs y parròchias 
mensionades en lo precedent article, tenint aquella son degut effecte, lo 
dit senyor rey don Martí y los reys sos successors y lo rey nostre senyor 
han possehit y vuy posseheixen dits llochs y parròchias ab tota la 
jurisdictió alta y baxa, civil y criminal, mer y mixt imperi, y aquella han 
tinguda y exercida los veguers y sot-veguers de la vegaria de Gerona 
per la real magestat del rey nostre senyor, y és ver. 

32. Posa que la dita ciutat de Gerona, no obstant que estiga tant alcançada 
com ha estat y està, en la occasió que la magestat del rey nostre senyor 
ha assenyalat tenia necessitat, los jurats y singulars de dita ciutat, 
demostrant la fidelitat y amor que tenen a sa magestat, li feren 
enpréstich de sis mília lliures barceloneses gratiosament, sens interès 
algú, les quals han tingut [de] manllevar a censal y carregar sobre dita 
ciutat, y de les quals ne paga pensió dita ciutat tots anys a for de censal 
a rahó de vint mília sous de pensió per vint mília lliures de proprietat, y 
és ver.  

33. Per <h>ont diu y posa que, posat y no atorgat, ans expressament 
denegat, que los jurats y clavari de dita ciutat haguessen de pagar lo 
pretès quint de dites impositions al senyor rey des de l’any 1599 ençà, 
restaria aquella ciutat del tot destruÿda, assolada y dessolada, y en molt 
breu temps y dies se veuria despoblada dels ciutedans y habitants en 
aquella, y és ver. 

34. Ponit que, per·ço y altrament, abans de totes coses, ha y deu ésser 
provehit lo sobrecehiment demanat, y aprés declarat (sic: declarades) 
nul·les les executions fetes, ab refectió de danys y despeses, y, en son 
cas y lloch, no tenir obligatió la ciutat de Gerona ni de donar compte de 
les impositions ni pagar-ne quint ni altre part o partit al rey nostre senyor, 
y axí [h]u demana y suplica ara per les hores, y que en tot omni meliori 
modo, etc. justítia li sia administrada, y és ver. 

Ponit quod omnia et singula sunt vera etc. que adverat etc. 
 

Fontanella  
Oblata die 29.I.1612. 
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IV.2. La ciutat de Girona malda per eximir-se, totalment o 
parcial, dels drets de maridatge i de coronatge que li exigeix 

l'aparell reial entre 1617 i 1630 
 

 

Per aquest capítol desfilen unes peculiars exigències fiscals de la monarquia 

hispànica sobre municipis catalans; aitals municipis esgrimeixen pretensions 

d’exempció i recorren a tota mena de negociacions i regateigs; en un gran 

nombre de casos acaben essent objecte de mecanismes de constrenyiment 

molt rigorosos, àdhuc abusius. Es visualitza el desplegament per part de la 

Diputació del General d’una missió reivindicadora de l’observança dels drets de 

la província a instàncies de les localitats afectades. Finalment, s’aprecien les 

relacions que Girona tenia amb persones de les contrades i comarques del seu 

entorn que, sense residir pròpiament al recinte urbà, gaudien d’un status de 

ciutadans.   

 

Durant les primeres dècades del segle XVII, la ciutat de Girona serà instada per 

l'aparell reial a satisfer drets de maridatge dues vegades i drets de coronatge 

en una ocasió. Els dirigents municipals intentaran lliurar-se de fer aquests 

pagaments. Donat que no ho aconseguiran, concentraran els seus esforços en 

demanar que se'ls rebaixin les quantitats exigides i/o que se'ls flexibilitzin els 

terminis per fer-les efectives.  

 

Joan Pere Fontanella i els demés advocats del municipi tindran una participació 

activa en totes aquestes gestions. Sobretot forniran un gran servei en relació a 

qüestions connexes que emergiran dels dossiers fiscals pròpiament dits —per 

exemple, si a efectes de drets com els que estudiem cal que els ciutadans 

forans paguin a les parròquies on resideixen o bé s'han de computar com a 

contribuents de la pròpia Girona. A més, en un dels tres casos que analitzarem, 

el dels coronatges de Felip III (IV) i de la seva muller, Fontanella assumirà un 

rôle que sobrepassarà el de defensor dels interessos locals. I és que, a 

Catalunya, les condicions en què la monarquia demanarà aquests drets seran 
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considerades atemptatòries de les llibertats de la província. Això obligarà a una 

mobilització de la institució encarregada de defensar aitals llibertats, la 

Diputació del General. Al nostre jurista, en la seva qualitat d'assessor ordinari 

de la dita Diputació —des de l’agost del 1623 fins al juliol del 1629—, li 

escauran el disseny i la materialització de l'estratègia jurídica de rebuig de les 

pretensions de l’aparell reial.  

 

Abans d'endinsar-nos en mecanismes concrets d’exacció i en les vicissituds 

que generen, creiem inexcusable presentar breument què són els drets de 

maridatge i de coronatge i amb quina finalitat es recapten1. A l’edat moderna, el 

maridatge s’ha consolidat com una contribució econòmica relativament 

moderada que el rei demana amb motiu del casament d’una filla o d’una 

germana seva. Es configura com un ajut que els seus vassalls li han d’acordar 

per a la dotació de les referides dones de sang reial. Fins al regnat del 

Magnànim també es cobra per contribuir a sufragar les despeses de matrimonis 

del propi rei o dels seus fills mascles. Es remunta a les darreries del segle XIII, 

com a subsidi addicional al tribut de la qüèstia reial, un format que mutarà a 

partir de la implementació d’una fiscalitat d’Estat de nova planta des de 13592. 

D’arrel consuetudinària, és un dret que acaba entrant pròpiament en el corpus 

de normes escrites del Principat, a través de lleis i concòrdies que en 

reglamenten certes exempcions i/o condicions especials de pagament. La 

contribució es fa per focs3, suposades unitats familiars, i de forma general 

                                                 
1. Fins al dia present, la historiografia ha dedicat una atenció escassa a aquests drets vinculats 
directament a les vicissituds personals i polítiques del rei i d’alguns dels seus familiars directes. 
Les aclaridores pàgines que han anat obrint camí fan referència a àmbits temporals i/o 
comarcals prou allunyats del nostre, R. SALICRÚ i LLUCH, L'aportació del Maresme a les 
demandes de la coronació de Ferran d'Antequera i d'Elionor d'Alburquerque, dins de “XIV 
Sessió d'Estudis Mataronins”, Mataró, 1998, p. 101-114; J. MORELLÓ BAGET, Fiscalitat i 
deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV, Barcelona, 
CSIC, 2001, esp. p. 170-240; P. BERTRAN, Les demandes de coronació de Martí l’Humà 
(1398-1400). Primera aproximació, dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona 
d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 93-104; E. REDONDO, Negociar un maridaje en Cataluña: 
el matrimonio de la infanta Leonor con Eduardo de Portugal, dins de M. T. FERRER et al. 
(eds.), “Negociar en la Edad Media”, Barcelona, CSIC, 2005, p. 165-184. 
2. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV), 
Vic, Eumo Ed. i UdG, 1995.  
3. J. M. PONS i GURI, Un fogatjament desconegut de l’any 1358, a mitjan la dècada de 1960 
advertí sobre la variabilitat de criteris a l’hora de computar focs a la Catalunya baixmedieval, en 
un estudi reeditat dins del seu “Recull d’estudis d’història jurídica catalana”, Barcelona, 
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n'estan immunes les persones de categories socials privilegiades i els homes 

que viuen subjectes a la jurisdicció d’un baró laic4. Per altra banda, el 

coronatge5 també és un dret consuetudinari que, amb el pas del temps, "és 

estat abraçat y admès en lo principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y 

Cerdanya” a través de certes lleis generals6. El monarca el demana a tots els 

seus súbdits perquè sufraguin una part del cost de la seva entronització i/o de 

la coronació de la seva esposa.  

 

 

IV.2.1. El dret de maridatge d'Anna d'Àustria exigit l'any 1617 
 

IV.2.1.1. Una exacció gestionada exitosament i ràpida 

 

L’any 1617, l’atzar provocarà que la ciutat de Girona sigui governada per quatre 

jurats amb uns graus de responsabilitat i maduresa força superiors als 

habituals: Francesc de Cartellà, Francesc Vivet, el malaguanyat Bernat Siró i 

Jeroni Real.7 La seva gestió no es limitarà a qüestions puntuals o d’interès a 

curt termini. Ben al contrari, impulsaran una reflexió profunda per corregir els 

excessos dels seus predecessors en política econòmica, a nivell 

d’endeutament, d’emissió de moneda, etc.8 També dirigiran la disposició, dins 

                                                                                                                                               
Fundació Noguera, vol. I, 1989, p. 255-449, esp. p. 282 i s. N. SALES, De Tuïr a Catarroja, 
Catarroja-Barcelona, Ed. Afers, 2002, p. 206, ho ha atribuït a la naturalesa eminentment fiscal i 
interessada d’aquestes fonts. 
4. Precisarem aquests elements i llur perfil normatiu, doctrinal i jurisprudencial al llarg del 
capítol. 
5. R. SALICRÚ, L’aportació del Maresme cit., p. 101-102, sobre com el terme ‘coronatge’ és 
tardà; al principi del segle XV encara s’emprava la fòrmula ‘demanda de la coronació’ —és així 
com s’anomenà encara, per exemple, la petició de diners feta per contribuir a la fastuosa 
cerimònia que Ferran d'Antequera i Elionor celebraren a Saragossa el febrer de 1414.  
6. Ho refereixen amb aquestes paraules els membres de l’equip jurídic de la Diputació del 
General i diversos assessors externs en un dictamen lliurat als diputats el 12.III.1622, Dietaris 
de la Generalitat de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997, p. 531.  
7. La seva extracció a sort té lloc en el si d’un Consell General del municipi celebrat, com cada 
any, el dia de Ninou: AMGI, MAM 220, fol. 4r-5v (1.I.1617). Siró morirà sense veure acabar el 
mes de maig, ibidem, fol. 66. Cal no confondre aquest Jeroni Real de la mà menor de Girona 
amb el cèlebre —i més jove— Jeroni de Real de Fontclara. Aquest darrer fou un prohom que 
participà molt activament a les institucions municipals de la seva època i ens llegà la rica 
crònica editada per J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica de 
Jeroni de Real (1626-1683), 2 vol., Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994. 
8. AMGI, MAM 220, fol. 48v-52r, Consell General de 15.IV.1617. S’hi decidirà, entre d’altres 
coses, la creació d’una comissió d’onze persones encarregades de formular propostes per al 
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la casa del municipi, d’una sala habilitada com a arxiu, i el consegüent trasllat i 

sistematització de bona part de les escriptures i documents de la ciutat9. 

Aquests mateixos jurats seran els primers en impulsar de forma decidida una 

política municipal d’adquisició de molins al Mercadal i al pla de Salt: la compra 

es farà efectiva en qüestió d’un parell d’anys i constituirà, sens dubte, l’aventura 

inversora de major transcendència de la Girona de principis del segle XVII10. 

 

El mes de maig, els edils gironins tindran coneixement d’unes crides públiques 

molt inoportunes: les que insten el pagament del dret de maridatge d’Anna 

Maurícia, filla de Felip II (III), amb motiu de les seves noces amb Lluís XIII de 

França11. El municipi hi haurà de fer front sense empitjorar, si és factible, les 

seves finances ja prou ruïnoses.  

 

La primera actuació que emprendran els jurats serà una consulta a l’arxiu 

ciutadà, amb l’esperança de localitzar-hi algun privilegi reial que eximeixi 

Girona de la solució de drets com l’exigit12. La recerca donarà uns fruits a 

primera vista satisfactoris, ja que un privilegi de 25 de maig de 1315 i un altre, 

confirmatori del precedent, de 7 de desembre de 1321 semblaran contemplar 

l’anhelada immunitat de la ciutat. Aquests enfranquiments, que al segle XIV 

                                                                                                                                               
redreçament de les finances municipals. La primera reunió de la dita comissió —anomenada 
onzena “sobre lo assiento dels menuts”— es celebrarà el 17.IV, ibidem, fol. 52. Vegeu al 
subcapítol IV.3.2.3 una presentació contextualitzada d’aquestes iniciatives.  
9. AMGI, I.1.3.1.1 —Administració municipal / Funcionament del consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 1—, testament dels jurats de 1617: “En lo arxiu nou que s’és fet per 
nosaltres lo present any se són conduïdes les escriptures com són manuals y altres llibres 
públichs de la notaria de dita ciutat, faltaria encara aconduir y posar molts llibres de clavaris y 
altres escriptures que poden ser convenients y prou dany que·s perdessen per no estar ben 
recondides, y també faltara[n] en les finestres de dit arxiu rexas de ferro perquè estigan més 
ben guardadas, que és fàcil cosa dexar-se las finestras ubertas y a las nits entrar en ell. 
Encarregam per·so vullen donar orde en què se acaben de conduir del tot dites escriptures, que 
és tan convenient, y que·s fassan les rexes de ferro per seguretat.” 
10. Tractem extensament sobre les operacions amb molins en el subcapítol IV.3.1. 
11. AMGI, MAM 220, fol. 59r-65r, acta del Consell General de 9.V.1617. 
12. Aquesta consulta potser no hauria estat necessària si els gironins haguessin tingut el record 
fresc del pagament d’algun dret de maridatge. Ara bé, Felip II (III) no n’havia demanat als 
catalans ni a l’hora de casar-se ell mateix i de dotar la seva esposa —tampoc no els havia 
exigit els seus drets de coronatge. Suposem que considerà preferible renunciar a una i altra 
exaccions per obtenir un servei econòmic més alt a la Cort General que celebrà a Barcelona el 
1599. Aital any els jurats gironins tenien donades instruccions molt precises als seus síndics de 
què no consentissin a cap pagament en concepte de maridatge ni de coronatge, “que la 
Deputació lo pague y no la terra”(!) AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 37r, carta de 
4.VI.1599.   
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havien donat un impuls notabilíssim a l’economia i el comerç gironins13, potser 

en època de Felip II (III) encara tenen un potencial per explotar...14 Heus aquí 

un fragment del primer d'ells: 

 
"Per nos et omnes heredes et successores nostros (...) emfranquimus et liberos et 

immunes facimus et esse volumus in perpetuum vos (...) ab omnibus et singulis questiis, 

toltis, forciis et etiam ab omnibus et singulis peccuniariis serviciis, mutuis, prestitis et 

adempriviis forciatis et etiam ab omni lezda, pedagio, mensuratico, usatico et penso, 

portatico et ab omni exaccione regali et vicinali quas et que in casibus, tam a iure 

concessis quam non concessis, nos et heredes et successores nostri a vobis et 

universitate predicta et civibus et habitatoribus in ipsa civitate et eius suburbiis et singulis 

eiusdem, presentibus et futuris, exigere, demandare seu habere possemus..."15 

 

L'estudi en detall d'ambdós documents reduirà les expectatives dels jurats. 

L'experiència els haurà mostrat que el fisc reial no interpreta mai que el 

monarca hagi renunciat a un dels seus drets si no ho acredita una clàusula 

expressa. Els edils comprendran, per tant, que serà inútil qualsevol intent 

d'al·legar que les exempcions concedides pels privilegis de 1315 i de 1321, 

aparentment generoses vistos els termes generals en què estan formulades, 

comprenguin els drets de maridatge.  

 

Descartada la via dels privilegis i de la seva interpretació, a la ciutat de Girona li 

quedaria la possibilitat de demostar, a través dels precedents, que mai no ha 

pagat drets de maridatge anteriorment. Si n'aportés proves fefaents, el fisc regi 

hauria de fer marxa enrera en les seves pretensions. Aquest camí també 

resultarà ser impracticable. El secretari del municipi presentarà un memorial en 

                                                 
13. D’entre les moltes pàgines que C. GUILLERÉ ha consagrat amb encert a la Girona de la 
baixa edat mitjana, les del capítol ‘Els gironins en l'expansió comercial de la Corona d'Aragó 
(1315-1339)’ del seu llibre Diner, poder i societat a la Girona del segle XIV, Girona, Ajuntament 
de Girona, 1984, p. 37-52, glossen particularment els efectes altament beneficiosos que 
tingueren per a l’economia ciutadana el referit privilegi de 1315 i sa confirmació de 1321. 
Similarment, id. aut., Ville et féodalité dans la Catalogne du Bas Moyen Âge, en “Estudi 
General“ 5-6 (1985-86) [La formació i expansió del feudalisme català. Actes del col·loqui de 
Girona (8-11 de gener de 1985)], p. 447-466. 
14. Vegeu-los també invocats al capítol IV.7.  
15. C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2000. El privilegi de Jaume II de 1315 es troba a les p. 93-96, 
mentre que el de l'infant Alfons de 1321 és a les p. 118-122. 

771



 

 

el qual els jurats podran llegir com en nombroses ocasions, des del mateix 

segle XIV (1374, 1390, 1394...) els monarques van demanar drets de maridatge 

als gironins i aquests, no obstant els privilegis de 1315 i de 1321, els 

satisferen16. No és menys cert que, al moment de pagar-lo, feren constar en 

acta una protesta que, teòricament, preservava indemnes els drets de la ciutat 

de cara al futur. A aquesta precaució, se li podia reconèixer alguna eficàcia? 

Els dirigents municipals entendran ràpidament que no. Els múltiples pagaments 

de drets de maridatge efectuats al llarg dels segles han desvirtuat l'efecte que 

les protestes en qüestió haurien pogut tenir17.  

 

Una vegada hauran assumit que han de satisfer el dret de maridatge d'Anna 

d'Àustria, els jurats de Girona emprendran una negociació per fer-lo el menys 

gravós possible a les arques de la ciutat18. Vegem quin camí intentaran i, 

sobretot, si els donarà bons resultats. Ens permetem d'avançar al lector que, en 

aquesta ocasió de l'any 1617, els gironins aconseguiran retallar en gairebé 

catorze lliures les exigències de l'aparell reial —no és cap fortuna, vista 

puntualment, però sí pensant en exaccions futures. 

 

Quina és la quantitat inicialment demanada? Vuit-centes disset lliures, cinc 

sous i sis diners, corresponents a l'acció de multiplicar nou-cents seixanta-un 

focs i mig imposables per un florí (equivalent a disset sous). Aquesta és la xifra 

                                                 
16. Memorial, elaborat pel secretari municipal, dels pagaments de maridatges realitzats en el 
passat per la ciutat de Girona: AMGI, MAM 220, fol. 61r-64v. Es presenta en el marc del 
Consell General de 9.V.1617 abans referit. E. REDONDO, Negociar un maridaje en Cataluña 
cit., p. 167 i s., ressegueix amb pretesa exhaustivitat les ocasions en què diversos comtes-reis 
del Casal de Barcelona —Pere en Gran, Jaume II, Alfons el Benigne, Pere el Cerimoniós o 
Martí l’Humà (sense efectes, pel seu decés) sol·licitaren drets de maridatge. Escapa a l’objecte 
del nostre estudi l’esbrinar si la ciutat de Girona fou requerida en totes elles o només en les del 
memorial de 1617 del secretari municipal. 
17. AMGI, MAM 220, fol. 61r-64v, en el memorial del secretari es podrà llegir com el 1404, en 
ocasió del maridatge demanat pel casament del príncep Martí amb dona Blanca, filla del rei de 
Navarra —un maridatge que no contempla E. REDONDO, op. cit.—, la ciutat de Girona instà 
una causa que fou confiada al cavaller Dalmau de Santdionís. El fet que a l'arxiu municipal no 
es localitzi el text de la provisió dictada per aquest jurista el 9.V.1404 no serà un auguri massa 
bo per als gironins: si els seus avantpassats haguessin vist llurs pretensions acceptades, de 
ben segur haurien conservat gelosament la resolució per a exemple de casos futurs.  
18. E. REDONDO, op. cit., explica i exemplifica la pràctica habitual de la negociació en la 
determinació de quotes i condicions de pagament dels maridatges ja a la Catalunya 
baixmedieval.  
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que els jurats han de fer rebaixar19. Envien a Barcelona diversos ciutadans 

bregats en els afers del municipi —Joan Rafel Ferrer, Iu Ornós i Jeroni Raset— 

perquè s’entrevistin amb el financer Francesc Bru, que ha estat designat 

col·lector del dret al Principat i als comtats de Rosselló i Cerdanya20. Li 

pregaran que s'utilitzin els càlculs efectuats a principis del segle XVI, pels quals 

s'havia considerat que Girona tenia set-cents seixanta-nou i mig focs 

imposables i, en conseqüència, se li havien fet pagar sis-centes cinquanta-

quatre lliures, un sou i sis diners. Per fonamentar aital petició li al·legaran que 

des dels inicis del segle XVII el nombre de cases habitades ha disminuït 

notòriament a Girona21. El seu relat lacrimògen toparà amb un escull: qui se 

l'ha d'empassar, Francesc Bru, coneix la ciutat i les seves circumstàncies, i 

rebatrà la visió decadent de la demografia gironina22 —no sabem amb certesa 

si Bru és objectiu23—; és més, respondrà secament que, amb la constitució 37 

                                                 
19. Vegeu un ball de xifres, del qual hem extret molta informació de les presents pàgines, a 
AMGI, MAM 220, fol. 90r-92r —Consell General de 10.VII.1617. Qüestionem la idea de J. 
MORELLÓ, Notes sobre el funcionament de la fiscalitat directa a la baixa edat mitjana, en 
“BSCEH” VI (1995), p. 61-80, esp. p. 65-66, de què en exaccions com els maridatges —
classificables com a impostos de quota— qualsevol rebaixa que obtingués una població podia 
anar en perjudici de les restants, que podrien veure incrementada llur contribució. 
20. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 204. Deliberació de l'Ofici del mestre racional de 18.X.1616. Hi 
aprenem que el 15 de setembre del mateix any Francesc Bru havia rebut poders del comte de 
Chinchón, el tresorer general de la Corona d’Aragó, per exigir el dret de maridatge que ens 
ocupa a la província catalana. Sobre Bru, els seus diners, els càrrecs en què fou proveït i la 
seva reputació, vegeu el subcapítol IV.3.2.2. Dels seus vincles de parentiu ja n’hem parlat al 
subcapítol III.4, en l’apartat dedicat a Acaci Antoni de Ripoll. 
21. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 1.VII.1617 de Joan Rafel Ferrer 
als jurats: "[H]avem-li representat les cases [h]avia manco aquí vui en aquexa ciutat conforme 
la instructió vostres mercès me [h]avian manada dar".   
22. Ibidem: “[Bru] nos [h]a respost que ell era estat en Gerona y que entenia [h]y [h]avia dues mil 
cases”.  
23. El treball de N. CASTELLS, L'estructura familiar de la població gironina el 1631, en “Estudi 
General” 2 (1982), p. 107-164, ofereix múltiples dades demogràfiques però no se’n poden 
treure informacions concloents; això es deu, entre d’altres raons, a què adopta com a bases 
d’anàlisi les xifres del que Girona pagava en concepte de coronatges; aquestes, com veurem 
tot seguit, estaven més condicionades pels precedents que no pas per l’evolució de la realitat 
urbana. La davallada de cases habitades que se li vol vendre a Francesc Bru el 1617, seria un 
indici de fiabilitat del memorial que els jurats adreçarien al rei el 1633, on es parlaria de més de 
dues-centes llars abandonades a Girona en només trenta anys? —A. SIMON i R. ALBERCH, 
L'evolució demogràfica de Girona en els segles XVI i XVII a través dels registres parroquials, en 
“Estudi General” 2 (1982), p. 11-31, esp. p.15-16. Un altre testimoni de l’increment de cases 
buides a Girona a principis del XVII i de les rendes que els seus senyors directes acostumaven 
a percebre’n —via establiment o arrendament— l’ofereixen, a ADG, Processos moderns, item 
5107, els capites 12 i 49 de l’articulat proveït el 9.I.1629 en la fase executiva dels litigis entre 
carmelites descalços i jesuïtes que estudiem en el capítol IV.11. Cal relativitzar degudament 
tals judicis en tant que formulats per avalar unes pretensions de part. 
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de 1510 a la mà24, els càlculs que s'han d'utilitzar a l'hora de quantificar el dret 

de maridatge no admeten discussió: són els del darrer fogatjament realitzat al 

municipi. Amb aquest, que es remonta a 155325 —es pretereix volgudament el 

de 1558?26—, s'havien censat nou-cents seixanta-un focs i mig imposables a 

Girona. La dada s'havia obtingut de la manera següent: del nombre global de 

focs se n’havien deduït les llars d’eclesiàstics, les de nobles i gaudints i un deu 

per cent —la proporció de les que es consideraven de persones pobres i 

miserables— de les restants27. Pel cas que la ciutat es considerés perjudicada 

per aquests càlculs i volgués revisar el seu cens, el col·lector del dret, Francesc 

Bru, suggerirà la confecció d’un nou fogatjament —amb les despeses que això 

comporta. Perpinyà, per exemple, haurà subscrit aquesta proposta28. La resta 

de localitats catalanes no ho hauran fet29. Girona optarà per seguir l’exemple 

d'aquestes darreres30. Això sí, intentarà que se li computin nou-cents quaranta-

cinc i mig focs imposables, com s'havia fet al moment de pagar el maridatge de 

1554, en comptes de nou-cents seixanta-un i mig. Les autoritats règies ni 

acceptaran ni rebutjaran per escrit aquesta contraoferta. Els jurats la donaran 
                                                 
24. Constitució “Statuïm més avant” aprovada a les Corts que Ferran II celebrà a Montsó el 
1510, CYADC (1704), I, 10, 3, 2: "que en las executions de maridatges e coronatges e altras 
exactions, se façan los pagaments segons lo nombre dels focs del darrer fogajament més 
propinque a la exactió que lavors occorrerà". 
25. J. IGLÉSIES, El fogatge de 1553 (estudi i transcripció), 2 vol., Barcelona, Fundació Salvador 
Vives Casajuana, 1979 (vol. I) i 1981 (vol. II). Vegeu al vol. I, p. 38, les dades agrupades dels 
mil tres-cents catorze focs totals que es comptabilitzaven per a Girona.  
26. A. SIMON TARRÉS i R. ALBERCH, L’economia i la població gironina segons el fogatge de 
l’any 1558, en “Estudi General” 2 (1982), p. 33-57, ofereixen un instrument de càlcul demogràfic 
presumiblement realitzat per a Girona cinc anys després del general de 1553 i, esp. p. 36, 
malden per explicar la menor població que s’hi censa globalment —mil noranta-set focs en 
comptes de mil tres-cents catorze. 
27. Aquesta deducció general es feia en virtut de la constitució 54 de les Corts Generals de 
1493, CYADC (1704), I, 10, 3, 1. Segons N. SALES, De Tuïr a Catarroja cit., p. 206, el 
desconeixement d’aquest precepte ha generat moltes errades en la historiografia generalista, 
sobretot d’àmbit local. Pel que fa a la història gironina, vegeu la relliscada —que no desacredita 
en absolut un treball exhaustiu, a partir del creuament de fonts molt dispars— de N. 
CASTELLS, L’estructura familiar de la població gironina cit., p. 123-124. 
28. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 1.VII.1617 de Joan Rafel Ferrer 
als jurats: "[Bru ha proposat] que si volian fogaiar, conforme [h]avia demanat la vila de 
Perpinyà, los seria a vostres mercès més dany, perquè [h]i [h]auria franchs més de nou-cents 
seixanta un fochs si·s fogeiaven". 
29. Ibidem, "Segons [h]e entès per assí, totes les universitats són passades per lo últim [i. e., 
pagar en lloc de fer un nou fogatjament]".  
30. De les paraules de Joan Rafel Ferrer deduïm que la decisió dels jurats no serà gens 
improvitzada. Havien encarregat a una comissió que estudiés a l’engrós si valia la pena 
demanar un nou fogatge a Girona; ibidem: “Vostres mercès [h]an manat fer ia lo tanteo per 
aquexos senyors que elegiren per aqueix effecte, y podran determinar lo que serà més utilitat a 
aquexa ciutat, o fogeiar de nou o pagar lo que·s pagà en lo últim fogatia o maridatge”. 
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per bona; a més, estimaran que en aquest còmput s'hi han d'entendre inclosos 

els ciutadans forans, és a dir, totes aquelles persones que tenen comprat un 

dret de ciutadania de Girona malgrat no residir en l’àrea urbana sinó en zones 

generalment rurals i properes31 —a la pràctica, illots jurisdiccionals que susciten 

sovint interrogants i controvèrsies32.  

                                                 
31. La figura del ciutadà forà de Girona gaudí de cobertura jurídica a partir d’un mandat que el 
rei Pere III dictà a Barcelona el 29.IV.1338, C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de 
Girona cit., p. 265. En virtut d’aital text, confirmat el 26.XI.1585 —G. JULIOL (ed.), Llibre 
Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 
2001, p. 533; vegeu-ne la instrucció a AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 19v—, tots 
els comissaris i oficials regis estarien obligats a donar fe als documents expedits pels jurats 
gironins que certifiquessin que tal o qual persona tenien la condició de ciutadà del municipi. En 
un primer moment, la ciutadania forana es deuria atribuir per mantenir el vincle amb persones 
originàries de Girona obligades a residir fora de la ciutat però dins de la vegueria —G. JULIOL 
(ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 183, apartat XXVIII de les capitulacions de 
16.I.1399 que referim al subcapítol IV.1.2. Amb el temps, entenem que la institució 
evolucionaria: als habitants benestants de certs llocs de L’Empordà o de La Selva, per 
exemple, els podria sortir a compte comprar —el preu sembla fixat en sis lliures més una quota 
anual de tres sous— la ciutadania forana i gaudir de privilegis i exempcions anàlegs als dels 
homes que vivien a la confluència dels rius Onyar, Ter, Güell i Galligants. El seu lloc efectiu de 
residència tindria la consideració de batllia gironina per a ells —és a dir, quedarien exempts de 
la jurisdicció de l’ordinari dels seus veïns reals i quedarien subjectes a la del batlle de Girona. 
Com a contrapartida, haurien de contribuir a les càrregues del seu municipi d’adopció i 
observar-ne les ordinacions i mandats. No hi gaudirien de drets polítics en no tenir fixada llur 
residència efectiva en la ciutat. Trobem un magnífic exemplar de concessió de ciutadà forà de 
Girona a un pagès de Gualta anomenat Jaume Aïmeric i als seus successors a AMGI, MAM 
207, fol. 75v-76v (4.V.1604); vegeu també a tall d’exemple AMGI, MAM 220, fol. 120r —el 
1.IX.1617 dos dels jurats gironins reconeixen idèntica ciutadania a un pagès de Verges 
anomenat Antoni Metge— o MAM 223, fol. 132r —el 5.XI.1620, amb el pagès de Cassà 
Sebastià Joan Verdalet com a beneficiari.  
32. Diem illots en el sentit d’excepcions, a nivell jurisdiccional, que podien generar distorsions en 
l’aplicació de mesures generals en certes localitats. Vegeu, per exemple, l’enrenou generat 
l’any 1626 entorn d’un ciutadà forà gironí que no obtempera les ordres d’ensenyar les armes al 
procurador reial de Torroella de Montgrí, AMGI, MAM 229, fol. 114v-116r. L’excepcionalitat dels 
apreciadíssims ciutadans forans feia que a vegades calgués recordar expressament la 
necessitat de defensar-los jurídicament i que es dubtés de l’abast material d’aquesta protecció; 
pitjor encara, del seu abast personal, puix resultava que en plena dècada de 1620 Girona 
encara no havia confegit un registre dels homes que gaudien d’aquest status particular. AMGI, 
I.1.3.1.1 cit., testament dels jurats de 1593: “Que los ciutadans forans sian afavorits y defensats 
en lurs perogativas, com sia[n] molt gran joell de la ciutat, y ara asenyaladament ab lo que se 
[h]a pretès per los senyors de les leudes volrian fer-los pagar leuda, de la qual per privilegis son 
exemps.” Ibidem, testament de 1623, apartat 37è: “A 2 de agost 1623 se fóra declarat somatent 
quantra del procurador y vila de Torroella de Mongrí per aver pres t. Cornell (...) de Fontenilles, 
ciutadà forà, si no que per no trobar-se lo nom del tal en ningun manual y per no trobar-se 
exemplars de què la ciutat sia axida ab somatent a la defensa de ningun ciutadà forà. Seria 
molt convenient que en casa la ciutat [h]y [h]agués un libre ab los noms y connoms, dia y any 
en què fan algun siutadà forà, y que tanbé que astigueren alguns exemplars del que la ciutat 
[h]a [a]costumat de fer en defensa de dits ciutadans.” Nota final: amb els presents passatges 
esperem haver contribuït a il·lustrar les informacions avançades amb encert per N. CASTELLS, 
El districte de la mitja llegua entorn les muralles de la ciutat de Girona, en "AIEG" XXVIII (1985-
1986), p. 299-325, esp. p. 300. 
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És lícit pensar que aquests estira-i-arronses sobre la quantia del dret de 

maridatge obeeixin fonamentalment a un objectiu de retardar, ni que sigui uns 

mesos, el pagament del dret? Si és així, els gironins faran salat. El 1617, 

l'aparell reial es mostra diligent i poc flexible en l’exacció del maridatge de la 

filla de Felip II (III). Per assegurar la percepció ordinària del dret, Francesc Bru 

ha estructurat la preceptiva xarxa de subcol·lectors en cada cap de vegueria33. 

Endemés, ha enviat diferents comissaris arreu del territori català per constrenyir 

les comunitats locals reticents a fer efectiva la seva aportació34. Perpinyà serà 

una de les viles visitades per un d'aquests comissaris. Davant l’amenaça que 

implica la proximitat de l’agent executor en qüestió, els dirigents gironins 

acceleraran els tràmits que els corresponen. Assabentats que Francesc Bru 

únicament pot ajudar-los retardant molt lleugerament l’expedició del comissari 

al municipi35, resoldran satisfer sense més dil·lacions el dret sol·licitat36.  

 

Els jurats es trobaran aleshores amb un problema de liquiditat. El sistema de 

recaptació mitjançant talles que el Consell General havia previst no havia fet ni 

els seus primers passos. D'altra banda, cap de les administracions municipals 

                                                 
33. Mitjançant el capítol de Cort 11/1534, “Per relevar” —CYADC (1704), I, 10, 3, 3—, 
l'emperador Carles havia admès que calia fer el menys gravosos possibles els processos 
d'exacció dels drets de maridatge i de coronatge a Catalunya. Per això, havia accedit a la 
petició dels braços de què en cada vegueria hi hagués un subcol·lector que atengués els 
pagaments dels súbdits. 
34. A l’hora de sancionar el capítol de Cort 11/1534 citat en la nota precedent, l'emperador 
s'havia reservat el dret d'enviar agents addicionals —comissaris o porters— a qualsevol punt 
del Principat i els Comtats per exercir una pressió extraordinària sobre els morosos. Aitals 
agents no haurien de poder cobrar dietes abusives. L’any 1617 el col·lector Francesc Bru 
prendrà la precaució de consultar si hi ha algun element que ell pugui desconèixer en relació al 
règim dels referits subcol·lectors, comissaris i porters, ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 206 
(24.I.1617).   
35. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 1.VII.1617 del síndic Joan Rafel 
Ferrer als jurats de la ciutat: “Ab la carta va ab esta veuran vostres mercès com estave ja 
despedit porter per executar aquexa ciutat, [h]avem procurat ab lo senyor Bru se detingués, 
com vostres mercès veuen ab la carta. Vostres mercès manaran fer-li dar la carta, que lo 
senyor Bru nos [h]a dit seria a Perpinyà, a·ont era anat executar, y tenia orde tornant pasar 
aquí. Mossèn Fàbrega sabrà si és ancara a Perpinyà o a l’Empurdà." Aquest ‘mossèn Fàbrega’ 
es refereix a l’escrivà major de la cort reial gironina Narcís Fàbrega —contextualitzat en el 
primer apartat dedicat a Jeroni Fàbregues del capítol III.3. A ACA, RP, MR, ms. 2601, figura 
rebent la majoria de pagaments del maridatge que ens ocupa dels pobles i viles de la col·lecta 
de Girona —per tant, exercint com a subcol·lector. Les àpoques de tals pagaments es troben 
registrades a AHG, Notaries de Girona, GI-3/608. 
36. AMGI, MAM 220, fol. 90r-92r: el Consell General on es pren la resolució és de 10.VII.1617. 
El fet que aquest es celebri només quatre dies després d’un altre Consell il·lustra la urgència 
dels jurats i llur temor a patir els efectes d’un constrenyiment. 
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no tenia diners per fer front al pagament del maridatge. L'única sortida serà, en 

conseqüència, prendre dues mil lliures a for de censal per fer front al maridatge 

i per pagar alhora una gran provisió d’oli37. Sortosament, per aquelles dates 

Girona encara té vigent una llicència del virrei duc d’Almazán que li permet 

endeutar-se al seu albir fins al maig del 162038.  

 

Tenim notícia que el 27 de juliol de 1617 el ciutadà honrat gironí Joan Rafel 

Ferrer diposita a la taula de canvi de Barcelona les vuit-centes tres lliures, 

tretze sous i sis diners —disset sous per nou-cents quaranta-cinc i mig focs— 

corresponents al dret de maridatge d’Anna d'Àustria39. En l’àpoca de l’ingrés 

s’explicita que els ciutadans forans s’entenen computats en la dita quantitat: 

"comprehensis (...) civibus foraneis eiusdem civitatis"40. 

 

Això no agradarà gens als homes de la vegueria de Girona41. Enviaran un 

síndic perquè procuri amb insistència que els tals ciutadans forans no siguin 

computats com a contribuents de la ciutat sinó de les diferents parròquies on 

resideixen de forma efectiva42. Amb semblant iniciativa, la vegueria obrirà una 

disputa contra la ciutat. Aquesta es produirà a Barcelona, i hi tindrà una 

participació activa l’advocat Joan Pere Fontanella43. Es substanciarà davant del 

                                                 
37. Ibidem, fol. 93v-94v, deliberació dels jurats i els adjunts del redreç de la ciutat de 
12.VII.1617. 
38. Sobre aital llicència, impetrada el 13.V.1614 i vàlida per sis anys —ACA, Cancelleria, 
registres, 5192, fol. 27v-29v—, vegeu el proper capítol, que versa sobre les dificultats que 
l’aparell virregnal li podia ocasionar a una ciutat com Girona si li impedia recórrer a la via del 
crèdit amb una certa generositat i autonomia. 
39. L’assentament comptable d’aquest dipòsit es troba al llibre general del maridatges iniciat 
l’any 1616, ACA, RP, MR, ms. 2601, fol. 164r. L’ingrés directe a la taula del cap i casal, sense 
passar pel subcol·lector, persegueix marcar un perfil propi urbà respecte la ruralia gironina? 
40. Àpoca del pagament del dret, cosida després del fol. 96 del MAM nº 220.  
41. A falta d’estudis més propers a l’època que treballem, sobre l’organització institucional i 
vehiculació de la voluntat dels homes de la vegueria estreta de Girona hem de recórrer al 
document de 1690 difós per P. GIFRE, Guerra en terra de frontera: la vegueria de Girona 
(1640-1713), dins de “Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i 
reconstruccions”, vol. 3, Lleida, Associació Recerques, UdL i Pagès ed., 2005, p. 11-26, esp. p. 
19-20. 
42. Localitzem una primera notícia d’aquesta pretensió a la reunió de 12.VII.1617 dels jurats i la 
comissió municipal del redreç —vegeu supra. S'hi nomena un exactor per als ciutadans forans 
i, alhora, s'ordena que es defensin els dits forans de les pressions dels síndics de la vegueria.  
43. Ens ho indica una seva carta de 10.I.1619 —AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 
1— on sol·licita als jurats de Girona que se li paguin “la conducta de l’any passat (…) y dos 
informacions que fiu per lo del maridatge dels ciutedans”. La transcrivim al capítol I.2. 
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consistori de l'Ofici del mestre racional de Catalunya i els Comtats, un òrgan 

integrat per les persones següents: a) el lloctinent del mestre racional en els 

esmentats territoris, que convoca i presideix les reunions i és pròpiament el 

titular de la jurisdicció; b) quatre consultors, és a dir, juristes que assessoren el 

jutge sobre la legalitat de les seves actuacions; no són jurisconsults qualssevol, 

sinó oficials reials destacats de la província, el canceller, el regent la 

Cancelleria, el doctor més antic del Reial Consell i l'advocat fiscal patrimonial44. 

Les sessions d'aquest tribunal es celebren en presència dels coadjutors de 

l'Ofici de mestre racional —no ens consta que tinguin cap tipus de participació 

en la presa de decisions. També pot assistir a la reunió qualsevol altre oficial 

reial o col·laborador de l’aparell regi que hagi motivat la convocatòria de l'òrgan 

tot formulant un o més dubtes sobre la seva tasca de caràcter fiscal45.  

 

La qüestió plantejada pel síndic de la vegueria de Girona sobre l'exacció del 

maridatge de la filla de Felip II (III), es resoldrà en termes de dret? No 

exactament. L'ús i estil del consistori de l'Ofici del mestre racional és que els 

consultors cridats pel lloctinent de mestre racional per a aquest tipus d'afers 

aconsellin "lo que·ls aparexerà de justítia, sens introductió de causa sinó sola 

veritate factis attenta"46.  

 

El que els homes de la vegueria gironina perseguiran amb la seva petició és 

l'assegurar-se que cap dels habitants de la demarcació no quedi immune de la 

pressió del col·lector dels drets de maridatge de l'any 1617. Concretament, 

denunciaran que: a) els ciutadans forans de la capital gironina no han estat 

gravats pel maridatge en qüestió amb el pretext "que la ciutat ha pagat per 

ells"; b) que tampoc no l'han satisfet els pagesos de la parròquia d'Aiguaviva, 

homes propis de la comanda de Sant Joan de Jerusalem47.  

 
                                                 
44. En cas que algun d'aquests oficis estigui vacant, es rebaixa el nombre de consultors 
convocats. 
45. Seria el cas, sense anar més lluny, del Francesc Bru que exerceix com a col·lector general 
del dret de maridatge a Catalunya i els Comtats l’any 1617. 
46. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 204v. Deliberació de l'Ofici del mestre racional de 18.X.1616 cit.  
47. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 225v-226r. Deliberació de l'Ofici del mestre racional de 
14.IX.1617.  
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El lloctinent de mestre racional, Guerau de Guardiola, assessorat pels doctors 

Miquel Salbà de Vallseca, Joan Gallego i Hipòlit Muntaner, donarà la raó als 

dits homes de la vegueria. Resoldrà que el col·lector cobri —i, en cas 

necessari, executi— als veïns d'Aiguaviva, i que cadascun dels ciutadans 

forans de Girona pagui el dret de maridatge a títol individual48. 

Versemblantment la ciutat de l’Onyar impugnarà aquesta darrera provisió. Ens 

ho fa pensar el fet que les dues compareixences informatives que Fontanella 

factura sobre la matèria es realitzin l'any 161849. Malauradament no ens ha 

pervingut cap rastre documental ni del possible recurs ni dels seus resultats50. 

 

La discussió sobre el marc de contribució dels anomenats ciutadans forans 

serà novament objecte de controvèrsia els anys posteriors. Ho veurem més 

endavant en relació al dret de coronatge que Felip III (IV) i la seva esposa 

sol·licitaran als municipis catalans el 1622, i en relació al dret de maridatge 

demanat pel monarca l'any 1630 amb motiu del casament de sa germana, 

Maria d'Àustria, amb el rei d’Hongria. Abans d’interessar-nos per aquests afers, 

fem capmàs de com han anat les coses el 1617 —ens serà útil a títol 

comparatiu—: han passat solament dos mesos i mig entre la data en què s’han 

proclamat les crides instant el pagament del maridatge d’Anna d’Àustria i el dia 

que Girona ha liquidat la seva quota. No ha ni calgut que la figura amenaçadora 

del comissari reial visités la localitat amb intencions d’executar els béns del 

comú ni dels ciutadans. Amb prou feines s’ha pogut negociar la quantia exigida, 

s’ha obtingut una rebaixa escassa apel·lant al precedent de 1554 —per tant, 

aquest precedent ha prevalgut sobre la literalitat de la constitució 37/1510.  

En definitiva, Girona no ha estat una contribuent massa problemàtica per a un 

fisc reial prou àgil51 ni una clienta molt atabaladora per als seus advocats52. 

                                                 
48. Ibidem, fol. 226r.  
49. Hem referit suara aquesta dada, poc loquaç però prou eloquent, de les factures.  
50. Tenim una sola prova molt tènue de què l’aparell virregnal hauria acabat fent-se enrera de la 
seva resolució de 14.IX.1617: es tracta d’un assentament fet dos anys més tard a la taula de 
canvi gironina; refereix com un ciutadà forà paga a Girona la seva quota de contribució als 
drets de maridatge d’Anna d’Àustria. AMGI, Taula de canvi, llibre major, vol. 27 (1619-1620), 
fol. 640. 
51. ACA, RP, MR, ms. 2601, il·lustra com la majoria d’ingressos del dret de maridatge tenen lloc 
entre 1617 i 1618, i uns pocs retardataris compleixen el 1619.  
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D’entre aquests professionals, Joan Pere Fontanella és segurament el que ha 

seguit amb un major interès els interrogants que l’exacció del maridatge d’Anna 

d’Àustria ha suscitat a diverses ciutats, viles i llocs del Principat i la resposta 

que els ha donat l’Ofici del mestre racional. El jurista olotí, conscient que aitals 

informacions, de gran utilitat pràctica, no estan a l’abast ni del comú dels seus 

homòlegs ni dels procuradors, notaris i escrivans ni tampoc dels oficials públics 

que exerceixen a Catalunya, els reservarà un lloc en el segon volum del seu De 

pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, editat per primer cop 

l'any 162253.  

 

IV.2.1.2. El 1621 Fontanella dedica unes pàgines de la seva literatura jurídica a 

l’experiència viscuda quatre anys abans amb els maridatges d’Anna d’Àustria 

 

La redacció pròpiament dita de les digressions relatives al dret de maridatge 

tindrà lloc en una època força tardana, a partir de la primavera del 162154. El 

temps transcorregut des de 1617-18 fins aleshores obligarà Fontanella a 

refrescar-se la memòria tot consultant els llibres de provisions originals del 

referit Ofici del racional català. El fruit de combinar els seus records i la seva 

recerca55 es materialitzarà en el cos central de la glossa quarta de la clàusula 

cinquena del Tractatus, un apartat dedicat a inquirir l’abast de l’obligació que 

                                                                                                                                               
52. A través d’una ordre de pagament de 16.VIII.1617 —AMGI, MAM 220, fol. 103v-104r— que 
els jurats dirigeixen al mercader Benet Anglasell, exactor del maridatge, tenim constància d’una 
minsa participació de Sebastià Bosch i Diego de Paz, dos juristes no aconduïts pel municipi —
però familiaritzats amb ell, ho hem vist al capítol III.3—, com a consultors externs, en una 
reunió sobre la punció fiscal que ens ha ocupat.  
53. La vocació de difusió de coneixements per a la praxi quotidiana del dret és una constant en 
l’obra de l’advocat que protagonitza el nostre treball. Vegeu-la explicitada en relació a la 
matèria dels maridatges en els dos passatges següents: J. P. FONTANELLA, Tractatus de 
pactis nuptialibus, vol. II (1622), cl. 5, gl. 4, cap. 27: “Dicamus aliqua de singulis articulis, 
secundum quod vidimus apud nos practicari, et alias, per quae speramus rem hanc ad casus, 
qui in posterum succedant, remansuram claram, et expeditam”. Ibidem, cap. 53: “Haec sunt 
quae vidi practicari, et resolvi in hac ultima contributione adiutorij, et subsidij, quae aliqualem 
dabunt cognitionem posteris quando idem iste casus succedet”. 
54. Ens ho indica la menció “nuper functi” que acompanya una referència a Felip II (III), ibidem, 
II, 5, 4, 28.  
55. Fontanella fa èmfasi en aquest feliç concurs de memòria i consultes d’arxiu en paràgrafs 
com, ibidem, 5, 4, 28: “Ita vidimus de nostro tempore practicari de anno 1617 occasione 
matrimonij celebrati per serenissimam Annam Mauritiam (...) cum christianissimo Ludovico 
francorum rege, et in alijs occasionibus ita etiam practicatum fuisse legimus in libris reconditis in 
Officio magistri rationalis”.  
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poden tenir el soci, el vassall o el fisc en matèria de dotació de dones56. 

Fontanella hi fa desfilar qüestions molt diverses, algunes d’ordre generalíssim i 

d’altres marcadament puntuals. A la pràctica, les seves reflexions —il·lustrades 

amb una rica casuística— donen lloc a un enfilall de pàgines que avui 

consideraríem pròpies d’un manual bàsic de la branca tributària del dret públic. 

El lector parteix de la següent constatació: amb molta freqüència succeeix que 

alguns barons, quan col·loquen les filles, volen constrenyir els seus vassalls a 

satisfer-los maridatges —l’advocat olotí, seguint l’estela de Giacomo Menocchio 

(1532-1607), només sembla poder-ho concebre quan els senyors són pobres—

; tal pretensió és font d’abundant litigiositat57. I obliga, abans que res, a una 

inexcusable tasca de depuració conceptual entre el que suposa ser vassall d’un 

senyor dominical i súbdit d’un senyor jurisdiccional. Després d’una breu 

panoràmica de dret comparat58, Fontanella analitza el cas català i coincideix 

amb Jaume Càncer que els senyors, ni per criteris dominicals ni jurisdiccionals, 

no poden obtenir tal ajut dels seus homes. Ho afirma en termes absoluts i 

concloents —no estrictament legals ni tampoc jurídics—59, la qual cosa resulta 

                                                 
56. El capítol es titula “De obligatione socii, vassalli, et fisci in hac materia mulierum dotationum”. 
S’integra en una sèrie lògica en què prèviament s’han analitzat: a) l’abast de l’obligació de dotar 
la filla per part del pare i/o els possessors dels seus béns; b) l’eventual obligació anàloga per 
part de la mare; c) el possible deure en el mateix sentit de l’avi envers la néta o del germà 
envers la germana. Aprofitem per apuntar que en el primer dels apartats ressenyats —
concretament a Tractatus de pactis nuptialibus, II, 5, 1, 104-112— Fontanella fa un empelt al 
discurs principal amb el qual s’esplaia en matèria sòcio-religiosa: partint de la idea que un pare 
només està obligat a dotar la filla que contregui matrimoni amb una persona digna de la seva 
condició, l’olotí s’endinsa en la complexa matèria dels jueus conversos. Les seves frases en 
relació a aquests són extemporànies, àdhuc un pèl forçades ratione materiae —arriba fins a 
referir una resolució de la Reial Audiència de Catalunya del febrer de 1580 (ACA, RA, 
Conclusions civils, vol. 83, fol. 64, plet entre Gregori Jover i el síndic del col·legi de metges) en 
què se li hagué de restituir l’honor lesionat a un home que certificà que la seva família era 
cristiana des d’abans de l’any 1400. A què respon la menció d’aquesta causa en unes pàgines 
que versen sobre el dot? Sens dubte a la idea que Fontanella tenia de la seva obra com un 
mitjà de difusió de la jurisprudència judicial més rellevant de Catalunya —la que hagués 
conegut de prop o la que hagués sentit comentada pels passadissos dels tribunals.  
57. J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, vol. II, 5, 4, 13, “Vassalli autem alicuius 
domini an teneantur maritare eius filias, vel adiutorium illi ad id praestare, quando dominus est 
papuer, sciscitant a nobis quotidie quamplures in casibus, qui de hoc contingunt, quibus est 
quod in praesentiarum, pro subiectae materiae opportunitate, respondeamus”. 
58. Ibidem, num. 16-24. 
59. Ibidem, 25-26 —“Nos in Cathalonia particularibus legibus et consuetudinibus (quas multum 
attendendas in hoc dicunt doctores) vivimus. Hic imprimis nunquam est auditum, quod dominus 
feudi, aut emphyteosis peteret istud adiutorium a vassallis. Neque etiam potuerunt illud obtinere 
si aliquando tentaverunt domini inferiores iurisdictionum, ut sunt barones”—, i novament al num. 
33. 
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curiosa —sinó directament negligent— a la llum de la realitat que l’envolta60. 

Així —continua—, qui té reconegut a Catalunya, de forma general, el dret de 

sol·licitar un ajut als seus vassalls quan ha de dotar una dona de sa família? 

Solament el rei61; només l’han d’auxiliar econòmicament els homes directament 

subjectes a la seva jurisdicció; n’estan parcialment o íntegrament immunes les 

persones subjectes a un baró eclesiàstic62 o laic respectivament63. Dit així 

sembla senzill; els problemes apareixen en aquelles localitats on l’exercici de la 

jurisdicció, simultàniament o en diversos graus, correspon a senyors de diferent 

naturalesa —el propi rei, eclesiàstics o seculars64. Fontanella no es limita a 

treure l’entrellat de casos difícils com els suara referits, també guia el seu públic 

cap al terreny de les exempcions personals. I és que els homes que gaudeixen 
                                                 
60. La realitat la representa l’advocat Josep Ramon, que obvia les distincions i la finesa analítica 
fontanellanes a l’hora de defensar el dret de son client, el duc de Cardona, a exigir setze sous 
per foc als seus vassalls de Falset, Mora, Tivissa i Garcia —de la baronia d’Entença, que li 
pertany com a comte de Prades— en concepte de maridatge pel casament de sa filla amb el 
duc d’Alburquerque. Misser Ramon es limitarà a reunir títols —l’herència de Jaume II a son fill 
l’infant Pere, el costum, proves de percepcions de maridatges en el passat, confirmacions 
d’ordinacions, renúncies dels vassalls a litigis sobre la matèria, o una concòrdia de 1506 entre 
senyor i vassalls —cal dir-ho, discutiblement i potser il·legítima representats—, sobretot per 
desactivar la força d’un privilegi d’exempció del rei Martí de 10.IV.1405. Podem resseguir els 
arguments a favor del duc, que culminaran amb quatre sentències exitoses de la Reial 
Audiència —després del num. 46 es transcriu la de 9.VI.1626, atinent als vassalls de Mora—, a 
J. RAMON, Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae Regiae principatus 
Cathaloniae. Primum volumen. Barcinonae, Ex Typographia Stephani Liberòs, in Vico Sancti 
Dominici. Expensis Michaelis Manescal, 1628, cap. 87. 
61. J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, vol. II, 5, 4, 27. 
62. Ibidem, cap. 31, resumeix com la determinació de la contribució dels vassals de 
corporacions o persones eclesiàstiques havia comportat problemes reiteradament al llarg dels 
segles XIV i als inicis del XV. Alfons el Magnànim i l’estament eclesiàstic intentaren posar terme 
a aitals dissensions amb una concòrdia que es signà el 20.X.1419 a Sant Cugat del Vallès. 
Ferran II rubricà la vigència d’aital pacte i n’amplià el contingut amb dos privilegis de 9.X.1481 i 
2.IX.1510 —tots els textos referits es troben a CYADC (1704), II, 10, 2, 1-6. Amb els anys, tots 
aquests instruments jurídics es projectaren més enllà del seu propòsit concret inicial i foren 
utilitzats per definir regles generals sobre l’exacció dels maridatges a Catalunya: per exemple, 
el reconeixement d’immunitat a les localitats que no n’haguessin pagat mai, o la possibilitat de 
demanar el dret quan la que es casava era germana i no una descendent del monarca. Sobre 
aquest fenomen d’extrapolació, J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, II, 5, 4, 51 
i 58.  
63. Ibidem, cap. 29 i 32-33, Fontanella sosté que a Catalunya els vassalls de barons laics estan 
exempts de pagar drets de maridatge al rei per costum i no per altra cosa. No dóna massa 
credibilitat a la idea comunament estesa —el mateix Francesc Bru la defensa— de què 
antigament a Catalunya els dits barons laics haurien percebut aitals drets per a si mateixos, la 
qual cosa hauria motivat que els seus subjectes quedessin enfranquits de pagar les prestacions 
anàlogues al rei “ne dupliciter gravarentur”.  
64. Són paradigmàtics d’aquesta confusió els casos que Fontanella presenta —ibidem, cap. 34-
38. En quina categoria de contribuents es situen els homes subjectes a la jurisdicció criminal 
del rei i a la civil d’un baró laic? I si un i altre poders tenen compartides ambdues jurisdiccions? 
el jurista olotí il·lustra aquest mosaic de possibilitats a partir de les dades de les resolucions 
adoptades a l’Ofici del mestre racional de Catalunya, ACA, RP, MR, vol. 770 cit., fol. 210r i s.  
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d’una condició nobiliària —i els que en tenen una d’assimilada?65— no 

contribueixen a la dotació de les filles i/o germanes del monarca66; ara bé, 

l’exacció es fa per llars i no individualment; això genera un riquíssim ventall de 

situacions conflictives —en funció dels traspassos de titularitat dels immobles, 

de si els exempts mantenen el domini útil de les seves finques rurals o, per 

contra, el tenen cedit en arrendament, etc.67 De la qüestió dels ciutadans forans 

que havia resultat controvertida amb Girona, l’olotí no en diu res. Sí parla, en 

canvi, del règim de les localitats immunes de maridatge per tradició i de les que 

són carrers d’unes altres. En relació a aquestes darreres, recorda vivament 

l’enrenou que Granollers mogué l’any 1617 per no contribuir al dot d’Anna 

d’Àustria amb el pretext que se li comunicaven els privilegis i les franqueses de 

què gaudia Barcelona68. Els vallesans s’hagueren d’acabar empassant el seu 

orgull de carrer de la capital69 i pagaren el que se’ls havia exigit.  

                                                 
65. A la llum de J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, II, 5, 4, 47, arran d’una 
provisió de 5.XI.1526 haurien de pagar maridatges al rei els cavallers de la reina Maria —
abundants al comtat d’Empúries— que no haguessin estat armats en el termini d’un any des de 
l’obtenció del seu privilegi, en tant que no ultrapassarien la dignitat nobiliària menor de 
generosos. Davant tal notícia, ens desorienta el que trobem a AHG, Notaries de Girona, GI-
10/456: el requeriment de 31.I.1618 d’uns generosos, Mateu Mitjà Fàbrega i Montserrat 
Porcioles, de la parròquia de Crespià, els avant-passats dels quals haurien estat elevats a tal 
categoria per Ferran II el 1486. Reclamen els béns que se’ls han executat per no pagar el 
maridatge de 1617, del qual es consideren immunes. La confusió entorn de l’afectació real dels 
maridatges sobre membres de la noblesa menor creix quan llegim que al segle XV haurien 
estat exempts de pagar-ne els homes de paratge al Camp de Tarragona, J. MORELLÓ, La 
incidència de la fiscalitat municipal sobre la noblesa de baix rang: l’exemple de Valls (s. XIV-
XV), dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. 
III, p. 613-627, esp. p. 615. 
66. J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, II, 5, 4, 39.  
67. Ibidem, cap. 40-44. Aitals qüestions suscitaren un notable debat l’any 1617, ACA, RP, MR, 
vol. 770, fol. 212r-213v (11.V.1617).  
68. J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, II, 5, 4, 48-50.  
69. En la seva al·legació davant l’Ofici del mestre racional que podia acordar-li l’exempció, el 
síndic de Granollers féu apologia de la institució del carreratge. La grandiloqüència no li serví 
per a res: “Subcubuit, et ad eius exemplum reliquae universitates, quae sunt non paucae, 
habentes idem privilegium” —Fontanella, ibidem, es refereix a una rastellera de procuradors de 
viles que visqueren el mateix destí que Granollers: com és ara Caldes de Montbui, Cardedeu, 
Les Franqueses, Mollet, Parets, Santa Maria de Gallecs, Ripollet, Igualada, etc. Vegeu ACA, 
RP, MR, vol. 770, fol. 214v i ss. (20 i 24.V.1617). La que avui és capital de l’Anoia tingué més 
sort amb els drets de coronatge de Felip III (IV) i la reina; en relació a aquests la seva apel·lació 
a la condició de carrer de Barcelona li valgué la franquesa. L’advocat Joan Pau Xammar es 
proclama responsable d’aquest èxit, materialitzat el 30.X.1626, a la seva Civilis doctrina de 
antiquitate, et religione, regimine, privilegiis, et praeheminentiis inclytae civitatis Barcinonae ... 
Ubi multa de iure universitatis et reipublicae varijs passim regij Senatus decisionibus illustrata 
leguntur, Venalis Barcinonae, ex Typographia Gabrielis Nogues in vico Sancti Dominici, et eius 
expensis, 1644, cap. 18, num. 21. 
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La percepció que hom acaba extraient de les línies de Fontanella és que el 

maridatge, com tantes altres coses a la Catalunya moderna, està més subjecte 

als dictats de la tradició i dels precedents que no pas a altra cosa. La 

constitució 37/1510 no és mencionada ni de biaix —s’entén derogada pel 

costum? Ni tan sols les relativament avantatjoses condicions que els senyors 

eclesiàstics s’havien fet reconèixer per escrit l’any 1419 no s’observen al peu 

de la lletra: el monarca exigeix —i aconsegueix— vuit sous per cada foc de 

senyoriu eclesiàstic en comptes dels set teòricament estipulats70. L’advocat 

olotí clou les seves ratlles sobre maridatges allunyant-se de les experiències 

viscudes o conegudes de prop l’any 1617 i obre una ronda d’interrogants als 

quals l’operador jurídic només trobarà resposta si s’adreça a d’altres autors de 

l’univers jurídic del ius commune tardà: per exemple, sobre l’equiparació dels 

matrimonis carnal i espiritual a efectes de dotació —i de contribució dels 

vassalls a aquesta!—, hom ha d’encaminar les passes devers els estudiosos de 

la jurisprudència dels tribunals napolitans71... 

 

Fetes aquestes remarques, el lector ens excusarà si tanquem la finestra que 

ens aboca a la creació de doctrina i a la generació de jurisprudència de 

Catalunya, a la circulació d’idees i de casos arreu del continent europeu... i 

tornem a capficar-nos en matèries feixugues i poc amables com el dia a dia 

d’unes exaccions fiscals.  

 

 

IV.2.2. Els drets de coronatge de Felip III (IV) i de la seva muller   
 

IV.2.2.1. Un context polític conflictiu 

 

Els drets de coronatge exigits amb motiu de l’accés al tron de Felip III (IV) i la 

seva esposa coneixeran força més vicissituds que el maridatge de 1617, i no 

sols a nivell de Girona sinó a Catalunya en general. Una circumstància política 

                                                 
70. J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, II, 5, 4, 52.  
71. J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, II, 5, 4, 54-57, després de defensar 
obertament aquesta equiparació, remet al cèlebre comentarista napolità Vincenzo de Franchis.  
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greu en serà el motiu: la Diputació del General, la ciutat de Barcelona i 

l'estament militar del Principat es tancaran en banda davant certes pretensions 

del nou monarca fins que aquest no es desplaci a la província per jurar-ne 

solemnement els drets72. En un primer moment, la primavera del 1621, Felip III 

(IV) imposa una renovació del mandat al duc d'Alcalá com a lloctinent general. 

Això dona lloc al primer dels ben coneguts enrenous sobre juraments de virreis 

de la Catalunya del Sis-cents. L'altre no trigarà a arribar, es produirà de forma 

molt més sorollosa a partir de l’estiu de 1622, quan el rei —sempre sense 

moure’s de Castella— decideixi proveir en la dignitat virregnal el bisbe de 

Barcelona, Joan Sentís, en despit de la demanda de les institucions catalanes 

de què s'obri la governació vicerègia prevista per llei. Aitals episodis 

constitueixen un dels conflictes constitucionals entre el Principat i la monarquia 

que probablement ha omplert més pàgines als darrers temps73. Entre la qüestió 

del duc d’Alcalá i la del bisbe Sentís, germinen unes tensions força menys 

conegudes, les de l’exacció del coronatge.  

 

Com és ben sabut, els dirigents de la Diputació, del Consell de Cent i del braç 

militar no aconseguiran fer rendibles les seves pressions en relació als plets de 

les lloctinències: acabaran presenciant les cerimònies públiques de jurament 

tant del duc d'Alcalá com del bisbe Joan Sentís; Felip III (IV), per la seva part, 

seguirà sense mostrar cap urgència per visitar el Principat i prestar-hi els seus 

juraments74. Aleshores el dossier dels coronatges s’engruixirà paulatinament i 

s’acabarà convertint en el darrer as a la màniga dels dirigents catalans per 

                                                 
72. Aquest Felip no havia estat mai als seus futurs estats de la Corona d'Aragó mentre era 
príncep; hi era, per tant, un perfecte desconegut quan son pare morí el 31 de març del 1621. 
Els seus predecessors, en canvi, ja havien visitat el llevant peninsular quan eren candidats al 
tron. Felip I (II) hi havia dut a terme una intensa activitat com a lloctinent general del seu pare, 
l'emperador Carles. Felip II (III) havia estat presentat a les Corts de 1585 com a successor, i 
pràcticament havia obert el seu regnat amb un viatge a València —on havia contret 
matrimoni—, a Catalunya i a Aragó; sobre aquests darrers episodis, orquestrats pel marquès 
de Dènia —més tard duc de Lerma— i el secretari Pere Franquesa, J. M. TORRAS RIBÉ, 
Poders i relacions clientelars a la Catalunya dels Àustria. Pere Franquesa (1547-1614), Vic, 
Eumo Editorial, 1998, p. 136 i ss. 
73. Al subcapítol II.6.2 referim la bibliografia bàsica sobre les contencions de les lloctinències.  
74. M. BAJET, El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons el dret general de 
Catalunya (segles XIII-XVIII), Barcelona, UPF, 2009, esp. p. 61-62. 
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recordar al monarca que té certes obligacions envers els seus súbdits. Vegem-

ho tot plegat amb més deteniment, al fil del dia a dia.  

 

Quan la campanya fiscal dels coronatges fa els seus primers passos75, els 

principals oficials de la corona a Catalunya s'alarmen. Han estat advertits per 

alguns dirigents de les institucions de la terra que els cobradors toparan amb 

una oposició inflexible. Per això, resolen consultar a la cort si poden postposar 

la polèmica exacció76. La resposta que rebran de Madrid és il·lustrativa de la 

llunyania física i mental que hi ha entre les dues capitals. El rei insta els 

dirigents del patrimoni regi a Catalunya a dur a terme sense dil·lacions el 

cobrament dels coronatges; de passada, els censura durament la iniciativa 

d'advertir dels eventuals problemes que es podrien suscitar a la província arran 

dels esmentats drets: 

 
"Haviéndose visto vuestras cartas de 13 y 20 del passado y las deliberationes que 

vuestros consultores hizieron en 8 y 15 del mismo sobre la cobransa del drecho del 

coronaje que se ha de hazer en esse Principado en virtud de las provisiones que os [h]an 

presentado cerca dello, ha parecido que, sin reparar en la duda que se os ha offrecido, las 

pongáis luego en exequución, y que deviérades escusar la consulta que sobre esto havéis 

interpuesto, pues ni [h]ay causa que la justifique, ni de vassallos tales y tan fieles como los 

desse Principado se debe ni puede sospechar que han de rehusar de acudir a su 

obligación, ahún quando no estuviera de por medio ésta ni los remedios que en contra 

vención dello se podrían applicar, de qué he querido advertiros para que, teniéndolo 

entendido, no se dilate la cobransa que tan necessaria es para cosas de mi servicio"77.  

 

Disciplinadament, el 26 de gener de 1622 els ministres reials de Barcelona 

dicten les crides pertinents per fer conèixer a tothom l'endegament del procés 

                                                 
75. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 249r: el 15.VI.1621 el comte de Chinchón, tresorer general de la 
Corona d'Aragó, és nomenat pel rei exactor del coronatge. Ibidem, fol. 250r: el 15.XI.1621 el 
lloctinent del mestre racional a Catalunya està prompte a enviar a les diferents capitals de 
bisbat i de vegueria les cartes on es notifica l'inici del procés de cobrament de l'esmentat dret. 
76. Ibidem, fol. 250r (15.XI.1621): "Per lo que se ha entrahoït y murmurat per persones que 
tenen mà en lo govern de la província que·s posaria difficultat en la cobrança dels dits 
coronatges per no haver precehit lo jurament del rey nostre senyor, que convé y apar 
necessari, se consulte primer ab sa magestat si és de son real servey que, no obstant aquest 
encontre (que·s té per cert), se passe avant en la cobrança de dits coronatges". 
77. Aquesta carta, enviada des de Madrid el 12.XII.1621, es troba a ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 
251r.  
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impositiu78. Aquestes obren un període ordinari de pagament de quatre mesos 

a partir del moment en què són publicades en cada cap de vegueria i bisbat. 

Els diputats del General de Catalunya, com a garants de l'observança del dret 

català, no es queden amb els braços creuats: a) mitjançant una ambaixada al 

virrei, denuncien la greu contrafacció a les lleis de la pàtria que suposa el fet 

d'exigir els coronatges als vassalls abans que el rei no els hagi prestat i 

acceptat els oportuns juraments79. En conseqüència, li sol·liciten el 

sobreseïment en l'execució de les crides del 26 de gener. El lloctinent els 

promet consultar l'afer amb el monarca amb la màxima celeritat80. 

Simultàniament, els membres del consistori de la Diputació reben un dictamen 

de suport elaborat pels assessors ordinaris de la institució i per altres 

prestigiosos advocats catalans —entre els quals hi ha Fontanella i son gendre 

Francesc Pere Rubí—81; b) per reforçar la gestió que eventualment pugui fer el 

duc d'Alcalá, els diputats mouen pel seu compte alguns fils a la cort82.  

 

L'aparell central de la monarquia es mostrarà insensible a les pressions dels 

dirigents catalans, no emetrà cap ordre de sobreseïment per a la polèmica 

exacció. En conseqüència, el dia 1 de juny del mateix 1622 es publiquen unes 

noves crides que urgeixen el pagament dels coronatges —s'hi donen 

únicament deu dies més per satisfer-los voluntàriament; passats aquests es 

procedirà per la via del constrenyiment. Els diputats tornen a la càrrega. 

Aquesta vegada no es limiten a sol·licitar extrajudicialment la intercessió del 

virrei, el duc d'Alcalá83, i a mobilitzar els seus homes a Madrid84 —en aquell 

                                                 
78. Una còpia autèntica d'aquestes crides serà presentada als diputats de Catalunya el 
31.I.1622 pel síndic del General, Dietaris de la Generalitat de Catalunya cit., vol. IV cit., p. 529. 
La trobem transcrita ibidem, p. 799. El Consell General de Girona no es fa ressó fins al 15.II del 
document publicat per les autoritats virregnals, AMGI, MAM 225, fol. 14r-16r.  
79. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 531. Aquesta visita al virrei té lloc el 
12.III.1622, més de vint dies després que els dirigents municipals barcelonins haguessin fet 
conèixer als diputats la seva preocupació per la matèria i els arguments pels quals creien que 
els coronatges en qüestió no eren exigibles aleshores, ibidem, p. 529-530 (17.II.1622).  
80. Ibidem, p. 531 (12.III.1622).  
81. Ibidem, p. 531-532 (12.III.1622).  
82. ACA, Generalitat, N-837, fol. 316v-317r, carta de 30.IV.1622 a l'agent que la Diputació té a 
Madrid, Joan Pau Grau i de Montfalcó, encomanant-li que intenti el sobreseïment de l'exacció 
del coronatge; fol. 317v-318v, carta del mateix dia i amb la mateixa petició per a Andreu Roig, 
vicecanceller del Consell Suprem de la Corona d'Aragó.  
83. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 547-548 (6.VI.1622).  
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moment hi tenen una ambaixada de nou individus per suplicar a Felip III (IV) 

que es desplaci a Catalunya per prestar-hi l'anhelat jurament. També adrecen 

una petició al lloctinent del mestre racional al Principat i el comminen a 

paralitzar l'exacció. En cas que no ho faci, l'amenacen amb procedir contra seu 

conforme les constitucions de la província que està obligat a servar —és a dir, li 

recorden el pes de la constitució Poc valria de 148185. El dit lloctinent de mestre 

racional, Guerau de Guardiola, transmet fidelment la queixa que acaba de 

rebre86. Mentre no obté resposta de la cort, impulsa l'anunciada i temuda 

execució dels drets... Els diputats en donen repetidament senyal d'alarma als 

seus ambaixadors a Madrid:  

 
"Ací se apreta la cobrança del coronatge, inquietant moltas universitats y altres, vostres 

mercès faran diligèntia en què·s remedie, alcansant alguna carta de sa magestat o del 

senyor vicecanceller…". 

 

"Lo estat del negoti dels coronatges està que si dins estos feriats no se alcansa alguna 

carta o altre orde de sa magestat tindrem grans treballs, y per·ço vostres mercès se 

serviran procurar lo degut remey, qual de vostres mercès confiam, perquè quiscun die 

tenim síndichs de las universitats fent-nos quexas que·ls executen"87. 

  

D’aitals comunicacions en volem subratllar la capacitat mobilitzadora que 

semblen haver tingut els municipis catalans vis-à-vis de la Generalitat. També 

—però això són figues d’un altre paner— la percepció que es té a la casa de la 

plaça Sant Jaume de què els ministres de la cort tenen la pell massa fina i 

                                                                                                                                               
84. ACA, Generalitat, N-837, fol. 403v-404v (4.VI.1622): "Ab esta enviam una carta per sa 
magestat y còpia d'ella per instructió de vostres mercès, de la qual veuran los procehiments fa 
lo regent la Real Thesoreria per la cobrança del dret de coronatge, no obstant la consulta 
interposada a sa magestat ab nostra carta de 30 de abril pròximpassat, la qual també enviam 
iuntament ab còpia de les crides que aleshores se feren y que ara últimament se són fetes en 
rahó de dit coronatge". 
85. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 548-551 (10-16.VI.1622).  
86. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 253 (15.VI.1622).  
87. ACA, Generalitat, N-837, fol. 421r-423v (carta de 16.VII.1622) i fol. 426r-427v (carta de 
23.VII.1622) —els fragments transcrits corresponen a les parts finals d'un i altre documents 
respectivament.  
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tendeixen a llegir les peticions dels dirigents catalans com si fossin pasquins 

d’insurrectes88.  

 

Deixem de banda momentàniament l’alta política i els contactes i retornem a la 

realitat de cada ciutat i vila del país. Per si un cas no arribés de Madrid l’ordre 

de sobreseïment de l’exacció del coronatge, els diputats també despleguen la 

seva artilleria al propi Principat. La millor via per aturar els constrenyiments de 

què alguns municipis ja són objecte sembla ser adreçar-se directament als 

subcol·lectors dels coronatges repartits pel territori. Cal fer constar que se’ls ha 

informat de la inconstitucionalitat de la contribució en què participen activament. 

Si hi ha una àrea concreta del país on aquest missatge ha d’arribar és la 

col·lecta de Girona: allí la situació és particularment complexa perquè el 

subcol·lector al qual cal parar els peus, Miquel Vives89, exerceix alhora com a 

diputat local i, per acabar-ho d’adobar, ha estat oïdor de la Diputació entre 

l’octubre de 1619 i el juliol de 162090. Hauria d’acollir acríticament les directrius 

que li envien els seus superiors de plaça Sant Jaume91! Ara bé, no pot deixar 

                                                 
88. Els nou ambaixadors que la Diputació té tramesos a Madrid han referit que els ministres 
regis troben massa agressives les cartes que els arriben des de Barcelona demanant una visita 
del rei a Catalunya abans de nomenar-se un nou lloctinent general. Vegem la duresa amb què 
els diputats responen a aital acusació: "En lo que té respecte a què diuen de la lloctinència, 
dient no poder-se usar de termes tant apretats, y a nosaltres nos apar que nostres cartas van 
sempre ab lo terme modificatió y respecte que·s deu, y lo qui las ordena té molta atentió en 
usar termes molt humils y blans, emperò las cosas se han de dir, y temem que aquexos 
senyors no hauran perfetament asaborit lo modo y frasis de dir, perquè si bé·s miren y 
advertexen no trobaran en elles que·ns possem a dir cosa alguna de la potestat de sa 
magestat, sinó sols que est Principat, per lo zel de la observança de sas constitutions, no pot 
consentir a nova loctinència que primer sa magestat no·ns haia feta mersè de venir a iurar 
nostres constitutions", ibidem, fol. 426.  
89. Es tracta del fill del que fou advocat municipal gironí Jaume Vives Vedruna i de sa esposa 
Anna Faixat —vegeu el capítol III.3. 
90. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 377. El 3.X.1619 Vives havia estat 
extret a sort per ocupar el lloc vacant per la mort del perpinyanenc Antoni Alzina. 
91. Carta de 11.VII.1622 dels diputats a Miquel Vives, diputat local de la ciutat i col·lecta de 
Girona i alhora subcol·lector dels drets de coronatge de Felip III (IV) i la seva esposa: 
"Lastimosa cosa és que per la observança de les constitutions y privilegis d'est Principat, a la 
qual devem estar tots molt attesos, haiam fetes moltes diligències ab diverses embaxades, 
presentations de moltes scriptures y interpositions de consulta a sa magestat per a desviar la 
paga del dret de coronatge pretès per los officials y ministres reals com aquell no sie degut, y 
en cars ho sie, la paga haie de ser diferida (…) [Ens sorprèn que] haie vostra mercè pres 
commissió de exequutar la paga y cobrança del dit dret de coronatge, no havent precehit lo dit 
iurament de sa maiestat, y axí en cars que nosaltres y los demés ministres del General deven 
(sic: devem) opposar-nos a la deguda defensa de no pagar-se dit dret, del que havem fet la 
admiratió que lo fet iustament demana (…) per hont vostra mercè se servirà atténdrer a sa 
obligatió, la qual li proposan (sic: proposam) ab esta perquè vostra mercè en ningun temps 
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d’obeir el seu altre superior, Jaume Bru, el subcol·lector dels drets de coronatge 

per a Catalunya. Sortosament el seu conflicte de fidelitats coneixerà una treva...  

 

IV.2.2.2. Suspensió provisional de l’exacció del coronatge 
 

Sobtadament les protestes dels diputats amainen, l'efecte desitjat per les elits 

catalanes ha estat assolit: des del pic de l'estiu de 1622 i durant més d'un any 

el cobrament del coronatge estarà en suspens per indicació directa del 

vicecanceller del Consell Suprem de la Corona d’Aragó92. Pot ser que els nou 

ambaixadors del General l’hagin persuadit, durant una recepció o una cursa de 

braus93, de fer un gest envers el Principat? No ho descartem. En tot cas, el 

sobreseïment posarà de manifest el desig de Felip III (IV) de no crear més 

enrenou amb el Principat just en un moment en què afloren greus controvèrsies 

sobre la persona més indicada per situar-se al davant de l'administració 

virregnal de la província94. 

 

                                                                                                                                               
pugue al·legar scusa, certificant-lo que no conformant-se vostra mercè a las dites constitutions, 
drets y privilegis d'est Principat ne faren (sic: farem) lo degut sentiment ab procehiments 
condignes al que per vostra mercè serà fet, ordenant a vostra mercè que·s respongue a la 
present, avisant-nos de tot lo que haurà fet, perquè hi pugan (sic: pugam) posar lo degut 
remey". ACA, Generalitat, N-837, fol. 414. 
92. Vegeu infra.  
93. ACA, Generalitat, VG-73, querella 61. Durant els deu mesos que passen a Madrid a partir 
del 6.V.1622, els membres de la legació catalana es reuneixen i fan gestions, elaboren i fan 
imprimir memorials, etc. I també cauen de quatre grapes dins la dinàmica cortesana. Són 
convidats en nombroses ocasions a participar en festes i rituals on suposadament se’ls 
l'acomoda en llocs preeminents. Concretament, sabem que des de juny fins a setembre de 
1622 els nou homes assisteixen, almenys un cop cada mes, a les processons i curses de braus 
que es celebren a la Plaza Mayor. Això els obliga a llogar certs balcons i a fer-se servir viandes 
i llaminadures —el 6.VII gasten dues-centes deu lliures en aquests conceptes; el 28.VIII cent 
seixanta-nou, etc. Quan tornin a Barcelona ni el consistori encapçalat per fra Benet Fontanella 
ni els oficials de la casa del General no els censuraran aitals despeses. El procurador fiscal de 
la visita, al llarg del procés de fiscalització que tindrà lloc a partir de l'agost de 1623, criticarà 
aquest descontrol. 
94. A continuació referim breument elements de les dites controvèrsies que fins avui en dia han 
estat preterits per la historiografia, J. H. ELLIOTT, La revolta catalana (1598-1640), Barcelona, 
Ed. Vicens-Vives, 1966, p. 146-147, o J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les 
Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo Ed., 1997, p. 69-74. Estem segurs 
que la causa de l’omissió és que aquests autors han treballat fonamentalment sobre el 
voluminós registre ACA, Generalitat, V-14, on apareixen copiats els principals actes referits als 
problemes suscitats pel nomenament del duc d'Alcalá la primavera de 1621 i pel del bisbe 
Sentís a partir de mitjan agost 1622. En l'esmentat V-14 no s'hi transcriviren ni les deliberacions 
ni la correspondència de la Diputació del mes de juliol i de principis d'agost del dit 1622. 
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Estem situats a la segona meitat del mes de juliol de 1622. El duc d'Alcalá no té 

cap especial interès en veure prorrogat el seu mandat com a virrei si no se li 

satisfan els salaris endarrerits95. Independentment d'això, està temerós de 

l'opinió contrària a ell que els nou ambaixadors de la Diputació poden estar 

difonent per Madrid. En conseqüència, demana al canceller i al regent la 

Cancelleria de Catalunya un informe que avaluï positivament la seva gestió96. 

La mera petició d'aquest document de recomanació encén els ànims dels 

diputats i els oïdors de comptes: d'entrada ells voldrien que s'erigís la 

governació vicerègia del portantveus del general governador allà on Felip III 

(IV) havia situat un virrei; en tot cas, si això no fos possible, consideren que el 

duc d'Alcalá està completament deslegitimat per seguir en el seu càrrec. 

Consideren que l'elevat nombre de contrafaccions als drets de Catalunya que 

ha comès durant els mesos precedents li lleven la idoneïtat per continuar al 

capdavant de la província. D'aquestes contrafaccions el consistori primer 

n'identificarà unes de representatives —un mandat d'enderrocament d'una casa 

a Sant Andreu del Gurb dictat sense cognició de causa; la resolució d'un cas 

criminal contra dos frares benedictins al marge de les garanties judicials 

preceptives, i l'execució de la condemna resultant amb una brutalitat contrària 

                                                 
95. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 146.  
96. ACA, Generalitat, N-838, fol. 3, carta de 1.VIII.1622 dels diputats als nou ambaixadors 
desplaçats a la cort: "Havem descubert (…) una carta que lo canceller y regent han scrit a sa 
magestat lloant lo govern del duch de Alcalá y que convenie que sa magestat lo confirmàs y 
vituperant molt lo de la Governatió, que és cosa que·ns ha donat molt gran pena. (...) [Vostès 
hauran d'informar] que aquexa carta és scrita per interessats a qui ha de faltar lo salari si va la 
Governatió, y no és carta del Real Consell, y també d'ella matexa veuran quant affectada és y 
va encaminada a què sa magestat no vingue ha enténdrer los agravis y preiuditis que ha fet lo 
duch a est Principat y no alcansem lo reparo que·ns prometem ab sa real vinguda, y per 
consegüent és cert la han feta a instàntia del matex duch (…) y som vinguts apurar esta veritat 
perquè un home digne de fe ha vist un billet del duch, pregant ab ell als dits canseller y regent 
perquè scriguesen en son abono". La frase "aquexa carta és scrita per interessats a qui ha de 
faltar lo salari si va la Governatió" apunta cap a certs homes que cobraven una porció del dret 
del segell en períodes de lloctinència ordinària i deixarien de percebre-la si el portantveus del 
general governador es posava al capdavant de la província. Això se’ns fa evident en una 
indicació de 30.VII.1622 dels diputats als seus ambaixadors a Madrid: "Scian servits de advertir 
que lo dret de sagell del temps de loctinèntia se partex entre algunes persones, y que aquexas, 
o de assí (i. e. de Barcelona) o de aquí (i. e. de Madrid) no·ns fassen algun dany a nostra 
pretentió y justítia, per lo que no havent-hy loctinèntia restaran manchs d'est profit, y axís 
convindria tenir esta advertèntia y prevenir al dany que estos nos poden causar", ACA, 
Generalitat, N-837, fol. 433v. En un sentit idèntic, vegeu una altra carta de 27.IX.1622 als 
mateixos legats, N-838, fol. 78r-79v. 
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al dret de Catalunya97. Posteriorment en farà un llistat molt més prolix98. Les 

pressions exercides des de la Diputació segurament permetran als múltiples 

detractors que Alcalá tenia en el si del Consell Suprem de la Corona d'Aragó 

d'impulsar el relleu de lloctinent general al Principat en benefici del bisbe de 

Barcelona, Joan Sentís99. És a partir d'aquí que s'iniciarà el llarg i ben conegut 

calvari de gairebé set mesos de tensions entre les institucions províncials i la 

monarquia davant la negativa de les primeres d'assistir al jurament del nou alt 

representant regi100 —parlem d'un calvari de gairebé set mesos perquè la 

contenció esclata obertament el 10 de setembre del 1622101 i no es tanca fins el 

2 d'abril de l'any següent.  

 

IV.2.2.3. La represa de l’exacció i l’inici dels constrenyiments. Les ciutats i viles 

de Catalunya aixequen els seus clams envers la Diputació del General i el 

Consell de Cent  
 

Tornant a la campanya recaptatòria del nostre coronatge a Catalunya, caldrà 

esperar a mitjan novembre de 1623 —per tant, un any i escaig després de la 

seva suspensió— perquè el nou vicecanceller del Consell Suprem de la Corona 

d'Aragó, Pedro de Guzmán, hi doni el tret de sortida definitiu102. A partir 

d'aquest tret de sortida, els diputats tornaran a formular les mateixes protestes 

del 1622. Ells segueixen sostenint que l'exacció dels controvertits drets, en cas 

que sigui legítima, no es pot dur a terme fins que Felip III (IV) no s'hagi 

presentat a Catalunya per jurar-hi les constitucions. És a dir, consideren que no 
                                                 
97. ACA, Generalitat, N-837, fol. 426r-429v, carta de 23.VII.1622 dels diputats als seus nou 
ambaixadors. 
98. ACA, Generalitat, N-838, fol. 5r-10v: el llistat consta de vint apartats. S'envia adjuntat a una 
carta de 6.VIII.1622 —ibidem, fol. 4— adreçada als mateixos ambaixadors.  
99. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 144.  
100. Com ja hem anunciat supra, defugim de repetir informacions ja conegudes sobre aquest 
episodi —ens limitem a fer-hi petites aportacions tangencials.   
101. Cal dir que els dirigents de la Diputació coneixien els designis de Felip III (IV) per a Joan 
Sentís i per a Catalunya des d'un mes abans, però deliberadament no es pronunciaren 
respecte d'ells fins que el bisbe no volgué posar el seu privilegi de nomenament en execució. 
ACA, Generalitat, N-838, fol. 17r i 23r, cartes de 13.VIII i de 20.VIII.1622 respectivament dels 
diputats als ambaixadors que tenien a Madrid.  
102. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 266 (10.XI.1623). El regent la tresoreria de Catalunya, Francesc 
Bru, mostra al lloctinent del mestre racional i als seus consultors un document del vicecanceller 
de 3.X en què es veu com el rei li ha ordenat que es reprengués l'intent de cobrar al Principat 
els drets de coronatge que son predecessor havia manat sobreseure. 
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hi ha hagut cap canvi en la situació entre el rei i la província que justifiqui la 

represa del cobrament. Adrecen aquests arguments tant a les autoritats 

virregnals i financeres de Barcelona103 com a la cort del rei104, però no obtenen 

una resposta satisfactòria ni dels uns ni dels altres105. Si les circumstàncies no 

varien, a les localitats del Principat i dels Comtats no els quedarà més remei 

que fer front al pagament dels drets. 

 

Cal tenir en compte que l’exacció d'aquests coronatges es fa per partida doble 

—pel rei i per la reina—, la qual cosa suposa una despesa considerablement 

superior a la del maridatge. Les administracions municipals hauran d'afinar les 

seves tàctiques per eludir el pagament o per reduir-lo en la mesura del que 

sigui possible. La ciutat de Girona enfoca la campanya fiscal amb una relativa 

tranquil·litat perquè té molt present que l'any 1621 Francesc Bru s’ha convertit 

en el seu prestamista per la substanciosa suma de dotze mil lliures106. Bru no 

és un creditor qualsevol del municipi sinó un peix gros de l’administració 

financera del rei a Catalunya —l’hem vist exercint de col·lector dels drets de 

maridatge d’Anna d’Àustria a la província, posteriorment ha accedit al càrrec de 

regent la Tresoreria catalana107, el qual li ha reportat el càrrec de col·lector dels 

                                                 
103. El 4.XII.1623 el consistori enviarà una legació de tres persones al lloctinent general, Dietaris 
de la Generalitat de Catalunya, vol. V, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999, p. 23. El dia 
5 el mateix consistori prendrà consell d'una junta de braços sobre com cal afrontar la nova 
campanya d'exacció dels coronatges, ibidem, p. 24. El dia 9 seran vuit homes els que aniran a 
suplicar al virrei que ordeni el sobreseïment de l'ofensiva fiscal referida i de la dels quints 
impulsada paral·lelament, ibidem, p. 25. El virrei declinarà qualsevulla responsabilitat sobre el 
que se li demana i assenyalarà l'Ofici del mestre racional com a autoritat competent. És allí, i 
també a la Reial Tresoreria de Catalunya, on es faran sentir les protestes de la Diputació; serà 
el 16.XII.1623, ibidem, p. 26-28. A l'Ofici del mestre racional la reclamació serà estudiada el 
9.I.1624 —ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 268r. 
104. ACA, Generalitat, N-920, fol. 10v-11r, i N-839, fol. 247v-252v: cartes de 10.I.1624 dels 
diputats a Felip III (IV), al comte-duc d'Olivares, al confessor del rei Antonio de Sotomayor, al 
marquès d'Aitona, comte d'Osona i als dos regents catalans del Consell Suprem de la Corona 
d'Aragó, Miquel Salbà i de Vallseca i Salvador Fontanet. Com veurem infra, les gestions a 
Madrid no s'aturen aquí. 
105. Vegeu als Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 36, la carta de 2.II.1624 
amb què Felip III (IV) dóna instruccions al seu màxim delegat al Principat perquè prossegueixi 
l’exacció dels coronatges.    
106. Vegeu el subcapítol IV.3.2 
107. A principis del segle XVII s’hauria evitat reproduir la contrafacció reiterada durant la segona 
meitat del XVI de proveir el càrrec de regent la Tresoreria de Catalunya en mans de membres 
preeminents de la Reial Audiència —vegeu al respecte l’apartat del capítol. III.3 dedicat a Joan 
Fontanet o M. PÉREZ LATRE, ‘Dogmatizadores de malas doctrinas’. Els juristes i les 
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coronatges, etc. El fet que hagi vinculat el seu capital al bon funcionament de la 

caixa pública gironina el converteix en un dels darrers interessats en veure la 

ciutat en una situació econòmica crítica! S’hauria de poder confiar en ell si mai 

calgués flexibilitat en el pagament. 

 

A principis de l'any 1624 es notifica als jurats gironins la quantitat que s'espera 

d'ells en concepte dels coronatges: mil sis-centes trenta-quatre lliures i onze 

sous —corresponents a la multiplicació de trenta-quatre sous per nou-cents 

seixanta un focs i mig imposables censats en el fogatge del 1553. Inicialment 

no es plantegen demanar una reducció de la quantitat, sinó lluitar per 

l'exempció dels drets. Com ja havia passat el 1617, entre els edils circula la 

impressió de què el privilegi reial concedit per Jaume II el 1315 i el confirmatori 

d'aquest donat per l'infant Alfons el 1321 podrien avalar la immunitat del 

municipi. Aquesta idea, recolzada per altres documents dels reis Martí I i Ferran 

I108, és desmentida a mesura que es van descobrint casos en què Girona ha 

satisfet els coronatges en el passat109. El mes de febrer del mateix 1624 Girona 

s'assabenta, com moltes altres poblacions catalanes, que un agent de la 

monarquia té una ordre expressa d’executar el municipi. De fet, aquest pretén 

que la mateixa ciutat li faci inventari de tots els seus béns per dinamitzar-ne el 

constrenyiment110. No cal dir que al comissari se li donaran carabasses. No 

obstant això, la seva mera visita ha de servir com a avís.  

 

                                                                                                                                               
institucions catalanes en un temps de conflicte (1563-1602), en “Afers” 60 (2008), p. 401-430, 
esp. p. 414-415. 
108. AMGI, MAM 227, fol. 22r-26r, acta del Consell General de 7.II.1624. Concretament, s'hi 
parla d'un "capítol concedit per lo rey en Mertí que·s diu pariagij, ab lo qual provehí que no·s 
puguessan fer ningunas demandas en general ni en particular a la universitat y singulàs de dita 
ciutat"; també es menciona el fet que el 30.III.1414 Ferran d'Antequera manà als seus oficials 
que executessin el dret de coronació a Catalunya, exceptuant-ne Girona i Vic —G. JULIOL 
(ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 205-206. 
109. En el Consell General de 7.II.1624 referit suara, s'hi presenta un llistat dels darrers 
maridatges i coronatges pagats per la ciutat (fol. 23v-25v). S'hi detallen les nombroses 
vicissituds que conegué el procés d'exacció del coronatge de l'esposa de Felip I (II), la reina 
Anna, que es dilatà durant força mesos als anys 1572 i 1573. Donaria fe de la complexitat de 
tal procés la renúncia de l’impotent exactor designat per a la ciutat i bisbat de Girona, el 
calceter Francesc Curús —AMGI, MAM 172, fol. 46v (16.XII.1572). 
110. AMGI, MAM 227, fol. 27v-28r (13.II.1624). 
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La immediatesa del procés de constrenyiment dispara totes les alarmes, a 

Girona i arreu, i provoca que els municipis elevin —una vegada més— els seus 

clams cap a les institucions que els poden protegir. Donat que la via dels 

diputats no ha donat resultats visibles —hi ha qui, com misser Josep Ramon, 

els té per “tíbios” i “flachs”111—, i també per buscar la sinergia de dos cossos 

principals de la província, els equips jurídics de les localitats afectades per 

l'exacció dels coronatges reaccionen d’una forma coincident: s’adrecen als 

consellers de Barcelona per sol·licitar-los ajut. La capitalitat de la qual es 

vanaglorien i la presidència de l’estament reial —ser “mà poderosa y cap de les 

demés universitats”112— bé ha de comportar certes càrregues! Alguns dels 

representants municipals, concretament els de Tortosa, Vilafranca del Penedès 

i Mataró, s’associen per fer sentir millor les seves veus als capitostos 

barcelonins. Els assessoren els prestigiosos advocats Jaume Càncer i el referit 

Josep Ramon. Quan tenen notícia que l'advocat Sebastià Bosch113 ha estat 

comissionat per Girona per tractar dels coronatges, li proposen que s’integri 

sense dil·lacions a la coalició. Bosch s'hi mostra reticent d'entrada114. Com que 

els altres li insisteixen, consulta l'afer amb Joan Pere Fontanella i Pere Boix. 

Aquests li corroboren que els sembla més oportú que cada síndic vagi per 

lliure. L’estratègia resultarà molt fructífera als gironins, ja que Bosch 

aconseguirà ser rebut en audiència pel Consell de Cent. De fet, serà l'únic 

delegat municipal al qual els consellers barcelonins s'escoltaran en relació a 
                                                 
111. ACSG, vol. 515 (CR), carta de 16.III.1624 del canonge Jaume Ferran als paers: 
“Últimament [h]an resolt los del Conçell de Aragó que, sens atendència de cosa, se pase avant 
en la cobrança del dret del coronatge, de aont [h]an vingut los diputats a refredar-se del tot, ja 
que staven tíbios, que·m digué misser Ramona que no·s farie cosa en acudir a ells perquè ne 
tenie experiència de moltes altres universitats, y que may [h]y [ha] [h]agut tant flachs diputats 
com aquest trienni.” 
112. Serà així que els edils mataronins qualificaran el cap i casal precisament el 30.I.1624, en 
aquest context de pugna contra l’exacció dels coronatges de Felip III (IV) i la seva muller. J. 
GIMÉNEZ, La Universitat de Mataró (1589-1628), Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1990, p. 66-67 i 85. 
Val a dir que Mataró no sols atacava la punció fiscal en si, ans també que se li apliqués, essent 
com era “bras y carrer“ de Barcelona i, per tant, trobar-se sota la cobertura jurídica dels 
privilegis d’aquesta —ens interessem per la institució del carreratge al subcapítol IV.12.1.  
113. Hem donat quatre referències biogràfiques seves al capítol III.3. 
114. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 20.I.1624 de Sebastià Bosch als 
dirigents municipals gironins. Bosch té por que si ell i els demés síndics es mouen plegats, 
l'aparell virregnal els pugui regaliar —és a dir, actuï sumàriament contra tots ells mitjançant un 
procés de regalia. Així ho exposarà a Jaume Càncer, amic seu, en una trobada casual al 
carrer. Aquest respondrà a Bosch que el seu pensament "ere molt bo", i que ell i Josep Ramon 
no aconsellaven pas una gestió de tots els síndics a la una, sinó "que de dos en dos 
universitats demanàssem aquest favor". 
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l'afer. Als demés, “com saberen que eren per lo mateix, no·ls volgueren hoyr, 

dient que ia estaven informats”115. Els jurats de la ciutat de l’Onyar celebraran 

l'encert del seu representant i l'esperonaran a seguir en la mateixa línia116. 

 

Mentrestant la Diputació, a qui pertoca pròpiament la funció de vetllar per 

l’observança del dret a Catalunya, ha activat tots els recursos que té a la seva 

mà. Li convé demostrar als dirigents de les ciutats, viles i llocs del país que 

s’ocupa diligentment de llurs afers. Visiblement està sorpresa —àdhuc 

molesta?— per la competència que li pot fer Barcelona en un terreny que 

considera privatiu seu: 

 
"Per los ministres de sa magestat se ha apretat molt y devuy se apreta la cobranca (sic) 

del coronatge, de manera que han donat occasió que las universitats, patint tant notable 

desconsolatió, han acudit ab molt grans clamors no sols en aquest consistori, però encara 

al dels magnífichs consellers de aquesta ciutat (i. e. Barcelona), de hont ha resultat 

sentiment universal, tant en orde de la cobrança de dit dret per ser intempestive, lo temps 

de la qual, en cars sie degut, serà quant sa magestat nos haurà fet mercè de sa real 

presència y prestatió de jurament"117.  

 

Com es materialitza la mobilització dels diputats? a) En primer lloc, amb una 

nova i inoperant visita al lloctinent general de Catalunya. Aquest s’escuda en 

les ordres que té rebudes per no afluixar en la seva postura118. b) Segonament, 

amb una tramesa generalitzada de cartes als diputats locals de les vint-i-una 

col·lectes que el General té en aquell moment119. Les missives narren amb 

dramatisme la situació a què està portant l’inici dels constrenyiments perquè es 

paguin els coronatges i recorden que aital exacció constitueix una contrafacció 

mentre el rei no es presenti a Catalunya per prestar-hi son jurament. En 
                                                 
115. Ibidem. 
116. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 24.I.1624 dels jurats a Sebastià 
Bosch: "Vist lo que vostra mercè nos scriu que los altres síndichs volian que vostra mercè fes 
cara ab ells, ha fet molt bé que vostra mercè no s'[h]i sia mesclat, sinó que fassa son negoci 
per part d'esta ciutat...".  
117. ACA, Generalitat, N-839, fol. 275v-276v, carta que els diputats trameten el 10.II.1624 al seu 
agent a Madrid, Joan Pau Grau i de Montfalcó.  
118. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 35 (10.II.1624). 
119. Ha fet una geografia física i política acuradíssima de les col·lectes M. PÉREZ LATRE, 
Diputació i monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599, tesi doctoral, UPF, 2001, p. 
539-835. 
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conseqüència, insten a lliurar un requeriment certificat —suposem que n’envien 

diversos impresos a cada diputat local— a tots i cadascun dels oficials o 

comissaris regis que circularan per la col·lecta amb ànim de cobrar-hi els 

controvertits drets120. c) En tercer lloc, l’equip jurídic regular de la Diputació —

on està integrat Joan Pere Fontanella— i diversos consultors externs 

confegeixen dos memorials amb les raons que fonamenten l’actitud dels 

catalans en relació als coronatges121. Un d’aitals documents s’elabora en 

català, amb el propòsit inequívoc de sensibilitzar l’opinió pública de la província, 

ja molt desvetllada122. L’altre, redactat en llatí123, està mancat de qualsevulla 

agressivitat puix no persegueix combatre l’aparell reial o el controvertit 

coronatge sinó simplement informar la cort124. La idea de fons és claríssima: el 

rei o els seus ministres no podrien ni tan sols soportar la idea de contrafer els 

drets de Catalunya; si estan a punt de vulnerar-los és perquè els mecanismes 

de transmissió de dades entre Barcelona i el poder central han fallat; un text on 

                                                 
120. ACA, Generalitat, N-839, fol. 279r-283v. Aitals cartes, amb les quals es pot copsar la 
determinació dels diputats per atallar els constrenyiments, estan datades el 13.II.1624. Se’n 
troba una transcripció a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 36.  
121. Ibidem, p. 38-39 (17.II.1624), la idea de redactar aitals memorials surt del magí dels propis 
juristes que havien estat consultats sobre si calia continuar la querella dels coronatges o no. 
Visiblement tenen assumit que els escau fer d’alçaprem dels diputats “tíbios” i “flachs”.  
122. P. PLA, J. MARTÍ i J. P. FONTANELLA, Memorial en fet per la pretensio que lo principat de 
Cathalunya te, acerca de la exactio y executio del dret de coronatge, [Barcelona], [febrer del 
1624]. El transcrivim en apèndix al final del capítol. Se’n pot consultar un exemplar a ACA, 
Generalitat, VG-81, querella 30, plec de la defensa. Ja s’havien redactat amb l’ànim de 
sensibilitzar els provincials alguns textos de l’any 1622 que rebatien la possibilitat que al bisbe 
Joan Sentís se li admetés el jurament com a virrei mentre Felip III (IV) no hagués jurat els drets 
del Principat. Així ho reconeixien els propis diputats en una carta que trameteren als seus 
ambaixadors el 10.IX.1622: “Havem donat <h>orde a què se imprimís lo memorial ab sinch-
centes o més còpies per a poder-les distribuir a la infinitat de la gent qui las demana, que ara 
apar que quiscú se done dret de ser informat y de deffensar esta tant justa causa." ACA, 
Generalitat, N-838, fol. 46v.  
123. P. PLA, J. MARTÍ i J. P. FONTANELLA, Iesus Maria. Iuris allegatio in defentionem voti per 
assessores, et advocatum fiscalem Generalis Cathaloniae, et alios doctores redditi pro 
praetensione Principatus circa exactionem iuris coronagij, [Barcelona], [febrer del 1624]. També 
el transcrivim en apèndix. Es troba igualment a ACA, Generalitat, VG-81, querella 30, plec de la 
defensa. 
124. ACA, Generalitat, N-839, fol. 283v-284v: carta de 17.II.1624 dels diputats al seu agent a 
Madrid Joan Pau Grau: "No·ns podem persuadir que sa magestat y aquexos senyors sien stats 
perfetament imformats de aquella [nostra justícia], lo que ha donat occasió <h>a esta província 
de tornar <h>a representar-la y a supplicar sie [servit] sa magestat suspèndrer la resolució que 
ha pres en la demanda y exactió de dit coronatge (...) y per aquest effecte tenim juncta de 
doctors, los més graves de aquesta ciutat, los quals ab sa doctrina, benefectes a les coses del 
servey de sa magestat y benefici de aquest Principat, estan actualment treballant en aquest 
negoci, fent memorials en dret y apuntaments perquè ab ells sa magestat y aquexos senyors 
resten plenament enterats y satisfets y així commuten la dita resolució".  
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constin detalladament els fonaments jurídics de la província permetrà subsanar 

naturalment la distorsió125. En qüestió de pocs dies els juristes hauran posat 

sobre la taula dels diputats els memorials126. Aquests seran enviats sense 

dilació a l’agent ordinari que la Diputació té a Madrid amb instruccions de què 

els distribueixi entre el rei, els principals de la cort i qui pugui estar interessat en 

contribuir a la causa catalana. També se li demanarà que en trameti alguns a 

Sevilla127. I és que per la capital andalusa s’hi mou amb gran soltura un altre 

català, Gaspar Rialp, el qual podria fer gestions de gran profit amb el rei i el seu 

sèquit, que estan circulant pel sud de la península.  

 

Després d’un llarg mes de neguits i no poques pressions des del propi aparell 

virregnal a Catalunya128, una carta de Felip III (IV) en persona que arriba el 30 

de març del 1624 fa que a la plaça Sant Jaume s’esvaeixi la il·lusió d’un 

possible sobreseïment de l’exacció i els constrenyiments dels drets de 

                                                 
125. En la publicística que sorgirà a l’entorn dels fets de 1640 també serà emprada aquesta idea 
de què el rei no està ben informat, de què al seu voltant hi ha una sèrie d’homes —el comte-
duc d’Olivares principalment— que exerceixen de filtre nefast, actuen com a “autèntica pantalla 
opaca”, com diu X. TORRES, Introducció, dins de id. aut. (ed.), “Escrits polítics del segle XVII: 
Noticia Universal de Cataluña, de Francesc Martí Viladamor”, t. I, Barcelona/Vic, IUHJVV i 
Eumo ed., 1995, p. 19.   
126. Joan Pere Fontanella, l’altre assessor ordinari i l’advocat fiscal de la Diputació percebran 
quaranta lliures per barba com a retribució extraordinària pels memorials en qüestió. Cadascun 
dels nou consultors externs, entre els quals no pot faltar el gendre de l’advocat olotí, Francesc 
Pere Rubí, rebran una lliura i quatre sous per cada reunió relacionada amb els coronatges a la 
qual hagin assistit. ACA, Generalitat, N-182, fol. 166 (16.III.1624).  
127. ACA, Generalitat, N-839, fol. 293v-294v, carta de 26.II.1624 dels diputats a Grau: "Les 
exequutions del coronatge van ab tanta rigor continuant que temem de algun desorde, és ab 
tant gran extrem que per una misèria se fan excessivas despesses, y lo que vostra mercè [deia] 
ab esta última estapheta de què [h]y havia orde hacerca la moderatió de dits excessos y gastos 
no ha fet effecte algú, Nostre Senyor ho remedie com pot. (...) Enviam a vostra mercè dos 
plechs, lo <h>u per a sa magestat, ab diversos memorials que havem fet per assí, justificant en 
ells, axí en fet com en dret, la justítia té lo Principat de no pagar lo coronatge, alomenos fins sa 
magestat haia prestat en la present ciutat lo sòlit jurament. Aquest plech donarà vostra mercè 
en mans del secretari Vilanova (i. e. Villanueva) com se acostuma, y las demés cartas a qui 
van, donant a cadahú un memorial en fet y en dret. L'altre plech enviarà vostra mercè 
encontinent a Cevilla per correu propri a tota diligèntia remès a Gaspar Rialp (...) No és 
possible no assaborescan nostra justítia (...) Tindrà vostra mercè uns quants memorials, axí en 
fet com en dret, vostra mercè los done a exos senyors del Consell de Aragó y a les demés 
persones li apparrà convindran." 
128. ACSG, vol. 515 (CR), carta de 16.III.1624 del canonge Jaume Ferran cit.: “[En relació als 
coronatges] jo he sabut per un cavaller molt principal qui té molta cabuda ab sa excel·lència 
que des de así tots los ministres reals [h]an scrit a sa magestat apretadament per la justícia de 
la terra, y no [h]y [h]a bastat cosa.” 
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coronatge129. Només queda una escletxa d’esperança dipositada en el duc 

d’Alcalá, a qui el rei ha confiat el dossier dels catalans130. Al final resulta que el 

referit duc, del qual dos anys enrera la Diputació deia pestes, està intercedint 

amb èxit perquè Felip III (IV) desisteixi del seu tour de force amb el Principat131. 

Tanmateix a Madrid, i més concretament en el si del Consell Suprem de la 

Corona d’Aragó, hi ha homes com el tresorer general —el comte de 

Chinchón— que no estan disposats a cedir ni un pam132. Durant tota la 

primavera a Barcelona, i de retruc arreu de Catalunya, on es segueixen 

executant béns de ciutats, viles i llocs133, es manté la tensió per veure quina 

línia política triomfarà a la cort134. A principis del juliol els diputats tenen la 

certesa de què el tan anhelat sobreseïment ha estat concedit. Les localitats de 

la província podran respirar... però sense abaixar la guàrdia. I és que la calma 

que s’ha instaurat al país —s’han desactivat els mecanismes de 

constrenyiment— obeeix a una ordre secreta donada al subcol·lector dels 

coronatges, Jaume Bru. No hi ha, per tant, ni un sol escrit oficial al qual els 

diputats o els municipis puguin aferrar-se. En definitiva, l’exacció pot 

recomençar en qualsevol moment135. 

                                                 
129. Aital carta, enviada el 12.III.1624 des de Sevilla, està transcrita a Dietaris de la Generalitat 
de Catalunya, vol. V cit., p. 1402-1403. El seu contingut ja es pot endevinar des de 
l’encapçalament: “Huviera condescendido...”. Bàsicament Felip III (IV) refereix que les seves 
finances estan massa apurades per poder reconfortar els súbdits catalans amb el sobreseïment 
dels coronatges que demanen.    
130. ACA, Generalitat, vol. 839, fol. 332, carta dels diputats al seu agent ordinari a Madrid: 
“Aguardarem lo remey de Sevilla, que com nos scriu per Rialp ha remès sa magestat los 
papers al duch de Alcalá, de qui confiam tota marcè...”.   
131. Ibidem, fol. 348, el 27.IV.1624 els diputats feliciten Gaspar Rialp per l’èxit dels tràmits que 
ha fet a Sevilla; simultàniament —fol. 349— agraeixen el suport rebut del duc d’Alcalá.  
132. El 27.IV se li avançava a Gaspar Rialp “Entenem que lo Consell de Aragó, o a lo menos lo 
conde de Chinxón, segons nos scriu nòstron agent, ha replicat ja...”. El mateix dia els diputats 
escrivien a Grau: “Terrible cosa és que, [h]avent sa magestat presa resolutió, y bona, segons 
entenem, la divertescan persones qui no deurian. En fi, havem de passar per axò, vostra mercè 
no perde punt en solicitar aquexos senyors ministres del Consell de Aragó y vèurer si podríem 
alcansar sobrecehiment, que tot lo que·s fa no és sinó posar temps al·mix perquè entretant se 
exequuten las universitats ab la rigor y despeses insòlites.” ibidem, fol. 349v-350r. 
133. Convidem el lector a comprovar l’eficàcia de la campanya d’execucions que s’estén entre el 
gener i la primavera del 1624 a ACA, RP, MR, vol. 2551, esp. fol. 20r-44r en relació a les 
localitats del bisbat de Girona.  
134. ACA, Generalitat, vol. 839, fol. 359v-360r, carta de 19.V.1624 dels diputats a Joan Pau 
Grau: “És làstima lo veure quant triga exir la bona resolutió, vostra mercè la solicite y continue 
fins tinga carta de sobrecehiment, que, segons los contraris tenim y tant forts, és cert serà 
menester no perdre punt”. 
135. Ibidem, fol. 399: missiva de 6.VII.1624 dels diputats a Grau: “[Ens caldria un document 
oficial del sobreseïment], que com la matèria és tant odiosa y alguns ministres gusta[rie]n de 
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IV.2.2.4. L’exacció coneix una nova treva, fins que Felip III (IV) jura els drets de 

Catalunya i fracassen les sessions de Corts de 1626 

 
Durant tota la segona meitat del 1624 i al llarg de l’any 1625 Girona no serà 

molestada, com a mínim formalment, en relació als drets de coronatge de Felip 

III (IV) i de la seva esposa. El 1626 comença amb una notícia esperadíssima: la 

visita del rei a Catalunya per prestar-hi els juraments que té pendents i per 

celebrar una Cort General. Inicialment ambdós esdeveniments estan 

programats a Lleida, després seran traslladats a Barcelona136. Els dos delegats 

de Girona —Miquel Vives, el subcol·lector del coronatge a la demarcació 

(ironies del destí!), i un altre— hauran d’aprofitar l’avinentesa de la vinguda del 

monarca per demanar-li, per la via de gràcia, que defineixi el règim jurídic del 

municipi en qüestions que els drets de maridatge i de coronatge fan aflorar 

repetidament: a) D’una banda, es tractaria d’aclarir el sentit del privilegi 

concedit per Jaume II a la ciutat l'any 1315. En les clàusules que estipulen, de 

forma general, l'enfranquiment de Girona de qualssevol serveis pecuniaris al 

rei, s'hi haurien d'entendre compreses les referides exaccions. Si això 

s'obtingués, la ciutat s'estalviaria de batallar davant les instàncies règies —i de 

pagar— cada vegada que un nou monarca pugés al tron o quan casés alguna 

dona de la seva família directa: 

 
“Item, com per lo sereníssim senyor rey don Jayme de bona memòria se haja concedit 

privilegi a la ciutat de Gerona a VIII de las kalendas de juny MCCCXV ab lo qual reste 

enfranquida la dita ciutat de tots serveys pecuniaris, suplicar a sa magestat que, declarant 

dit privilegi, se comprenga y se enten[g]a ésser francha de coronatjes y maridatjes, y que 

dits drets de coronatjes y maridatjes no los haje de pagar de assí al devant.”137 

                                                                                                                                               
què·s continuàs aquesta execució serà fàcil cosa, un dia quant menos pensem, passar-la 
avant. Assí no entenem se fassa exequció nova ni las vellas se continuen, deu ser la causa lo 
que vostra mercè scriu de l’orde secret se ha donat <h>a Jaume Bru". 
136. Vegeu, de forma general, el capítol IV.8. 
137. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r, apartat 14è del llistat de 
les coses de gràcia que Miquel Vives i Joan Clapés han d'intentar impetrar de Felip III (IV) per a 
la ciutat de Girona —6.IV.1626. Aquesta petició s'expressava gairebé idènticament ibidem, fol. 
[31], en el memorial elaborat dos mesos abans per a les Corts convocades infructuosament a 
Lleida. Vegem què succeiria amb altres localitats catalanes: a) Els síndics de la ciutat de Vic i 
de la vila de Cervera no rebrien cap instrucció respecte maridatges ni coronatges a les portes 
de la Cort General —AMVI, MAM 15, instruccions de 16.I, 5.II i 24.IV.1626 (fol. 222v-233r, 

IV.2. Dues exaccions de maridatges i una de coronatges



 

 

b) Altrament, caldria posar fi a la confusió que massa sovint es genera entorn 

de la figura dels ciutadans forans de Girona: 

 
“Item, que com per privilegi concedit per lo rey en Pere a la ciutat de Gerona, datum en 

Barcelona a III de las kalendas de maig MCCCXXXVIII, estiga manat als officials reals que 

tots aquells dels quals los jurats de Gerona, presents y sdevenidors, de paraula o ab 

lletras testimonials, faran fe que són ciutedans y vehins de dita ciutat sien tenguts per tals, 

y aprés dit privilegi per lo rey don Phelip segon, ab altra privilegi datum en Monçó a XXVI 

novembre MDLXXXV, és estat confirmat, ajustant que la parròchia ahont dits ciutedans 

habitaran sia tinguda y reputada per ballia en respecte de aquells, se ha de supplicar a sa 

magestat que confirme dits privilegis y ajuste a aquells que, no obstant que las tals 

personas no tinguen casa, habittació ni família dins la ciutat de Gerona, sien tinguts per 

ciutedans y gosen dels privilegis, immunitats y perrogatives que gosen los ciutedans 

habitants en dita ciutat.138”  

 

Aquestes dues peticions —i les vint-i-tantes restants— de gràcia de Girona, 

haurien estat acollides si l’assemblea de 1626 hagués arribat a bon port? Com 

que aquest no serà el cas, únicament ens podem guiar per declaracions 

d’intencions i de predisposicions: sabem que, a la cinquena setmana de Corts, 

els ministres regis no es mostren favorables ni a què la ciutat quedi 

expressament exempta de maridatges i coronatges —la seva resposta és “no hi 

ha lloc per ser contra drets reials”— ni a què s’envigoreixi la potestat dels jurats 

en relació als ciutadans forans, aquells prohoms rurals que es converteixen en 

contribuents nets al municipi i, a canvi, no generen sinó distorsions 

                                                                                                                                               
237r-v i 267r-v); ACSG, vol. 626 (missatgeria)—; interpretem que tals municipis tindrien 
consciència que no disposaven d’un privilegi equiparable al de Girona en quant a amplitud 
d’exempcions fiscals règies. b) A la recta final de la reunió política, Cervera introduiria la 
condició d’alliberar-se dels coronatges —juntament als quints— per consentir a un donatiu al rei 
d’un milió cent mil lliures barceloneses —ibidem, fol. 39r (23.IV.1626). c) Tortosa, per la seva 
banda, sí demanaria una remissió i gràcia —no pas una exempció futura— dels seus deutes en 
concepte de drets de tapinatge i coronatge a les sessions de Corts del 1626; en canvi, a les de 
1632, vist que els tals deutes ja estaven liquidats, els treuria del seu programa de peticions —
ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 272v, cap. 17è de l’acta de 15.IV.1632. d) Mataró 
exigiria que se li respectés l’exempció de coronatge a la qual ja es creia amb dret com a carrer 
de Barcelona que era, demanaria el rescabalament per la via de greuges del constrenyiment 
que acabava de patir en aquest concepte i, de passada, sol·licitaria ser franca de maridatges —
J. GIMÉNEZ, Mataró en la Catalunya del segle XVII (II): La gestió del quotidià, Mataró, Caixa 
d’Estalvis Laietana, 2005, p. 290-291.  
138. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r-v, apartat 16è del llistat 
de peticions en matèria de gràcia de 6.IV.1626 ja referit.  
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jurisdiccionals en llur àrea de residència efectiva —“confirmin-se com estan en 

possessió”139.  

 

Pocs dies després que el rei marxi de Barcelona, visiblement irritat pels seus 

súbdits catalans, els principals oficials de la monarquia al Principat —hi ha qui 

els titlla de “afamats” de diners140— celebraran una reunió per buscar sortides a 

la penosa situació de la Tresoreria règia de la província. En aquesta, entre 

d’altres coses, resoldran fer una inspecció detinguda de l'estat de l'exacció dels 

coronatges141. Felip III (IV) ja ha visitat Catalunya i n’ha jurat els drets, amb la 

qual cosa la punció fiscal no admetrà excuses. Les ciutats i viles representades 

al braç reial, puix no s'han mostrat prou dòcils durant les cinc setmanes i escaig 

de Corts, acumulen motius per sospitar que aviat els tocarà pagar els trenta-

quatre sous per foc que eventualment encara no hagin satisfet... Girona rebrà 

un ultimàtum en aquest sentit a les darreries del mes de juliol142. S’hi dóna un 

darrer termini de deu dies per pagar voluntàriament, altrament es procedirà a 

una execució rigorosa dels béns del municipi. 

 

IV.2.2.5. Amb una petita dilació graciosa, després de negociacions ineficaces, 

Girona acaba satisfent els coronatges fragmentàriament 
 

Passen els mesos i a la ciutat de l’Onyar no es percep ni una ombra del temible 

procés de constrenyiment. El juny de 1627, pocs dies abans que la corona torni 

                                                 
139. Aquestes i les demés respostes a les peticions gironines en matèria de gràcia són 
comunicades al síndic Miquel Vives el 26.IV.1626; vegeu ibidem, fol. [109], [111] i [113].   
140. Vegeu a AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, l’advertiment que el síndic de Vic a les Corts de 1626 fa 
en sa carta de 8.V.1626: “Com los ministres del Rational van afamats, diuan que despediran 
exequcions contra les universitats qui deuan lo quint”.  
141. ACA, CA, lligall 260, acta d'una reunió de la Junta Patrimonial de Catalunya celebrada el 
19.V.1626: “Ha de ver (…) Sala con los fiscales lo que se deve de las manlleutas, y como se 
podrán cobrar promptamente para socorro de la Thesorería d·este Principado. El señor don 
Garao [Guardiola] ajuste lo que deven las universidades del Principado, sin exequción ni 
intervensión de sus síndicos, sino por confirmación de lo que se ha averiguado en otros años. 
Esto se entiende de las universidades que entran en Cortes. Y lo mismo haga de los coronages 
del rey y reina, descontado lo que está cobrado por el thesorero (…) esto de las universidades 
que entran en Cortes, como la partida antecedente." 
142. AMGI, MAM 230, fol. 40r[bis], manament expedit pel subcol·lector dels coronatges Jaume 
Bru el 29.VII.1626.  
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a la càrrega amb els drets dels quints143, el subcol·lector dels coronatges al 

Principat, Jaume Bru, posa fil a l’agulla i recorda als jurats que estan en una 

perillosa situació de morositat144. Els edils no vacil·len ni un moment: Francesc 

Bru, l’antic regent la Tresoreria de Catalunya, germà i delegant del dit 

subcol·lector, és la persona a qui cal recórrer145. La gestió de persuadir aquest 

poderós financer barceloní —i, recordem-ho, prestamista de Girona— 

s'encomana al veterà mercader instal·lat al cap i casal Joan Matxí146, síndic 

habitual dels afers de la ciutat amb una component econòmica. Francesc Bru 

promet un petit ajut als jurats, més simbòlic que altra cosa, que pot consistir en 

una dilació d'un mes i mig en el pagament dels coronatges: "si bé [mon germà] 

té los ordes molt apretats, procuraré que aguarde tot lo que podrà, però com 

sia cosa de un mes o fins un mes y mig". Els intenta convèncer que un termini 

de gràcia més ampli és inviable perquè a la cort tothom dóna per fet que tots 

els deutes en la matèria han estat solventats: "se donen de la cort tant gran 

pressa que ja·s maravellan com tot no és cobrat"147. Joan Matxí ha reeïxit mig 

                                                 
143. Vegeu el capítol IV.1. 
144. Ho deduïm de l’acta del Consell General de 11.VI.1627, AMGI, MAM 230, fol. 40r-41v, en la 
qual s’inserta el manament de Bru de 29.VII.1626 suara referit. Localitats del bisbat gironí com 
Quart, Salt o Figueres —els exemples podrien continuar— han sentit la pressió de Jaume Bru o 
dels seus homes poc abans que la ciutat de l’Onyar: han satisfet la quota que tenien pendent el 
6.III, 19.V i 9.VI.1627 respectivament —ACA, RP, MR, vol. 2551, fol. 20r-44r passim. 
145. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 17.VI.1627 a Francesc Bru. 
146. A partir del creuament de fonts sacramentals —ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, 
fol. 50v, 61r, 90r i 105r; 1er LO, fol. 88v i 102v— i notarials —AHBC, Manuals notarials, 493-fol. 
(capítols matrimonials de 7.I.1602) i AHG, Notaries de Girona, GI-1/939 (testament de Rafel 
Prats, 4.VIII.1612) i GI-6/697 (capítols matrimonials de 11.I.1628 entre el jurista Rafel Prats i 
Maria Orsí)— podem traçar quatre referències bàsiques sobre aquest Joan Matxí. Fill d’un 
mercader homònim i d’Anna, tingué diverses esposes, repetidament difuntes després d’un part. 
Així Maria o Marianna Prats moriria el 18.VIII.1597 després d’infantar Joan Llorenç Ponç —el 
Joan Matxí jr. que apareixerà sovint en els nostres relats?— i Àngela ho faria el 12.VIII.1599, 
quan Francesc Cristòfol tenia un mes just de vida. La nova esposa, la ganxona Marianna 
Garrell, sembla que faria més sort amb els infantaments. Gràcies a aquesta col·lecció 
d’esposes, Joan Matxí acumularia els vincles en la societat dels mercaders gironins i, 
conseqüentment, en les institucions, fins al punt d’esdevenir-ne un personatge clau. Serien 
particularment rellevants les seves relacions amb els Prats, els Moner, els Carol i també amb 
els Orsí. Joan Matxí i els seus viurien a cavall de Girona, al carrer Mercaders, i Barcelona, on 
son fill Joan jr. ja creixeria.  
147. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 26.VI.1627 de Francesc Bru als 
jurats de Girona.  
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satisfactòriament la seva modesta comesa148; en interès propi —si més no 

parcialment— puix els seus interessos financers anaven units als de la ciutat149.  

 

En definitiva, a la ciutat de l’Onyar li ha arribat l’hora de fer l’ingrés. Opta per 

fragmentar-lo —recurs molt habitual a l’època150, amb tantes finances 

municipals depauperades151— i procedeix a efectuar un primer pagament de 

mil lliures el dia 20 d’agost152. L’endemà mateix els edils comencen a rumiar 

com s’ho poden empescar perquè a Girona se li computi un nombre de focs 

imposables inferior al que s'havia establert oficialment en el fogatge del 1553. 

Caldria que el segon lliurament de diner en concepte de coronatges fos el més 

reduït possible! Per a aital objectiu, cal promoure una peregrinació a Barcelona, 

on tenen seu les institucions financeres de l’aparell virregnal i on, a més, es pot 

comptar amb l’assessorament de Joan Pere Fontanella i de Pere Boix. Un 

procurador de la ciutat demanarà a l'Ofici del lloctinent de mestre racional que a 

la ciutat no se li cobrin mil sis-centes trenta-quatre lliures i onze sous sinó mil 

sis-centes quinze lliures i disset sous, corresponents a nou-cents cinquanta 

focs i mig, que són els que es van comptabilitzar com a imposables l'any 1571 

en ocasió del coronatge de la reina dona Anna. Els consultors del lloctinent de 

mestre racional resoldran favorablement la petició153. Addicionalment, com el 

                                                 
148. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta d’agraïment de 28.VI.1627 a Joan Matxí. 
149. Com veurem a l’apartat IV.3.3.2, durant la dècada de 1620 Joan Matxí assumirà un 
encàrrec de gran envergadura: vendre plata i una quantitat abundantíssima de numerari local 
gironí de coure al mestre de la seca de Barcelona i tutelar que ho converteixi tot en ardits del 
cap i casal. El procés serà lent i complex. Mentre l’estigui executant, els edils de Girona 
pretendran repetidament que els doni crèdit o els avanci quantitats a compte dels resultats 
finals.  
150. El llibre general de l’exacció dels coronatges de Felip III (IV) i de la seva esposa, ACA, RP, 
MR, vol. 2551, n’està farcit d’exemples.  
151. Serveixi com a cas significatiu el de Caldes de Montbui. AMCMO, Llibre del Consell de 
1624 a 1639, mostra les desventures de la corporació local entre 17.VIII.1626 i 19.IX.1627 per 
poder fer front a les dues-centes cinquanta lliures i escaig que deu en concepte de coronatges 
—en porta quaranta d’avançades. El subcol·lector no mostra cap disposició a flexibilitzar els 
terminis de pagament, cosa que fa pensar els edils en la possibilitat de què el propi oficial regi 
els pugui “dexar dit diner a cambi y ab quina sotascrita” —parlem d’aquesta pràctica 
especulativa a l’apartat IV.3.2.4. Per reblar el clau, no triga a caure’ls al damunt el requeriment 
de satisfer llur quota pendent en concepte de quints. Diner que entra a la caixa comuna, diner 
que serveix per satisfer de forma fragmentària els deutes. Amb l’ombra del constrenyiment al 
darrera. Una ombra que al final resultarà abusiva, puix una provisió declararà la vila exempta 
de coronatges. 
152. S’aixeca acta d’aquest primer pagament de mil lliures en l’àpoca final que Jaume Bru 
lliurarà a Girona el 24.III.1628, AMGI, MAM 231, fol. 21-[21]bis.  
153. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 330 (8.XI.1627).  
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lector es pot imaginar, el municipi maldarà perquè en la contribució s'hi 

considerin inclosos els ciutadans forans, tot esgrimint la pretesa “consuetut que 

se [h]a sempre tinguda fins assí”154. Resultarà, però, que els ciutadans forans 

en qüestió —alguns de veïnats tant propers com la Manola, Vilarroja, Sant 

Daniel o Montjuïc—, pressionats amb amenaces i mesures de 

constrenyiment155, ja hauran satisfet les seves quotes a les diferents parròquies 

on resideixen efectivament. Els dirigents gironins intentaran fer valdre aquesta 

circumstància perquè se’ls concedeixi una nova reducció de la quantitat 

exigida: 

 
“En lo temps que [Girona] volia fer la partida de dits drets de coronatges, ha vist que dits 

ciutedans forans [h]an pagats dits drets a les parts y territoris ahont tenen les cases, y axí 

se té de llevar del que té de pagar dita ciutat lo que [h]an pagat dits ciutedans forans.156" 

 

Li trametran al procurador Bartomeu Ripoll tots els documents que trobaran i 

els semblaran adients perquè defensi una proposta als seus ulls tan 

enraonada157. Com veurem, no són gran cosa: a) l’àpoca del pagament del dret 

de maridatge de 1617, on consta que en els nou-cents quaranta-cinc focs i mig 

imposables de Girona ja s'hi comprenien els ciutadans forans; b) uns certificats 

del mestre racional de novembre de 1404 relatius al maridatge de la infanta 

Joana —una filla de Joan I casada amb el comte de Foix— exigit l'any 1394 

(!)158, dels quals Girona també pot provar com en la quantitat que pagà s’hi 

                                                 
154. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 30.VIII.1627 al síndic Bartomeu Ripoll.  
155. Ibidem, amb una carta de 15.VI.1627 s’ha suplicat a Francesc Bru que l’agent Pere Joan 
Atxer, que ha tramès al nord de Catalunya per fer l’exacció dels coronatges, no endegui 
procediments executius contra els ciutadans forans dels esmentats veïnats ni tampoc d’altres 
de la vegueria ampla i estreta de Girona. De la carta suara referida de 30.VIII.1627 a Ripoll en 
deduïm que la petició ha estat en va: “dits ciutedans forans nos [h]an fet quexa que·ls 
exsacutan, lo que no és just, puix dita ciutat paga per ells”. 
156. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 338v (19.II.1628). 
157. La convicció de tenir molta justícia es palesa en una carta de 13.XII.1627 a Bartomeu Ripoll 
—AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10—, on es demana la màxima precisió en la redacció 
de la partida del pagament del que encara es deu de coronatges i en l’àpoca successiva: “Que 
stiga tot extensament narrat, perquè en altra ocasió servesca de llum a dita ciutat”. Visiblement 
els edils del nou exercici polític seran menys confiats, més conscients de la fragilitat de les 
proves aportades per Girona: “Assí [h]avem fetas fer més deligèntias per vèurer si·s trobaria 
altra cosa [de documentació a favor de Girona] y no havem trobat més, y per·ço procurerà en 
esforsà la pretentió d’esta ciutat tot lo que sie posible.” —ibidem, carta de 17.I.1628 al mateix 
Ripoll. 
158. Aquest tampoc consta en el recull d’E. REDONDO, Negociar un maridaje en Cataluña cit.  
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entenien compresos els ciutadans forans i, a més, els habitants de Sant Feliu 

de Guíxols; c) vint-i-sis actes notarials aixecades en zones proveïnes de Girona 

que donen fe de com nombrosos ciutadans forans han fet efectiu el seu càrrec 

en concepte dels coronatges a la parròquia on habiten159.  

 

Els consultors del lloctinent del mestre racional refusaran els arguments i les 

proves de Girona. Contestaran als edils de la ciutat que els drets de maridatge i 

de coronatge són assumptes completament diferents i que els precedents d'un 

no poden ser esgrimits en relació a l'altre —de fet ja havien anticipat que 

aquesta seria la seva resposta160. Es mantindran ferms en què Girona ha de 

ser taxada sobre la base dels nou-cents cinquanta focs i mig fixats l'any 1571, i 

en què els ciutadans forans no estan inclosos en aquest còmput. Per fer menys 

amarga la derrota a la ciutat, li deixaran una porta oberta perquè en el futur 

pugui instar un judici petitori sobre la polèmica qüestió contra els homes de la 

vegueria gironina161.  

 

Després dels vaivens negociadors suara extractats, el 24 de març del 1628 el 

mercader Joan Matxí acabarà pagant la porció dels drets de coronatge que els 

dirigents municipals gironins tenien pendent162. Hauran calgut sis anys perquè 

                                                 
159. A AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., cartes de 1.XI.1627 a Joan Matxí i a 
Bartomeu Ripoll i de 13.XII.1627 a Ripoll, vegeu descrits tots aquests elements suposadament 
útils perquè Bartomeu Ripoll —en algun cas després de buscar-ne originals a l’arxiu del mestre 
racional— argumenti i demostri que a Girona se li ha de rebaixar la quantitat a pagar en 
concepte de coronatges. A AMGI, MAM 230, fol. 105 (23.XII.1627) hi trobem la deliberació 
ordenant un pagament al notari que havia aixecat les vint-i-sis actes en qüestió. 
160. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 21.I.1628 del síndic Bartomeu 
Ripoll als jurats de Girona: “Maridatges és tan diferent de coronatges com lo blanch ab lo 
negre, que asò és lo que diuen estos senyors del Rational (...). Diuen estos senyors del 
Rational que, si ab la àpocha de la paga de dit coronatje de dit any 1577 (sic: 1571) s'[h]i 
conprenen los ciutedans forans, que ells passaran per lo que dirà dita àpocha, per ser lo darrer 
coronatje s’és pagat”.  
161. La resolució de l'Ofici del mestre racional la trobem a ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 338 
(19.II.1628). Al capdavall de la decisió hi llegim l'esmentada clàusula de salvaguarda dels 
eventuals drets de Girona en l'avenir: "reservant dret a dita ciutat, si algú li'n competeix en lo 
petitori, en lo que pretenen aserca dels ciutadans forans".  
162. L'àpoca de què Girona ha pagat els coronatges de Felip III (IV) i sa muller, signada pel 
subcol·lector d'aquests drets, Jaume Bru, es troba a AMGI, MAM 231, fol. 21-21[bis] 
(24.III.1628) —creiem errònia la data 24.II.1628 que figura a ACA, RP, MR, vol. 2551, fol. 29v. 
AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., el 11.IV.1628 els jurats trameten una carta a 
Matxí agraint-li l’haver avançat les sis-centes quinze lliures i disset sous que la ciutat encara 
tenia pendents per liquidar el seu deute fiscal —i prometent-li'n, naturalment, un futur 
rescabalament o compensació. Això significa que la lletra de canvi per valor de sis-centes 
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la ciutat liquidés definitivament la seva contribució a les despeses de coronació 

de Felip III (IV) i de la seva esposa. Aquestes li hauran suposat a Girona mil 

sis-centes quinze lliures i disset sous i el disgust de saber que, si les coses no 

canvien més endavant, els ciutadans forans no serveixen per alleugerir la 

càrrega fiscal de la ciutat en aquest tipus concret d'exaccions.  

 

Vist des de l’òptica general catalana, a l’hora de tancar els números el col·lector 

Francesc Bru pot vanar-se d’haver complert les expectatives que s’havien 

dipositat en ell. Els coronatges han reportat un total de vint-i-nou mil cinc-

centes cinquanta-vuit lliures setze sous i deu diners a la hisenda règia. Els 

ingressos totals han assolit la quantitat de trenta-dues mil cinc-centes quaranta-

tres lliures i escaig, de les quals gairebé tres mil —dues mil nou-centes 

vuitanta-cinc amb cinc sous— s’han destinat a la retribució del propi Bru, del 

canceller, el regent la Cancelleria i demés consultors i càrrecs vinculats a l’Ofici 

del mestre racional, escrivans163... Els subcol·lectors de cada bisbat s’han 

quedat amb un sou per lliura —un 5%— del que s’ha percebut en llurs 

respectives zones164, etc. Malauradament la documentació oficial que Bru 

enviarà al seu delegant, el comte de Chinchón, no ens permet conèixer el cost 

total real dels coronatges a Catalunya perquè no reflecteix les grans despeses 

que els comissaris, porters i demés agents regis han provocat als municipis de 

la província amb les seves brutals accions de constrenyiment —dietes, costos 

dels inventaris, la minusvàlua que han patit els titulars de certs béns que s’han 

encantat a un preu molt inferior al de mercat, etc. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
cinquanta quatre lliures i 11 sous que li havien enviat el 4.X.1627 —ibidem— no s’havia fet 
efectiva? 
163. Vegeu a ACA, RP, MR, 2551, fol. 134r i ss., els comptes finals que Francesc Bru elabora en 
finalitzar la campanya d’exacció dels coronatges a Catalunya.  
164. Ibidem, fol. 163r: seguint aquesta regla de tres Miquel Vives, delegat per a l’exacció al 
bisbat de Girona, obté quasi bé quatre-centes vint-i-dues lliures d’una recaptació total de vuit 
mil quatre-centes trenta-nou i escaig a la seva àrea.  
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IV.2.3. L'any 1630, Girona torna a pagar un dret de maridatge 

 

Al llarg de les passades pàgines, hem pogut resseguir la mecànica d'exacció i 

els estira-i-arronses generades per les campanyes de recaptació de maridatges 

i coronatges. Per això, de l'expedient del dret de maridatge de la germana de 

Felip III (IV) amb el rei d'Hongria165 ens limitarem a subratllar-ne tres elements 

puntuals166. 

 

En primer lloc, volem destacar que quan Jacomo de Negro, el col·lector delegat 

per recaptar aquest dret a Catalunya, es disposi a incoar un procediment 

executiu contra la ciutat de Girona, aquesta s'adreçarà directament al lloctinent 

del mestre racional perquè aturi els tràmits. Guerau de Guardiola es mostrarà 

contemporitzador amb els gironins i donarà ordres perquè no se'ls constrenyeixi 

a pagar precipitadament167. Ara bé, les seves directrius no seran escoltades per 

tothom. Narcís Fàbrega, el subcol·lector dels drets a l’àrea de Girona, tement 

que el municipi s'escapi de les seves obligacions fiscals, esperonarà els 

comissaris reials a continuar amb el procediment executiu ja endegat. Als 

síndics gironins els caldrà aturar els peus als porters i demés subalterns regis, 

                                                 
165. A tall anecdòtic resulta simpàtic contrastar la gran joia que els jurats gironins del 1628 li 
manifesten a Felip III (IV) en assabentar-se de la unió matrimonial de sa germana —AMGI, 
MAM 231, fol. 122v (7.X.1628)— amb l’interès que floreix dos anys més tard a la ciutat de 
l’Onyar per eximir-se de contribuir a la dotació de la núvia, ja convertida en esposa —AMGI, 
MAM 233, fol. 46r i ss., Consell General del 30.IV-1.V.1630. De fet, a principis de 1630 el 
matrimoni estava contractat però no consumat; Catalunya acollirà la infanta durant cinc mesos 
abans no emprengui el seu viatge cap a l’Europa central, Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, vol. V cit., p. 309 i ss. (des de primers de febrer fins al 12.VI.1630). 
166. Deixem apuntat al lector que les qüestions suscitades davant l’Ofici del mestre racional 
entorn del maridatge de la reina d’Hongria i les seves corresponents resolucions es troben a 
ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 359r i s.  
167. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 15.V.1630 de Joan Matxí jr. —
que al capítol IV.3 veiem com va ocupant el lloc de son pare— als jurats de Girona. Quan 
aquesta missiva relativament tranquil·litzadora arribi a la ciutat de l’Onyar, aquesta, atemorida 
per la imminència del constrenyiment, ja haurà deliberat pagar motu proprio, AMGI, MAM 233, 
fol. 58r (15.V.1630). Pagar, sí, però d’una manera prou hàbil —AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10, carta del dit 15.V.1630 a Joan Matxí sr.—: a Barcelona, no pas a Girona, i amb la idea 
de no desembutxacar directament ni una lliura, sinó que ho faci el tal Matxí sr. a partir dels 
diners que tindrà cobrats a compte del procés de fer fondre els antics menuts gironins perquè la 
seca de Barcelona bati ardits amb el metall resultant —sobre aquest procés, vegeu el 
subcapítol IV.3.3.2. 
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els quals hauran d'assumir les despeses que les seves actuacions hagin 

generat168.  

 

Superat aquest entrebanc inicial, Fàbrega estudiarà pel seu compte quina és la 

quantitat que legalment ha de pagar la ciutat de Girona —la concordant amb el 

fogatge de 1553, que sembla caigut en l’oblit!?— i posarà en dubte que en el 

nombre de focs imposables del municipi s'hi entenguin compresos els 

ciutadans forans, als quals tindrà ordre de constrenyir separadament169. La 

seva actitud "cabillosa"170 —induïda pels superiors171— no serà gens ben 

rebuda pel govern local172, i obligarà Joan Pere Fontanella i els demés 

advocats de la ciutat a informar, una vegada més, sobre la controvertida 

qüestió. El lector pensarà que la pretensió de Girona és fàcilment defensable: 

n’hi hauria prou amb mostrar l’àpoca del maridatge d’Anna d’Àustria. Doncs no, 

la qüestió s’ha complicat perquè Fàbrega esgrimeix que en els catorze anys 

transcorreguts des de 1617 s’ha atorgat la dignitat o status de ciutadà forà a 

nombrosíssimes persones, i això sens dubte ha de tenir un reflex en la quota 

de la ciutat de l’Onyar. Bé s’intenten aprofitar d’aital circumstància les viles i 

llocs de la vegueria gironina perquè se’ls revisi la contribució a la baixa! Joan 

Pere Fontanella i Pere Boix replicaran als propòsits del diligentíssim 

subcol·lector i a les intencions dels síndics de la referida vegueria amb el 

                                                 
168. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 31.V.1630 del mateix Joan Matxí 
jr. als jurats: “He sabut que lo porter y notari que tenian comisió entre altres de executar aquexa 
ciutat y tenien orde de no fer-[h]o del senyor don Garau de Guardiola, que lo donà a instància 
mia, no han dexat per axò de fer gastos". El porter encarregat de l'execució reconeix a Matxí 
que "pus ells han pasat de l’orde, ells ho pagaran”.  
169. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 10.VI.1630 a Joan Matxí jr.: “Narcís 
Fàbrega (...) repara en acceptar la partida en eixa forma y de fermar-ne la àpocha perquè, 
entre altres coses, diu que té orde de executar los ciutedans forans, lo que·ns apar injustítia, 
pus paga la ciutat per ells”. 
170. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 4.VII.1630 de Joan Matxí jr. als 
jurats: "Me espanto que [Fàbrega] vulla ser tant cabillós, y en particular ab aquexa ciutat".   
171. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 17.VI.1630 a Joan Matxí sr.: “Havem vist 
quant cruament y apretadament scriuen los senyors don Jacomo y don Joan Batista de Negro a 
Narcís Fàbrega, qui assí reb dit dret, ordenant-li que encontinent execute a la ciutat y que vena 
los mobles (térmens prou escusats, que bastava que lo senyor fill de vostra mercè, qui tantes 
mercès nos ha fetas, hy tingués las mans)...”.  
172. Resulta que aquest Narcís Fàbrega que busca les puces a la ciutat treballa habitualment 
com a escrivà major de la cort reial gironina. En mantes ocasions ha exercit com a síndic i 
defensor actiu dels interessos municipals —AMGI, MAM 217, fol. 159v-160r (5.IX.1614), MAM 
221, fol. 30v i ss. (14.III.1618 i ss.), MAM 223, fol. 138v i ss. (20.XI.1620 i ss.)…—, per la qual 
cosa la seva actitud genera incomprensió entre els edils. 
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següent escrit, del qual no consta ni la data ni el destinatari173 —sens dubte 

s’adreça a Guerau de Guardiola—:  
 

"No obstant que la ciutat de Gerona no haja may pagat fins vuy per rahó del maridatge 

més de vuit-centes tres lliures tretze sous sis diners, confforme consta en lo present Offiti 

per les pagas dels anys 1554 y 1617, noresmenys lo receptor qui vuy és de dit dret en la 

ciutat de Gerona no·s vol acontentar de dita quantitat per rahó de haver-se fet alguns 

ciutedans forans des de l'any 1617 ensà, lo que no és rahó, perquè també se n'[h]avian 

fets des de l'any 1554 fins l'any 1617, y encara en molt major número segons la major 

distàntia de temps, y ab tot axò en l'any 1617 no·s féu ningun aument [de quota], y per 

consagüent no és rahó se'n fassa ara tanpoch. Per·ço supplica lo sýndich de dita ciutat a 

vostra mercè sia servit manar al dit receptor reba dita quantitat y no més, attès que no ha 

acostumat la ciutat de pagar may més.174" 

 

En tercer lloc, i mentre aquest aspecte no estigui tancat, Narcís Fàbrega es 

mostrarà reticent a admetre el pagament de vuit-centes tres lliures, tretze sous i 

sis diners que Girona, emparant-se en el precedent de 1617, pretendrà fer. Per 

això es creurà oportú que la ciutat satisfaci la dita quantitat de la següent 

manera: a) en un primer moment —i insistentment— de forma directa al 

col·lector del dret de maridatge Jacomo de Negro, amb la intercessió dels 

Matxí175; b) més endavant, fracassada l’opció precedent, mitjançant un dipòsit a 

la taula gironina176; dipòsit —amb diners d’altri, donat l’esgotament de les 

                                                 
173. Per raó del seu contingut presumim que seria fruit de la missió confiada a Joan Matxí jr. 
mitjançant la carta ja referida de 10.VI.1630 —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. Potser 
trigaria un bon mes a materialitzar-se, a tenor d’una nova carta de 22.VII a Bartomeu Ripoll, 
ibidem: “La suplicació del maridatge està molt bé, però se servirà no donar-la fins tinga ordre 
nostre, perquè ne volem donar primer rahó a la junta de privilegis.” Més avall veurem com 
aquesta es reuniria el 30.VII.  
174. AMGI, Correspondència, Diversa, lligall 15, s. fol. Aquest escrit processal té un fons de 
veritat molt gran: proporcionalment s’havia otorgat la condició de ciutadà forà a moltes més 
persones entre 1571 i 1617 que no pas entre aquesta data i 1630. Dos anys especialment 
fructífers en la “collita” de ciutadans forans havien estat, per exemple, el 1597 —vegeu AMGI, 
MAM 199, fol. 33v (16.IV.1597, Salvi Pla, de Fontanilles), fol. 36r (30.IV.1597, Antoni Coll, de 
Sobrestany) o fol. 85v (30.IX.1597, Antic Batlle, de Tor)— i el 1598 —vegeu MAM 200, fol. 14 i 
16r (21.I.1598, Antoni Malgar, de Riudellots de la Selva), fol. 69r (26.VIII, Benet Adroer, de 
Viladesens), fol. 98r (26.XI, Esteve Botes, de Torroella de Montgrí) i fol. 109 (21.XII, Joan 
Vicens de Manso, de Verges). 
175. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 17.VI i de 15.VII.1630 a Joan Matxí sr. 
176. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 18.VII.1630 del síndic Bartomeu 
Ripoll als jurats: "[Fontanella i Boix] me han dit escrigués a vostras magnificèncias que lo que·s 
devia fer era que vostras magnificèncias manasen fer la partida al receptor de dits maridatges 
confforme ha acostumat de pagar altres vegadas la ciutat, y fer-lo-[h]y intimar”. Aquesta opció 

IV.2. Dues exaccions de maridatges i una de coronatges



 

 

arques municipals177— que serà comunicat directament al dit col·lector del 

maridatge perquè doni el dossier per tancat. D'aquesta forma els edils de la 

ciutat de l’Onyar, aconsellats pels seus juristes, sortiran “d’est trencacap”178, 

obviaran noves intervencions i vacil·lacions de l'inoportú subcol·lector de la 

seva zona i buscaran una resolució ferma dels seus superiors. Provisionalment 

Fontanella mantindrà aparcat l’afer que ens ocupa179, i quan s’hi pugui dedicar 

de ple, obtindrà per a Girona la següent decisió del tribunal de l'Ofici del mestre 

racional: a la ciutat se li ha d'acceptar el pagament dipositat a la taula de canvi, 

però no les protestes que hi ha fet constar; a les viles i llocs de la vegueria de 

Girona se'ls ha de cobrar el mateix que havien satisfet l'any 1617; les 

pretensions que uns i altres tinguin sobre l'àmbit pertinent de contribució dels 

ciutadans forans seran substanciades "en son lloch y temps."180 En ares de la 

seva eficàcia, les exaccions fiscals impulsades per la corona s’havien de 

mantenir indemnes de les querelles menors entre una ciutat i la seva 

conurbació. Si es volia acabar amb aitals dissensions, l’única via era la justícia 

ordinària. Mentre les parts interessades no recorressin a aquesta, s’havia 

d’evitar que alentissin la cada cop més dinàmica administració financera del rei 

a Catalunya181.  

 

Aital administració, només amb drets de maridatges i de coronatges, havia 

viscut tres episodis intensos i fructífers en una dècada i mitja. Cadascun havia 

servit d’entrenament per als següents. Els mecanismes de constrenyiment 

                                                                                                                                               
serà acceptada pels jurats i l’adjunció de privilegis de Girona el 30.VII.1630, AMGI, MAM 233, 
fol. 77v-78r, i ens consta serà executada a primers de setembre, arran de dues cartes de 2 i 
16.IX.1630 a Bartomeu Ripoll —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. Al subcapítol IV.4.1 
referim el privilegi impetrat per Girona el 30.VI.1599 pel qual els diners que un deutor 
consignarà a l’establiment per al seu creditor tindrien la consideració de pagament real o 
efectiu. 
177. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, lletra de canvi i carta de 15.VII.1630 a Joan Matxí 
sr.  
178. Trobem aquesta gràfica expressió ibidem, carta de 22.VII.1630 al mateix.  
179. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.X.1630 on Bartomeu Ripoll 
explica als jurats gironins que Fontanella ha tingut "una ocupació precissa que no li ha pogut 
donar lloch en acabar de infformar en lo del maridatge (…) però demà me ha promès s'[h]i 
posarà".  
180. ACA, RP, MR, vol. 770, fol. 381 (2.XII.1630).  
181. B. HERNÁNDEZ, Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna: la fiscalidad catalana en 
época de Felipe II, Barcelona, TEHI, 2003, ha il·lustrat aquesta dinamització empresa durant el 
darrer quart del segle XVI.  
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estaven més ben untats que mai i les xarxes d’oficials i clienteles s’havien 

forjat182. 

                                                 
182. Sense allunyar-nos de Girona, és visible la progressió —l’entrenament, esportivament 
parlant— que Narcís Fàbrega féu entre la seva tímida participació com a delegat de l’exacció 
del maridatge del 1617 i la iniciativa decidida que demostra el 1630.  
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APÈNDIX 
 
“Memorial en fet per la pretensio que lo principat de Cathalunya te, acerca 

de la exactio y executio del dret de coronatge” 
Confegit pels assessors ordinaris de la Diputació Pere Pla i Joan Pere 

Fontanella i l’advocat fiscal Martí 
ACA, Generalitat, VG-81, querella 30, plec de la defensa 

 
"Per la exactió del dret de coronatge, que·s preté ésser degut a sa magestat, 
per rahó de sa nova successió, a 26 de iener de 1622 se publicaren en la ciutat 
de Barcelona, y després en diferents parts de Cathalunya unes crides de part 
del magnífich Francesc Bru regent la real Thesoreria per orde de sa magestat, 
ab què·s manava pagar lo dret de coronatge, a tots los que estaven obligats a 
pagar aquell.  
Los deputats que leshores eren, en tenir notícia de dites crides, juntaren molts 
doctors ab los assessors y advocat fiscal del General, perquè diguessen si 
ditas crides, y la exactió del coronatge encontraven ab les constitucions de 
Cathalunya y altres drets de la pàtria, y·ls aconsellassen lo que·s devia fer. 
Los quals assessors, y advocat fiscal del General, y doctors applicats donaren 
son vot als dits deputats, dient y resolent, que atès sa magestat no avia encara 
prestat son real jurament en Cathalunya, no podia, salva sa real clemència, 
exigir dit dret de coronatge, y axí dites crides eren contra les generals 
constitucions de Cathalunya, y per·ço tenien obligatió dits deputats de opposar-
se a elles. 
Feta la dita resolutió, encontinent dits deputats la posaren en executió, fent per 
assò diverses diligènties, y en particular feren presentar scriptures, y requestes 
al dit regent la real Thesoreria, en nom de qui se eren publicades les crides: y 
sobre tot feren gran instàntia ab sa magestat per medi de sos ambaxadors que 
allí tenien, per a què ma- /fol. [1]v/ manàs sobresèurer en dita exactió, fent-li 
representar la justítia que lo Principat tenia en esta instàntia que feya, ab 
memorials, y escriptures conferents al negoci que per a d'assò se feren.  
Estes diligènties que los deputats feren, foren de grandíssima importàntia, 
perquè en effecte impediren la executió y cobrança de dit dret, que sa magestat 
fonch servit, manar pèndrer resolutió que·s sobresegués en dita exactió y 
executió, com en efecte se sobresegué, y no·s cobrà un diner per rahó de dit 
dret en tot lo temps de dits deputats passats: y fonch al que se ha de crèurer, 
per resolutió presa en lo Concell Supremo de la Corona de Aragó, com consta 
per una carta que acerca de dit sobresehiment scrigué lo vicecanceller de 
Aragó, al excel·lentíssim duc de Alcalá leshores lloctinent y capità general en 
est Principat a 11 de noembre 1622. 
Després que los que vuy són deputats són entrats en sos càrrechs, se és tornat 
mòurer la matexa molèstia de la exactió y executió de dit dret de coronatge, 
tornant lo thesorer a fer crides de nou, y enviant-se oficials y comissaris per 
Cathalunya a executar les universitats obligades, y cobrar d'elles lo dit dret de 
coronatge.   
Per rahó dels quals procehiments an acudit al consistori de dits deputats moltes 
universitats del present Principat, fent-los gran instància que atès la exactió y 
executió del dret de coronatge ere contra les generals constitutions de 
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Cathalunya y dret de la pàtria, segons los vots y parers que tenia sa casa, se 
opposassen a dita confractió (sic per contrafactió) per los modos acostumats en 
semblants ocasions.  
Los dits deputats per correspóndrer y satisfer a la obligatió de sos oficis no han 
dexat remey que·ls aparegués a propòsit per al cars, que no hajen intentat. 
Perquè primerament han fet moltes embaxades a sa excel·lèntia sobre aquest 
fet, fins anar-hi dits deputats en persona en forma de consistori. Y perquè sa 
excel·lèntia los fonch respost que aqueix negoci no corria per sa mà, sinó per la 
del lloctinent en lo ofici de mestre racional de la casa, y cort de sa magestat, y 
per la del regent la real Thesoreria, als quals era estat remès y encomanat, 
feren que per lo síndich del General los fossen presentades scriptures y 
requestes, notificant-los la contrafactió de les generals constitutions de 
Catalunya que de dits procehiments resultava, y requerint-los que se 
abstinguessin de fer semblants procehiments, y acusant-los las penas per les 
matexes constitutions de Cathalunya, y drets de la pàtria posades, y statuïdes 
contra los contrafahents a les generals constitutions de Catalunya. 
/fol. [2]r/ 
Y perquè estes diligènties no paraven les executions, y molèsties que·s feyen a 
les universitats per la exactió de aquest dret de coronatge, han fet anar lo 
síndich del General en algunes parts de Cathalunya, y donat en altres a altres 
persones orde, per a què presentassen també scriptures y requestes als 
oficials, y comissaris que anaven per Cathalunya fent les executions contra les 
universitats per la exactió de aquest dret, perquè se abstinguessen de fer y 
continuar dites executions, que eran contra les generals constitutions de 
Cathalunya. 
Han també diverses vegades scrit a sa magestat dits deputats, y enviat propris, 
supplicant-lo, atesa la justítia del Principat, fos servit manar parar en dits 
procehiments.  
Y finalment han tingut moltes vegades Brassos, demanant de concell als tres 
estaments, després de aver-los proposat les diligènties que en rahó d'estes 
coses tenien fetes fins aleshores, què ere lo que més devien fer, oferint-se 
promptes en executar tot lo que se'ls aconsellaria, podian y devian fer. 
Y perquè sa magestat en una real carta scrita al excel·lentíssim lloctinent 
general a 2 del corrent mes de febrer, que dit excel·lentíssim lloctinent general 
ha comunicat a dits deputats, ordena y mana finalment que·s passe avant en la 
executió de dut dret de coronatge, ab motiu que no·y ha causa perquè se dega 
sobresèurer en ella: de hont se col·legeix que sa magestat no està ben enterat 
de la justítia del Principat en est particular, pus diu aver aparegut no aver-hi 
causa per aver de sobresèurer: dits deputats concorrent en assò lo vot y parer 
dels tres estaments en los Brassos tinguts a 14 del dit present y corrent mes de 
febrer que fonc, que se escrigués de nou a sa magestat, y se fessen memorials 
en fet y en dret, per fundar la justícia del Principat, y representar-li les causes 
que·y ha per aver de manar sobresèurer en la exactió y executió de dit dret del 
coronatge, han fet fer per los assessors y advocat fiscal memorials en dret y en 
fet per dits effectes. 
Los fonaments que per a d'assò té lo Principat, són particularment dos. [A] Lo 
primer, que aquest dret de coronatge no és dret que·s dega per precisa 
dispositió de dret comú, ni de dret municipal del present Principat, perquè ni de 
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dret comú hi ha lley que tal dispose, ni de dret municipal hi ha constitutió que 
de la substàntia del dèbit parle, sinó presupositivament, sinó que és un dret 
consuetudinari que·l ha introduhit la consuetut, de tal manera que sols tenen los 
reys dret y actió de exigir-lo segons lo que se ha acostumat, y de les persones 
de qui se és exigit. /fol. [2]v/ 
Presuposat est fonament, entra la rahó del Principat, que pus aquest dret és 
dret consuetudinari, no·s pot exigir sinó de les persones, y en lo modo y forma, 
y en lo temps que se és acostumat exigir, perquè la consuetut, té tant de 
potència quant té de acte, y no més. E com en Catalunya se done per molt 
constant que aquest dret no se és acostumat de exigir per los sereníssims reys 
de Aragó predecessors de sa magestat, sinó després de aver ells complit ab lo 
que estan obligats conforme a constitutions, prestant son real jurament als 
cathalans: segueix-se que no·s pot exigir ni cobrar dit dret de coronatge dels 
cathalans fins que se haja prestat dit jurament. 
Y està posar en molt gran rahó que sa magestat fassa merçè al Principat de no 
voler obligar als cathalans que per llur part li respongan en las contributions, 
que no haja primer per sa part cumplit ab ells en lo que toca a la prestatió del 
jurament, que tan necessari és per lo bon govern de la províntia, y firmesa, y 
seguretat de les libertats, privilegis, y exemptions de aquella, que ab tan grans 
serveys, y ab tanta efusió de sanch han merescut obtenir dels sereníssims reys 
de Aragó predecessors de sa magestat. 
[B] Lo segon fonament, que lleva tota difficultat, naix de la carta de la venda del 
bovatge que feu lo sereníssim rey don Iaume Segon, en lo any 1299, aprovada 
y feta ja constitutió, com apar per la segona del tit. de bovatge, y remissió de 
aquell, en la qual carta de bovatge, se obligà sa magestat, y prometé per sí y 
per sos successors que jurarian pública y solemnement en lo present Principat, 
y lloarian y aprovarian la dita venda del bovatge, no sols abans que los 
cathalans los prestassen lo jurament de fidelitat com se avia dit en la const. 2 
del tit. de juram. axí volunta. com necessa. sinó abans que en ninguna cosa li 
responguessen, y que entretant no tinguessen obligatió de respondre'ls en 
ninguna cosa, que és dir ans que algun dret li pagassen, o tinguessen obligatió 
de pagar, que almanco esta significatió no·s pot llevar a la paraula, respondre, 
moltes vegades repetida en dit acte. 
Y és tant veritat lo sobredit, que al temps de la contenció del jurament del 
excel·lentíssim don Iuan Sentís, apar may se tingué dificultat entre los ministres 
de sa magestat que no agués d'ésser servit sa magestat de abstenir-se de la 
exactió de drets fins agués jurat, per la força de la paraula, in aliquo 
respondere, que interpretaven tenir esta significatió, de no aver-se de pagar 
ninguns drets a sa magestat. 
Comprova's esta veritat ab un memorial que féu don Francisco Hierònym Leo 
advocat fiscal en lo Supremo Concell de la Corona /fol. [3]r/ de Aragó, que va 
estampat y firmat de sa mà, en defensa de la justítia que esforçava per sa 
magestat en la contentió del jurament del virrey, en lo quan memorial en la 
pàgina 10 diu estes paraules formals. 
Ni obsta tampoco lo que se lee en la venta del bovage que hizo el mismo señor 
rey don Iayme el Segundo, al principado de Cathaluña, donde dize que hasta 
que el sucessor que entrare a reynar aya hecho las cosas contenidas en la 
dicha constitutión, no sean obligados los vassallos prestarle dicho juramento de 
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fidelidad, nec in aliquo respondere, queriendo interpretar aquellas palabras, in 
aliquo respondere, tan anchamente, que comprehendan no admitir ministros 
para que exerciten la jurisdictión antes que el rey aya jurado. 
Porque se responde que dicha palabra, respondere, conforme a la materia de 
que se trata, quiere dezir, dar, o pagar, y se ha de restringir a lo razonable, etc. 
Després diu y conclou ab estes paraules. Y assí la verdadera interpretatión de 
dichas palabras, es que hasta que el rey aya jurado en Cataluña, y confirmado 
la remissión del derecho del bovage, no le ayan de pagar cosa alguna por 
razón de lo que allí se trata, etc. 
Tenint com té lo Principat en favor de sa opinió, esta aprobatió de part de sa 
magestat feta per un ministre tan grave com és son advocat fiscal, apar que 
justament fan instàntia ab sa magestat, y no deuen cessar de suplicar a sa 
magestat, sia servit per observança de les generals constitutions de 
Cathalunya, que clarament restarien leses, y violades, mane sobresèurer en los 
procehiments de la exactió y executió del dit dret de coronatge. 
[Argument d'oportunitat, addicional] Ni obste dir que lo Principat ha ja admès 
per dos vegades a sa magestat lloctinents generals antes de jurar, ço és al 
principi de sa successió al excel·lentíssim duch de Alcalá, per lo que li restava 
de son trienni, y després al excel·lentíssim don Ioan Sentís bisbe de Barcelona, 
per lo qual apar que les coses se han de tractar ara com si sa magestat agués 
ja jurat en Cathalunya, pus en lo que és més principal, ço és en la jurisdictió, 
regeix y governa, y és tractat com si agués jurat, que no ha de ser tingut en 
unes coses per rey ja jurat, y en altres no. 
Perquè se respon que dites admissions se feren ab grandíssimes protestacions 
que per elles no fos fet prejudici al Principat en sos drets, ni fos pogut tràurer 
may en conseqüència en esdevenidor, y que·s feye per aquella vegada 
tantsolament. Y fonch tot ab consentiment, y aprobatió de sa magestat, qui 
abans ab ses reals cartes, escrites als deputats per dites admissions, y en 
particular en una dada en Molinillo a 11 de noembre 1622 avia declarat no 
ésser sa intentió voler que per dites /fol. [3]v/ admissions fos fet prejudici algú a 
les constitutions de Cathalunya, y drets de la pàtria, ans volia los drets del 
Principat restar-li noresmenys salvos y il·lesos. Les quals protestacions, 
maxime, concorrent ab elles la voluntat y consentiment de sa magestat, és cert 
salvaren tot lo dret al Principat, y obraren que en ninguna cosa aquell restàs 
les, ni preiudicat, conforme a doctrines de doctors molt rebudes. 
De hont resulta, que est negoci se ha de judicar y tractar en estat que sa 
magestat no ha encara jurat, y per consegüent (salva sa real clemèntia) se ha 
de conclòurer, que aquest dret del coronatge no·s deu exigir entretant que sa 
magestat no ha jurat. Salvo, etc." 
 
 

El memorial en dret escrit en llatí (i cosit acte seguit) conté els mateixos 
arguments; simplement s’acompanya de referències legals i 

jurisprudencials 
 
"Cum publicata de anno 1622 in hoc Principatu essent edicta regia, quibus ius 
coronagij, de quo agitur in tit. de coronati. et maridag. in 1 et 2 vol. constitu. 
solvi iubebatur ab omnibus, qui ad illud tenerentur secundum iura patriae, 
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deputati Generalis Cathaloniae, quibus ex debito officij incumbit vigilare super 
observantia constitutionum, et iurium patriae, consuluerunt assessores, et 
advocatum fiscalem Generalis, ac alios doctores, si, praesupposito quod 
dominus rex non praestiterat adhuc suum regium iuramentum in civitate 
Barcinone iuxta formam constit. 2 sub tit. de iuramen. et privilegia civitatis, et 
alias, ius praedictum erat debitum, et poterat exigi absque violatione, et 
laesione constitutionum generalium Cathaloniae, et privilegiorum particularium 
Barcinonae. Qui assessores, et advocatus fiscalis, ac doctores applicati, 
communicato inter eos consilio, unanimiter resolverunt, dominum regem (salva 
sua regia clementia) non posse dictum ius coronagij in hoc Principatu exigere 
donec suum regium iuramentum de observandis constitutionibus, ac alijs iuribus 
patriae in civitate Barcinone, iuxta formam iam dictae constit. 2 et alias, 
praestiterit, tenerique deputatos opponere se petitioni dicti iuris coronagij, et 
procurare suspensionem executionis illius, modo et forma solitis. 
Insquendo votum praedictum, deputati qui tunc erant, fecerunt plures 
diligentias, tam in civitate Barcinone cum sua excellentia et mi- /fol. [1]v/ nistris 
regijs, quam etiam Madriti apud suam magestatem, quibus executionem 
praedictam, quae pro dicto iure coronagij tunc fiebat, impedierent, quo factum 
fuit ut per multum tempus suspensa de facto fuerit dicta executio, nec de 
exigendo iure praedicto tractatum fuerit amplius de tempore ipsorum, ex 
resolutione, ut creditur, capta in Supremo Coronae Aragonum Concilio, prout 
constitit ex quadam epistola per illustrissimum vicecancellarium excellentissimo 
duci de Alcala tunc locumtenenti generali in praesenti Principatu transmissa. 
Cum autem nuper ministri regij in hoc Principatu voluerint continuare 
executionem, et exactionem dicti iuris coronagij, deputati qui nunc sunt, 
concurrente in hoc voto trium stamentorum convocatorum die 14 februarij 1624, 
ut possent monstrare domino regi iustitiam Principatus in praetensione, quam 
habet, quod illud non sit debitum donec sua magestas suum regium in civitate 
Barcinone dignata fuerit praestare iuramentum, post factas alias complures 
diligentias, iniunxerunt dictis assessoribus, et advocato fiscali Generalis, ut 
votum praedictum in iure fundarent, ac iustificarent. Quibus moremgerendo dicti 
assessores, et advocatus fiscalis Generalis, sequentia in iustificationem dicti 
voti adduxerunt. 
[A] Ac in primis, certum quidem est, ius istud coronagij, licet solvi soleat pro 
coronatione regum, non tamen statim atque rex aliquis coronatur, habet ius ad 
illud petendum, et exigendum a suis vassallis, et subditis, quia nulla lex est, 
quae ad id praecise obliget, sed a sui principio fuit, et nunc est ius 
consuetudinarium, ita ut non debeatur, nec exigi possit nisi ab his, qui 
consueverunt illud solvere, non ab alijs, prout probat clare tex. in l. uni. C. de 
auro corona. lib. 10 et ibi glos. et Lucas de Penna, qui pulchre dicit ea l. probari 
non debere imponi subventionem, vel tributum indici cum princeps coronatur, 
vel pro ipsa corona, nisi ijs, qui ad praestationem eius sunt ex consuetudine 
debitores, Bellug. in specu. princip. rub. 46 vers. sunt et alia n. 1, noster Cali. in 
extravag. cur. cas. 162, et Ioan. Soccar. in commemo. Pet Alber. c. si aliquis 
dominus n. 102, licet loquatur de iure maritagij, de quo tamen, quo ad hoc, idem 
iudicatur quod de iure coronagij, prout apparet ex Cali. ubi supra. 
Quam naturam iuris consuetudinarij retinet etiam in Cathalonia ius istud 
coronagij, non obstante quod habeamus diversas super eo factas dispositiones 
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in nostris constitutionibus in 1 et 2 vol. in illis tit. de coronag. y maridag., quia 
nulla constitutio reperitur apud nos, quae circa substantiam debiti dicti iuris 
coronagij disponat, sed circa illius solutionem, et exactionem, praesupponendo 
illud esse debitum, praesuponere enim non est disponere, et ideo fit quod 
praesuppositum est aliun- /fol. [2]r/ de verificandum, glos. in l. mancipia C. de 
ser. fugiti. et ibi Bar., Beci. cons. 53 n. 7 cum infinitis adductis per Surd. cons. 
150 n. 78 lib. 2 et decis. 39 nu. 1 decis. 122 n. 14 decis. 276 n. 1 et denique 
decis. 289 n. 9 et in terminis, quod etiam in Cathalonia ius istud coronagij sit ius 
consuetudinarium, ac ex consuetudine, non alias in ea debeatur, docet Cali. in 
loco supra cita. in extravag. cur. cas. 162, ubi loquens de iuribus coronagij, et 
maridagij, dicit de generali observantia Cathaloniae esse illa debita, et ex cita. l. 
uni. C. de auro corona. probat haec iura potuisse in Cathalonia introduci, sicut 
introducta fuere, et Ioan. Socarr. idem etiam dicit in allega. c. si aliquis dominus 
n. 102, licet non desint ex nostris, qui de dicta consuetudine non bene sentiant, 
ut est apud Thom. Mier. in cur. Barcin. reg. Marti. col. 8 cap. 9 de quaestijs et 
deman. nu. 2 et 3 fol. 72 in 2 par. 
Unde infertur, quod si istud ius est consuetudinarium, non potest exigi nisi eo 
modo quo exactum est, et seu exigi consuetum, quia notum est consuetudinem 
tantum habere de potentia, quantum de actu, et usu, et non ultra, l. 1 §. si quis 
hoc interdicto, ubi Bar. not. ff. de itine. actuque priva., et non extenditur de una 
persona, casu, vel re ad aliam, Bal. in l. fin. C. utriusque iudi., Nat. cons. 96 n. 
2, Crave. cons. 30 n. 9, Bec. cons. 73 n. 14. Et est probanda in eadem specie, 
et concurrentibus eisdem qualitatibus, alias non sufragatur, pro ut pluribus 
totum hunc discursum probat Surd. decis. 131 n. 8, optime idem Surd. cons. 
308 n. 5, ubi dicit in simili quod ex quo iura feudalia fundata sunt super 
consuetudine, et dicuntur consuetudines, et consuetudo non extenditur de casu 
ad casum, nec in ea debet aliquid suppleri ultra solitam observantiam, et quod 
si consuetudo non disponit, nec nos disponere debemus, ideo praetendi non 
debet, quod dicta iura feudalia habeant locum nisi in casibus practicatis, et 
observatis, quod idem confirmat cons. 371 ex n. 2, et Bec. cons. 99 n. 18. Idem 
Surd. cons. 262 n. 11 ubi ait consuetudinem, ex quo est stricti iuris, restringi ad 
actum consuetum, quo quis est usus, faciunt quae docent Pereg. cons. 102 n. 
30 vol. 1, Gracia. discep. foren. 88 n. 18, et Rota Roma. apud Farina. decis. 
288 n. 4 li. 1 in recencior., quod consuetudo est actus practicus, ideo non debet 
habere maiorem potentiam, quam usus ei concesserit. 
Quae maxime procedunt in exactione, et solutione vectigalium, et tributorum, in 
quibus est semper consuetudo, et observantia praeterita particulariter 
attendenda, per l. missi opinatores C. de exactor. tribut. li. 10, Petra de potesta. 
princip. c. 4 pag. 1 n. fin., Pereg. cons. 102 n. 11 vol. 1, Berthaso. cons. 27 n. 
10, Surd. cons. 289 n. 13, cum alijs adductis per Calix. Ramirez in tracta. de 
lege regia §. 26 n. 4, optime Paris. cons. 25 n. 54 vol. 1, ubi post Ang. in cons. 9 
inquit, in huiusmodi oneribus attendi debere consuetu- /fol. [2]v/ dinem, et 
antiquam observantiam, et practicam, et in his nihil innovari debere contra 
antiquam consuetudinem, ut in l. cum satis §. caveat C. de agricol. et censitis 
lib. 11.  
Sed sic est, quod non constat ius istud fuisse unquam exactum ante praestitum 
iuramentum in civitate Barcinone, sed post, prout est in Catalonia publicum, et 
notorium, et ideo est probatio probata, ut post Bald. concludit Marsil. in rub. C. 
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de proba. n. 198, et perinde habetur, ac si super ea pronunciatum esset, quia 
notorium vim habet sententiae, pro ut pluribus in his terminis consuetudinis 
notoriae, probat Surd. cons. 371 n. 44 vol. 3. Et quando contrarium 
praetenderetur, quod praetendi non potest, probandum esset, ut per Bar. in l. 2 
n. 27 C. quae sit longa consuetudo, Rolan. cons. 38. n. 23, Meno. cons. 37 n. 
92, Bec. cons. 2 in fi., Surd. cons. 355 n. 24. Qui enim ius speciale allegat, illud 
probare tenetur, c. contra morem, distin. 100, c. cum et plantare, de privil., late 
Rossensal. de feud. c. 7 conc. 25. in addi. lit. B. Et consuetudinis probatio in 
specie semper, et in casu de quo agitur praestanda est, Meno. de recupe. 
posses. remed. 9 n. 253, Crave. multis cons. 96 n. 4 cum alijs adductis per 
Rossensal. de feud. c. 9 memb. 1 conc. 58 n. 34. Sequitur ergo quod cum 
adhuc dominus rex non iuraverit, non poterit (salva sua clementia) ius 
praedictum exigere.  
Accedit his, quod sic videmus fieri, ac observari in iure maritagij, quod pari 
passu cum isto ambulat, ut patet in illis titulis, de coronag. et maritag. in nostris 
constit. et in corpore illorum, quod quidem maritagij ius non solet in Cathalonia 
exigi, nisi postquam est revera, et cum effectu sequutum matrimonium, prout 
etiam est de iure, sicuti probat plene Vincen. de Fran. decis. 42 ex n. 3 reddens 
rationem n. 5 quia (inquit) adiutorium ut debeatur, requiritur perfectio actus, 
Cassane. in consuetu. Burgun. tit. de iustices, rub. 1 in vers. Le droit de indire, 
nu. 11. 
[B] Secunda ratio, ob quam dicimus dominum regem, salva sua clementia, non 
posse exigire istud ius coronagij antequam suum regium, ac solemne 
iuramentum in civitate Barcinone praestiterit, quae omnem omnino dubitandi 
locum tollit, et omnes nebulas abstergit, desumitur ex instrumento venditionis 
bovatici factae per serenissimum regem Iacobum II prid. non. februa. 1299 
quod vim constitutionis sine dubio habet, cum expressa constit. 2 tit. bovatge, y 
remissio de aquell, fuerit confirmatum per eundem serenissimum regem 
Iacobum Secundum, in quo instrumento legitur clausula sequens: 
Praeterea ex certa scientia volumus, et concedimus vobis, et vestris, et 
omnibus alijs, et singulis supradictis specialiter, vel generaliter dictis, seu 
nominatis, et notario infrascripto nomine vestro, et aliorum omnium, et 
singulorum supradictorum generaliter, et specialiter nominatorum a nobis legiti- 
/fol. [3]r/ me stipulanti, paciscenti, et recipienti, et perpetuo ordinamus per nos, 
et omnes haeredes, et quoscunque successores nostros, quod successores 
nostri in comitatu Barcinone, et in Cathalonia, tam generaliter, quam specialiter, 
unus post alterum successive, tempore sui novi dominij, seu novae 
successionis, antequam richi homines, milites, cives, et burgenses, et homines 
villarum, et aliqui alij Cathaloniae sibi faciant, seu praestent iuramentum, seu 
fidelitatem, vel sibi in aliquo respondeant, et antequam aliquis requisitus 
expresse, vel non requisitus, sibi faciat, vel facere teneatur homagium, vel 
aliquam recognitionem ratione feudorum, vel qualibet alia ratione, ipse 
successor noster, et nostrorum in comitatu Barcinone, et Cathaloniae, 
quicunque fuerit generalis, vel specialis, per se et suos laudet, et confirmet, et 
iuret publice, et approbet praesentem venditionem, absolutionem, diffinitionem, 
et remissionem bovagij, terragij, et herbagij, et actionis, et vexationis, et iuris 
eorum, cum publico instrumento. Et usque quo praedictam laudationem, et 
confirmationem, et iuramentum, et approbationem praedictorum omnium fecerit 
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cum publico instrumento, aliquis de praedistis (sic) supra generaliter, vel 
specialiter dictis, seu nominatis, vel eorum successores non teneantur ei 
respondere in aliquo. Et si per aliquem cuiuscunque conditionis, seu status 
existeret, sacramentum fidelitatis, vel homagium, seu alia quaevis obligatio 
facta esset antequam praedicta, ut est dictum, laudata, approbata, et iurata 
essent per novum quemvis dominum, non valerent, et pro non factis penitus 
haberentur. 
In quo instrumento, ut ibi apparet, idem serenissimus rex Iacobus facit aliam 
similem promissionem nomine successorum suorum, quemadmodum in const. 
2 ti. de iuram. axi voluntari, etc. de laudando, et approbando venditionem dicti 
iuris bovatici tempore sui novi dominij seu novae successionis, non solum 
antequam eis homines Cathaloniae faciant, seu praestent iuramentum, seu 
fidelitatem, ut dicebatur et dispositum erat in cita. consti. 2, sed etiam antequam 
in aliquo eis respondeant, et quousque dicta laudatio et approbatio iurata 
publice facta fuerit cum publico instrumento, non teneantur homines praedicti 
eis respondere in aliquo. 
Quae quidem verba, licet aliquando difficultatem habuerint quoad 
iurisdictionem, si importabant, quod nec respectu illius tenerentur cathalani regi 
respondere, donec praedicta facta essent ex parte suae magestatis, de quo 
nunc non agimus, verum, quod attinet ad responsiones pecuniarias, quas a 
subditis alias posset dominus rex exigere, non videtur res haec posse aliquam, 
vel illam quidem, minimam habere difficultatem: non enim negari potest, quin 
verbum, respondere, in dicta clausula toties repetitum habeat saltem hanc 
significationem, idest nihil debeant, aut teneantur ei solvere, secundum quod 
interpraetatur Cicero lib. 16 /fol. [3]v/ ad Atticum, ubi dicit, respondere dici 
debitorem cum solvit, et e contrario, non respondere cum non solvit, et de hoc 
est tex. clarus in l. si servus plurium 53 §. 1 ff. de lega. 1 ibi, respondebit igitur 
et legatarijs, et creditoribus, quid enim aliud verba praedicta importare possunt, 
quam quod teneatur haeres solvere, tam legatarijs quam creditoribus sua 
legata, et credita respective? Et declarat optime Bal. in l. eam quam ante nu. 1 
C. de fideicom. ibi, respondere, idest satisfacere, ergo (inquit) ille qui promittit 
respondere certo loco, promitit solvere, etc. Et quid aliud possent haec verba, 
non teneantur ei in aliquo respondere, operari, si istud non operarentur? 
superflua sine dubio forent dicenda, ac superflue posita forent iudicanda, quod 
esset absurdum, l. si quando, de lega. 1, l. 1 in prin. quod met. caus., l. 1 in fin. 
ad municipal. cum simil., maxime ubi non semel, vel geminatis vicibus, prout 
hic, praedicta verba expressa fuere, quae geminatio enixam denotat ad id quod 
dicitur, voluntatem, et semper ampliat potius effectum, ad cuius finem verba 
interponuntur, l. ballista, ad trebel., l. fructus C. de actionib. emp., c. eam te de 
rescrip., late Carol. de Gras. excep. 14 nu. 23. Et etiam maxime in nostro casu, 
in quo inter alia ponuntur illa verba, vel aliquam recognitionem ratione 
feudorum, vel qualibet alia ratione, facere, cum enim dictioni, alia, iungatur 
dictio universalis, qualibet, fit ut omnis omnino recognitio, et responsio 
comprehendatur, l. 1 ff. de lega. 1 cum simil., Surd. decis. 96 n. 10, qui late 
probat. Et finaliter non potest negari, quin totum quod dici poterat, dictum sit in 
dicta bovagij scriptura per supradicta verba, ac etiam per illa toties repetita, 
antequam ei in aliquo respondeant, non teneantur ei in aliquo respondere, unde 
dicendum est non fuisse intentionis aliquid excludere, sed omnia 
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comprehendere voluisse, quia qui totum dicit, nihil excludit, l. si cui, in prin. de 
lega. 1, l. Iulianus, de lega. 3, Anton. Mona. decis. Floren. 71 nu. 5. Iustum ergo 
est teneamus, dominum regem, dum non iuraverit, non posse, salva sua 
clementia, aliquam contributionem a cathalanis exigere.  
Sed quid in his haesitamus? cum habeamus iam ex parte domini regis 
declaratum hunc articulum in favorem Principatus, et concessum quod nunc 
praetenditur, cum enim tractaretur anno proxime elapso, si dominus rex, salva 
sua clementia, poterat nominare locumtenentem, et capitaneum generalem in 
hoc Principatu ante suum regium iuramentum, et allegarentur pro iustitia 
Principatus verba iam relata, non teneantur in aliquo ei respondere, posita in 
carta venditionis bovatici, existimando per ea intelligi, quod neque ad 
admittendum locumtenentem poterat cogi Principatus, prodierunt in lucem 
quaedam iuris allegationes impressae sub nomine advocati fiscalis in Supremo 
Coronae Aragonum Concilio, et manu illius propria firmatae, quae incipiunt, En 
el mismo pun- /fol. [4]r/ to, etc. in quibus totus is egregius vir fuit in fundando 
iustitiam suae magestatis in illo facto, et in satisfaciendo fundamentis, et 
rationibus Principatus contentis in diversis allegationibus pro eo editis. Et 
volendo satisfacere particulariter fundamento, quod fiebat pro parte Principatus 
in praedictis verbis venditionis bovatici, non teneantur in aliquo respondere, sic 
pag. 10 ait: 
Ni obsta tampoco lo que se lee en la venta del bovage, que hizo el mismo 
señor rey don Iayme el Segundo al principado de Cataluña, donde dize, que 
hasta que el successor que entrare a reynar, aya hecho las cosas contenidas 
en la dicha constitución, no sean obligados los vassallos prestarle dicho 
juramento de fidelidad, nec in aliquo respondere, queriendo interpretar aquellas 
palabras, in aliquo respondere, tan anchamente, que comprehendan no admitir 
ministros, para que exerciten la jurisdición antes que el rey aya jurado. 
Porque se responde que dicha palabra, respondere, conforme a la materia de 
que se trata, quiere dezir, dar, o pagar, Bal. per illum tex. in l. eam quam ante 
nu. 1 C. de fideicom., l. si servus plurium 50 §. 1 de lega. 1, y se ha de restringir 
a lo razonable, Alex. Raudem. de analog. c. 4 nu. 18, ubi confirmat, etc.  
Deinde dicitur in eodem memoriali: Y assí la verdadera interpretación de dichas 
palabras es, que hasta que el rey aya jurado en Cataluña, y confirmado la 
remissión del derecho del bovage, no le ayan de pagar cosa alguna por razón 
de lo que allí se trata, etc. Nihil clarius et fortius in favorem praetentionis 
Principatus poterat adduci, quam quod semel fuit pro parte domini regis 
concessum, et approbatum. Quod forsan fuit in causa ut in exactione, et 
executione dicti iuris coronagij fuerit supersessum, ut supra dictum est. Nulla 
ergo ratio videtur quod illud idem nunc Principatui denegetur. 
[C] Restat satisfaciamus cuidam dificultati, quae circa supradicta, tametsi sine 
aliquo fundamento, moveri posset, dicendo quod domino regi iam fuit admissus, 
nedum semel, sed et bis locumtenens generalis ante iuramentum, et nunc 
provincia gubernatur in omnibus et per omnia, ac si dictum iuramentum esset 
praestitum, unde videtur quod sicut principale est concessum, nempe 
exercitium iurisdictionis, concedi etiam debet exactio istorum iurium, quae est 
res minus principalis. Nec dicere debemus unam et eandem rem diverso iure 
censeri, quod scilicet dominus rex quo ad exercitium iurisdictionis tractetur, et 
habeatur, ac si iuramentum praestitisset, quo ad exactiones vero iurium sibi 
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debitorum non, contra l. iam hoc iure, de vulga. Nec aliqua protestatio quae sit 
facta per Principatum videtur in hoc casu suffragari posse, cum dicenda sit 
contraria facto, quae nihil operatur c. cum M. Ferrarien. de consti., c. 
solicitudinem, de apella. cum simil. Sicut in simili videmus nihil operari 
protestationem domini directi factam in actu receptionis canonum post 
declaratam caducitatem, quod recipit sine praeiuditio devolutionis, seu 
caducitatis: considerant enim doctores incompatibile esse quod pensio 
recipiatur pro tempore decurso post caducitatem, et quod salvum /fol. [4]v/ sit 
ius caducitatis, et consequenter quod quis eodem tempore habeatur pro 
emphyteuta, et pro non emphyteuta, quod late prosequuntur Cardin. Manti. 
decis. 200 et Hercul. Maresco. var. resolu. li. 2 c. 137 nu. 65. 
Respondemus enim, quod dictae admissiones locumtenentium generalium 
fuerunt factae sine animo praeiudicandi, vel quidem in minimo, iuribus patriae, 
quod aperte demonstrant tot protestationes, quae factae fuere in dictis binis 
admissionibus locumtenentium generalium cum expressis, et repetitis clausulis, 
quod esset pro hac vice tantum, et quod non posset trahi in consequentiam, 
quae quidem protestationes ultra quod ius conservant, declarant etiam mentem, 
ad not. per Bald. et caeteros in l. non solum, §. morte, de novi oper. nunciatio., 
c. cum M. Ferrariensis, de const., Caes. Barz. i. decis. Bononien. 86 n. 48. Et 
praeterea protestationes praedictae reddunt quidquid agitur conditionale, et sic 
operantur quod quatenus inferatur praeiuditium, sit ac si actus non fuisset 
factus, prout ex Puteo decis. 32 n. 1 lib. 2 et ex alia decis. Rotae, quam allegat, 
probat Hercul. Maresco. var. resolu. lib. 2 c. 137 nu. 2 et in nostris terminis 
Oliba in usat. alium namque c. 6 nu. 16. 
Maxime in hoc casu, in quo concurrit etiam voluntas domini regis cum 
protestatione, et voluntate Principatus, qui in praedictis casibus dignatus fuit 
rescribere Principatui antequam actus fierent, quod non erat suae intentionis 
praeiudicare illius constitutionibus et iuribus, per illos actus, quos volebat fieri 
debere ante iuramentum, imo illas et illa volebat remanere illesas, et illesa 
Principatui, prout signanter constat ex littera regia scripta deputatis pro 
novissima admissione excellentissimi don Ioannis Sentis in locumtenentem 
generalem data in Molinillo die 11 novembris 1622, prouti habetur in proemio 
dictarum protestationum: propter quod inter alia dictus excellentissimus 
locumtenens admissus fuit, ut ibi apparet: quando enim in protestatis, et circa 
ea concurrit utriusque partis voluntas, indubitanter protestatio salvat ius, et illud 
illaesum relinquit, iuxta theoricam Bar. communiter approbatam in cita. l. non 
solum §. morte, de novi. oper. nuntia., proprius in his terminis Hiero. Gab. cons. 
47 n. 7 et 8 vol. 2, et Cesar Barzi. qui alios adducit decis. Bonon. 56 n. 35. Et in 
isto casu cum concurrit utriusque partis voluntas, non consideratur quod 
protestatio sit contraria facto, quia cum ambae partes consentiunt, actus 
secundum protestationem limitatur, Gab. et Barzi. ubi supra. 
Ex quibus videtur indubitatum, dominum regem (salva sua regia clementia) non 
posse ius coronagij in hoc Principatu exigere antequam suum solemne 
iuramentum in civitate Barcinone iuxta constitutiones Cathaloniae, et alia iura 
patriae praestiterit, atque ita existimamus assessores, et advocatus fiscalis 
Generalis Cathaloniae subscripti, Salvo, etc." 
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IV.3. De l’adquisició d’uns molins, la senyoria d’un rec, la 
capacitat d’endeutament del municipi i successius batiments 

de moneda local  
 

El present capítol el dediquem a tres grans qüestions entrellaçades, totes elles 

relacionades amb la gestió financera de Girona a l’alta edat moderna. 

Fonamentalment hi parlem: a) d’una operació municipal de gran relleu per 

adquirir diversos molins i els drets d’explotació de l’aigua d’un important rec, el 

Monar; b) de les vicissituds d’un batiment desmesurat de moneda local de 

coure a principis del segle i, novament, durant la secessió de la monarquia 

hispànica; c) dels principals motius pels quals a principis de la dècada de 1620 

l’aparell virregnal de Catalunya volia restringir la capacitat d’endeutament de la 

ciutat. Els dos darrers aspectes els desenvolupem a través d’àrdues 

negociacions econòmico-polítiques que els dirigents gironins hagueren de 

conduir, amb més o menys èxit, amb els principals oficials regis de Barcelona 

poc abans que Felip II (III de Castella) morís i, vint anys més tard, sota el 

regnat de Lluís XIII de França. Joan Pere Fontanella participà activament en 

aquestes negociacions: heus aquí la raó per la qual les hem convertides en el 

pern del capítol sencer —un capítol lleugerament excèntric respecte els 

objectius del nostre treball però indispensable per completar la nostra visió 

sobre Girona al segle XVII inicial.  

 

 

IV.3.1. Girona malda per controlar tota l’activitat molinera del seu districte 
 

IV.3.1.1. Dèficit estructural de molins municipalitzats a Girona i intents no 

reeixits de pal·liar-lo (1599-1614) 

 

A les primeres dècades del segle XVII, un dels principals reptes als quals 

hagué de fer front el govern municipal de la ciutat que ens ocupa tingué una 

relació directa amb el control i la gestió de molins de l'àrea circumdant. La 

materialització dels dits control i gestió requerí unes inversions de gran 
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envergadura. Aquestes, com és fàcil d'imaginar, no es podien assumir sense 

recórrer a mecanismes extraordinaris de finançament. Tot seguit ens immergim 

en temes d'aigua, rescloses, moles i pales; aquests elements ens conduiran 

naturalment cap als diners i el deute; d’aquí, passarem als batiments de 

moneda. Advertim el lector que el present capítol l’obligarà, més que cap altre 

del nostre treball, a fer anades i vingudes a nivell cronològic. 

 

Durant el decenni de 1590 el municipi de Girona únicament té en actiu i sota el 

seu domini uns molins adquirits el 1581 al notable Jeroni Civera Querol1 al 

veïnat de la Menola o la Manola —a la zona nord de la ciutat, entre Pedret i el 

Pont Major2. Uns altres relativament propers situats al burg de Sant Pere, 

comprats el 1589, després de sorolloses discrepàncies, al noble Miquel de 

Cruïlles, visiblement han deixat de funcionar perquè la seva resclosa, 

engrandida desmesuradament al llarg del temps, provocava un risc elevat 

d’inundacions3. A l'albada del regnat de Felip II (III), els molins de la Menola 

pateixen serioses deficències. El seu estat de conservació no és bo, i tant aviat 

estan aturats per falta d'aigua com resulten inoperants a causa de les riuades4. 

                                                 
1. N. CASTELLS, La municipalització dels molins de la ciutat de Girona (1581-1620), en “RdG” 
100 (1982), p. 233-240, serveix esplèndidament com a punt de partida d’aquest nostre capítol, 
ja que il·lustra, des d’una vessant economicista —potser excessivament confiada sobre les 
virtuts de l’intervencionisme públic— les dues grans primeres onades municipalitzadores de 
molins a la Girona moderna, consumades a principis i a finals de la dècada de 1580 amb 
“tenacitat, paciència i fermesa de criteri”. En canvi, deixa pràcticament sense tocar la tercera, 
de 1620, amb la qual li agafem el testimoni. En relació als molins de la Menola, detalla com 
Civera els tenia pràcticament arruïnats, raó per la qual els hauria venuts al comú a un preu 
irrisori de cent lliures barcelonines. Per finançar-ne l’adquisició i la reconstrucció, el municipi, de 
comú acord amb el bisbe i el capítol de la Seu, hauria reinstaurat temporalment el dret extingit 
poc abans sobre la pesca fresca i salada que es traficaria a la ciutat —vegeu transcrita la 
concòrdia de 22.I.1582 ibidem, p. 238-240.  
2. J. i E. CANAL, J. M. NOLLA i J. SAGRERA, Girona, de Carlemany al feudalisme (785-1057). 
El trànsit de la ciutat antiga a l'època medieval, Girona, Ajuntament de Girona, 2003, p. 304-
305, i El sector nord de la ciutat de Girona de l'inici al segle XIV, Girona, Ajuntament de Girona, 
2000, p. 47, 73-74 i 105-106, ofereixen algunes referències de gran valor per resseguir la 
història d'aquests molins des del segle IX fins a principis del XIV. Els mateixos autors, a La 
ciutat de Girona en la 1a meitat del segle XIV, Girona, Ajuntament de Girona, 1998, els ubiquen 
(vegeu el n. 4) dins una pacient i complexa recreació de la traça urbana medieval. 
3. N. CASTELLS, La municipalització dels molins cit., p. 238, narra el conflictiu camí que 
condueix a l’adquisició per part del municipi el 6.VII.1589 per un preu de tres mil cent lliures, 
per al qual es constituí un censal que fou lluït el 1601. 
4. AMGI, MAM 207, fol. 52, quart apartat de la proposició del Consell General de 4.III.1604: 
"Considerant una y moltes vegades los grandíssims y contínuos gastos fa y suporta esta ciutat 
per conservatió de dits molins de la Manola y los perills corre que ab lo temps no s'hayen de 
dexar dits molins per no poder-se servir de aquells per falta de aygua o perquè no 

IV.3. De molins, endeutament i amonedament



 

 

El cost que tindrien les tasques de reparació —per no parlar d'una eventual 

ampliació— només de la resclosa és elevadíssim5.  

 

Els edils que successivament assumeixen el govern local cada primer dia de 

gener no es mostren mai disposats a encarar el problema de les infrastructures 

de mòlta, i menys encara a procurar-hi un remei. Ni tan sols donen ocasió a 

agents privats —més o menys il·luminats— perquè, amb els seus enginys 

tècnics, els treguin les castanyes del foc. No podem resistir la temptació de 

referir una simpàtica notícia que envia des de Barcelona el prohom gironí Josep 

Cerdà sobre un suposat inventor que afirma haver concebut un sistema per 

proveir regularment d'aigua els molins prescindint de rescloses6. Naturalment a 

la ciutat de l’Onyar no donaran cap tipus de crèdit a la 'revolucionària' idea de 

l'individu en qüestió:   

 
"A cap de dos dias jo fui assí me digueren que [h]y havia un home qui, ab ginys de molt 

poc cost, sens fer resclosa, faria que sempre lo molí d'exa ciutat y altres que volguessen 

tindrian prou aygua per molre. Jo li volguí parlar, com ho fiu, y dix-me que sí que daria 

trassa ab què sempre lo molí tindria prou aygua per molre sens servir-se gens de 

resclosa, y, a la veritat, per parèxer-me eren coses inpossibilitades y que no·s podian 

posar en pluma, per no tenir ocasió de provocar a risa no les he volgudes may scriure (…) 

acontentant a la ciutat son tracte se li porà parlar (…) y crec jo que lo que diré a vostras 

mercès de paraula sent aquí [de retorn] no'ls parrà mal, perquè no vol nigun diner sinó en 

cas la ciutat se servís de sa trassa; y donant ell la trassa a la ciutat, y no volent posar-la en 

exequució, tampoc no vol nigun diner"7. 

 

El març de l'any 1604 es proposa formalment per primer cop que la ciutat 

s'interessi per comprar el domini útil de certs molins que Jeroni Ferrer i 

                                                                                                                                               
s'adarroque[n] per inundations de aygües dits molins, peles (i. e. pales) o resclosa de aquells o 
altrement, lo que Déu no vulle ni permeta per sa sòlita misericòrdia y pietat...".  
5. Ibidem, fol. 52r, segon apartat de la proposició del mateix Consell General de 4.III.1604.   
6. Sobre innovacions tecnològiques —gairebé mai reeixides— en mecanismes de mòlta, les 
seves patents i els seus drets d’explotació, a la monarquia hispànica a l’alta edat moderna, N. 
GARCÍA, Els molins com a font de conflictes al segle XVI, en “Afers” 15 (1993), p. 57-67.  
7. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 29.XI.1601 de Josep Cerdà als 
jurats gironins. En la documentació municipal que es conserva no hi ha cap testimoni de què la 
mecànica dels molins sense resclosa sigui objecte d'ulteriors comentaris —o burles— a Girona. 
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Moragues8 té a la parròquia de Santa Eugènia. En cas de prosperar, aquesta 

adquisició relativitzaria l'excessiva dependència que Girona té dels malmesos 

molins de Pedret. Un factor favorable a fer-la efectiva és la relativa proximitat 

de Santa Eugènia respecte la ciutat. Una segona raó igual o més determinant 

és que els casalots coloquialment anomenats "molins d'en Moragues" es 

nodreixen del rec Monar, un canal reial amb un curs d'aigua força més constant 

que els rius Ter i Onyar9. Les despeses de manteniment del dit rec són 

sufragades de forma conjunta per tots els establiments de mòlta que s'hi 

troben. Girona es beneficiaria d'aquesta responsabilitat compartida amb altres 

agents a l'hora de pagar les previsibles obres10. En definitiva, els avantatges de 

la compra semblen nombrosos. No obstant això, durant deu anys no es fa ni un 

pas endavant en la negociació amb el potencial venedor11.  

 

Durant la primavera de 1614 l'actitud dels dirigents gironins canvia radicalment. 

Jeroni Ferrer i Moragues, potser atuït per les xacres de la vellura12, ha donat 

veus de què volia alienar els seus drets sobre els molins i s'ha trobat amb una 

pluja d'ofertes. Entre els homes i comunitats que fan la cort als seus 

                                                 
8. El nom d'aquest individu apareix en algunes ocasions de forma simplificada —com a Jeroni 
Moragues— en les actes municipals gironines. És a dir, apreciem vacil·lacions a l'hora de 
referir-se a ell; podeu comparar, a tall d'exemple, AMGI, MAM 207, fol. 52v (acta del Consell 
General de 4.III.1604) i ibidem, MAM 217, fol. 101v (acta del Consell de 9.V.1614).  
9. J. i E. CANAL, J. M. NOLLA, i J. SAGRERA, Girona, de Carlemany al feudalisme cit., p. 414, 
fixen en l'any 832 la notícia documental més remota que es tindria d'aquest canal. En relació al 
rec Monar a l'edat mitjana, vegeu dels mateixos autors, Història urbana de Girona. El Monar 
reial del Mercadal a Girona, en "AIEG" XXXV (1995), p. 55-67. Apreciareu visualment el 
desenvolupament d'establiments de transformació de primeres matèries que es produí entorn 
de l'esmentat corrent d'aigua en les recreacions planimètriques dels mateixos J. i E. CANAL, J. 
M. NOLLA, i J. SAGRERA, La ciutat de Girona en la 1a meitat del segle XIV cit., punt 168 i s., i 
La ciutat de Girona l'any 1535, Girona, Ajuntament de Girona, 1995, punts 145 i 155-159.  
10. Sobre la possibilitat i els eventuals beneficis d'efectuar la compra de molins que ens ocupa, 
vegeu AMGI, MAM 207, fol. 52, quart punt de la ja citada proposició del Consell General de 
4.III.1604: "[Els jurats] han pensat si serie cosa convenient y necessària y beneffici universal a 
esta república que·s comprassen los molins que Hyerònim Moragues té en la parròchia de 
Santa Eugènia, los quals apar serien tan cerca d'esta ciutat com los dits molins de la Manola, y 
és cert y ver que per conservar aquells gastaria poch, pus tots los altres molins qui són en lo 
rec Monar real contribuexen en tots los gastos se offerexen en la resclosa y rec real conforme 
la tatxa que de aquí se'n fa, que és, de catorse, dos y mig." 
11. Així ho denunciaran els jurats en una al·locució al Consell General de 9.V.1614 que veurem 
tot seguit.   
12. Múltiples dades esparses dins del dossier ACA, RP, BG, processos moderns, 1817, lligall 2A 
ens porten a creure que a mitjan la dècada de 1610 a un Jeroni Ferrer i Moragues d'edat 
provecta no li devia quedar esma per ocupar-se dels molins que havia gestionat durant més de 
trenta anys.  
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establiments hi ha els protectors dels aniversaris presbiterials de la Seu. Els 

jurats de la ciutat prenen consciència de què no es poden permetre més 

vacil·lacions i convoquen un Consell General per tractar únicament i exclusiva 

de la possible operació. Es dirigeixen a l'assemblea municipal de forma molt 

raonada, amb arguments econòmics i d'oportunitat difícils de rebutjar13. Els 

seus esforços serviran de ben poc, la proposta els serà tombada14.  

 

Per als jurats el refús de l'assemblea deu ser com una galletada d'aigua freda. I 

és que des de dos mesos enrera estan maldant, a través d'un representant 

enviat a Barcelona, per obtenir del duc d'Almazán, l'aleshores virrei15, una 

llicència perpètua perquè la ciutat es pugui endeutar sempre que li convingui16. 

Sense cap mena de dubte, encara que no es reconegui obertament, la posada 

al mercat del domini útil dels molins de Jeroni Ferrer i Moragues han contribuït 

a forjar la voluntat de complementar les finances municipals a través de 

                                                 
13. AMGI, MAM 217, fol. 101, apartat únic de la proposició adreçada al Consell General de 
9.V.1614: "Com algunes persones zeloses del bé públich d'esta ciutat nos hajen fet enténdrer 
que Hierònim Ferrer y Moragues, hoste de las Mallorquines, senyor y pocessor dels molins 
fariners y drapés que estan situats en la parròchia de Sancta Eugènia sobre las hortas de dita 
ciutat, voldrie vendre aquells, y que [h]y ha algunes persones que·ls voldrian comprar, y com 
apar que aquells starian millor en mà de la present ciutat que no en mà de altre, y com ja 
<h>acerca de la compra de dits molins se sie tractat en lo Consell General celebrat a quatra de 
mars MDCIIII, y aquell ho cometés aleshores a la adiunctió dels molins, y no trobam que se'n 
sia feta ni se'n fes ninguna resolució (…) Havent entès dit negossi, havem elegits commissaris 
per a vèurer, mirar y tractar si convenia a esta ciutat comprar dits molins, y nosaltres, 
junctament ab ells, nos som conferits personalment en aquells, los quals, vistos y mirats, apar 
convindrian per aquella, maiorment estant ab lo perill que estan los molins que esta ciutat té y 
posseheix en lo veÿnat de la Manola, per lo que·s dupte que la aygua un dia no danye la 
resclosa que allí en dits molins s'és feta com acostuma y ha acostumat, en manera que no·s 
porà tornar sinó és ab molts grans gastos, comforme ja s'és fet y vist per experièntia, los quals 
costan molts milanars, y los dits molins de dit Moragues ab molt poch gasto se poden 
sustentar, y axí esta ciutat restaria sens molins, de hont se succehirian y porian succehir molts 
grans inconvenients y danys per los poblats y habitants en dita ciutat. Lo preu que dit Moragues 
demane de aquells en remato són quatra mília y sis-centas lliuras, y lo senyor directa del 
foriscapi de aquells quatra-centas sexanta lliuras, y de admortitzatió quiscun any vint-y-sinch o 
trenta lliuras de censos, y ha·s de pagar dit preu part de comptans part ab censals que se ha de 
encarregar dita ciutat si compra aquells, y per lo restant se hauria de vèndrer y crear a dit 
Moragues censal a rahó de sou per lliura."  
14. Ibidem, fol. 101v i. f.: "Lo Consell General (...) deslibera y ordena que per ara no·s compren 
dits molins". 
15. Per emmarcar la figura d'aquest lloctinent general de Catalunya vegeu el clàssic estudi de J. 
REGLÀ, Els virreis de Catalunya, Barcelona, Ed. Teide, 1956, p. 125-128. 
16. AMGI, MAM 217, fol. 75r (acta del Consell General del 19.III.1614). Es poden seguir les 
vicissituds de la negociació del gironí Jaume Campolier ibidem, fol. 99r-100v (acta del Consell 
General de 19.IV.1614 i resolució del 21.IV dels jurats i els adjunts de privilegis de Girona). 
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crèdits17. Al final resultarà que el 13 de maig el delegat gironí, després d'alguns 

estira-i-arronses que l'han tingut amb l'ai al cor —a ell i també als advocats 

aconductats al cap i casal Joan Pere Fontanella i Pere Boix18— aconsegueix 

del lloctinent general la llicència sol·licitada per a un termini de sis anys, fins i 

tot amb una certa cobertura de retroactivitat19 —això sí, se li desestima la 

concessió perpètua. Mentrestant, però, a Girona se li n'ha anat a l'aigua 

l'operació dels molins per a la qual podia servir el crèdit. Els protectors dels 

aniversaris de la Seu s’han fet amb els casalots de Ferrer Moragues per quatre 

mil lliures el 30 de maig20. 30 de maig de 1614 esdevé, així, una data negra per 

a les relacions entre ciutat i capítol catedralici. Aviat —a les pàgines que 

segueixen i al capítol IV.5— tindrem ocasió de justificar aquesta dramàtica 

afirmació. 

 
                                                 
17. La petició de la llicència es troba copiada a ACA, Cancelleria, registres, 5192, fol. 27v-29v. 
La seva tramitació formal corregué a càrrec dels juristes que Girona tenia aconductats a la 
ciutat de Barcelona l'any 1614, és a dir Joan Pere Fontanella i Pere Boix. Teòricament el 
permís regi havia de servir per redreçar la política d'abastament de queviures de Girona i per 
retornar als dirigents municipals la liquiditat que havien perdut. Estem segurs que no es 
mencionava el projecte d'adquirir molins per dues raons, a) perquè no es sabia si reeixiria; b) 
perquè a Barcelona la compra en qüestió s'hauria considerat impròpia d'una ciutat que no tenia 
els comptes sanejats.  
18. Una de les dificultats amb què Jaume Campolier topà a Barcelona mereix ser referida aquí. 
L'escrivà regi li lliurà l'esborrany del document que autoritzaria l'endeutament de Girona un dia 
en què la capital estava de festa. Campolier devia estar molt 'implicat' en la celebració i no 
s'adonà fins l'endemà que el text no era del tot satisfactori per a la seva ciutat. Recorregué als 
advocats Fontanella i Boix perquè en demanessin una rectificació en nom seu. Els juristes li'n 
donaren poques esperances; es devien ensumar que l'escrivà, mogut per l'orgull de la veterania 
en l'ofici, no hi modificaria ni una coma. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta 
de 5.V.1614 del dit Campolier als jurats: "Mossèn Amat ahir, aprés de moltes pregàries, féu la 
minuta del privilegi concedit a exa ciutat, còpia de la qual ab esta envie a vostras mercès, y no 
sé si per ser ahir die de justa o perquè, està de manera que vuy, quant la he vista y 
comunicada a misser Fontanella y misser Boix, a bé que ab lo privilegi vol dir lo que conté la 
suplicatió —salvo en lo temps—, està tan obscur y scabrós que no·s dexa entendre, y axí he 
procurat que misser Boix li digués lo posàs ab altra forma y que estiga més clar. Jo pense 
que·[h]u farà, si bé com ell és home en estes coses més vell que los altres no sé com ho 
pendrà. Ab lo entretant, perquè si acars ell no·l volie adobar, per lo primer me faran vostras 
mercès mercè de manar-me si'l pendré de la manera està minutat, perquè si acars lo minuta de 
manera aparega bé, sens més lo pendré <h>y·m despediré, y perquè no he tingut oportunitat 
vuy de poder-lo comunicar al senyor canceller, fas compte demà de comunicar-lo-[h]y perquè 
en ell me diga son parer."    
19. Vegeu supra. Mitjançant el document del virrei, la ciutat no sols aconsegueix un permís per 
contreure nous deutes en el futur sinó també una certificació oficial de reconeixement dels 
censals venuts sense permís als anys precedents. La dita certificació no suposa que 
l'administració virregnal assumeixi cap tipus de responsabilitat econòmica solidària o 
subsidiària amb la ciutat endeutada. 
20. Hem trobat una àpoca del mateix 30.V.1614 a ACA, RP, BG, processos moderns, 1817, 
lligall 2A, fol. 208r-209r.  
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IV.3.1.2. El 1617 s’albira i el 1620 es materialitza un negoci molt més ambiciós, 

que comprèn nombrosos molins i la senyoria del rec Monar 

 

L'ensopegada de 1614 deixa mal regust de boca als dirigents municipals dels 

anys següents, fa que prenguin una distància prudencial respecte les 

controvertides adquisicions de molins. No és fins a principis de l'estiu de 1617 

que el dinàmic equip de jurats encapçalat per Francesc de Cartellà21 es torna a 

interessar per la qüestió. Amb Jeroni Ferrer i Moragues no cal intentar una 

represa dels tractes, perquè ja s'ha desprès dels seus edificis i aparells a la riba 

del rec Monar. Si un cas ara és el noble i tot just enviduat Francesc de 

Cruïlles22 qui estaria disposat a vendre-li a Girona l'ampli ventall de molins de 

diferent tipus23 —fariners, drapers, paperers, retorcedors, esmoladors, 

polvorers i clavetaires— que posseeix entorn del mateix rec, a la zona del 

Mercadal i al pla de Salt24. Aquest projecte és molt més ambiciós que el 

precedent per dues raons: a) perquè suposaria l’estocada final a la secular 

                                                 
21. Recordem que en l’apartat IV.2.1.1 hem resumit algunes iniciatives d’aquest equip de jurats, 
significatives d’una maduresa política superior a l’habitual. 
22. Vegeu a AHG, Notaries de Girona, GI-1/939, testament de 14.VII.1616 de l’esposa del 
notable Francesc de Cruïlles, Anna de Sitjar —a l’època coneguda com Anna de Cruïlles. 
Prèviament havia estat casada amb el també notable Montserrat de Palol. L’obertura de 
l’instrument post mortem, esdevinguda el 7.XII.1616, permet datar l’òbit de la dama. Posats a 
oferir dades biogràfiques, notem que Francesc de Cruïlles morirà el 5.II.1622 —AMGI, MAM 
225, fol. 12r; la notícia consta tan oficialment perquè el finat exercia com a jurat segon— i serà 
enterrat a Sant Francesc el dia 6 —ADG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 74r—, 
després de fer testament el dia 4 —AHG, Notaries de Girona, GI-6/751, fol. 4r-8r. 
23. AMGI, MAM 220, fol. 89r, acta del Consell General de 6.VII.1617: "Algunes persones zelans 
lo benefici de dita ciutat nos han representat que convindria molt a ella que·s compràs los 
molins que té y possaheix lo noble don Francesch de Cruÿlles per levar de inquietuts y plets a 
esta ciutat que en sdevenidor se porien succehir, y se entén que apparexent bé de què·s 
comprassen, dit don Francesch de Cruÿlles scolteria tracte i·ls vendria".  
24. Estem parlant de molts i molt diversos immobles i finques amb les corresponents 
instal·lacions de mòlta. Els referim tal i com consten en l’instrument de compra-venda de 
24.IX.1620 que citarem infra: a) el molí fariner de baix, situat dins d’un casal, amb quatre moles 
—antigament estava dividit en vuit parts i tenia vuit moles; b) el molí de retòrcer prop l’hostal 
del Perill; c) la casa i patis del Violer —que abans era un torn de retòrcer llana—; d) el molí 
draper anomenat del Portell, àlies de Cagafaves —antigament eren dos molins fariners en un 
sol casal—; e) el molí de retòrcer prop de la casa del tint de Vedruna; f) les dues cases juntes 
prop del dit molí de retòrcer; g) un molí paperer prop dels tiradors; h) el molí fariner de dalt; i) 
els dos molins d’esmolar —antigament drapers—; j) la casa de la talfineria; k) la fàbrega de 
destret del Monar reial; l) diversos molins fariners a Salt; m) el molí clavater de Salt; n) el molí 
paperer de Salt; o) una peça de terra anomenada ‘les mitjanes’ de Salt; p) l’horta de Salt; q) el 
molí polvorer de Salt.  
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senyorialització de les infrastructures manufactureres en l’àmbit urbà25; b) 

principalment, perquè aquest Cruïlles, des que la seva esposa Anna de Sitjar 

traspassà, no ostenta únicament els drets sobre els molins esmentats ans 

també és senyor directe de l'aigua de tot el Monar i de la batllia —és a dir, la 

jurisdicció ordinària— del rec. Ha succeït hereditàriament la seva difunta muller 

en la titularitat de l'establiment emfitèutic que la Cancelleria de Pere III instituí 

l'any 1358 sobre l'aigua que es desviava del Ter entre Bescanó i Pedret i es 

canalitzava26. Això significa que la possibilitat de tancar un acord amb Cruïlles 

presumiblement tindrà un cost molt superior al de l'operació que fracassà el 

1614. Naturalment, si la transacció reïx, Girona adquirirà una posició 

estratègica sobre tot el rec Monar que a principis del segle no podia ni tant sols 

somniar27. Per exemple, podrà fer capbrevar, o cobrar cànons, lluïsmes, 

foriscapis i altres drets dominicals als aniversaris de la Seu sobre els molins 

que havien estat de Jeroni Ferrer i Moragues, tutelarà l'aprofitament que 

pretenguin fer de l'aigua del rec, etc.28 Sigui com sigui, la ciutat ha d'actuar amb 

cautela, ja que viu immersa en un pou econòmic i financer causat per la política 

                                                 
25. X. TORRES, De senyors del drap a senyors de la terra: draperia i masoveria en la regió 
de Girona als segles XVI i XVII, dins de R. CONGOST i L. TO (cur.), “Homes, masos, 
història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)”, Barcelona, ILCC de la UdG i Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 229-268, esp. p. 233, refereix com el domini útil 
consolidat dels molins era una de les vies d’inversió de la petita noblesa local durant el segle 
XVI; reportava entre una setantena i una vuitantena de lliures anuals de renda per molí. 
26. A Anna de Sitjar els drets sobre l'aigua del rec Monar i diversos dels molins que se 
n'aprofitaven li havien pervingut de son pare, Bernat de Sitjar —J. CANAL, E. CANAL, J. M. 
NOLLA i J. SAGRERA, El sector nord de la ciutat de Girona de l'inici al segle XIV cit., p. 147-
152, ofereixen uns apunts genealògics sobre aquesta família de notables gironins a l'edat mitja 
que llegà a la ciutat, entre d'altres tresors, el cèlebre edifici romànic civil anomenat 'la Fontana 
d'Or'. Una còpia de l'establiment emfitèutic instituït el 9 d'agost de 1358 a favor de Berenguer 
de Riera i altres particulars es troba a ACA, RP, BG, processos moderns, 1817, lligall 2A, fol. 
286r-304r. 
27. X. TORRES, De senyors del drap a senyors de la terra cit., p. 233, ha presentat com una 
càrrega ineludible per a la ciutat —“La ciutat, però, hagué de comprar no sols els molins o 
ginys, sinó també els drets associats de prendre aigua del rec Monar i fins el d’enfortir draps.”— 
el que nosaltres hem interpretat com un repte o, millor encara, una oportunitat llaminera. 
28. Durant la dècada de 1580 Jeroni Ferrer i Moragues s'havia mostrat reticent en reconèixer els 
deures i obligacions que tenia contrets per raó dels seus molins envers Anna de Sitjar. El 
lloctinent de la Batllia General a l'àrea de Girona li dissipà qualssevol dubtes en la matèria amb 
una sentència de 23.VIII.1586. Trobem un exemplar d'aquesta resolució a ACA, RP, BG, 
processos moderns, 1817, lligall 2A. Arran d’ella, el 18.I.1588, davant del notari públic Rafel 
Albert, Ferrer i Moragues féu el preceptiu acte de capbrevació i Anna de Sitjar li formalitzà un 
document d’establiment dels molins i li concedí a carta precària els drets que li calien 
d’explotació de l’aigua del rec.  
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d'encunyació de moneda local de coure que ha practicat des de l'any 1602 —o 

pel fre sobtat de les autoritats règies a tal política d’encunyació l’any 1617?29  

 

Al llarg d'una vintena de mesos, uns comissaris nomenats per la ciutat es 

reuneixen en diverses ocasions amb els representants de Francesc de Cruïlles 

per intentar acostar posicions30. La negociació no resulta fàcil, les pretensions 

econòmiques d'uns i altres estan molt allunyades. Girona ofereix divuit mil 

lliures i el noble no vol vendre per menys de trenta-dues mil31. El clima en què 

es desenvolupen els tractes està enrarit per un plet sobre l'aigua i els molins en 

qüestió que el candidat a comprar i el venedor mantenen en diverses seus 

jurisdiccionals32.  

 

A despit de les dificultats, les converses donen els seus primers fruits l'agost 

del 1619. Els extrems de la forquilla de negociació queden fixats en les vint mil i 

les vint-i-sis mil lliures respectivament33. Sortosament hi ha molts béns i drets 

en joc, la qual cosa permet que s'afini cada vegada més en les propostes i 

s'avanci cap a l'acord final. Aquest sembla assolit a principis de novembre del 

mateix 161934. Abans que l'any es clogui, Cruïlles renuncia a totes les accions 

que li corresponien en els seus litigis judicials contra la ciutat35. Això significa 

que ambdues parts visualitzen una materialització pròxima de la transacció.  

 

El gener de 1620 Girona fa un pas més cap a la concòrdia amb l'encara 

propietari dels molins del Mercadal i el pla de Salt: L'incorpora a la comissió 

                                                 
29. Sobre aquesta qüestió, vegeu l’apartat IV.3.2.3.  
30. AMGI, MAM 222, fol. 40, segon afer que els jurats de Girona sotmeten a la consideració del 
Consell General del 17.IV.1619.  
31. Ibidem, fol. 40v.  
32. El plet, que acaba evocat davant la Reial Audiència, neix de la renitència dels moliners que 
treballen en establiments d’Anna de Sitjar —i després Francesc de Cruïlles— a anar al pes 
municipal de la farina, on se’ls exigiria complir amb els deures fiscals de llur activitat. El 
testament dels jurats de 1617 —AMGI, I.1.3.1.1: Administració municipal / Funcionament del 
consell municipal / Càrrecs municipals / lligall 1 / item 1— recull la preocupació generada per 
aquest frau continu. 
33. AMGI, MAM 222, fol. 67r i 68, acta del Consell General de 9.VIII.1619, segona matèria en 
discussió. 
34. Ibidem, fol. 96, segon punt de l'ordre del dia del Consell General del 8.XI.1619.  
35. Ibidem, fol. 112v (19.XII.1619). 
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municipal que fa el seguiment dels afers monetaris36. El gest no és en absolut 

secundari. Si la compra-venda que s'està gestant arriba a son terme, Cruïlles 

podrà intervenir en els debats sobre el seu finançament. Parlant de 

finançament, el problema que Girona comença a albirar en un horitzó força 

proper és que a la llicència per endeutar-se obtinguda el 1614 del duc 

d'Almazán li queden poques setmanes de vida. Els jurats no semblen veure en 

aquesta qüestió més que un contratemps anecdòtic de fàcil resolució. La 

realitat resultarà ser ben diferent37. 

 

Finalment, els dirigents municipals arriben a un acord amb Francesc de Cruïlles 

per comprar-li tots els seus molins i els drets sobre l'aigua i la jurisdicció del rec 

Monar —principalment— a canvi de vint-i-una mil lliures, de les quals dues mil 

cinc-centes es satisfaran al comptat en concepte d'entrada. La redacció del 

tracte corre a càrrec, entre d'altres, dels advocats municipals Llàtzer 

Saconomina i Francesc Codina38. La seva signatura té lloc el 24 de setembre 

del 162039. Ara bé, tenim la certesa de què el negoci ja està conclós almenys 

quatre mesos i mig abans. Altrament els jurats, avalats per l’adjunció dels 

molins, no haurien venut censals, el dia 11 de maig del mateix 1620, per un 

valor de dues mil tres-centes lliures, per assumir l'entrada de les seves noves 

propietats40. La data escollida per endeutar-se no és ni de bon tros casual. En 

cas que haguessin esperat dos dies més, els edils gironins s'haurien trobat 

lligats de peus i mans perquè el privilegi d'Almazán hauria perdut el seu vigor. 

No es pot dir que els jurats no hagin aprofitat fins al darrer moment els beneficis 

del preuat document! 

                                                 
36. AMGI, MAM 223, fol. 18r, deliberació de 21.I.1620 dels jurats gironins i l'onzena sobre els 
menuts.  
37. Si no fos així no hauríem tingut ocasió de confegir el present capítol! Deixem el lector en 
suspens durant unes pàgines encara, infra trobarà desenvolupat aquest “La realitat resultarà 
ser ben diferent” volgudament enigmàtic. 
38. Ens certifica que aquesta intervenció es produí —i que fou intensa i àrdua— un pagament 
de trenta lliures a cadascun dels dits advocats ordenat pels jurats i els membres de la comissió 
dels molins el 29.XII.1621 —1622 a l’època—, AMGI, MAM 224, fol. 166v. Tal remuneració 
derivava sens dubte de l’encàrrec fet pels jurats de l’exercici 1620 en el punt 63è de llur 
testament —AMGI, I.1.3.1.1—; per cert, un punt molt prolix en l’enumeració de les diferents 
tasques que l’equip jurídic gironí havia assumit entorn de tot el dossier dels molins.  
39. AMGI, MAM 223, fol. 102-124 (24.IX.1620). Trobem una còpia de l’instrument a AMGI, 
XI.2.1.1 —Indústria i comerç / Indústries / Molins / lligall 1, concretament als fol. 1r-24v. 
40. AMGI, MAM 223, fol. 60 (11.V.1620).  
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IV.3.1.3. Girona agafa amb determinació les regnes del rec Monar, amb 

l’ambició de dominar-lo íntegrament i efectiva 

 

Tan bon punt s'ha signat la transacció amb Cruïlles, Girona assumeix el seu 

nou i certament anhelat paper de mestressa de molts i molt diversos molins i, 

sobretot, de l'aigua i la jurisdicció del rec Monar41. Li caldrà poc temps per 

adonar-se que la seva nova condició dominical no només reporta avantatges 

sinó també un niu de dubtes, reptes i maldecaps de diferent naturalesa. Els 

analitzem tot seguit enquadrant-los en dues categories:  

 

a. Vicissituds relacionades amb el domini de nous molins al rec Monar  

Els edils gironins aprofiten el presumible entusiasme generat a la ciutat per la 

seva flamant titularitat de nous establiments de mòlta per posar sobre la taula 

un ambiciós —i no poc meditat— projecte de reordenació de la fiscalitat sobre 

el cereal. El novembre del 1620 suggereixen a l'assemblea municipal la 

possibilitat de buscar una nova ubicació per als locals municipals del pes de la 

farina, és a dir, el lloc on es controlen i taxen els fruits del treball dels moliners. 

Proposen treure'ls del seu emplaçament vigent, les Ballesteries des del 161142 

—abans havien estat a l'areny de l'Onyar43 i a la plaça de Sant Pere44—, i 

                                                 
41. Vegeu l’acta de la presa de possessió, de 7.X.1620, al llibre dedicat monogràficament als 
molins —AMGI, XI.2.1.1 cit.—, fol. 25r-37r. Cal dir que el domini gironí no es perfeccionarà fins 
gairebé cinc anys més tard, quan el 26.IV.1625 la ciutat faci l’oportuna capbrevació o 
reconeixement de domini directe a la Batllia General —ibidem, fol. 42r-43r, i AMGI, Ordinacions 
jurats, lligall 10, carta de 12.V.1625 a l’aleshores jurat Francesc de Cartellà i Malla, desplaçat a 
Barcelona, amb Llorenç Font jr., per qüestions que detallem a l’apartat IV.5.3.1. Prèviament, 
haurà calgut subsanar un defecte de forma en l’instrument d’adquisició de 24.IX.1620: que el 
rei el rubriqui amb la seva signatura, a despeses dels hereus de Francesc de Cruïlles. Ja ho 
apunta el testament dels jurats de 1620 (punt 59è) i ho recordaran els de 1622 i de 1623 (punt 
10è) —AMGI, I.1.3.1.1 cit. Parlem infra sobre el retard inicial en la confecció del llibre específic 
sobre els molins. 
42. Tenim notícia del trasllat del pes allí a través del punt 35è del testament dels jurats de 1610 
—AMGI, I.1.3.1.1 cit., plec solt al final del volum—: “Més mireran si serà convenient se mude lo 
pes de la ferina, conforme estave determinat en la adiunctió dels molins, o almenys cercar 
modo y forma que los molinés, tant los del molí de la ciutat com los altres, vaien al pes, que en 
açò [h]y ha gran inconvenient e n’[h]i resulta gran dany y als poblats.” Insert. marg. [presumim 
per part dels jurats del 1611]: “Ya està mudat lo pes a les Ballasterias”.  
43. J. i E. CANAL, J. M. NOLLA i J. SAGRERA, La ciutat de Girona l'any 1535 cit., vegeu el punt 
n. 103.  
44. AMGI, MAM 213, fol. 20r, determinació de 22.I.1610 dels jurats i els adjunts dels molins —la 
referida en el testament de 1610 suara vist—: “[que] lo pes de la farina té esta ciutat ara de 
present en la plassa de Sanct Pere sie mudat en altre lloch que apparega còmmodo y 
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dedicar-los dues seus noves: Una a la plaça de Sant Pere novament —per als 

moliners de l'àmbit de la Menola— i l'altra prop del pont de Sant Francesc —

aquesta seria idònia per als de l'àrea del Mercadal i enllà. Cada vegada es fa 

més visible que l'adquisició de múltiples molins al Mercadal i al pla de Salt no 

sols perseguia superar les limitacions dels establiments de la zona de Pedret 

ans també la instauració d'una cada vegada més estesa45 política estricta de 

control sobre les imposicions a pagar pels homes que transformaven les 

matèries primeres. Ara aquests homes tindrien els dirigents locals com a 

patrons, estarien més subjectes que mai a la seva vigilància: 

 
"Nosaltres havem procurat ab la diligèntia possible donar conclusió a la compra que 

vostras mercès havian resolt se fes del noble don Francesch de Cruÿlles dels molins té 

dins esta ciutat y fora d'ella, y per ser lo negoci de tanta importància y qualitat se han 

offertes moltes difficultats que·s són hagudes de allanar, y axí està concluÿda dita compra, 

y ha un mes té dita ciutat possessió de tots los dits molins, y com entengam que una de 

les principals causes perquè vostras mercès se són moguts a comprar aquells sie estada 

per obligar a tots los molinés que anassen al pes, per evitar los notables danys patien los 

poblats de aquella dels grans fraus que feyen dits molinés, havem tractat est negoci ab los 

adjuncts dels molins de la Menola diverses vegades y, considerat molts remeys, aparexia 

no le·[h]y podia haver millor que esta ciutat tingués dos pesos de farina, lo <h>u en la casa 

que té esta ciutat junt lo pont de Sant Francesch, que poria servir per los molins del 

Mercadal, y l'altre en la plaça de Sant Pere, que poria servir per los molinés dels molins de 

la Menola, y axí porien tots dits moliners ab més facilitat acudir al pes, sens poder-los 

obstar les rahons que diuen que lo pes està lluny, y que axí spallen los rossins per los 

empedrats, y que estan la mitat del dia anant y venint al pes y no poden donar recapte a la 

                                                                                                                                               
convenient, y que sie comès a Rafel de Sant Mertí, Joan Rafel de Belloch, Joan Fexat notari y 
Bernat Comes perquè miren lo dit lloch y aprés relatió fassan”.  
45. Vegeu en relació a Aragó, però també pel que fa als grans, J. A. MATEOS, En busca del 
trigo: política municipal y mercado de cereal en el reino de Aragón (siglos XVI-XVII), dins de 
"[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó: El món urbà a la Corona d'Aragó del 
1137 als Decrets de Nova Planta", Barcelona, 2003, vol. III, p. 563-574: "Los molinos se 
convertían, de hecho, en lugares idóneos para la reventa y especulación. El intento de paliar 
estas prácticas llevó a muchos municipios a aumentar su control sobre la molturación. Esta 
mayor intervención podía resolverse mediante la compra de molinos a sus dueños. El municipio 
de Barbastro presenta un caso extremo: propietario de dos molinos a principios del siglo XVII, 
decide adquirir los otros tres ligados a particulares existentes en la ciudad, operación 
culminada en 1613." (p. 567) 
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gent ni fer la mitat de la fahena farian, y axí no donan tant preu de dits molins com 

donarian. Per·ço ho fem enténdrer a vostras mercès..."46. 

 

El Consell General gironí no estimarà necessària la innovació que li proposen 

els dirigents ciutadans. Per tant, la lluita contra el frau s'haurà de continuar fent 

sense duplicar ni canviar de lloc el punt de pesatge de la farina47. La iniciativa 

de reordenació fiscal suara referida no es tornarà a plantejar els anys 

immediats a venir48. Sí, en canvi, es recordarà periòdicament la conveniència 

de reforçar la vigilància sobre els moliners i llurs deures en matèria impositiva49. 

I també aniran aflorant les ineludibles necessitats d’invertir diners en el 

manteniment i millora de les instal·lacions de mòlta d’adquisició recent50 —els 

successius equips rectors de Girona s’hauran d’habituar a fer front a aquests 

                                                 
46. AMGI, MAM 223, fol. 137, tercer assumpte que els jurats sotmeten a la consideració del 
Consell General de 20.XI.1620.   
47. Ibidem, fol 138r.  
48. Posteriorment sí —tot i que no sabem exactament quan. En tot cas, abans de l’any 1638. 
Unes ordinacions municipals presentades pels jurats i adjunts de privilegis al Consell General 
de 29.XII.1638 —AMGI, MAM 241, fol. 190r-194v— parlen d’un pes al cap del pont, per als 
molins del Mercadal, i un altre al carrer de Pedret, per als de la Menola.  
49. Testament dels jurats de 1620 (punt 9è): “Per entendre que una de las causas principals 
perquè esta ciutat ha comprats los sobredits mulins de don Francesch de Cruïlles és estada per 
poder obligar als mulinés que anassen al pes a pesar lo blat y farina, per poder deslliurar als 
habitants dels danys que patian tan manifests quant no s’anaven a dir pes dits mulinés, per 
reparar exos danys nosaltres [h]avem fetas fer cridas manant que totom [h]agués de aportar los 
blats a dit pes ab [h]oras de anar al mulí, y aprés també la farina. Entenem és cosa molt 
convenient que ditas cridas se observen”. Testament dels jurats de 1622: “Molt notable dany 
reben los [h]abitans de esta ciutat perquè los molinés no volen aportar lo blat al pes y convé 
molt s’[h]i done remey, ara sie fent quatre comisaris perquè [h]y tinguen compte <h>o donant la 
executió de la pena a tots los ofisials reals, que altrament may se és pogut remediar”. Vegeu 
també el punt 16è del testament de 1623 —AMGI, I.1.3.1.1 cit. 
50. AMGI, MAM 225, fol. 27r-28r, acta de la reunió de 8.IV.1622 dels jurats i la comissió dels 
molins: "Attès que les parets són en la resclosa real del rech Monar y junct de aquella estan en 
moltes parts d'ella segades y foradades y en perill que les voltes que són demunt dites parets 
per lo gran pes sustenten no les fassa càurer, lo que és necessari de prompte adobar-les 
perquè altrament cahent serie la total destructió y ruhina del rech Monar y passaria molt temps 
abans que no·s porien tornar <h>a redifficar y costaria molts milanars de ducats, lo que ara ab 
poch gasto se pot adobar...”. Es delibera la realització immediata de l’obra per reparar 
convenientment les parets de la resclosa. Per a tal fi cal prendre en préstec cinc-centes lliures 
d’una administració municipal, la del redreç, que disposa de liquiditat. La reunió dels edils i els 
delegats en matèria de molins prossegueix amb la menció d’una segona despesa, aquesta 
d’utillatge: "Noresmanco, considerat que lo torn de retorsar que és junct a l’hostal del Perill del 
Mercadal de dita ciutat hy faltan moltas cosas per poder treballar aquell, lo que és necessari 
per poder-se arrendar aquell per haver molt que està sens arrendador, y attès que Guillem 
Giralt, retorsador, ha tret venal a dita ciutat un torn de retorsar llana que ell té, per·ço desliberen 
y ordenen que sie comprat aquell". Nota: Segons el punt 4rt del testament dels jurats de 1624 
—AMGI, I.1.3.1.1 cit.—, finalment l’obra de la resclosa es farà sota llur mandat i no pas el 1622.   
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tipus de despeses51. Per evitar que es dispari el dèficit públic local, serà de 

gran utilitat una hàbil política d’arrendament dels molins52: és a dir, més 

rigorosa amb els arrendataris53, per exemple assignant-los de forma íntegra el 

cost de mantenir i reparar l’einam54; la rèplica dels arrendataris en qüestió 

arribarà salpebrada amb l’oportuna dosi de picaresca —es 

desresponsabilitzaran dels danys i la degradació patits pels molins i els seus 

aparells, tot carregant-los a la negligència de llurs predecessors; una imputació 

difícil de rebatre55. 

 

 

                                                 
51. Vegeu un exemple de mitjan la dècada de 1630 de com els nous establiments de mòlta de 
les ribes del Monar segueixen requerint inversions en concepte de manteniment a AMGI, MAM 
238, fol. 50 (cinquè punt de l’acta del Consell General de 26.VII.1635): "Per adobar y reparar 
los molins que la ciutat té en lo rech Monar, entre altres coses se han hagudas de comprar dos 
molas novas al molí fariner de dalt, un altre al molí paperer del Mercadal, un altre y un rodet als 
esmoladors de dit rech, tres robas de cordas al paperer de Salt que fonch de Camps, un 
stallador al molí de baix y alguns reparos de las casas de dits molins y altres cosas, per tot lo 
qual se ha gastat vuytanta-quatre lliures las quals, per ésser cosas que no han pogut escusar-
se, y per no tenir nosaltres poder de gastar ni haver pogut juntar la junta de molins a qui 
semblants cosas tocan, han bestretas los arrendadors dels mateixos molins ab confidència de 
què se'ls restituirian...". Naturalment les vuitanta-quatre lliures seran rescabalades a qui les ha 
avançades.  
52. Sobre les condicions d’arrendament i de manteniment de certs molins urbans i periurbans de 
Girona a finals del segle XV, quan encara no havien estat objecte de municipalització, R. 
PLANES, Notes d’arxiu sobre arrendaments i inventaris de molins fariners de Girona (1496-
1498), en “ATCA” 20 (2001), p. 578-585. Tornant al segle XVII, tan bon punt els jurats s’hagin 
fet seus els molins que els ha venut Francesc de Cruïlles, constataran que l’arrendar-los els 
requerirà força dedicació —punts 7è i 8è del testament dels edils de 1620, AMGI, I.1.3.1.1 cit. 
53. J. SOBREQUÉS, Crisi econòmica i sanejament de les finances municipals a la Girona del 
segle XVIII, dins de “Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a una 
trajectòria”, Barcelona, Ed. Crítica, 2004, p. 229-249, esp. p. 236, a partir d’un document de 
1764, dóna peu a creure que fins l’any 1637, a instàncies de les autoritats reials, no es 
plantejaria una selecció competitiva mitjançant subhasta dels tals arrendataris dels molins del 
municipi gironí. 
54. La sintetitza un dels punts del testament dels jurats de 1622 —AMGI, I.1.3.1.1 cit.—: “La 
esperièntia nos [h]a amostrat que tot <h>o la mayor part dels lloguers dels molins se gastava 
ab los adobs y gastos que los molinés feyen per la conservatió de las aines (i. e. eines) de dits 
molins y, vist axò, en nostre any [h]avem comensat de fer les taves (i. e. tabes) y arrendamens 
ab pacte que los mateixos molinés a sos gastos, hultre (sic, ultra) de l’arrendament, [h]ayen de 
tenir tots les aynes (i. e. eines) del molí condretes, y fins así [h]a reixit tant bé que, de tots los 
molins que [h]avem arrendats, se [h]a [h]agut lo mateix preu <h>o més del que se n’[h]avia, y 
ara sab la ciutat què és lo que té de renda serta, y axí convé molt se vaya continuant d’esí (i. e. 
d’ací) al devant”.  
55. Ibidem, testament dels jurats de 1625: “Los mulins que foran de don Francesc de Cruïlles se 
han de arrendar aquest any, y per lo que nos han dit, y [h]u entenem axí, que serà bé posar ab 
las tabas que cad·any los mulinés de tots dits mulins fassan passar las fallas que [h]y [h]aurà 
per los senyors jurats, que, com no, la ciutat no la·ls farà bonas. [H]o representem perquè 
[h]avem experimentat que rep enquantras y danys dita ciutat de passar fallas a dits mulinés de 
anys atrasats que no·s poden ben averiguar, y·ls hem de creure.” 
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b. Conseqüències derivades de la titularitat de l’aigua i la batllia del Monar 

En relació als drets adquirits sobre l'aigua i la jurisdicció ordinària del rec 

Monar, la ciutat de Girona vol fer valdre la seva preponderància, cobrar censos 

pels drets de regatge i marcar una renovada disciplina als que han esdevingut 

cessionaris i veïns seus56. Això implicarà no poques gestions davant la Batllia 

General, responsable última de les regalies i demés drets del rei a Catalunya —

i, per tant, dels cursos d'aigua57. Així, s’instarà la devolució a la delegació 

gironina de la dita Batllia General d'algunes causes judicials que havien estat 

transferides i substanciades a la seu central de la institució58; Girona 

s'interessarà especialment pel retorn del plet en què Anna de Sitjar i el 

procurador fiscal patrimonial s'havien enfrontat amb Mateu Camps des del 1613 

fins al 161659 —els actors havien pugnat amb èxit perquè l'acusat hagués de 

demolir els molins paperers que s'havia construït a Salt sense les preceptives 

llicències i els pagaments conseqüents60. Què justifica l'interès de la ciutat per 

                                                 
56. Ibidem. El testament dels jurats de 1623 (punt 10è) referirà la necessitat d’atenir-se a les 
anotacions del llibre del clavariat municipal per identificar tots els censos de regatge a 
percebre; el testament de 1620 (punts 60è i 61è) ja n’havia ordenat la capbrevació, per frenar la 
proliferació d’usurpadors. D’altra banda, pel que fa a qüestions jurisdiccionals, el punt 5è del 
testament de 1624 suggerirà l’erecció de quatre nous comissaris —un per cada mà del 
municipi— per reforçar l’efectivitat de la tasca controladora del batlle de les aigües ja existent: 
“No poden los negossis de dit rec, resclosa y molins anar bé ab la sola sobreintendèntia del 
balle de les aygües, conforme ne tenim bona experièntia, sinó que és necessari fer quatre 
comissaris, <h>u de cada stament, y que sien persones pràticas y expertes, donant-los lo 
poder que serà necessari, que axí la ciutat ne serà millor servida y los jurats més descansats.” 
57. V. FERRO, El Dret Públic Català, Vic, Eumo Ed., 1997, p. 93. B. HERNÁNDEZ, Fiscalismo y 
finanzas en la Cataluña moderna, Barcelona, TEHI, 2003, p. 50.  
58. Respecte a les atribucions de les estacions —delegacions territorials— de la Batllia General, 
discrepem de l'escàs relleu que els reconeix B. HERNÁNDEZ, Fiscalismo y finanzas en la 
Cataluña moderna cit., p. 19-20. Almenys durant la primera meitat del segle XVII, l'estació de 
Girona instruí —i sovint substancià— nombrosos processos de gran importància. Valgui com a 
mostra el que referim en aquest capítol i al capítol IV.11. 
59. AMGI, MAM 223, fol. 139v: "Procurarà en la Ballia General de fer cercar un procés que se 
aporta allí entre lo noble don Francesch de Cruÿlles de una part y Matia Camps, parayre de 
Girona, de part altra, sobre lo enderroch de uns molins que de nou ha construÿts en la 
parròchia de Salt, en lo rech Monar, y fer comunicar dit procés a <h>u dels advocats, y se 
opposarà dit síndich en dita causa, y procurarà que ab diligència se restituesca aquella al 
llochtinent de balle general d’esta ciutat.” 
60. A AMGI, XI.2.1.1 cit. hi ha el patracol del procés i a ACA, RP, BG, processos antics, 1616, 
lligall 2, Be, la seva sentència, favorable a Anna de Sitjar i al procurador fiscal patrimonial. Fou 
dictada pel lloctinent del batlle general a l'estació de Girona el 21.VII.1616. Possiblement 
Marianna i Joan Camps, l'esposa i el fill respectivament de Mateu —que havia mort en el curs 
del litigi— pretengueren interposar-hi recurs a Barcelona, davant la Batllia General, la qual cosa 
explicaria que el procés fos tret de la ciutat de l’Onyar. Volem subratllar que de la sentència 
referida de 1616 se'n detrau que Mateu Camps no havia vacil·lat gens ni mica a l'hora de 
construir moles per fer paper a Salt —la rendibilitat del negoci li devia semblar assegurada. El 
27.I.1613 havia comprat dos casalots amb molins als beneficiats dels aniversaris de l'església 
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recuperar aquest munt de paperassa que ja ha donat lloc a una sentència? 

D’una banda, la necessitat d’estar preparada en cas d’haver-hi recursos. I 

potser també la conveniència de comptar —mentre el secretari municipal no 

faci el recull monogràfic sobre molins que ha promès61— amb una relació 

ordenada dels documents i proves que en temps recents han fet palesa la 

justícia dels predecessors en el domini útil de l'aigua del Monar? Notem que els 

jurats ja s'ensumen que els caldrà recórrer als mateixos arguments en qüestió 

de mesos, quan s'impliquin, com a nous titulars del cabal del canal, en una 

causa que Anna de Sitjar inicià el gener del 1616 contra els protectors dels 

aniversaris presbiterials de la Seu. I és que aquests darrers també havien 

instal·lat, sense permís del rei ni dels pretesos senyors del rec, unes moles per 

fer paper —hi ha algú que no vulgui produir paper a la Girona de principis del 

segle XVII62?— dins dels molins que havien estat de Jeroni Ferrer i 

Moragues63; a més, pretenien gaudir, igualment sensè llicència, de l’aigua del 

canal en empriu. Els jurats de la ciutat, una vegada subrogats en la posició 

                                                                                                                                               
de Sant Feliu de Girona i als preveres de Santa Maria del Mar de Barcelona, i el 12.IV del 
mateix any Anna de Sitjar ja el denunciava perquè hi intentava fabricar paper amb l'aigua del 
rec Monar sense la seva llicència.   
61. Rafel Albert l’ha promès i n’ha cobrat, per avançat, la gens menyspreable quantitat de cent 
ducats. Recorden la necessitat de què es realitzi tal recull documental els testaments dels 
jurats —AMGI, I.1.3.1.1— de 1621, 1622 i 1623; aquest darrer, pragmàticament, ja assumeix 
que el secretari pot limitar-se a supervisar com un substitut competent, pagat a part, va copiant 
les diverses actes. 
62. A més dels casos de Mateu Camps i dels aniversaris de la Seu, coneixem el de Cosme 
Gomis, un individu que vivia en el molí de Joan Oliver de Domeny i que l'hivern de 1604 
proposava a la ciutat de Girona la instal·lació d'un sistema per fer pasta de paper al complex 
moliner de la Menola. La seva iniciativa fou presentada al Consell General de 4.III.1604, vegeu 
AMGI, MAM 207, fol. 52r i 55r. Sobre l’auge de la indústria paperera a Catalunya als segles XVI 
i sobretot XVII, també a l’àrea gironina, J. M. MADURELL, Els molins paperers a Catalunya. 
Notes per a la seva localització, dins de “Homenaje a Jaime Vicens Vives”, UB-Facultad de 
Filosofía y Letras, vol. II, Barcelona, 1967, p. 347-361, esp. p. 350-352. A partir d’ell i també del 
jesuïta Pere Gil, P. VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, 1966 
(2a ed.), vol. II, p. 292, i A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y Catalunya 
(1550-1640), Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 272 i s. La qualitat del paper produït a Girona 
—i a Catalunya en general— es té per dolenta a principis del segle XVII, almenys molt inferior a 
la del paper de Lió o Gènova, àdhuc al força comú de Niça; ho aprenem a ACA, Generalitat, 
VG-31, camisa 96 que conté la querella 36, mitjançant les declaracions testificals de llibreters 
com Joan Simon i Llorenç Rossell o botiguers de teles com Miquel Gumbau, Bernat Mauri o 
Jeroni Montserrat Llopart —aquest darrer és el més eloqüent a l’hora d’aventurar taxacions: 
“del [paper] de Girona no sé lo preu perquè may ne he tingut per ser tan dolent”. 
63. A ACA, RP, BG, processos moderns, 1817, lligall 2A, fol. 323r i s., trobem cosit el procés 
que Anna de Sitjar incoà el 19.I.1616 contra els protectors dels dits aniversaris davant Josep 
Cerdà, que aleshores era el lloctinent de batlle general a la ciutat i l'estació de Girona. Ibidem, 
fol. 338r i s. hi llegim l'articulat de la part actora. A Girona, es pot consultar a AMGI, XV.2.2.3.11 
—Documentació notarial, Plets entre particulars, lligall 3, item 11. 
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d’actors de tal causa64, pugnaran perquè la Batllia General impedeixi que els 

“molins d’en Moragues” es consolidin dins del patrimoni dels dits aniversaris de 

la Seu65, donada llur condició de mà morta66. L’objectiu a mitjà termini? 

Monopolitzar els establiments de mòlta, sense excepció, apujar els preus als 

que se’n serveixin —tot seguit— i assumir còmodament els elevats costos de 

reparació de les instal·lacions hidràuliques67. 

 

Abans d'abandonar aquestes pàgines dedicades a aigua i a molins, abans 

d'entrar en matèria d'endeutament —la nostra propera etapa—, ens creiem 

amb el deure d'informar el lector de forma succinta sobre com evolucionarà la 

competència entre la ciutat i els administradors dels aniversaris presbiterials de 

la Seu de Girona en relació al rec Monar. Els dits protectors dels aniversaris de 

la Seu toleraran cada vegada menys que el nucli de molins que posseeix a 

Santa Eugènia pugui estar sota la tutela dels jurats i els seus consellers. 

Pretendran tenir-los establerts directament de l’abat de Sant Pere de 

Galligants, senyor de moltes possessions dins la mencionada parròquia de 

                                                 
64. El 8.X.1621 els jurats i els adjunts en matèria de molins resoldran que el síndic de Girona 
s'incorpori activament en aquest litigi, AMGI, MAM 224, fol. 88r. Aquest executarà la deliberació 
el 16.X del mateix any; no trigarà a lliurar un primer articulat de Llàtzer Saconomina 
desenvolupant la posició del municipi —el trobem proveït el 3.XI.1621. Vegeu-lo a AMGI, 
XV.2.2.3.11 cit.  
65. AMGI, MAM 223, fol. 139v cit., gestió que els jurats i els adjunts dels privilegis de Girona 
encomanen el 27.XI.1620 a Narcís Fàbrega, el qual és enviat com a síndic municipal a 
Barcelona per tractar diversos afers: "Ítem, també se veurà ab don Joachim de Margarit y 
Reguer, an al qual supplicarà per part de dits senyors jurats sie servit encontinent parlar ab lo 
senyor balle general de Cathalunya per a què fes mercè a esta ciutat de no firmar per rahó de 
senyoria directa la compra que tenen feta, temps fa, los aniversaris de la Seu de Gerona dels 
molins d’en Moragues, situats en la parròchia de Santa Eugínia, ni amortitzar aquells, perquè 
convé axí al Real Patrimoni, y per lo benefici d’esta ciutat, que no estigan en mà morta, com ho 
estan, per les causes y rahons que dit sýndich sab.”  
66. En dret emfitèutic, el senyor directe tenia potestat per compel·lir les mans mortes a alienar o 
traspassar el domini útil d’un bé a màns hàbils. Els jurats de la ciutat de l’Onyar formalitzarien la 
tal petició de transferència en l’apartat 30è del seu articulat proveït el 3.XI.1621 davant la 
lloctinència gironina de la Batllia General i, novament, en l’articulat proveït el 24.IV.1623: AMGI, 
XV.2.2.3.11 cit.  
67. El programa apareix magníficament sintetitzat al testament dels jurats de 1624 —AMGI, 
I.1.3.1.1 cit.—: “[Cal] procurar que los anniversaris de la Seu venan los molins de Santa 
Eugènia a dita ciutat, que apprés se podrà créxer lo dret de molrre y los pagesos ne pagaran la 
major part, y del que·n resultarà de renda se podran conservar los molins, rec y resclosa.” 
L’efecte de tot plegat podrà ser un increment dels drets de mòlta, com els que tantes protestes 
havien suscitat quan els senyors volien rescabalar-se dels magres resultats de males anyades 
a les dècades de 1570 i 1580 —N. CASTELLS, La municipalització dels molins cit., p. 233— 
però mitjançant relacions i objectius de dret públic i no pas en benefici de la baixa noblesa 
local.  
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Santa Eugènia —si Jeroni Ferrer i Moragues no ho comprengué a la dècada de 

1580 fou per la seva simplicitat i perquè fou enganyat. Fins i tot maldaran per 

vendre la imatge d’un rec Monar seccionat en un tram controlat per eclesiàstics 

i un altre, dins l’àmbit del Mercadal, pròpiament del domini regi i dels seus 

cessionaris68. El plet en relació a la preeminència dels títols de la ciutat sobre 

els molins en qüestió prosperarà, evocat d’una forma protestada davant la 

Batllia General69. Les relacions entre els canonges i el municipi es tensaran 

progressivament per aquest i altres motius a mesura que avanci la dècada de 

1620 —especialment des de 1622, arran d’un breu papal autoritzant la diversió 

de les rendes de la Pia Almoina, històricament dedicades al pa de cortó, a una 

capella de cant a la Seu; més encara a partir de la tardor del 1623, a causa 

d'un sorollós enrenou entorn del pa venut a seglars pels establiments 

canonicals70. Els anys 1627 i 1628 les puixants institucions intentaran posar 

terme a les seves múltiples diferències71. Negociaran un acord que preveurà, 

entre d'altres coses, que la ciutat adquireixi els "molins d'en Moragues" que 

l'any 1614 s'havia deixat escapar. Els jurats anhelaran que aquesta compra es 

materialitzi —i també, posats a fer, la de dos altres molins que un individu 

conserva a Salt, per consumar l'ambició de tenir la propietat de tots els 

establiments del rec Monar72. Així Girona ja no només seria senyora de l'aigua i 

                                                 
68. Vegeu aquests arguments en els articulats proveïts el 11.X.1622 i el 24.I.1623: AMGI, 
XV.2.2.3.11 —Documentació notarial, Plets entre particulars, lligall 3, item 11. 
Versemblantment intenten generar confusió a partir de l’existència d’una petita secció bifurcada 
al final del Monar, just abans d’abocar-se a l’Onyar, anomenada rec d’en Sitjar? J. i E. CANAL, 
J. M. NOLLA, i J. SAGRERA, La ciutat de Girona l'any 1535 cit., p. 25 i 44, punt 159. 
69. AMGI, I.1.3.1.1 cit., testament dels jurats de 1625: “Més, los aniversaris de la Seu de Gerona 
[h]an evocada una causa de recors en la Ballia General de una litte que se aportava per part 
d’esta ciutat en lo tribunal o devant del tinent de balla general en la estatió de Gerona contra 
dits anniversaris, ab què se demana se venan los molins que tenen dits anniversaris per estar 
en mà morta, que se tenen la meitat en alou de dita ciutat, la qual pretén ab parer y resolutió 
dels advocats de Barcelona que no s’és poguda fer dita evocatió de causa a la Ballia General. 
És de gran utilitat que se passe avant dit negossi ab molt cuydado perquè la ciutat no cobra de 
dits anniversaris la part que deu pagar de las obras que se fan en la resclosa y rec Monar, y per 
altras rahons.” 
70. Tractarem totes aquestes matèries al capítol IV.5 del present treball.  
71. AMGI, MAM 230, fol. 63v-64r, acta del Consell General de 27.VII.1627; MAM 231, fol. 42v-
43r, segon apartat de la proposició que els jurats presenten al Consell General de 28.V.1628.   
72. AMGI, MAM 231, fol. 43r, tercer punt de l'ordre del dia que els jurats sotmeten a 
consideració del Consell General de 28.V.1628 cit.: "En cas se seguís la effectuatió de la 
compra de dits molins ["d'en Moragues"], havem pensat ab la satena (i. e. la comissió de set 
adjunts) si seria convenient comprar los dos molins restan en la parròquia de Salt, per algunas 
rahons se offerexen y per ser senyors universals de tot lo rech Monar; representam-[h]o a 
vostras magnificèncias perquè sien servits considerar-ho y ordenar lo que·ls aparega 
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la jurisdicció del dit rec ans també de tots els edificis que se'n nodreixen. El 

projecte de concòrdia interinstitucional d’ampli abast, del qual arribarà a circular 

un esborrany73, acabarà fracassant. Si més no en matèria de molins. 

 

Passaran mesos i anys, molta aigua s'escolarà sota els ponts de la ciutat de 

l’Onyar. A les darreries del setembre de 1635, potser abans i tot (?), la Seu i el 

municipi semblaran disposats a donar un nou impuls a les seves negociacions 

avortades74. Les bones intencions, però, no conduiran enlloc. De fet s’esvairan 

en un parell de setmanes: a principis del mes d’octubre del mateix 1635 

trobarem el municipi fent gestions perquè, d'una vegada per totes, a la Batllia 

General es posi punt i final al seu litigi contra els protectors dels aniversaris de 

la Seu amb una sentència75. Els jurats de l'any 1638 deixaran el càrrec 

convençuts que tot està a punt perquè es dicti la sentència en qüestió76. El 

1642 aquesta encara no haurà vist la llum. La ciutat seguirà encaparrada en 

promoure-la i confiada de veure-la aviat77.  

                                                                                                                                               
convenient per lo benefici d'esta ciutat." L’ambició de municipalitzar tots els molins del rec 
Monar apareix novament molt ben retratada a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes 
de 30.VII i 26.VIII.1630 i de 13.I.1631. S’hi aprecia com els jurats menen una ofensiva 
infructuosa, a través de Joaquim Margarit de Reguer i després també de Francesc Desbach, 
per comprar-li al pubill Garbí, pel que sembla desitjós d’estar menys endeutat, els seus drets 
sobre quatre molins a les ribes del Monar —presumiblement dins el terme de Girona mateix. 
Per burlar la previsible oposició dels seus curadors, es pensa en donar-li de sotamà una certa 
quantitat de diner líquid —“podrà ser que, per poder pillar y untar-se las mans de alguns 
trentins, se aconorterà de vendre y se posarà millor a la rahó” (carta de 30.VII.1630)—; els 
molins del pubill Garbí són vistos com un esgraó ineludible per adquirir els d’en Moragues —
“perquè tingut axò tindrà effecte la compra dels molins dels aniversaris (carta de 13.I.1631). 
73. AMGI, MAM 231, fol. 43r, fragment del segon punt de la proposició llegida al referit Consell 
General de 28.V.1628.  
74. AMGI, MAM 238, fol. 74, 24.IX.1635. 
75. Ibidem, fol. 75v, 3.X.1635.   
76. AMGI, I.1.3.1.1 cit., testament dels jurats de 1638: “[Hauran de] procurar ab totas veras se 
declare la [causa] dels molins, que està en molt bon punt, y de la qual està molt al cap lo jurat 
Fàberaga". (i. e. el que havia estat jurat en cap Jeroni Fàbrega) 
77. AMGI, MAM 245, fol. 300: A través d'una carta de 3.XI.1642 dels jurats gironins a Joan Pere 
Fontanella aprenem que l'advocat Jeroni Fàbrega —proveït magistrat del Reial Consell mesos 
abans, vegeu el capítol III.3— és qui ha conduït l'afer durant els tumultuosos anys precedents. 
Per això li demanen al jurista olotí la gentilesa de col·laborar amb ell en la que sembla la recta 
final del cas. “Encara que sia veritat, com ho és, que esta ciutat sempre ha tingut, com té avuy, 
fundadas las speransas dels bons successos de totas las causas que aquí aporta en la bona 
directió que en vostra mercè experimenta; totavia, com lo senyor misser Hierònim Fàbrega, vuy 
doctor del Real Concell, sia estat assí nostre advocat, fins que la magestat christianíssima del 
rey nostre senyor (Déu lo guarde) mèritament lo honrrà de la toga, y com a tal hage guiada una 
causa que esta ciutat y lo fisch real aportan contra los aniversaris de la Seu y lo abat de Sant 
Pere de Galligans acerca de uns molins que dits aniversaris tenen en nostre rech Monar, y 
aquella ha apretada de manera que és ja assignat a sentència y deposat lo salari, y sapiam 
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A mitjan la dècada de 1650 ens trobarem davant d’un panorama 

substancialment diferent. Girona, com la resta de Catalunya, haurà estat 

escenari de la guerra entre les monarquies francesa i espanyola. El setge de 

l’estiu de 1653 haurà estat particularment destructiu per a la ciutat78. Les 

instal·lacions transformadores suburbanes hauran patit greument les vicissituds 

bèl·liques. Concretament els antics “molins d’en Moragues” que ens interessen 

estaran arruïnats: només se’n mantindran dretes les parets foranes, l’interior 

haurà estat saquejat. La resclosa haurà quedat inutilitzada. Els aniversaris de la 

Seu no podran treure’n cap rendiment a menys que hi facin una inversió molt 

costosa. En conseqüència, començaran a plantejar-se la possibilitat de 

desprendre-se’n. Tant Felip III (IV) com els seus lloctinents a Catalunya 

aprofitaran la nova conjuntura per promoure un acostament entre els jurats i el 

capítol catedralici, poderós i impacient creditor censalista del municipi. Aquest 

acostament anirà donant lloc a una negociació, i la negociació s’acabarà 

materialitzant en una concòrdia que es signarà el dia 11 de maig del 1668. 

Aquesta estipularà, a banda de mecanismes d’amortització de censals79, que 

els protectors dels aniversaris de la Seu venguin a la ciutat de Girona els 

molins que tenen a Santa Eugènia. No entrarem en l’enfilall de condicions que 
                                                                                                                                               
nosaltres que dit senyor Fàbrega està enteradíssim en tot lo discurs de dita causa y de l’estat 
d’ella, y que en ella té fet en dret un memorial molt treballat, y per ésser com és esta causa de 
tanta importàntia per la ciutat, nos ha aparegut suplicar a dit senyor Fàbrega que, obtinguda 
licència de sa senyoria del senyor governador, fos servit en companyia de vostra mercè 
entrevenir y continuar la prosecució de dita causa, que havem resolt passar avant, y així ab 
esta suplicam a vostra mercè sia servit tenir-ho a bé, y lo que tocha a la expedició de dit negoci 
pèndrer-ho ab las veras ab què sempre nos ha fet mercè (...) La causa se aporta en la Ballia 
General, però se ha de declarar fent-ne paraula en Concell, que axí se és demanat. Del que 
dita causa conté informarà lo senyor Fàbrega. Servesca’s per mercè dir-li’n alguna cosa”. Les 
cursives són de la nostra responsabilitat. 
78. J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona: La crònica de Jeroni de Real 
(1626-1683), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, vol. I, p. 448-459. 
79. Aquests han interessat P. GIFRE, Guerra en terra de frontera: la vegueria de Girona (1640-
1713), dins de “Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i 
reconstruccions”, vol. III, Lleida, A. Recerques, UdL i Pagès Ed., 2005, p. 11-26, esp. p. 18. La 
política de redreçament del deute públic contret per Tarragona serà encara més dura que la 
gironina, amb una fallida i tot pel mig l’any 1662 —J. M. RECASENS, El municipi i el govern 
municipal de la ciutat de Tarragona (segles XVI i XVII), Tarragona, Arola Editors, 1998, p. 330 i 
s. Ni les viles del puixant litoral del Maresme s’escaparan del deute galopant i els projectes i 
concòrdies per limitar-lo —J. GIMÉNEZ, Mataró en la Catalunya del segle XVII (II). La gestió 
del quotidià, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 2005, p. 133 i s. I podríem seguir amb 
incomptables exemples addicionals. Sobre les vicissituds monetàries que dificultarien durant 
lustres tals tipus d’acords entre censalistes i censataris en la complexa conjuntura posterior a 
1652, M. CRUSAFONT, El problema monetari després de la guerra dels Segadors, ibidem, p. 
45-54.  
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farciran aquest acord de base; només n’assenyalarem tres a l’engrós: a) el 

municipi s’obligarà a garantir que els homes vinculats al capítol catedralici 

tinguin un accès privilegiat als molins ciutadans —quotes horàries, quotes de 

producció i costos d’utilització avantatjosos, etc.—; el capítol oferirà la seguretat 

de què no comprarà, ni directament ni a través d’institucions vinculades o afins, 

els dos molins que encara queden fora del domini municipal a la riba del rec 

Monar; c) les dues parts signatàries renunciaran a qualsevulla acció que els 

pogués pertocar en la causa que la Batllia General de Catalunya encara no 

haurà resolt80.  

 

 

IV.3.2. Dificultats de la ciutat de Girona perquè el virrei li concedeixi una 
nova llicència per endeutar-se 
 

IV.3.2.1. Girona ha d'afrontar el pagament dels molins dels de Cruïlles-de Sitjar 

(tornem al 1620) 

 

Desfem camí, després d’una incursió en un terreny pantanós com pocs: el de 

les tensions entre els titulars de drets entorn del rec Monar a l'alta edat 

moderna. Ressucitem l'ànsia que pateixen els dirigents de Girona durant la 

primavera de 1620 en constatar que la llicència impetrada del duc d'Almazán el 

13 de maig de 1614 perquè la ciutat es pogués endeutar durant sis anys ha 

vençut i, per tant, s'ha convertit en paper mullat81. El panorama amb què es 

troben els jurats i els seus consellers és desolador. Només compten amb els 

ingressos ordinaris de les administracions municipals —totes elles carregades 

de censals i en molts casos deficitàries82— per fer front a les seves despeses. 

                                                 
80. Les informacions suara referides sobre els esdeveniments succeïts entre 1653 i 1668 es 
poden resseguir a la pròpia acta de la concòrdia de 11.V.1668. A. GIRONELLA (ed.), Llibre 
Groc de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702), Lleida, Ajuntament de Girona, Fundació 
Noguera i Caixa de Girona, 2007, p. 295-308. 
81. Els paràmetres d’endeutament de la Girona de l’alta edat moderna estan pendents 
d’estudiar. N’han esbossat un panorama R. ALBERCH i N. CASTELLS, La població de Girona 
(segles XIV-XX), Girona, IEG, 1985, p. 48-52. 
82. El quadrienni 1614-1617 havia estat particularment propici a l’endeutament de les 
administracions municipals gironines. Vegeu com s’hi havien venut almenys —J. DANTÍ, 
L’endeutament municipal a Catalunya i Nàpols als segles XVI i XVII, en “Pedralbes” 18-I (1998), 
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Com podran finançar l'adquisició ja compromesa, si bé encara no tancada, dels 

molins de Francesc de Cruïlles? Recordem que la transacció té un cost global 

de vint-i-una mil lliures, de les quals dues mil cinc-centes s'han de pagar en 

líquid en el moment de signar-se el contracte i les restants dinou mil cinc-

centes es satisfaran quan Girona pugui vendre nous censals. 

 

Passat l'estiu, els jurats mobilitzen els seus contactes a Barcelona perquè 

estudiïn diferents sortides a la necessitat de liquiditat. Concretament, a 

l'advocat Joan Pere Fontanella li demanen que inquireixi quina via serà millor 

percebuda per l'administració virregnal encapçalada, des de l’abril de 1619, pel 

duc d’Alcalá83: a) que la ciutat impetri una nova llicència per endeutar-se —

pagant la taxa estipulada—; b) o que presenti directament al lloctinent uns 

actes d’endeutament ja conclosos perquè els validi amb la seva signatura84? 

L'advocat, després d’unes converses amb el secretari d’Alcalá, Miquel Pérez, 

desaconsella als dirigents gironins la segona via que havien suggerit —la que 

podríem anomenar dels fets consumats— perquè constituiria un frau dels drets 

                                                                                                                                               
p. 25-37, esp. p. 29, enumera algunes dificultats per precisar quantitativament el deute de les 
hisendes de municipis grans d’Antic Règim— sis censals per un capital global de set mil cent 
lliures, i ens cenyim als instruments conservats en pergamí: Catàleg de pergamins del fons de 
l’Ajuntament de Girona (1144-1862) —Arxiu Municipal de Girona—, Barcelona, Fundació 
Noguera, 2005, vol. III, p. 1532-1533 (doc. 2003, 3.II.1614), p. 1534 (doc. 2005, 25.V.1615), p. 
1537-1538 (doc. 2010, 14.XI.1614), p. 1543 (doc. 2018, 12.XI.1615), p. 1553-1554 (doc. 2033, 
6.VI.1617), p. 1559-1560 (doc. 2036, 5.IX.1617). AMGI, I.1.3.1.1 cit., un dels apartats del 
testament dels jurats de 1617 —vegeu-lo transcrit a l’apèndix 1 del present capítol— és 
sobradament eloqüent sobre la severa preocupació que suscitava el dèficit públic imparable del 
municipi, en particular de les administracions del tall de les carns, de la botiga i del redreç. 
Subratllem que la batuda de menuts de la qual parlarem tot seguit, més que solventar part del 
problema, l’havia agreujat, puix s’havia finançat amb la venda de nous censals. Per mobilitzar 
els jurats de 1618 en relació al tema, se’ls advertiria que un descontrol del deute podria 
repercutir en responsabilitats econòmiques individuals dels ciutadans, que tenien llurs béns 
obligats a la bona marxa del comú —reflexionaria sobre l’amplíssim abast d’aquesta obligació 
J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. II (1622), 
cl. 6, gl. 1, p. 4, cap. 1. És obvi que, per als edils gironins de l’alta edat moderna, trobar-se 
enfangats en un context d’endeutament estructural, fos pel joc econòmic del mercat o pel joc 
político-militar de la fiscalitat, amb o sense causes addicionals —manllevem les expressions 
d’E. SERRA, Presentació [a un monogràfic ‘Comunitat pagesa i endeutament’], en “Recerques” 
33 (1996), p. 5-6—, constituïa una font de greus maldecaps. 
83. Són escassíssimes i malauradament poc afinades les notícies que dóna J. REGLÀ, Els 
virreis de Catalunya cit., p. 121 i 130-131, sobre la lloctinència general d’aquest personatge, la 
del qual ens indica els blasons R. PÉREZ BUSTAMANTE, Virreialització i castellanització de la 
lloctinència del principat de Catalunya (segles XVI i XVII), en “Pedralbes” 13-1 (1993), p. 75-94, 
esp. p. 79. 
84. Com hem vist, aquesta via d'actuació havia donat prou bons resultats l'any 1614. Als jurats 
no els devia semblar del tot inoportú tornar-la a assajar. 
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de segell. Respecte la primera via, la d'obtenir una nova llicència del virrei per 

manllevar diner a crèdit, es mostra molt més optimista. No menciona en cap 

moment el risc que el document en qüestió pugui emetre’s sota certes 

condicions o restriccions: 

 
"[Pérez diu que] si [vostres magnificències] volien llicèntia la concedirian sens difficultat, y 

millor que decretar los actes, que diu serie en frau dels drets del segell, vejen vostres 

magnificències lo que són servits que·s fassa"85.  

 

Fontanella usa reiteradament unes expressions que donen a entendre que 

durant un temps, ja superat, la potestat de fer aquest tipus de concessions 

gracioses havia estat retirada al lloctinent general de Catalunya86:  

 
"[El secretari] ha·m dit que sols assò de concedir llicènties per a manllevar [h]avien restituït 

de la cort als vireys de coses de gràsia"87. 

 
"Lo secretari me [h]avia dit (…) que ja lo senyor virrey podia donar les llicènties de 

manllevar"88.  

 

IV.3.2.2. Tres comissionats successius intenten impetrar del virrei una nova 

llicència per a l’endeutament de Girona 

 

Queda clar que el Consell General de la ciutat no té alternativa: li cal negociar 

amb el duc d'Alcalá89. El síndic Narcís Fàbrega serà la persona comissionada 

per fer-ho90. Se li donaran les següents directrius: Que, abans d'entrar 

pròpiament en matèria, manifesti al virrei la disponibilitat total de Girona per 
                                                 
85. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 23.X.1620 de Fontanella als 
jurats.  
86. Sobre les instruccions, públiques o secretes, on el rei precisava l’amplitud dels mandats dels 
seus lloctinents generals a Catalunya, V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 62. 
87. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 23.X.1620 de Fontanella cit. Les 
paraules en cursiva són de la nostra responsabilitat. 
88. Ibidem, carta de 17.XII.1620 del mateix Fontanella als jurats. Les cursives són també de la 
nostra responsabilitat. Pocs mesos després la sospita se'ns confirmarà. 
89. AMGI, MAM 223, fol. 136r-138r (acta del Consell General de 20.XI.1620).   
90. Narcís Fàbrega havia estat escollit síndic de Girona a Barcelona el 1614. Succeí al càrrec a 
Joan Ferrer, mort poc temps abans. AMGI, MAM 217, fol. 158v i 159v-160r (acta del Consell 
General de 5.IX.1614, 7è punt de l'ordre del dia). Des d'aleshores, Fàbrega s'ocuparia 
directament d'alguns afers i en delegaria d'altres a col·legues seus.  
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contribuir a la defensa del Principat si prenen cos els rumors d'una imminent 

guerra amb França —quina millor manera de començar una reunió amb l’alter 

nos del monarca? Dit això, haurà d'intentar aconseguir per a la ciutat una nova 

llicència per manllevar que cobreixi unes quantitats il·limitades de diner; caldria 

que fos a perpetuïtat, i sinó per a un termini el més ampli possible. De passada, 

Fàbrega s'endurà l'encàrrec de demanar al jesuïta —i gestor d’inversions—

Lorenzo Navarro, que havia ofert liquiditat a Girona91, que mantingui 

disponibles els seus diners, que no intenti col·locar-los a altres prestataris92. 

 

Amb aquestes instruccions a la mà, Fàbrega marxa cap a Barcelona. Un cop 

allà, se'n va a trobar Joan Pere Fontanella. A principis de desembre es 

presenten plegats a Miquel Pérez per posar fil a l’agulla en l’afer. Aquest es 

retracta parcialment del que havia comentat al nostre jurista unes setmanes 

abans. Els diu que el virrei no està disposat a concedir una llicència general 

d’endeutament a la ciutat, ni amb terminis ni sense. Com a molt l’expedirà per a 

una quantitat determinada i per fer front a unes despeses precises i 

especificades93. Després de l'entrevista, decebut, Fontanella escriu als jurats 

planyent-se de no haver aconseguit el tracte que havia insinuat en la seva carta 

anterior, més favorable sens dubte per a Girona:  

 
"Venint a posar per obra lo negoci, [el secretari] nos isqué ab lo dupte que lo síndic [h]a 

scrit, que no volian donar llicèntia sinó per manllevar cosa certa, y aquex és veritat que és 

                                                 
91. Aquest germà de la Companyia de Jesús ja tenia molts diners —només seus o també de 
tercers?— prestats al municipi. A AMGI, Llibres majors de la taula de canvi, vol. 27 (1619-
1620), fol. 641, es pot veure com cobrava pensions de censals ja existents.  
92. AMGI, MAM 223, fol. 138v-140r. Instruccions lliurades el 27.XI.1620 a Narcís Fàbrega pels 
jurats i la comissió sobre els privilegis de Girona. En transcrivim el punt relatiu al germà jesuïta: 
“Item se veurà encontinent ab lo hermano Lorenço Navarro, de la companya de Jesús, an al 
qual li dirà com ell, dit síndich, és aquí en Barcelona per a obtenir (...) la dalt dita lllicència (...), y 
que es servesca de què no·s fasse designe algú dels diners ha escrit a nostre secretari que té 
apercebits per a fer-los dexar a for de censal a dita ciutat, y encontinent, obtinguda dita 
llicència, la [h]y comunicarà, y, estant-li bé, que envie los noms a qui se hauran de crear los 
censals y les quantitats que cada <h>u dexarà, perquè assí (i. e. a Girona) se firmaran los 
actes de censal de prompte, i·ls enviaran aquí (i. e. a Barcelona) per poder-se fer les partides 
dels diners que·s pendran.” 
93. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 3.XII.1620 de Narcís Fàbrega als 
jurats de Girona: "Lo doctor Fontanella y jo fórem ab lo sacretari Pérez, lo qual nos digué que 
sa excel·lència no podia donar llicèntia sinó per cosa certa y no per temps, y saber perquè 
[h]abia de servir”. 
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lo comú estil de concedir llicènties. A mi me pesa que no se haja pogut negociar com 

desijàvem, no s’és perdut per falta de voluntat y solicitasió”94. 

 

En tot cas, la possibilitat de la llicència existeix. Ja és un primer èxit. 

Simplement caldrà pedalar per aconseguir millorar-ne les clàusules. S'obre una 

nova etapa negociadora en la qual no tenim cap constància documental de què 

intervingui Fontanella. És de suposar, però, que hi mantindrà alguna vinculació 

—per dèbil que sigui—, i és que l’hivern no serà precisament pacífic. Els seus 

serveis com a advocat o com a mitjancer segur que seran necessaris. Qui 

protagonitzarà directament la negociació, doncs? Joaquim Margarit i de 

Reguer95 fins a mitjan febrer i Miquel Vives a partir d'aleshores96. El primer és 

un noble d'origen gironí que resideix a Barcelona, on gaudeix d'una notable 

influència en els cercles polítics. El trobem amb freqüència exercint com a 

portaveu de la ciutat en afers financers i monetaris97. Vives, per la seva banda, 

fill de l’antany advocat municipal98, viu entre la capital catalana i Girona —és 

ciutadà honrat d'ambdues localitats— i forma part de la comissió que assessora 

els jurats de la ciutat de l’Onyar en matèries relatives a privilegis99. Un i altre 

tindran com a principals interlocutors el propi virrei, el regent la Cancelleria i 

                                                 
94. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 17.XII.1620 de Joan Pere 
Fontanella als jurats gironins.  
95. AMGI, MAM 224, fol. 12v (15.I.1621). Els jurats i l'adjunció de privilegis deliberen enviar una 
persona a negociar amb el virrei. No s'indica qui serà l'escollit. Creiem que això significa que es 
considera més adient comissionar un home de confiança que ja estigui a la capital, avesat a 
tractes d'alt nivell, que no pas trametre algú menys experimentat des de Girona.  
96. AMGI, MAM 224, fol. 22v-23r (13.II.1621).  
97. Tres referències ens semblen suficients per il·lustrar aquesta afirmació —en deixem moltes 
altres al tinter—: a) L’any 1618 Margarit, de part de la ciutat de Girona, supervisa a Barcelona 
les proves de menuts —sobre aquesta moneda vegeu infra p. 000—; la seva missió no és 
senzilla, consisteix en trobar algú que valori molt positivament l’escassíssima llei de les peces 
locals gironines i es postuli per comprar-les totes a un preu alt; b) la tardor de 1620 es confia en 
l’ascendent de Margarit sobre el batlle general de Catalunya per intentar que els molins d’en 
Moragues no es consolidin plenament en el patrimoni dels aniversaris de la Seu de Girona —
vegeu supra nota 000—; c) l’any 1625, en el marc dels intents del virrei per promoure una 
concòrdia que posi terme a les querelles entre municipi i capítol catedralici, Joaquim Margarit 
és el negociador designat pels dirigents ciutadans, AMGI, MAM 228, fol. 40r i s., esp. 41r 
(15.V.1625). Sobre aquestes querelles, vegeu el capítol IV.5.    
98. Vegeu unes ratlles sobre el nucli familiar Vives-Vedruna al capítol III.3. 
99. Demanem al lector que prengui nota de la doble filiació d’aquest Miquel Vives, encara 
compatible de facto a la Catalunya dels anys 1620 però menys a la dels 1630; en ella rau 
potser la clau de volta del present capítol: Vives practica simultàniament una participació 
rellevant a les institucions municipals de Girona i el càrrec de subcol·lector dels polèmics drets 
de coronatge de Felip III (IV) i la seva esposa —vegeu supra p. 000. Per a aquesta funció de 
subcol·lector el designa, ni més ni menys, el regent la Reial Tresoreria catalana Francesc Bru.  
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diversos membres del Patrimoni Regi. Entre aquests darrers, com veurem, 

resultarà determinant per a l’èxit final del procés el banquer Francesc Bru, el 

flamant regent la Tresoreria reial del Principat100.  

 

Ni Margarit ni Vives aconseguiran que els ministres regis flexibilitzin les 

condicions de la llicència que la ciutat anhela per poder prendre diners en 

préstec. A què respon la rigidesa de la cort virregnal? Sobretot a la pèssima 

reputació de les finances locals gironines. Carta rera carta, els negociadors 

gironins mencionen la greu desconfiança que els comptes de la seva ciutat 

d'origen inspiren a la capital. Ja a l'albada del febrer de 1621, després de 

reunir-se per primer cop amb el virrei, Joaquim Margarit i de Reguer escriu:  

 
“[H]a·m respost que desseava hazer lo que la çiudad de Gerona pedía, pero que estava 

informado que la caussa de empeñarse tanto la universidad procedía de una gran 

cantidad de dinerillos que sabía por muy çierto era la total ruina de aquella çiudad."101  

 

Dies més tard, després d'una nova entrevista amb el duc d'Alcalá, el mateix 

Margarit expressa als jurats:  

 
“Jo he fet lo possible y ab los medis he pugut per a alcansar la facultat de manllevar, y que 

no·s don (i. e. mentre no es doni) assiento en lo dels menuts no [h]y ha que tractar-ne 

paraula, perquè està tan informat són la roïna de Gerona...”102. 

                                                 
100. Aquest Francesc Bru ja referit en la nota precedent serà proveït regent la Tresoreria l’any 
1620 i deixarà voluntàriament (?) el càrrec a principis de 1626. Segons sembla la monarquia 
inicialment confia en ell perquè degut al seu ofici de banquer gaudeix sovint d’una gran liquiditat 
i, per tant, podrà solventar problemes puntuals de la hisenda règia del Principat. B. 
HERNÁNDEZ, Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna cit., p. 92, ofereix un memorial de 
23.II.1626 custodiat a ACA, CA, lligall 274-43, per il·lustrar aquesta esperança i la rapidesa amb 
què es demostra il·lusòria: "[Se nombró a Bru al] considerar en su persona tanta quantidad de 
haçienda que en alguna ocassion apretada socorriesse para el servicio de su magestad 
mientras de la misma recepta se hiciera cargo de los que anticipara (...) [pero Bru ha resultado] 
tan encogido de condiçión que en quantidades muy menudas rehúsa de pagarlas mientras no 
tiene dinero de vuestra magestad y dello resulta notorio detrimento de la justiçia…". Al nostre 
entendre aquesta gasiveria resultava perfectament comprensible, ja que el Patrimoni Regi 
català no donava símptomes d’un ràpid redreçament a la dècada de 1620. No ha d’estranyar, 
per tant, que ni Bru ni els que foren successivament convidats a substituir-lo no es deixessin 
enredar —vegeu aquesta manca d’entusiasme envers l’ofici de regent la Tresoreria catalana a 
ACA, CA, lligall 274-43 cit. i 247-63. 
101. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 1.II.1621 als jurats de Girona. 
102. Ibidem, carta de 10.II.1621 de Joaquim Margarit i de Reguer. Vegeu la relació que el virrei 
fa de la mateixa entrevista en una missiva del dia 9: M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la 
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En el seu fur intern, el noble gironí no està sorprès. Comparteix la visió crítica 

de les autoritats virregnals, és conscient que tenen una bona part de raó. Així li 

ho reconeix a Miquel Vives, el seu successor en la missió negociadora, quan li 

fa el que podríem anomenar el traspàs de poders i d’informacions. O sia que el 

desballestament dels comptes de Girona —que naturalment no escapava als 

propis jurats, impotents, i potser desinteressats103, per redreçar la situació104— 

devia estar en boca de tothom... 

 
"[Margarit] te·m dit que no alcalsaré lo perquè só[c] vingut que primer no·s done acerto ab 

lo dels menuts, perquè lo senyor virey està entarat són la total destructió d'exa ciutat, y 

que en açò no ha tingut ànnimo de contradir-li perquè veu que té raó."105 
 

Com es pot veure en els fragments suara transcrits —amb les mencions als 

dinerillos i menuts—, el desori dels comptes gironins s’atribueix a la política 

irresponsable de batiment de moneda de coure de les dues dècades 

                                                                                                                                               
ciutat de Girona (1517-1713), vol. III, Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2005, 
p. 1280 (doc. 946). 
103. J. DANTÍ, L’endeutament municipal a Catalunya i Nàpols cit., p. 29, recorda la confusió 
d’interessos rera l’endeutament consolidat de les finances locals de l’Antic Règim: “En haver-se 
transformat en un deute consolidat, no era únicament la incapacitat d’eixugar-lo o de reduir-lo 
sinó que hi havien també interessos socials per mantenir un camp d’inversió i de rendes”. Ho 
il·lustra amb més detall id. aut., Oligarquia urbana i hisenda local a Barcelona al segle XVI, dins 
d’E. BELENGUER (coord.), “Felipe II y el Mediterráneo”, Madrid, SECCFSCQ, 1999, vol. II, p. 
345-361. B. HERNÁNDEZ, Els segles XVI i XVII a la Corona d’Aragó. Desenvolupament fiscal 
dels regnes i integració financera en la Monarquia Hispànica, en “Estudis” 29 (2003), p. 65-80, 
esp. p. 76-77, també incideix sobre com les oligarquies locals es beneficiarien de les pensions 
d’uns censals alimentades per unes imposicions que gravaven tots els estrats de població. 
104. AMGI, I.1.3.1.1 cit., l’extensíssim apartat 43è del testament dels jurats de 1620 —vegeu-lo 
transcrit a l’apèndix 1 del present capítol— havia reproduït el to del missatge dels edils de 1617 
que hem llegit supra. I l’havia ampliat en diversos aspectes: a) incorporant-hi un advertiment de 
què el dèficit de les administracions municipals s’agreujaria en cas de successos extraordinaris; 
b) justificant el perquè de llur inoperància en relació a l’objectiu del “desempenyo” —per haver 
invertit llur mandat en solventar endarreriments comptables i crediticis del passat i per no haver 
tingut arrendades moltes imposicions, cosa que havia impossibilitat preveure els ingressos que 
reportarien a les arques locals—; els successors no tindrien tal problema perquè, ells, sí es 
trobarien arrendades les imposicions en qüestió; per això, es podrien permetre preveure el 
dèficit de llur exercici i consegüentment buscar la forma de cobrir-lo, àdhuc amortitzar algun 
censal. Ibidem, dos anys més tard els jurats, en una situació exactament igual o pitjor, 
traslladarien l’encàrrec —molt resumit, això sí— a llurs successors, acompanyat de la veritable 
pedra filosofal, del remei infal·lible al dèficit: procurar obtenir tants ingressos com despeses. 
Bravo! Amb propòsits de tan il·lusòria consecució, el redreçament de les finances gironines era 
un autèntic miratge —manllevem l’expressió de J. DANTÍ, La hisenda municipal de la ciutat de 
Barcelona al segle XVI: el miratge del redreç, en “Pedralbes” 13-I (1993), p. 505-512.  
105. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 19.II.1621 de Miquel Vives, 
recentment arribat a Barcelona, als jurats gironins.  
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precedents. La mala imatge i les nefastes conseqüències que aquesta política 

arrossega l'any 1621 ens obliguen a fer una aturada al camí i girar els ulls 

enrera. Com havia actuat Girona en relació a l'encunyació de moneda local? 

Els excessos que la ciutat podia haver comès en la matèria, revestien tanta 

gravetat? Li n’era imputable a ella la responsabilitat exclusiva? 

 

IV.3.2.3. La moneda local batuda abundantment des de principi de segle i el 

seu malaurat destí, uns llasts massa feixucs per a Girona 

 

Durant l'edat moderna a Girona, com en altres ciutats i viles catalanes 

autònomes i potents, la perspectiva d'emetre moneda local sovint era vista com 

la solució a tots els mals econòmics —entre els quals sobresortia 

l'endeutament106. Els dirigents gironins tenien sòlids motius històrics per estar 

particularment il·lusionats amb la idea de batre un numerari propi; conservaven 

un vivíssim record del privilegi que el rei Joan II havia concedit als seus 

avantpassats l'any 1463, en el complex context de la guerra civil catalana107, 

perquè en un futur de pau poguessin encunyar moneda d'or i argent i altres 

                                                 
106. Com succeeix tant sovint, el que per a uns era una solució per a d’altres no constituïa sinó 
una allau de problemes. És el cas per exemple del cèlebre jurisconsult Lluís de Peguera (1540-
1610), el qual abans del 1585 deixava constància escrita dels múltiples inconvenients que 
ocasionava a Catalunya la proliferació de monedes locals amb valors diferents, Liber 
quaestionum criminalium (...) in sacro Regio Criminali Concilio Cathaloniae pro maiori earum 
parte decisarum, Barcelona, 1585, cap. 46.4: “Sique in hoc Principatu videmus, in pluribus locis 
hoc privilegium fuisse concessum, in quibus, minuta moneta propria et peculiaris cuditur: ut in 
civitatibus Gerundae, et Vici, et in villis Granullariorum, Podii Caeritani, Acrimontis, et in alijs 
pluribus locis et partibus Cathaloniae. In qua sicut mensurae et pondera variant, ita et monetae, 
adeo, quod fere quaelibet civitas oppidumque, pondus, mensuram, atque pecuniam maxime 
minutam diversum diversamve habent: quae iudicio meo potius videntur negotiationem 
confundere, quam singularium Principatus utilitati prospicere. Sanctius enim esset, si uno 
pondere, una mensura, et una peccunia, omnes in hoc Principatu uteremur: ne ullus sic in 
commercijs jactura atque fraudibus afficeretur. Et aliud etiam utile resultaret, quod cum pecunia 
omnibus generalis esset, ac regia tantum, in qualibet parte dicti Principatus expenderetur.” —
les cursives d’aquesta darrera frase són de la nostra responsabilitat. Bé és cert que la situació 
que Peguera denunciava s’agreujava per la convivència dins del Principat de pesos i mesures 
distints. Encara que la constitució 89/1585 —CYADC (1704) I, 4, 24, 1— impulsés la unificació 
d’aitals pesos i mesures, un observador com Peguera no modificaria ni una coma del seu 
dictamen crític sobre els numeraris locals en la reedició de ses quaestiones criminales feta a 
Barcelona el 1605 sota el títol genèric Decisiones aureae.  
107. S. SOBREQUÉS VIDAL i J. SOBREQUÉS i CALLICÓ, La guerra civil catalana del segle 
XV. Estudis sobre la crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana, 2 vol., Barcelona, Ed. 62, 
1973. 
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metalls108. Encara que el document en qüestió no arribés a donar fruits en el 

seu moment109, pervisqué en la memòria col·lectiva com una gran fita 

ciutadana110, a diferència d'altres privilegis anàlegs —però menys generosos— 

atorgats per reis i infants posteriors111. Segurament contribuí a l'èxit del text de 

Joan II el fet que Felip I (II de Castella) el confirmés —tot posant-lo novament 

d'actualitat— a Montsó l'any 1585112. D'aquesta confirmació Girona no en 

tragué materialitzacions concretes, perquè no en tingué necessitat i/o capacitat. 

 

L'any 1599 els síndics de la ciutat es presentaren a la Cort General de 

Barcelona amb l'objectiu d'impetrar del flamant Felip II (III) la gràcia de poder 

batre deu mil lliures de menuts —monedes fiduciàries, amb un valor intrínsec 

quasi nul— franques de despeses113. Assoliren el seu propòsit114. Durant un 

parell d'anys, però, ningú no es preocupà de posar el privilegi en execució. 

Passat aquest període de letàrgia, els dirigents municipals intentaren obtenir un 

                                                 
108. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 341-342 (27.IX.1463). Amb aquest document el monarca 
premiava el suport que els gironins havien prestat a la seva esposa i a l'infant Ferran en els 
aixecaments de l'any precedent —val a dir que la consistència real que pogué tenir aquest 
suport i la gravetat del propi setge de Girona de l’estiu de 1462 han estat objecte de 
relativització per part de S. SOBREQUÉS VIDAL, La leyenda y la historia en el sitio "de 
Gerona" de 1462, dins "AIEG" VII (1952), p. 267-349 i, més recentment, per J. CLARA, La clau 
del regne. Girona, setges i mites, Barcelona, Rafael Dalmau Ed., 2008, p. 38-40. 
109. M. CRUSAFONT, La moneda catalana local (s. XIII-XVIII), Barcelona, SCEN i Diputació de 
Barcelona, 1990, p. 166.   
110. La concessió del 1463 encara era rememorada i enyorada a principis del segle XVII: AMGI, 
MAM 204, fol. 114r-115v (acta del Consell General de 19.XI.1601) —vegeu infra—; MAM 214, 
fol. 91r, acord de 15.VI.1611 dels jurats i la comissió sobre privilegis ciutadans. 
111. La major part d'aquests altres privilegis limitaven el batiment de moneda de Girona a peces 
de poca noblesa. Per a les referències d'aquestes altres concessions posteriors a la de Joan II, 
M. CRUSAFONT, La moneda catalana local cit., p. 174-179.  
112. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 534 (26.XI.1585).  
113. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 58v-59r, petició dels jurats i la dotzena de 
Corts annexa a una carta de 19.VI.1599 dirigida als síndics Miquel Vives i Joan Clapés. La 
mercè es suplicava amb els següents tres ‘motius’ ―i. e. pretextos―: a) Subvenir la 
construcció d'un segon pont sobre l'Onyar, que permetés millorar la connexió amb el Mercadal, 
promogués l'expansió de la ciutat i evités les baralles ―s’al·legava que es produïen perquè 
hom sabia que son rival passaria tard o d'hora pel pont existent i, si volia atonyinar-lo, no havia 
de fer sinó esperar-lo al voltant― (caldria integrar aquesta informació a M. M. COSTA, Els 
antics ponts de Girona, en “AIEG” XXII (1974-75), p. 131-148); b) apartar el Ter de les muralles, 
on s'havia acostat amb les crescudes més recents; c) alleugerir a la ciutat els efectes de 
l’esforç efectuat per la campanya del Rosselló del 1597. Nota: la franquesa de despeses 
(“gastos” en la petició original) implicava poder batre una quantitat addicional de menuts que 
permetés cobrir els costos de metall, braçatge, distribució i recanvi —X. SANAHUJA, La 
moneda municipal de Vic (i II): Segles XVI-XVII (1519-1652), en “Ausa” 152 (2003), p. 157-180, 
esp. p. 159. 
114. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 574-577 (13.VII.1599).  
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text encara més ambiciós, similar al de 1463115. Així podrien encunyar 

monedes amb més metalls que el coure. Quan s'adonaren que això no els seria 

concedit116, apressats per una invasió que Girona patia de moneda local 

banyolina, resolgueren posar en execució la facultat que ja tenien reconeguda i 

activaren la campanya de batiment de menuts propis117. Una vegada trobaren 

finançament118 i un lloc adient per a la fabricació de les peces119, els gironins ja 

no tingueren aturador120. S'estima que en una dècada encunyaren gairebé 

onze vegades més de moneda cúprica que la prevista en la concessió règia121. 

Això no fou impediment perquè el 30 de juny de 1611 el lloctinent general 

Pedro Manrique122 atorgués als gironins —i a altres123— una nova llicència per 

                                                 
115. AMGI, MAM 204, fol. 5v (Consell General de 1.I.1601).  
116. J. RIBALTA, ‘Ius cudendi monetam’, sobirania i pactisme a Catalunya. Els problemes 
jurídics de l’anomenada moneda local catalana, en “Initium” 1 (1996), p. 505-562, esp. p. 523 i 
s., contextualitza els enginyosos equilibris de la monarquia entre dos factors de difícil conjunció: 
a) el necessari respecte al privilegi paccionat de 1.VIII.1285 pel qual Barcelona havia 
esdevingut la seva concessionària exclusiva d’una de les regalies més preuades, el dret de 
batre moneda metàl·lica o amb valor intrínsec de curs general al Principat; b) el clam del país 
per la falta de numerari circulant en èpoques on el cap i casal no havia considerat rendible o 
interessant fer encunyacions. La corona aconseguiria donar satisfacció al factor b) sense 
vulnerar els drets adquirits de Barcelona a base d’autoritzar ex certa scientia als altres 
municipis que ho demanessin l’emissió de moneda fiduciària d’àmbit restringit —l’única que el 
cap i casal no podria protestar amb mitjans jurídics. 
117. AMGI, MAM 204, fol. 114r-115v (Consell General de 19.XI.1601). En el primer punt de 
l'ordre del dia, els jurats exposen a l'assemblea que el 31 de juliol —ibidem, fol. 81v-82r— ja 
havien esperonat la fabricació de menuts, però "per alguns bons y saludables respectes se 
porrogà per algun temps, confiant que en aquest ínterim se alcansaria la confirmatió del 
privilegi del rey don Joan de felice memòria a esta universitat consentit de poder fabricar tot 
gènero de monedes". Els jurats continuen la seva al·locució constatant que "per ara no speram 
alcançar dita confirmatió, y axí bé considerant y ponderant com és rahó la grandíssima 
necessitat té esta ciutat de què·s fasse dita fàbrica de menuts, que seran deu mil lliures 
francas, y per no tenir menuts de dita ciutat, y també que de aquí manifestament se veu dita 
ciutat va plena de diners stranys com és de Banyoles y altres parts, en notable y evident dany 
de aquella...". Arran de tot això, proposen que s'iniciï l'encunyació de menuts. El Consell avala 
el projecte i adopta les primeres resolucions perquè es materialitzi.  
118. AMGI, MAM 205, fol. 5v-6r (Consell General de 1.I.1602).  
119. La recerca d'una casa on ubicar la seca local començà el mateix 1602, ibidem, fol. 65r i s. i 
73r i s. (1.IV i 20.IV respectivament). Una dècada després, els dirigents gironins ja compraven 
quatre immobles addicionals per ampliar els tallers on es feia l'encunyació, MAM 214, fol. 22v i 
s. (4.II.1611). L’any 1613 buscaven amb desesperació el finançament per acabar de consolidar 
i cobrir els edificis en qüestió, AMGI, MAM 216, fol. 81v-82r i fol. 82v (tercer aspecte tractat en 
el Consell General de 1.VI.1613). 
120. La primera campanya de batiment es degué iniciar a les portes de la tardor del 1602. El 9 
de setembre havien conclòs les provatures d'encunyació de la moneda gironina. L'acta de 
l'assaig en qüestió, que ofereix una minuciosa descripció del nou numerari, es troba transcrit a 
J. BOTET i SISÓ, Les monedes catalanes: estudi i descripció de les monedes carolingies, 
comtals, senyorials, reyals y locals propies de Catalunya, vol. 3, Barcelona, IEC, 1911, p. 513.  
121. M. CRUSAFONT, La moneda catalana local cit., p. 167. 
122. Per contextualitzar l'efímer virregnat d'aquest home, que era bisbe de Tortosa, vegeu J. 
REGLÀ, Els virreis de Catalunya cit., p. 125. 
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fabricar menuts124. Ho faria per contribuir a superar un col·lapse econòmic i una 

desmonetarització patits sobtadament pel país el mes de març —unes 

operacions generals dictades per redreçar la situació haurien alimentat una 

picaresca que irritaria força el territori125. En aquest cas la xifra autoritzada en la 

concessió seria de sis mil lliures, que a la pràctica arribarien a ser més de vint-i-

tres mil. Enmig d’aquesta dinàmica, al consell municipal no li faltarien tot tipus 

de postulants persuadits de poder obtenir, a canvi de tal o qual contraprestació, 

més permisos de la lloctinència general perquè la ciutat de l’Onyar seguís 

emetent numerari local126. 

 

Sota quin prisma cal valorar la profusió de menuts de Girona? La historiografia 

del segle XX ha fornit fonamentalment dues respostes a aquesta qüestió. Les 

esbossem en unes línies:  

 

                                                                                                                                               
123. Vegeu X. SANAHUJA, La moneda municipal de Vic (i II) cit., p. 163-164.  
124. ACA, Cancelleria, registres, 5189, fol. 186r-189r. Vegeu també Catàleg de pergamins del 
fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862) —Arxiu Municipal de Girona—, Barcelona, 
Fundació Noguera, 2005, vol. III, p. 1519 (doc. 1982). La sol·licitud de la llicència estava 
firmada per Joan Pere Fontanella. La seva negociació i tramitació fou extraordinàriament 
ràpida, només durà dues setmanes —la resolució de sol·licitar-la s'havia adoptat a Girona el 
15.VI.1611, AMGI, MAM 214, fol. 91r. Sobre els drets de segell que la llicència reportaria a la 
Tresoreria reial i la gestió de llur pagament, ibidem, fol. 98v-99r (15.VII.1611). 
125. A partir del març de 1611, es multiplicarien les queixes del territori per la forma com en el si 
de l’aparell virregnal, a instàncies dels diputats del General i els consellers de Barcelona, 
s’havia gestat una política per reduir el valor de les monedes en circulació al de llur pes. Molts 
capitalins, dotats d’una informació privilegiada, haurien aprofitat el temps previ a l’aparició de 
les crides on es publicava l’edicte sobre numerari per proveir-se de productes alimentaris i 
altres arreu del Principat a costa de llurs monedes més curtes, de menys valor intrínsec —a 
punt de ser bandejades o molt devaluades. Vegeu-ho a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, 
vol. III, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1996, p. 712 i s. i, des d’una perspectiva local, a 
AMGI, I.1.3.1.2: Administració municipal / Funcionament del consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 2 —es tracta d’un copiador de resolucions i ordinacions municipals 
tant caòtic com preuat, post fol. 256. 
126. AMGI, MAM 216, fol. 81v, Consell General de 1.VI.1613. El noble Ramon Xammar es 
mostraria disposat a vendre la seva casa a la plaça del Vi, per la qual la ciutat s’havia interessat 
des de feia temps, a canvi de tres mil lliures i de la seva intercessió per impetrar del virrei un 
privilegi per fabricar sis mil lliures franques de menuts (i. e. franques de despeses). Els frares 
de Sant Francesc de Paül, per la seva banda, oferirien quedar-se el domini útil de la casa 
pública, aleshores abandonada, que la ciutat tenia al burg de Cugusach i que no ocasionava 
més que despeses: “Han offert per·ço los frares de Sanct Francisco de Paula que, sempre que 
la ciutat los donàs aquella casa, que ell[s] tenian molta confiança y casi asseguraven de obtenir 
un altre privilegi de sis mília lliuras franques per dita ciutat”. Nota: A partir de J. i E. CANAL, J. 
M. NOLLA, i J. SAGRERA, La ciutat de Girona l'any 1535 cit., p. 25 i 32, el burg de Cugusac 
havia de ser prop d’on comença el carrer de la Rutlla actual. 
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Pierre Vilar, seguint la petja catastrofista de Joaquim Botet i Sisó, advertí dels 

efectes altament nocius que tingué aquesta emissió abusiva de coure. Tot 

acceptant que la ciutat de l’Onyar no fou, ni de bon tros, l'única de Catalunya 

que recorregué a aquest camí fàcil d'especulació, li reconegué el dubtós 

honor d’haver liderat de forma incontestada el ranking provincial en volum 

d'encunyació127. En efecte Girona, juntament amb Banyoles o Perpinyà i 

altres localitats, contribuí d'una forma gens tímida a infestar en poc temps els 

mercats de monedes dolentes que expulsaren cap als calaixos o cap a 

l'estranger les peces més fortes —és a dir, les que tenien un valor intrínsec 

major128. Segons Vilar, si el Principat sencer no caigué en una perversa 

espiral inflacionista fou gràcies a l'exercici de responsabilitat que feren tant 

els dirigents municipals barcelonins com les autoritats virregnals129. Seguint 

aquesta línia, Girona apareixia sense pal·liatius com la dolenta d’una 

pel·lícula de sèrie B130.  

 

Darrerament Miquel Crusafont ha revisitat, des de l’àmbit numismàtic, els 

escenaris macroeconòmics radicalment poliàrquics del Principat medieval i 

modern, i ha comprès i justificat la política monetària que Girona menà —

amb escassa prudència, això sí— a partir de 1599. Segons Crusafont 

l’objectiu perseguit per la ciutat de l’Onyar no era altre que omplir un buit de 

moneda divisionària que el mercat català patia. Per realitzar aquest propòsit li 

calgué —amb dificultats— blocar iniciatives i projectes similars de viles de 

tamany menor. Aquesta competència arribaria a ser debilitada pels dirigents 

                                                 
127. P. VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, 1966 (2ª ed.), vol. 2, 
p. 330 i s.  
128. Ibidem, Banyoles baté la gens menyspreable quantitat de quaranta-set mil vuit-centes 
noranta-nou lliures de menuts entre 1599 i 1605. Resulta si més no graciós d'apreciar com els 
dirigents gironins reaccionaven amb acritud davant la gran difusió de la moneda banyolina —
per exemple AMGI, MAM 204, fol. 114r-115v cit. (19.XI.1601), o MAM 208, fol. 210v-211r 
(crides publicades el 15.X.1605), o MAM 209, fol. 59r (crides del 21.III.1606)— mentre ells 
mateixos envaïen els mercats amb un nombre superior de peces d'una qualitat similar. 
129. P. VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna cit., vol. 2, p. 330 i s. novament.  
130. Als menuts gironins se’ls imputaria la mateixa capacitat destructiva sobre l’economia que al 
tantes vegades maleït velló castellà —“Si durante el siglo XVII se verifica palpablemente el 
hundimiento de Castilla es, justamente, su hundimiento en el piélago del vellón”, F. RUIZ 
MARTÍN, El problema del vellón: su incidencia en la distinta evolución económica de Castilla y 
de la Corona de Aragón en el siglo XVII, en “Manuscrits” 15 (1997), p. 97-104; la frase és de la 
p. 103.  
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gironins; la que, en canvi, els resultaria invencible seria la d’una Barcelona 

també lliurada, a partir del 1612 —gràcies a la fabricació amb molinet— a 

emetre ingents quantitats d’ardits —monedes també de coure però amb un 

cert aliatge de plata. En aquesta lluita monetària fratricida, les institucions 

virregnals s’alinearien amb la capital catalana. Girona, ai las!, podria donar la 

partida per perduda131.  

 

Escapa al nostre objectiu valorar aquesta interpretació i la precedent132, per la 

qual cosa reprenem el nostre discurs, amb un salt cronològic endavant, i guiem 

el lector en aquest teatre de la derrota dels menuts gironins133. Com es viu 

aquesta desfeta a les ribes de l’Onyar? Quines mesures adopten les autoritats 

locals per fer front a les seves conseqüències?   

 

Els jurats que assumeixen el càrrec el primer de gener de 1617 prenen 

consciència de com la ciutat de Girona es troba en un carreró sense sortida; 

arrossega un gran nombre de censals antics que anualment meriten unes 

pensions pagadores en plata. Aquestes resulten cada vegada més difícils de 

satisfer, ja que als últims temps les administracions municipals només han 

rebut ingressos en menuts. L'equip d'edils discuteix a bastament l'afer amb 

diversos ciutadans de diferent extracció social134; plegats arriben a la convicció 

                                                 
131. M. CRUSAFONT, La moneda catalana local cit., p. 167-168, i Problemes monetaris i 
solucions descentralitzades, en “Pedralbes” 23 (2003), p. 765-780, esp. p. 773-775.  
132. Potser la sortida passa per obrir una tercera via amb ingredients addicionals, com ha fet F. 
RUIZ MARTÍN, El problema del vellón cit.: ha raonat la capacitat dels regnes de la Corona 
d’Aragó per mantenir plata en circulació a partir de mecanismes de crèdit vinculats a fires i no 
solament del binomi apostes/propostes monetàries dels municipis - mesures 
macroeconòmiques de la corona.  
133. J. RIBALTA, ‘Ius cudendi monetam’, sobirania i pactisme a Catalunya cit., p. 532, valora 
com a força intel·ligent la reacció de Barcelona d’emetre moneda menuda metàl·lica de baixa 
llei que, amb una inversió relativament escassa, competiria en millors condicions amb les cada 
cop més esteses monedes fiduciàries d’altres municipis. Qualifica els efectes de la 
contraofensiva barcelonina molt gràficament: un “declivi”, àdhuc un “anorreament“ de les 
emissions de tals monedes fiduciàries. 
134. Els efectes que està provocant la penúria de plata i la mobilització dels jurats per resoldre-la 
es reflecteixen en l'acta del Consell General de 15.IV.1617, AMGI, MAM 220, fol. 50r: "Moltes 
de dites administracions van arrestades, que deuen vuy moltes pensions de censals que 
importen més de quatre mil lliures, les quals se tenen de pagar ab moneda de plata, y per no 
tenir aquellas sinó menuts no·s podan pagar ni sabem com fer-ho, per no trobar-hi menuts ab 
plata pagant lo cambi per moltes diligènsies haiam fetas, y axí que si esta ciutat no procure en 
sercar de prompte remey oportú per pagar ab plata dites pensions rosegades y les que de assí 
al devant exiran, y que s'igualassen dites administracions en manera que no fassen cada any 
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que la crisi monetària tan sols es pot resoldre impulsant una campanya per 

retirar els desprestigiats menuts gironins de la circulació; paral·lelament, 

s'injectaria plata al mercat, a fi que es normalitzessin progressivament en 

aquesta moneda totes les transaccions en què intervé el municipi. A mitjan abril 

els jurats traslladen aquesta proposta al Consell General. Per materialitzar-la 

cal saber quin és exactament el volum de menuts que està en possessió dels 

gironins. Això es podria aconseguir convocant la població a notificar oficialment 

la quantitat de moneda local que té a les mans —s'estima il·lusòriament que no 

deu pas ser molta, quatre mil lliures a tot estirar135. L'assemblea s'hi mostra 

d'acord i autoritza la creació d'una comissió d'estudi d’onze persones —un 

comitè de crisi?—136, la qual decretarà les crides oportunes i n'ordenarà la 

publicació137. A principis de maig ja es saben els resultats de la campanya: els 

ciutadans de Girona han denunciat més de deu mil menuts, dels quals se n'han 

lliurat dos mil cinc-cents a la taula de canvi municipal a canvi d'un contravalor 

futur en moneda de plata. No és una quantitat enorme, però sí molt 

significativa. Cal continuar en aquesta línia d'actuació, cal retirar més menuts 

del mercat. Perquè això sigui possible, la ciutat ha de prendre en préstec quatre 

mil lliures en plata, altrament no es podran fer els remborsaments sense interès 

promesos138.  

 

A Girona hi ha persones que semblen veure la situació controlada, i apunten la 

possibilitat d'embarcar la ciutat en l’operació de gran envergadura ja referida de 
                                                                                                                                               
més de mals del que tindran de renda (…) Per millor assertar, havem juntades algunes 
persones de tots los staments, a les quals havem comunicades dites coses…". 
135. Ibidem, fol. 50v: "Tractat, pilotejat y tingudes algunes conferènsies ab elles [les persones 
consultades informalment], apparexia que seria asertat considerar lo gran menut que esta ciutat 
té ja recondit, perquè se <h>entén que los habitants de ella ne tenen pochs en son poder, que 
no passarien de quatre mília lliuras, que·s fes una crida pública perquè tothom hagués dins tres 
dias denunciar tots los menuts geronins que tindrian en llur poder, de vint sous en amunt, 
perquè de aquí se pogués vèurer quanta summa de menuts tenen dits habitants, y ab ulls 
oberts se pogués saber aquella y, essent de pocha consi[de]ració, com se entén, ho seria que 
dita ciutat los reculís (i. e. recollís) tots, donant altres tanta plata com tindrian menuts, rebent 
aquella un real de cambi de aquelles tals". 
136. Ibidem, fol. 51v. Heus aquí un vici fundacional de la onzena “sobre lo assiento dels menuts”: 
els jurats tindran un paper decisiu en l'elecció dels seus membres; això garanteix que aquests 
individus no s'oposaran als designis dels rectors de la política municipal. Al capítol III.1 es 
certifica que la composició d’aquestes adjuncions es podia decidir amb una participació més 
efectiva del Consell General —si s’esqueia amb votacions secretes. 
137. AMGI, MAM 220, fol. 52r-53r (17.IV.1617).  
138. Ibidem, fol. 56v-58r, resultats exposats pel comitè de crisi el 5.V.1617.  
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comprar-li a Francesc de Cruïlles els drets sobre l'aigua del rec Monar i els 

nombrosos molins que té al marge d'aquest139. Potser es precipiten. O potser 

no. Pel que sembla l’operació de recollida de menuts avança a bon ritme —

altrament com s’entendria que durant l’estiu la taula de comuns dipòsits 

reclamés més mans per comptar les peces que s’anaven retirant de la 

circulació?140  

 

En aquest context d’aparent estabilització paulatina, poc abans del dia de 

l’Assumpció arriba a la ciutat de l’Onyar una notícia que cau com una galletada 

d’aigua freda: Barcelona està més resolta que mai a impetrar de l’aparell reial 

una sèrie de gràcies en matèria monetària. Aquestes implicarien, a la pràctica, 

que la capital pogués batre nova moneda de plata, amb un valor intrínsec 

disminuït, i que la tal moneda hagués de ser acceptada a tot Catalunya; 

paral·lelament caldria que es mantingués —àdhuc s’incrementés— el preu de 

la moneda d’or. El cap i casal de Catalunya porta anys perseguint aitals 

objectius sense èxit141; ni les legacions que ha tramès a la cort de Felip II (III) 

no li han donat de moment els resultats esperats142 —li han servit, com a molt, 

                                                 
139. Ibidem, fol. 89r, acta del Consell General de 6.VII.1617. Vegeu supra. 
140. Ibidem, fol. 99r (2.VIII.1617) i 103v (16.VIII.1617).  
141. Sobre el pensament econòmic en els debats monetaris entre 1611 i 1615, vegeu O. 
JUNQUERAS, Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l’alta edat moderna (1520-
1630), Bellaterra, Publicacions de la UAB, 2006, p. 39-89. Treball lloable, si bé peca de 
barcelonacentrisme. Ho intentem compensar tot seguit. L’any 1614, per exemple, Girona havia 
mobilitzat els advocats Joan Pere Fontanella i Pere Boix perquè introduissin una causa de 
jactats a la Reial Audiència de Catalunya contra les pretensions de gràcia que Barcelona tenia 
en matèria monetària, les quals es resumien amb les següents paraules: “poder fer y fabricar la 
moneda de plata barcelonesa de la mateixa lliga que és la moneda de plata de Castella, trahent 
de cada march vuytanta reals cathalans, que quiscun real vindria a pesar vint diners y cada sou 
deu diners, y axí mateix altre consemblant gràtia de què los doblons de or de dos cares y altre 
moneda de or se reba per tota Cathalunya ab molt maior preu del que vuy comunament val per 
tota Cathalunya”. La demanda gironina fou admesa i confiada al magistrat Francesc Gamis el 
22.IX.1614; tres setmanes més tard, el 15.X, se li assignà un nou relator, Francesc Mitjavila i 
Franquesa. Com a cautela addicional, el 17.X Girona posà emparament a què les referides 
mercès, en cas d’obtenir-se, es poguessin registrar amb efectes erga omnes. Vegeu copiada la 
documentació relativa a aquests tràmits a AMGI, MAM 220, fol. 115-116. 
142. Havia dut a terme una primera missió a Madrid el pare Rafel Franch. Després d’ell, fou 
enviat en ambaixada el doctor en medicina Joan Francesc Rossell. S’estigué a la cort entre 
l’octubre del 1616 i l’agost del 1617. Els seus objectius principals eren els de política monetària 
amunt extractats, però en tenia d’altres: instar la derogació de la novament publicada 
pragmàtica de 1612 que prohibia l’ús i el port de pedrenyals, demanar que s’obligués l’aparell 
virregnal català a posar fi als enderrocaments de castells i cases de persones que 
suposadament haurien donat refugi a bandolers, etc. Per a qüestions generals com aquestes 
darreres la Diputació del General també havia tramès ambaixadors a Madrid; trobem referides 
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per confirmar la creixent distància política amb Madrid143; precisament al pic de 

l’estiu del 1617 sembla que una última ofensiva diplomàtica, breu però 

contundent, pot fer-li guanyar la partida contra les vacil·lacions dels consells i 

juntes de la monarquia144, contra els dictàmens negatius de destacats ministres 

regis catalans145, contra opositors com la ciutat de Girona, etc. L’ofensiva en 

qüestió es materialitzarà en l’enviament a Madrid del conseller en cap en 

persona i tres altres individus principals146. Girona es veu forçada així —no hi 

ha cap altra sortida— a fer un pas més en les seves gestions obstaculitzadores 

de les reformes monetàries impulsades per la capital: També haurà de trametre 

una legació del més alt nivell a Felip II (III) —amb parada obligatòria al cap i 

casal147. Aquesta estarà igualment encapçalada per la màxima dignitat 

municipal —el jurat primer148—, tot i que tindrà un acompanyament força més 

                                                                                                                                               
les vicissituds que patiren i també les aventures de Rossell enmig de la burocràcia i la 
inconstància dels ministres i oficials de la cort espanyola a F. AMORÓS, Correspondència 
diplomàtica de Joan Francesc Rossell, 1616-1617: una crònica de la cort de Felip III, 
Barcelona, IEC, 1992.   
143. És expressiva com poques la missiva de 12.XI.1616 on Rossell constata que “Van aquestes 
coses encaminades no per lleys ni per térmens de justítia, sinó per regles d’estat, les quals en 
aquestos negocis —com veix— tenen lo primer lloch”. F. AMORÓS, Correspondència 
diplomàtica cit., p. 93. 
144. F. AMORÓS, Correspondència diplomàtica cit., p. 102, 108, 112, 114, són bons exemples 
de com sobre les pretensions barcelonines emanen dictàmens creuats i contradictoris del 
Consell Suprem de la Corona d’Aragó, el Consell de Castella, el Consell d’Hisenda... la 
constitució d’una junta ad hoc no contribueix precisament a resoldre aital diversitat de parers. 
Sobre el règim de consells de la monarquia hispànica —que ha donat lloc a l’expressió de 
monarquia polisinodial—, J. A. ESCUDERO, Felipe II: el rey en el despacho, Madrid, Editorial 
Complutense, 2002, p. 35-40; sobre les juntes o comissions d’estudi i d’assessorament, de 
menor entitat que els consells, J. F. BALTAR, Las Juntas de Gobierno en la Monarquía 
Hispánica (siglos XVI-XVII), Madrid, CEPC, 1998.  
145. En aquest sentit resulta inexcusable la consulta d’AHCB, Consell de Cent, VI-77, fol. 178-
182. Hi trobem una còpia del dictamen crític amb Barcelona que havien redactat cinc doctors 
de la Reial Audiència de Catalunya amb les diferents rèpliques que els representants de la 
capital catalana hi podien formular.  
146. Vegeu a AHCB, Consell de Cent, VI-77, fol. 172r-174r, les instruccions completes dels edils 
de Barcelona al conseller en cap Joan Arolas, al donzell Lluís Corbera i de Castell i als juristes 
Miquel Carreras i Onofre Vila, escollits el 5.VIII.1617 per fer sentir les peticions de Barcelona al 
rei.  
147. AMGI, MAM 220, fol. 104r-105v, segon punt de l’ordre del dia del Consell General de 
18.VIII.1617. Les instruccions donades als ambaixadors gironins es troben ibidem, fol. 112r-
113v (23.VIII.1617) i dos informes polítics als fol. 114 i 114[bis] i 116r-117v. En seran autors els 
advocats ordinaris Llàtzer Saconomina i Francesc Codina, amb l’ajut puntual de Diego de Paz, 
ibidem, fol. 110r. 
148. Ibidem, fol. 109[bis]. Degut a la condició nobiliària del jurat en cap, el jurat segon, el ciutadà 
Francesc Vivet, criticarà la inobservança de l’apartat 4rt del privilegi de 29.IV.1601 —G. JULIOL 
(ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 591. 
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modest149. Durant unes setmanes, per tant, Barcelona i Girona mantenen 

costoses representacions prop del monarca i els seus homes per informar-los 

dels arguments dels seus respectius comitents150. Uns i altres creuen o 

pretenen defensar les postures que seran més beneficioses per a la província 

sencera151. 

 

Avançat el mes d'octubre, Felip II (III) es pronuncia força a favor de la posició 

dels barcelonins, dóna cobertura a la majoria de les seves peticions de 

redreçament: decreta que la capital emeti més moneda de plata i que se'n revisi 

a la baixa el valor oficial de canvi; també ordena —contra la voluntat del cap i 

casal— que, al capdavall del procés, es devaluï lleugerament el preu de la 

moneda d'or i s'impulsi la difusió d'aquesta en noves peces fragmentàries152.  

 

                                                 
149. Una ciutat com Girona no es podia permetre enviar a Madrid ambaixades similars a les del 
Consell de Cent —estimada en vuit mil, deu mil o més lliures per dues consultes de 
22.VIII.1617 i 2.IX.1617 del Consell Suprem de la Corona d’Aragó, ACA, CA, lligall 172, ítem 
62— o la Diputació del General, ni pel que fa al nombre ni a la dignitat dels representants. 
Vegeu a tall anecdòtic AMGI, MAM 220, fol. 108v-109r —Consell General de 21.VIII—, la 
discussió que suscitarà a les ribes de l’Onyar si el jurat en cap Francesc de Cartellà pot tenir un 
salari de dues-centes lliures mensuals o només de cent seixanta —finalment s’imposarà la xifra 
més baixa. Per la seva banda, l’escrivà de la cort reial Narcís Fàbrega té assignada una 
retribució molt menor, de vuitanta lliures mensuals. Un i altre reben igualment diners per 
millorar el vestuari propi i de criats i/o acompanyants —despeses de representació. 
150. Resulten indicatives d’aquesta rivalitat —que, tot s’ha de dir, no li treu la son a Barcelona— 
cartes com les d’AHCB, VI-77, fol. 183 (31.VIII.1617), fol. 190 (9.IX), fol. 192 (16.IX), etc. Totes 
elles van adreçades a Joan Arolas. El conseller en cap barceloní té rebudes directrius 
claríssimes de desprestigiar les pretensions de la ciutat de l’Onyar: “[Explicarà] en cas convinga 
que [els gironins] tot ho fan per sos propris interessos y codícia de guanyar ab las monedas ab 
aquesta stretor y falta, perquè en assò fan grans ganàntias.” (fol. 183v). De fet la dramàtica 
situació que Barcelona volia presentar al rei era que a Catalunya no circulava ni una sola peça 
de plata, només els cobdiciosos gironins en conservaven a la seva taula de comuns dipòsits: “y 
si alguna summa d’ella (i. e. de plata) ha quedado será en Gerona, porque como aquella ciudad 
alcançó de su magestad un privilegio para fabricar grande summa de moneda de bellón han-se 
sustentado con él hasta agora, y la tabla ha ahorrado la plata lo que ha podido, la qual no sale 
de la dicha tabla ni en alguna manera puede entretener el común comercio de Cataluña”. (fol. 
178r, extret de les rèpliques referides supra). 
151. Això, no obstant que a la cort està ben arrelada la idea de la raó d’Estat com a fonament 
per a una legitimitat política no legalista, a través del concepte de necessitat superior. Permet 
apreciar-ho J. P. RUBIÉS, Don Francisco de Gilabert i la idea del govern mixt: fortuna i 
prudència del constitucionalisme català dels segles XVI i XVII, en “Pedralbes” 16 (1996), p. 97-
132, esp. p. 117 i s.  
152. J. BOTET i SISÓ, Les monedes catalanes cit., vol. III, p. 510-512 (apèndix CII-B). S'hi 
troben transcrites les instruccions que el rei donà al duc d'Alburquerque el 23.X.1617 per posar 
ordre a la situació monetària a Catalunya. És eloqüent de la celeritat amb què es tramiten i de 
l’interès per satisfer Barcelona la consulta del Consell Suprem de la Corona d’Aragó de 18.X-
22.XI.1617 a ACA, CA, lligall 271, ítem 60.  
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El duc d’Alburquerque, aleshores virrei de Catalunya153, assumeix les directrius 

del monarca i el febrer de 1618 ordena un retorn del ducat d'or a la província —

amb tres variants, el trentí (valorat oficialment en seixanta-sis sous), el mig 

trentí i el terç de trentí— per substituir els escuts. Barcelona serà el focus des 

d'on irradiaran aquests mitjans de pagament. Per garantir l'èxit de la preuada 

moneda s’estipula l'obligatorietat de prendre-la sense excepcions. L’objectiu és 

clar: Que aflori or en els mercats del Principat, i no només per a transaccions 

comercials de gran envergadura154. 

 

Les mesures de redreçament macroeconòmic dictades pel lloctinent general es 

publiquen a Girona el 13 de març d'aquell 1618155. No hi són gens ben 

acollides, ans tot el contrari —ja abans de ser conegudes havien aixecat tot 

tipus de rumors i de gabinets de crisi156. Per què? Oficialment perquè la taula 

de comuns dipòsits gironina no ha rebut mai dipòsits en or i tem que li'n 

sobrevinguin conseqüències negatives157. Sia o no aquesta la raó de fons, la 

ciutat de l’Onyar endega diferents accions, judicials i extrajudicials, per 

aconseguir un sobreseïment de l’execució de les crides virregnals —anticipem 

al lector que tots els esforços en aquesta direcció seran en va. En un primer 

moment s’ocupen d’aquestes gestions el noble Francesc de Cartellà i l'escrivà 

Narcís Fàbrega158. L'única cosa que aconseguiran és que el duc 

d’Alburquerque s'estudiï amb un deteniment especial, juntament amb el Reial 

Consell de Catalunya, el cas de la localitat que representen. És a dir, que es 

                                                 
153. Una vegada més remetem de forma genèrica a J. REGLÀ, Els virreis de Catalunya cit., p. 
128-130, per contextualitzar els tres anys de govern de Francisco Fernández de la Cueva —R. 
PÉREZ BUSTAMANTE, Virreialització i castellanització cit., p. 80— al Principat.   
154. ACA, Cancelleria, registres, vol. 5274, fol. 274r-275r. Aquestes crides foren publicades el 26 
de febrer del 1618. Les transcrivim en apèndix al final del present capítol.  
155. Així ho indica AMGI, MAM 221, fol. 30v-31v, acta de la reunió celebrada el 14.III.1618 entre 
els jurats i els adjunts de la taula de comuns dipòsits municipal. 
156. Ibidem, fol. 24, quart punt de la proposició llegida al Consell General de 5.III.1618. S'hi 
mencionen unes crides de redreçament monetari que s'han publicat a Barcelona. Ibidem, fol. 
30r, el 12.III.1628 aprenem que la ciutat ja s'ha reunit amb el capítol de la Seu sobre la qüestió; 
ambdues institucions han resolt celebrar una ronda de sessions de treball ad hoc.  
157. Aquest és l’argument formal que els dirigents de Girona hauran esgrimit per justificar la 
seva oposició a les crides del 26 de febrer, AMGI, MAM 221, fol. 34-35r —instruccions que els 
jurats i els adjunts de la taula lliuren el 16.III.1618 als comissaris designats per parlamentar 
amb el duc d’Alburquerque sobre les mesures de redreçament monetari.   
158. Ells són els delegats de la ciutat de l’Onyar apuntats a la nota precedent. 
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dediqui una atenció particularitzada —i de passada una suau reprimenda— a 

Girona:  

 
“[El redreçament d’ordre monetari s'ha adoptat] ab tanta discutió y madur acort, tenint sols 

la mira al benefici públich y comú d’esta província y poblats en ella y al reparo de tants 

danys y mals que la tenian opprimida y cada dia anavan crexent, com és públich y notori, 

precehint orde de sa magestat, despachat per son Consell Supremo de Aragó, y feta 

aprés resolució en les tres sales d’esta Real Audièntia (...) [per això] fóra estat més just 

haver obehit encontinent (i. e. immediatament) sens voler-vos singularisar. Ab tot, per a 

major justificatió, havem manat altra vegada juntar les tres sales y, de nou tractat y conferit 

en elles lo negoci, legint los papers y cartes (...) ha paregut que ninguna cosa de les 

deduhides y representades és rellevant ni·s pot ni deu admètrer per a dexar de executar 

una resolució tant necessària y precisa per a la conservació d’esta província.159” 

 

Malgrat la fermesa i el to amonestador d'aquesta resposta —“fóra estat més 

just haver obehit encontinent sens voler-vos singularisar”—, els dirigents 

gironins seguiran pressionant l'administració virregnal catalana. Encomanaran 

als seus advocats aconductats a Barcelona, Joan Pere Fontanella i Pere Boix, 

que explorin totes les vies possibles per impugnar les crides d'Alburquerque160. 

Ni l'un ni l'altre no podran fer que s’hi modifiqui ni una sola coma. L'entorn del 

lloctinent general referirà amb cofoisme als juristes que arreu de Catalunya el 

comerç està responent positivament a la injecció d'or als mercats i que, per 

tant, no hi haurà excepcions en l'aplicació de les discutides directrius del mes 

de febrer. Sentim-ho tot plegat de la boca del propi Fontanella: 

  
“En ésser arribat lo síndic de aquexa ciutat [h]avem tornat continuar les informasions 

d’estos senyors del Concell que abans de fèries [h]avíam començat per a què almanco per 

la taula nos admetessen la pretentió, y no [h]y ha [h]agut remey, sinó que vuy nos han 

desenganyats que se [h]avia presa resolusió ab totes les tres sales que no se’ns podia 

concedir lo que demanàvem, y·ns han donat dos o tres rahons, o nosaltres les [h]avem 

col·legides del que·ls [h]avem oÿt informant-los. La una és ésser negoci consultat y tractat 

y acordat en la cort; l’altre ésser negoci de la ciutat de Barcelona y acordat també ab ella; 
                                                 
159. AMGI, MAM 221, post fol. 39, carta de 29.III.1618 del duc d'Alburquerque als jurats 
gironins. Vegeu-la transcrita íntegrament a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de 
Girona cit., p. 1271-1272 (doc. 936). 
160. Tenim constància que els seus esforços foren recompensats a través de AMGI, MAM 221, 
fol. 41r (18.IV.1618) i fol. 48 (7.V.1618).  
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y la tercera, que ha donat garrot al negoci, y de què apar que assí los que han tingut les 

mans en estes crides y les han aconcellades estan molt joyosos, és que diuen que tenen 

noves de tota Cathalunya que ha resaxit admirablement per totes les parts de Cathalunya 

y va resaxint beníssim, que tothom pren l’or de bona gana y va bé lo comerç, y·s troba tot 

lo que·s pot desijar en qualsevol plasses, lo que no·s fehia abans, y ateses estes coses 

diuen no poden mudar de parer. També·ns deyen seria fer un exemplar nou que després 

los tornaria cadaldia a la cara, que de crides que fa lo Concell per la bona administratió de 

la cosa pública se admetés querela, recors, o supplicació, que may s’és fet. Assò és lo 

que en effecte ha passat, ha·ns pesat no haja resaxit millor per lo que desijam donar gust 

y contento a aquexa ciutat, però ni nostres forçes han pogut més ni la qualitat del negoci 

[h]a donat lloc a més.161” 

 
Tot plegat condueix a què Girona s'hagi d'acabar acomodant a la nova situació 

generada per les crides virregnals. A principis de juny els jurats i els adjunts del 

redreç de la ciutat ordenen que a la taula municipal es compleixin els mandats 

del duc d'Alburquerque162. Caldrà portar separadament els comptes en or i en 

plata, etc. La ciutat de l’Onyar ha optat per rendir-se. Ara bé, mentrestant ha fet 

créixer, de ben segur, la seva reputació de municipi poc dòcil en qüestions 

monetàries. Ja sabem que tard o d’hora aquesta reputació li suposarà una 

feixuga càrrega.  

 

Una vegada presentat aquest context, tornem a interessar-nos per com 

evoluciona Girona en relació al seu numerari local163. El 25 d'agost de 1618 els 

jurats i l'onzena dels menuts fan un pas endavant en la seva ofensiva per retirar 

la controvertida moneda de coure del mercat local. Resolen que les peces que 

ja han estat recollides i comptades siguin desades, i plantegen la possibilitat de 

fer proves amb algunes d’elles per saber quanta plata se'n podria extreure si es 

fonessin164. El dia successiu es celebra un Consell General de la ciutat per 

tractar principalment sobre aquesta qüestió. L'assemblea acull favorablement la 

idea de les proves; això sí, demana que es facin amb moderació, que es 
                                                 
161. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 30.IV.1618 de Joan Pere 
Fontanella, subscrita per Pere Boix, als jurats de Girona. 
162. AMGI, MAM 221, fol. 56 (6.VI.1618).  
163. Advertim el lector que disposa de poc temps que M. CRUSAFONT presenta breument a La 
moneda catalana local cit., p. 168, una versió simplificada de l’itinerari que estem resseguint en 
detall i que completarem en les pàgines successives.  
164. AMGI, MAM 221, fol. 85v.  
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sacrifiquin les monedes imprescindibles i prou165. Joaquim Margarit i de 

Reguer, l'home comissionat per encarregar i supervisar els assaigs a 

Barcelona, no transmet massa bones impressions sobre els resultats 

d’aquests166. Les persones que fan gestions similars en d'altres indrets, 

versemblantment a Gènova, a Perpinyà, en algun lloc de França i a Madrid, no 

tenen pas millors notícies per als jurats167. La baixíssima llei de plata que tenen 

els menuts gironins fa que ningú no estigui disposat a pagar-ne un preu 

mínimament satisfactori per a la ciutat. Les ofertes dels potencials compradors 

entren en una forquilla que va dels sis als set sous i mig per cada marc de 

menuts168. Mentre Girona no deixi de sobrevalorar sa moneda local —estima 

cada marc en vint-i-cinc o vint-i-sis sous169— no hi haurà acord que valgui! 

 

A mitjan maig 1619 els jurats que porten quatre mesos dirigint els afers 

municipals proposen una sortida novedosa al problema que els seus 

predecessors no han pogut solventar: que sigui la mateixa ciutat de Girona qui 

faci fondre els desprestigiats menuts i, a partir d'ells, faci fabricar una moneda 

més carregada de plata i més ajustada al preu que el mercat està disposat a 

reconèixer-los:    

 
"Perquè dits menuts correguessan millor, [caldria que] se foneran part de aquells y·s 

tornassen de nou fer y fabricar, fahent-los maiors y més avanteiats dels que vuy són, en 

manera que, de cada march, com antes se treyan vint-y-sis sous, ara ne traguessen sols 

                                                 
165. Ibidem, fol. 86v-87r, primer punt de l'ordre del dia que els jurats sotmeten a consideració del 
Consell General de 26.VIII.1618. 
166. AMGI, Correspondència amb Barcelona, cartes de 20.IX.1618 i 11.X.1618 de Margarit als 
jurats. 
167. Tenim informacions indirectes i ulteriors d’aquests altres assaigs a AMGI, MAM 222, fol. 40r 
(primer aspecte tractat al Consell General de 17.IV.1619) —“[A Gènova] han trobat que sols 
resixirian per quiascun march de menuts, que són vint-y-sis sous poch més o manco cada 
march, set sous y quatre fins en set sous y mig"—, ibidem, fol. 67v (acta del Consell General de 
9.VIII.1619) i a MAM 224, fol. 23r (fragment de les instruccions donades a Miquel Vives el 
13.II.1621, vegeu infra). El testament dels jurats de 1618 —AMGI, I.1.3.1.1 cit.— identifica el 
mercader Joan Clapés com a contacte per a les proves de Gènova —àdhuc comitent?—, i 
Narcís Llaudes per a les de França. 
168. El marc, ja mencionat diverses vegades, era una unitat de pes d’origen medieval que servia 
com a base per a la talla de monedes. 
169. Hem extret aquestes valoracions dels documents citats suara. 
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vint sous, que fent-se axí se entén que·s pendrian a molt aplauso de tothom y seria 

occasió que lo comers se augmentaria tant en esta ciutat com fora d'ella"170. 

 

El Consell General no es veu amb el coratge suficient per afrontar aquesta 

nova aventura i rebutja el suggeriment dels edils171. Aquests deixen la qüestió 

aparcada; els explotarà a les mans en qüestió de dos mesos. I és que el 15 de 

juny ells i la comissió sobre afers monetaris han d'assumir que no han 

aconseguit una quantitat suficient de plata per rescabalar tots els ciutadans que 

l’any 1617 havien lliurat els seus menuts a la taula de comuns dipòsits; en 

conseqüència, cal retornar-los, amb un 5% d'interès, la moneda de coure 

retirada de la circulació —als que la rebutgin se'ls pagarà amb plata tal i com 

estava previst; ara bé, hauran d'assumir l'interès del canvi172. Aquesta 

resolució, que comporta fer una nova injecció de menuts al mercat gironí, 

reflecteix clarament la impotència dels dirigents municipals per posar terme als 

maldecaps monetaris de la ciutat. La nova posada en circulació es perllongarà 

fins a mitjan agost173, moment en què, en un ambient de greu desànim174, es 

tornarà a posar fre a les peces de coure i es plantejarà la possibilitat de tornar a 

provar sort amb les propostes que fins al moment havien fracassat: a) Les 

                                                 
170. AMGI, MAM 222, fol. 39v-40r, primer punt de l'ordre del dia del Consell General de 
17.IV.1619.  
171. Ibidem, fol. 40v.  
172. Ibidem, fol. 49[bis]v-50r, resolució de 15.VI.1619 dels jurats i la comissió sobre els menuts: 
"Desliberen y ordenen que sian restituïdas, a les personas qui dexaren en lo any mil sis-cents y 
deset menuts a dits senyors jurats y onzena per recondir aquells, las quantitats se'ls deu, y 
attès se haurà de restituir plata y dita ciutat no·n té, se'ls sia girat ab menuts, pagant-los un sou 
per lliura per lo interès de aquells, y si no·ls volen, donen potestat a dits senyors jurats que 
pugan fer cambiar a sou per lliura totas las quantitats seran necessàrias per fer dita restitució 
de menuts."   
173. El 18.VI.1619 els jurats i la comissió sobre la taula de canvi municipal deliberen que els 
salaris dels oficials de la taula es paguin d'aleshores ençà en menuts —ibidem, fol. 52v—; el 
Consell General celebrat el 9.VIII.1619 ordena que només es puguin treure menuts de la taula 
per pagar les obres que es fan a la casa de la moneda —ibidem, fol. 68v.  
174. Vegeu la desesperació amb què els jurats gironins s’adrecen al Consell General de 
9.VIII.1619 referit en la nota precedent; ibidem, fol. 67v, quart punt de la proposició de 
l’assemblea: “Ja saben vostres mercès y estan enterats dels grans danys ha rebut y reb esta 
ciutat ab los menuts per ella fabricats, que per ser tants y notoris <h>a tothom y per haver-ho 
altre vegada ja representat a vostres mercès los dexam de exprimir-los, y com sia cosa certa y 
averiguada que si no s’[h]i done y cerque remey convenient en benefici de dita ciutat vindrà ella 
a total perdissió y ruhina, en manera que quant se volrà remediar no·s trobaran camins alguns 
per ser mal contínuo y que la vindrà a acabar y consumir del tot...” L’al·locució dels edils acaba 
amb una crida al Consell General perquè resolgui quelcom en ferm sobre les persistents 
dificultats monetàries "que tant importan per la restauració de la república”. Les cursives de la 
transcripció són de la nostra responsabilitat. 
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negociacions amb els consellers de Barcelona perquè comprin els menuts 

gironins resultaran decebedores175; b) la idea de la refosa autònoma de les 

peces per encunyar una moneda de major valor intrínsec serà novament 

tombada176. La consigna torna a ser la d'esperar i, mentrestant, reprendre amb 

la màxima diligència i rigor la retirada de menuts del carrer i el seu desatge177.  

 

L’execució material d’aquest programa correspondrà de fet als jurats que 

accedeixen al càrrec el primer de gener de 1620 —són Joan Miquel Savarrès, 

Francesc de Cartellà, Rafel Amat i Magí Solà; a Cartellà ja el sabem 

particularment sensible envers les dificultats econòmiques de Girona. En ells 

apreciem una determinació ferma de posar remei als problemes del numerari 

local. A aquesta determinació li donen una forma concreta el mateix mes de 

gener, el dia 21 per ser més exactes. Tracen un pla global que consta de les 

següents mesures coordinades: a) s’ofereix una taxa de conversió 

raonablement econòmica als que desitjaran bescanviar la moneda de coure per 

plata a la taula municipal; b) s’obliga els deutors de la ciutat a satisfer amb 

celeritat els seus impagats —són quantitats que en el seu moment s'havien 

pactat amb menuts—; c) es permet que al municipi se li liquidin amb menuts els 

deutes contrets amb plata; el canvi de mitjà de pagament només tindrà un 

recàrrec del 5%; d) en la situació suara referida, desapareix el recàrrec del 5% 

                                                 
175. El 13.VIII.1619 els jurats i la comissió sobre els menuts resolen que Galceran de Llupià 
s'encarregui de "veure y saber, ab sos medis, secretament, si los senyors consellers de 
Barcelona volrian entendre en comprar alguna summa dels menuts fabricats per esta ciutat, y 
lo que·n volrian ells donar per quiscun march, y ab quina moneda entendrian pagar" —ibidem, 
fol. 73v-74r. Al Consell General de 11.IX.1619 —ibidem, fol. 82v— es posa de manifest que 
Barcelona només està disposada a pagar uns set sous per cada marc de menuts, un tracte que 
a Girona segueix semblant-li insuficient, vegeu supra.  
176. El Consell General suara esmentat resol "que no·s fonen dits menuts, sinó que·s 
recondescan aquells de la millor manera que·s puga", ibidem, fol. 82v.  
177. D'acord amb aquesta consigna, ja apuntada pel Consell General de 11.IX.1619, el 30.X els 
jurats i la comissió sobre afers monetaris resolen amb fermesa "que d'esta hora al devant no·s 
pugan traure ninguns menuts de la taula dels comuns depòsits de dita ciutat (…) y que de 
prompte se recondescan tots los menuts que deuran a dita ciutat per qualsevols causas y 
rahons, prohibint al secretari de dita ciutat que no puga fer pòlissas de pagaments de menuts, 
si no és tantsolament dels censals que lo clavari de las imposicions de dita ciutat ha acostumat 
y acostuma de pagar tots anys ab menuts, encara que dits senyors jurats ni qualsevol adiuntió 
de las ditas adiunctions de dita ciutat la [h]y ordenassen, ni lo administrador de dita taula qui 
vuy és y per temps serà no pugue pagar ab menuts a ninguna persona, si no són ditas 
pensions de censals vellas y lo diner serà necessari per acabar de fer las obras de la casa de 
la fàbrica sisena dels menuts de dita ciutat, y assò sots pena tant al secretari com al dit 
administrador de dits officis." AMGI, MAM 222, fol. 93. 
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si el deutor paga amb un mes d’antel·lació respecte la data estipulada; e) 

s’acorda que tots els pagaments i deutes que la ciutat haurà d'afrontar es facin 

amb plata i no pas amb menuts —sense aquest darrer apartat les quatre 

mesures precedents servirien per a ben poca cosa178. 

 

IV.3.2.4. L’assoliment de l’estabilitat monetària alimenta l’esperança del nou 

endeutament 

 

Aquesta vegada sí, l’ofensiva dels edils per retirar menuts del mercat i injectar-

hi plata tindrà èxit. Ens en dóna testimoni l’expert Joaquim Margarit de Reguer 

en una carta impagable que escriu als jurats a mitjan juliol de 1620. A través de 

les paraules del noble imaginem aquests jurats orgullosos i alhora desorientats: 

orgullosos, satisfets, per l’objectiu que han assolit, pel munt de moneda local 

que tenen recollida; desorientats perquè, una vegada més, no tenen la més 

mínima idea de quina sortida donar-li. Els dirigents gironins han optat per no 

buscar compradors per al desprestigiat numerari de coure; estan resolts a 

esperar; esperaran el temps que calgui fins que baixi del cel un comprador 

digne per als menuts. A Joaquim Margarit l’exaspera aquesta actitud: sap que 

el pas del temps no revaloritzarà pas les peces i és conscient que a la ciutat, 

per damunt de tot, li convé liquiditat de forma immediata. Vegem com es 

serveix d’un estil de diagnòstic mèdic per intentar persuadir els edils de què 

reorientin llur política: “convé an aqueixa terra sangrar-la de l’humor per lo qual 

vehem està tan corrumput lo subjecte (...) serà de inportància per a esta cura”; 

                                                 
178. AMGI, MAM 223, fol. 18 (21.I.1620): "[Els jurats i els adjunts de la taula] deslliberen y 
ordenen que, attès al present corren molts menuts fets en la seca de la present ciutat, la 
abundància dels quals és causa no corre plata, que qualsevol persona que aportarà menuts a 
la taula de la present ciutat per a cambiar ab plata fabricats a la seca de la present ciutat, que 
donant la tal persona qui aportarà los tals menuts per a cambiar un sou per lliura que li sia 
donada plata per dits menuts, y que d’esta hora al devant fassan pagar los debitors qui deuen a 
la present ciutat lo que deuen la qual delliberació se fa a fi y effecte de què los tals menuts sien 
recondits. E més deslliberen y ordenen que los qui deuen quantitats ab plata a la present ciutat 
pugan pagar dita quantitat ab menuts, donant a dita ciutat un sou per lliura, e més que tots los 
qui deuen plata a la dita ciutat y volran pagar un mes abans que no sie exida la paga pugan 
pagar ab menuts lo que hauran de pagar ab plata, y axò sens haver de pagar ningun interès, e 
més que no pugan pagar ni fer pagar ningun deute ni salari de la present ciutat ab menuts. E 
més desliberen y ordenen que los senyors jurats y adjuncts del redrès giren y fassan bones als 
dits senyors jurats quatre mília lliures de moneda de plata a fi y effecte de poder effectuar lo alt 
deslliberat y ordenat.” 
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aquest Margarit és un home hàbil, sap amanir les seves reflexions amb unes 

bones dosis de sentit dramàtic; vegem-lo també evocant, com si d’un 

advertiment es tractés, la crisi monetària viscuda al Rosselló a principis del 

segle179. Sens dubte apunta els dards allà on poden fer més mal:  

 
"Dos dias [h]aurà que Joan Pau Cànovas me digué que si la ciutat de Gerona volia fer venda 

dels menuts, que de Madrid li escrivian sabés la resolució última en quant los donaria lo 

march, y que li fes pler escriure-ho a vostres magnificències, y axí, per parer-me convé an 

aqueixa terra sangrar-la de l’humor per lo qual vehem està tan corrumput lo subjecte, y 

perquè lo que oferexen seria diner de contans y se'l ne porian aportar en aquexa taula, ab 

què se porian fer més luÿcions, com he oït a dir als de la adjunció de la dita taula, y que per 

ventura sant Narcís beneventurat [h]a portat aquexa occasió perquè la ciutat se’n valgués, 

m’[h]a paregut, no obstant que la ciutat tinga feta resolució de no vèndrer-ho, en representar-

los-ho, parent-me no acertan los qui·s fian de tan llargas esperansas com que algun dia se 

vaha aquexa moneda, però són tan insertas que lo cert és no [h]u veuran nostros besnéts, y 

pus són vehins de Roselló, y no [h]a tants anys que, reduint la moneda a la mitat, per ont 

venia a ser més bona que may, los paregué rehixiria si no·n tallavan grandíssima suma, 

parent-los que la abundància era lo que més ofenia, pus en matèria de or [h]avem vist no·l 

volia la gent en temps que valia lo dobló vint-i-quatre, y en matèria de plata tinch yo memòria 

que las pesas de quatre y de vuit no se'n feya cas, y que més s'estimava la gent reals 

catalans, y assò feya la abundància, luego l'ascasesa, serà de inportància per a esta cura, 

no obstant que no [é]s or ni plata sinó escòria la de Gerona, y tan ruinment feta qu·és 

inposible que per ningun temps puga la gent aderir-se a pèndrer tant gran farfavalla, ab tanta 

rahó aborrida de totom, y no dich estas rahons per via de parer, perquè yo·l tinch molt ruhí y 

no·l sabria donar sinó mal an aquexa ciutat, però la intensió és de la millor que [h]a tinguda 

ningú dels que són entrats en aqueixa casa, y lo desig que prospere Gerona m'[h]a obligat a 

fer esta carta per a saber si·s determinan a vèndrer-ho, y la cantitat y resolutament a quin 

preu, que hòmens pràtichs m'[h]an dit que és inposible ne pugan donar a més de sis sous 

fins en sis y mig, que a set sous no és posible pugan arribar-hi, perquè ells hi [h]an de 

guanyar, que a no guanyar-hi no vindrian de tant luny a sercar-ho. Vostres magnificències se 

serviran tornar-me resposta de manera que per la estafeta de disapte que ve en vuyt dias 

puga Cànoves respóndrer a Madrid la resolució"180.  

 
 

                                                 
179. M. CRUSAFONT, La moneda catalana local cit., p. 229.  
180. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 13.VII.1620 de Joaquim Margarit i 
de Reguer als jurats de Girona. A l’apartat II.6.3.3, tot parlant de les galeres del General de 
Catalunya de vida efímera al primer quart del segle XVII, identifiquem la teranyina d’interessos 
financers de Joan Pau Cànovas. 
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Per al nostre propòsit no ens cal entrar en detall en el duríssim parer de 

Margarit. De les seves línies ens quedem amb la idea de què a mitjan 1620 

Girona ha consumat d’una forma relativament satisfactòria el procés de retirada 

de la circulació dels seus menuts. No ha estat senzill, hi ha hagut avenços, 

vacil·lacions i retrocessos; el problema, però, sembla solucionat —o almenys 

estabilitzat. Dit això, podem recuperar el discurs allà on l’havíem deixat moltes 

pàgines enrera: En les reticències expressades per l’aparell virregnal als homes 

que pretenen impetrar una llicència d’endeutament per a la ciutat de l’Onyar en 

les millors condicions possibles. Aquestes reticències, recordem-ho, es 

formulen al nostre ben conegut Joaquim Margarit i a Miquel Vives durant 

l’hivern del 1621. 

 

Els alts oficials del govern reial a Catalunya tenen motius sobrers per voler 

restringir les maniobres financeres de Girona: saben que moltes de les peces 

de coure locals s’han desat, però també que aquestes no han estat destruïdes 

ni transformades; qui garanteix que no tornin a eixir de la taula municipal de 

comuns dipòsits181? A mitjan febrer del referit 1621 els dirigents gironins prenen 

consciència que mentre no responguin aquest interrogant no podran captar 

diners del mercat de crèdit. En conseqüència ofereixen al virrei i als seus 

ministres l’explicació que ja coneixem: desitjarien desempallegar-se del munt 

de moneda que tenen acumulat, però no ho faran fins que no trobin un 

comprador que en pagui un preu mitjanament satisfactori182. Demanen que 

                                                 
181. Joaquim Margarit de Reguer resumeix molt bé aquesta inquietud amb la següent frase que 
escriu el 10.II.1621 en una carta als jurats gironins: "No volan paraulas sinó obras". AMGI, 
Correspondència amb Barcelona, lligall 1. 
182. AMGI, MAM 224, fol. 23, instruccions lliurades pels jurats i l’adjunció de privilegis al seu 
comissionat Miquel Vives el 13.II.1621: “També representarà a sa excel·lència, acerca la carta 
que·ns té enviada de 9 del corrent sobre lo assiento dels menuts que esta ciutat té fabricats, 
còpia de la qual també se lliura a sa mercè, la gana y desig que ha tingut y té esta ciutat de què 
se prengue sobre d’ells lo millor expedient que sie possible, y que·s són fetas per en assò 
moltas diligèntias axí en la cort del rey nostre senyor com en Barcelona, França y en Gènova 
per vèurer si·s trobarian compradors per aquells, y que·s trobaven alguns que·ls volien 
comprar, però ere ab molt gran aventatge y ganàntia llur, perquè no·n volian donar sinó sis 
sous fins en sis sous y mig per quiscun march de menuts, valent aquell vint y sinch o vint-y-sis 
sous cada <h>u, lo que ere notablíssima pèrdua y dany per dita ciutat, perquè de vuytanta o 
noranta mília lliuras de menuts, venent-los a dita rahó, foren rehexidas en benefici de dita ciutat 
sols algunas setze o desset mília lliuras, les quals no eren bestantes per poder-la redimir, de 
hont se seguia que havent-ne tant pocha utilitat restavan totas las administrations de ella 
impossibilitades y aniquilades per a sempre, y may alçeran lo cap (...). Fent-se dita venda de 
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se’ls valorin els resultats ja obtinguts183 i se’ls faci un vot de confiança per 

consumar l’operació d’una forma adient; només així s’evitarà la ruïna total de la 

ciutat.  

 

Per a les institucions virregnals només hi ha una manera de saber amb precisió 

si els dirigents de Girona sobreestimen la seva controvertida moneda de coure 

—en cas que fos així se’ls pressionaria perquè es deixessin de romanços i la 

venguessin amb celeritat—: cal sotmetre-la a un assaig oficial. Margarit, 

primerament, i després Vives sol·liciten reiteradament als seus mandants que 

els enviïn uns exemplars de menuts batuts a Girona184. La petició tarda força a 

ser acollida185. Versemblantment aquesta trigança es deu a què no hi havia cap 

prova al món —els jurats ho devien saber prou bé— que pogués salvar l'honor 

d'una moneda tan desprestigiada; recordem que el propi Joaquim Margarit 

l’havia qualificada de “escòria (...) y tan ruïnment feta qu·és inposible que per 

ningun temps puga la gent aderir-se a pèndrer tant gran farfavalla ab tanta rahó 

aborrida de totom”186! 

 

Desconeixem els resultats que donarà l’assaig que ens ocupa. Sí sabem i 

volem manifestar, en canvi, que a la pràctica aquest potser no resultarà 

determinant per al final de la nostra història. Si aquesta arribarà a bon port serà 

gràcies a la valuosa complicitat —i sobretot a l’interès directe— d’un alt oficial 

regi —ho veurem tot seguit. Tan bon punt aquest entri en escena, les proves i 

els menuts passaran a un segon pla. Igualment es convertiran en 

                                                                                                                                               
dits menuts a tant tènua preu se seguia que en lloch de augmentar dita ciutat vindria a més 
prostrar-se y llevar-li las pocas forças que encara vuy en dia té”. Les cursives, dramàtiques, són 
de la nostra responsabilitat. 
183. Ibidem, fol. 23v: Tal i com estan els menuts “no fan dany algú perquè apenas no corren, de 
hont se segueix que dita ciutat cobra los preus dels arrendaments de les rendes y emoluments 
ab moneda de plata y pot pagar millor los càrrechs que fa que no feya antes corrent dits 
menuts...”.  
184. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 11.II.1621 de Joaquim Margarit, i 
missives de 19.II i de 3.III.1621 de Miquel Vives als jurats de Girona.  
185. AMGI, MAM 224, fol. 28v (28.II.1621), deliberació dels jurats i l'onzena dels menuts 
autoritzant l'enviament de quaranta marcs —equivalents a cinquanta-una lliures— de la 
controvertida moneda a Barcelona. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 
3.III.1621 on Miquel Vives manifesta als jurats que les monedes han arribat i que al virrei li 
semblen suficients per fer les proves previstes. 
186. Vegeu supra.  
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“anècdòtiques” altres actuacions financeres per les quals Girona era blasmada. 

Per exemple, l’insultant rumor que Miquel Vives havia sentit de què el seu 

municipi hauria pres diner a canvi a la Llotja de Barcelona —és a dir, hauria 

donat joc a argúcies financeres merament especulatives que uns oligopolis 

barcelonins practicaven des d’almenys la segona meitat del segle XVI amb 

subrepció i sovint en frau fiscal187. Rumors ofensius com aquest sens dubte 

havien contribuït a minar la reputació de Girona i a perjudicar encara més les 

seves pretensions d’endeutar-se:  

 
“No me·n spanto [que ens imposin tantes restriccions], vista la desreputatió gran en què 

[e]stà tinguda exa ciutat comunament per tota Barcelona per [h]aver pres diner a canbi a esta 

Llotja, com ce diu púbblicament, y no ha faltat, damanant si volian dexar diner a la ciutat, qui 

me [h]a respost si·l volia a canbi. Tinc-li dit lo que sa resposta maraxia.188” 
 

Fins ací hem referit a bastament les vicissituds monetàries protagonitzades per 

Girona en un context macroeconòmic desfavorable durant les dues primeres 

dècades del segle XVII. Hem vist com la conjunció de molt diversos elements 

ha anat alimentant un estat d’opinió que dificulta que la ciutat de l’Onyar pugui 

vendre nous censals. Ara bé, hi ha un altre obstacle, aquest completament 

extern, a les aspiracions financeres del nostre municipi: El temor dels virreis de 

Catalunya de què l'aparell central de la monarquia els torni a retirar la facultat 

per concedir llicències d'endeutament.  

 

L'excessiva disponibilitat de crèdit que el marquès d'Almazán havia concedit a 

Girona —i segurament a d'altres municipis— durant el seu virregnat ha 

provocat que Madrid retirés durant uns anys als seus successors la facultat 

d'autoritzar endeutaments. Les cartes de Fontanella ja ens ho han fet sospitar, 

oi? Miquel Vives ho confirma:  

 

                                                 
187. B. HERNÁNDEZ, Hombres de negocios y finanzas públicas en la Cataluña de Felipe II, en 
“Revista de Historia Económica” XV:1 (1997), p. 51-86, esp. p. 62 i 64 i s. 
188. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 23.III.1621 de Miquel Vives als 
jurats de Girona, fol. [1]r.  
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"L'[h]an acegurat [a Miquel Vives] que la causa perquè [h]avian llavada la facultat als 

vireys de donar samblants llicèntias fonch lo [h]aver-la concedida per cis anys a exa ciutat 

lo marquès de Almaçán"189  

 

Una vegada recuperada aquesta parcel·la de poder, cal utilitzar-la amb mesura. 

És comprensible que, per no tornar-la a perdre —cosa mai evitable del tot190—, 

els serveis financers de la monarquia a Catalunya impel·leixin la ciutat tant a 

fixar la quantitat per la qual es vol endeutar com, sobretot, a justificar les 

causes que l’aboquen a la via del crèdit191. Més endavant li demanaran també 

una identificació dels seus potencials prestadors192. 

 

IV.3.2.5. Girona modifica la seva estratègia amb pragmatisme i aconsegueix, 

amb límits, l’anhelada nova llicència per endeutar-se 

 

Al llarg dels mesos de gener i febrer del 1621, els jurats i l’adjunció de privilegis 

de Girona s’havien mantingut ferms en la seva aspiració: obtenir una llicència 

perquè el municipi es pogués endeutar a pler perpètuament o, com a mínim, 

durant un temps determinat. A principis de març, malgrat les reiterades 

galletades d’aigua freda rebudes pels seus negociadors, mantenen llurs 

pretensions inalterades. No volen ni sentir a parlar d’un possible permís 

                                                 
189. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 3.III.1621 de Miquel Vives als 
jurats de Girona, fol. [1]r. Vives s'expressarà en un sentit similar ibidem el 20.III.1621: "No·s 
troba exemplar [de llicència] sinó sols lo del marquès de Almassan, ab lo qual sa excel·lència 
no [e]stà bé per cer cossa del marquès". 
190. Sense anar massa lluny, veiem com el duc de Sogorb i de Cardona torna a ser privat de la 
competència en qüestió en les instruccions que li adreça Felip III (IV) a Madrid el 2.X.1630, 
ACA, Cancelleria, Varia, vol. 332, apartat 69è. Ja hem versat sobre la discutida variabilitat dels 
àmbits competencials dels virreis catalans als subcapítols II.8.3 i IV.1.3. 
191. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, cartes de 3.III i de 11.III.1621 de Miquel 
Vives als jurats de Girona. En la primera, el síndic explica que li ha respost al virrei que les 
sovintejades i imprevisibles inundacions fan pràcticament impossible fixar les quantitats que 
Girona necessita, i suggereix als jurats que apel·lin a una construcció de nous molins com a 
causa immediata del crèdit. Pel que fa als aiguats, al delegat gironí no li falta pas raó, a tenor 
d’experiències prou recents: per exemple els efectes de les pluges de la tardor de 1617, 
reflectits al MAM 220 —a Vic, on ocasionarien una devastació força superior, precisament 
donarien lloc a l’obertura d’una nova línia de crèdit, E. JUNYENT, L’aiguat de 1617 a Vic, en 
“Ausa” 85 (1997), p. 149-155. Certificaria la magnitud del diluvi i dels seus efectes inaudits J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 523.10: “Apud 
nos contigit de anno 1617 in magno diluvio aquarum, quod fuit in hac provincia, quale non 
meminerant se in ea vidisse, aut audivisse unquam qui tunc vivebant”. 
192. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 11.III.1621 cit.  
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condicionat sia en la quantitat del crèdit sia en el destí que es donaria als 

diners193. De sobte, però, deixen de mostrar-se inflexibles. A què respon aquest 

canvi d’actitud? Els dirigents gironins segurament assumeixen que s’han 

d’espavilar per pagar a Francesc de Cruïlles la major part del preu dels seus 

antics molins i dels drets sobre l’aigua del rec Monar. Cal aplicar un vernís de 

pragmatisme a la negociació amb l’aparell virregnal, i aquest vernís està a les 

mans de Miquel Vives. Vives sembla encarar els tractes del mes de març amb 

un gran encert. Després de sofrir llargues esperes194 i de practicar una política 

de passadissos tenaç195, aconsegueix vèncer les reticències del duc d’Alcalá i 

els seus oficials principals: ho fa recordant-los que quan el municipi s’obliga 

amb els seus creditors de fet s’estan obligant tots els ciutadans personalment i 

realment196. La carta que Vives juga millor, però, no és la de l’argumentació 

jurídica sinó la dels contactes personals: es guanya la confiança del regent la 

Tresoreria Reial del Principat, Francesc Bru, perquè presti a Girona unes deu o 

dotze mil lliures197 —Francesc de Cruïlles es posicionaria així just darrera d’ell 

com a censalista municipal, amb nou mil lliures i escaig198. Bru, que s’ha forjat 

                                                 
193. AMGI, MAM 224, fol. 28v-29r, acta de la reunió de 6.III.1621 dels jurats i la comissió de 
privilegis: “Attès que Miquel Vives (...), enviat en Barcelona per a obtenir llicèntia de sa 
excel·lèntia de poder manllevar dita ciutat a for de censal qualsevols quantita[t]s de diners, la 
qual fos duradora per cert temps comforme la concedí lo senyor marquès de Almaçán (...), ha 
scrit <h>a dits senyors jurats y adjuncts de dita adjunctió de privilegis que no la vol concedir sa 
excel·lèntia sinó per certa quantitat, narrant expressament y no in genere perquè han de servir 
los diners, y encara més vol que·s justifiquen les causes perquè se han de manllevar, y axí 
vehent y considerant dits senyors jurats y adjuncts que no estaria bé a dita ciutat acceptar-la en 
exa forma, per·ço deliberen y ordenen que se scrigue a dit Vives que per ara no la accepte si 
no és per cert temps, conforme té en orde ab las instructions li tenen donades y concedidas”. 
194. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 11.III.1621 de Vives als edils 
gironins: “He volgut seguir lo orda de vostres magnificències com tinc obbligatió, y axí só[c] 
anat a Pal·làtio a las tres passat mitxdia y he estat fins en est punt, que són las vuyt de la tarda, 
pranent pratièntia que los acessós de la Capitania General isquessan, que estaven enclossos 
ab sa excel·lència.”  
195. A fe que fins i tot els seus assessors i coneguts l’havien intentat convèncer que els seus 
esforços serien inútils, àdhuc li reportarien disgustos: Ibidem, “[Tots els meus valedors] me 
[h]an desenganyat que no acabria res de replicar a sa excel·lència, y no ha faltat qui m'[h]a dit 
me possava en lliberinto de oir alguna resposta passada".  
196. Ibidem, fol. [2]r: “[Li he transmès que] no ce [h]a de presumir que vullam cer tan voluntaris 
de possar nostras [h]aziendas en contingèntia ci no és per una ocassió molt precissa.”  
197. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 17.III.1621 de Miquel Vives als 
dirigents gironins, fol. [1]v-[2]r: Vives pressiona els edils perquè l’oferta de liquiditat de Francesc 
Bru sigui preferida a la de terceres persones; ho fa amb el següent argument: “Com és parsona 
avansada no saria tan mol·lesta y puntual com altras, y en ocassió que la ciutat no estigués 
a·comoda me puch prometra lo faria aguardar lo temps saria manaster.”   
198. A AMGI, MAM 224, fol. 167r, hi ha cosit un full amb el llistat o compte dels censals venuts 
per la ciutat de Girona a fi de comprar els molins de Francesc de Cruïlles. Els compradors 
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exercint com a banquer199, no té massa manies a l’hora de fer rendir la seva 

fortuna privada —sí és reticent, com hem vist, a eixugar els constants números 

vermells de la Tresoreria catalana. Tan bon punt comença a fer tractes amb 

Miquel Vives, el camí deixa de ser costerut per a la ciutat de l’Onyar200. El duc 

d'Alcalá, un home que havia estat titllat d'influenciable201 i que havia estat 

predisposat en contra de Girona pels seus col·laboradors i per diversos 

teòlegs202, acaba donant llum verda a una llicència d'endeutament per trenta o 

quaranta mil lliures —el crèdit il·limitat durant un temps precís queda així 

descartat definitivament203. Miquel Vives mantindrà el compromís en secret 

durant uns dies per evitar que algú pogués dissuadir el lloctinent general de 

                                                                                                                                               
resulten el propi Cruïlles, per valor de nou mil dues-centes vint lliures, Galceran de Cartellà, per 
dues-centes, el jurista Llàtzer Saconomina, per tres-centes, Rafel Cerdà, per mil cent lliures, 
Francesc Moler, per vuit-centes, i un clergue per cent.   
199. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo cit., p. 157, 288, 326 i 376, contextualitza la 
puixança econòmica de Jaume Bru i de son fill Francesc, personatges a cavall de Vic i 
Barcelona cabdals en el procés de transformació econòmica de la Catalunya de l’alta edat 
moderna, amb interessos que depassarien llargament les fronteres del Principat. 
200. En la citada carta de 17.III.1621 de Miquel Vives als jurats —AMGI, Correspondència amb 
Barcelona, lligall 1, fol. [1]r— se’ns presenta Bru intercedint davant del virrei i del regent la 
Cancelleria a favor de Girona: "Com estiga lo senyor duch, com ab altra tinc scrit, tan mal 
informat per sacretas informations, [però] tenint un no-cé-què de carinyo de contiènta lo ha 
volgut consultar ab lo senyor regent, qui està pijor informat que sa excel·lència. He procurat ab 
tots los medis possibles apartar-lo de sa opinió y, en particular, me fa marcè lo senyor thesorer 
Bru, qui és la nina de sos ulls”. 
201. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, primera carta enviada per Miquel Vives als 
jurats, de 19.II.1621: “[Tots] me [h]an donat lo nagoti per molt difficultós de alcansar, per cer lo 
senyor duch de conditió que, informat una volta per parsonas desapationadas a son judici de 
què no convé se fasa una cossa <h>o que·s fassa, ab molta difficultat se li dóna entanent lo 
contrari”. 
202. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 3.III.1621 on Miquel Vives 
refereix als jurats que ha vist circular algun memorial en contra de les pretensions de Girona. 
Ibidem, carta de 25.III.1621 entre els mateixos agents: "Com tinc antès del sacratari Páres 
[Pérez], entra altras theòllechs que [h]y [h]avia ab la junta féu lo senyor virey ans que jo vingués 
per est effecta, ab què·s determinà que de ninguna manera ce donàs llitèntia a la ciutat de 
Gerona que primer no [h]agués donat aciento ab los manuts, n'[hi] [h]avia un de la companyia 
de Hiesús." 
203. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 20.III.1621 de Vives als jurats: 
“En est punt, que són las onsa y mija, aribo de Pal·làtio desanganyat per sa excel·lència de 
concedir-nos llitèntia per temps cert, atès no·s troba exemplar sinó sols lo del marquès de 
Almassán, ab lo qual sa excel·lència no [e]stà bé per cer cossa del marquès; diu nos farà 
marcè per la cantitat [h]aurà la ciutat manaster. He-li stimada la marcè y dit scriuria a vostres 
magnificències per quanta l’[h]an manaster, que a lo que jo podia conpendra per lo manco 
serian manaster unas trenta míllia lliuras. Vostres magnificències manen-me avisar ab 
brevedat, que cada·l dia [h]y ha qui venan de aquexas parts, per quanta la tinc de demanar”. 
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ratificar-lo204. El 30 de març finalment podrà informar els jurats que la llicència 

és una realitat205.  

 

Obtinguda aquesta, i satisfets els drets de segell i altres càrrecs que 

comporta206, a Vives només li falta tocar els diners. Ha arribat l'hora de minutar 

i de signar contractes. En aquest aspecte Francesc Bru es mostra molt ben 

predisposat envers Girona perquè, a diferència d'altres potencials creditors 

sondejats207, accepta que l'instrument del seu préstec sigui redactat pel 

secretari de la ciutat, Rafel Albert208. El seu gest de no imposar un notari de son 

cercle habitual potser emmascarava una falta de disponibilitat immediata de 

diner209?  

 

A la pràctica la confecció i la signatura del contracte es dilatarà lleugerament 

perquè un notari barceloní de confiança de Bru, Antoni Roura, li aconsellarà 

                                                 
204. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 25.III.1621: "Duptant que [els 
jesuïtes], vent-sa cassi desanganyats com nostra llitèntia és tallada de mala lluna no·m 
procurassen algun destorp (…) en perticular a ells no·ls penso dir cossa que primer no tinga 
despadida la llitèntia."   
205. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de Miquel Vives dient que la llicència 
es troba al registre. Vegeu-la, datada a 30.III.1621 mateix, a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials 
a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1281-1283 (doc. 947). 
206. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, en sa carta de 20.III.1621 Miquel Vives ja 
havia advertit els jurats que fossin moderats a l'hora d'estimar per quina quantitat volien la 
llicència d'endeutament ja que els drets de segell es computarien en funció de l'import 
d'aquesta: "Advartescan vostres magnificències que lo sagell té tant per centanar, que si mal no 
me n'angany són sinch sous, y lo regent també [h]y té alguna cossa, dich açò perquè per 
quanta més la demanarem tant més ha de costar, y de [h]aver-la per la quantitat la vullam la 
[h]aurem cens falta.” Ibidem, una carta del mateix Vives de 1.IV.1621 fixa en cent divuit lliures i 
setze sous el total que haurà calgut pagar per la llicència. En aquesta quantitat no s'hi inclouen 
encara moltes despeses. Per exemple, només les dietes que cobrarà Miquel Vives pels 
quaranta-sis dies passats a Barcelona pugen a cent deu lliures i vuit sous. AMGI, MAM 224 
(1621), full in 8º cosit post fol. 67.  
207. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 23.III.1621 de Miquel Vives als 
jurats de Girona. 
208. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 25.III.1621 de Vives als jurats, fol. 
[1]r: "Axí la he alcançada [la mercè de Francesc Bru] que dels damés dupto [h]agués pogut, 
[h]a·m promès que damà me donarà ab un cap de paper de la manera ha de dir lo acta, tindré 
cuydado de enviar-lo [ràpid].”  
209. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 7.IV.1621 de Joan Matxí als 
jurats de Girona: "Comprenguí que los dinés no estavan encara prestos perquè [Bru] me 
assenyalà que pendria alguna partida per a Gènova estos dies, pus tampoch no són dies de 
taula, perquè en tota esta semmana no·s tindrà taula sinó dissapte de Pasqua dematí, y que lo 
que podria fer seria girar dit dissapte los dinés que tindrà en la taula a bon compte de les deu 
mília lliures en cas que los actes estigan bé." 
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que s'hi facin constar expressament els motius pels quals la ciutat s'endeuta210. 

Als jurats gironins aquesta petició els semblarà impròpia d'un home que, a 

l'hora d'invertir els seus diners, manifesta tenir plena confiança en el municipi. 

Francesc Bru lamentarà el malentès i accedirà a la redacció primigènia del 

contracte feta per Rafel Albert211.   

 

 

IV.3.3. El lent camí cap a la recuperació de la plena autonomia financera i, 
efímerament, també monetària 
 

IV.3.3.1. Més pragmatisme: el municipi reintrodueix els seus impopulars menuts 

al mercat. Després de retirar-los-en definitivament, aspira a poder tornar a 

vendre censals sense restriccions  

 

Poques setmanes després que s'acabin les gestions que hem ressenyat, es 

posarà en evidència que l'aparell virregnal tenia totes les raons del món per 

desconfiar de les maniobres financeres dels dirigents gironins. I és que aquests 

faran marxa enrera en la seva política de redreçament monetari a la ciutat. El 

miratge haurà durat ben poc. A finals de juny de 1621 el Consell General de 

Girona deliberarà que les elevades despeses generades pel dol de la mort de 

Felip II (III)212 i altres càrrecs —lluïcions i pensions de censals— siguin pagats 

                                                 
210. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 14.IV.1621 de Joan Matxí als 
jurats gironins. 
211. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 21.IV.1621 de Francesc Bru als 
jurats: "Lo meu fi no és estat de voler-los alterar res, ni de fer ab ells coses noves, ni tenir 
menys confiansa de aquexa ciutat que de la de Barcelona, sinó que com tractàrem de la 
llisènsia y·s féu tot junt, me parexia a mi y a mossèn Roure que estava millor que en lo acte se 
posàs per ops del que deia la llisènsia, y no pensava jo que aquexos senyors [h]aguesen de 
reparar ni fundar punt en axò, que per lo demés, en dir-me que·s feia lo acte conforme la ciutat 
de Gerona [h]avia acostumat de fer sempre en semblants ocasions, estava acabat [el 
problema], que axò may se m'és dit fins ara." En una carta de cinc dies després, Miquel Vives 
acabà de treure llenya al foc i atribuí tot el malentès al notari Roura: "Las inpertinèntias 
passadas eran capritxos de mossèn Roura". 
212. Vegeu a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., p. 1283-1285 (doc. 948 
i 949) les comunicacions oficials als jurats del futur Felip III (IV) (3.IV.1621) i del virrei de 
Catalunya —controvertit— (15.IV.1621) sobre la mort de Felip II (III) i algunes de les seves 
repercussions. 
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en menuts213. El lloctinent general, duc d'Alcalá, tindrà motius sobrers per estar 

irritat amb la ciutat. La desprestigiada moneda municipal torna a aflorar al 

mercat. Per reblar el clau, el virrei es troba simultàniament amb una rotunda 

negativa dels gironins a la seva petició de firmar una germandat per lluitar 

contra la delinqüència a la província214. El duc d'Alcalá deurà acabar 

d’exasperar-se quan, a començaments de la tardor, s'assabentarà que, amb 

aquest vaivé de menuts, a la taula de canvi de Girona hi ha hagut algun 

espavilat que s'ha embutxacat moneda per un valor aproximat de cent lliures. 

En parlarem en el proper capítol, dedicat a Salvador Jutglar. 

 

Quin és el corolari escaient a aquest intens dossier de l'endeutament? A 

primera vista, que els jurats hauran assumit una certa lliçó dels perills de 

gestionar amb poc rigor les arques locals; així, s’abocaran a implementar 

mecanismes de racionalització comptable i també financera; per exemple, 

impulsaran una centralització dels havers i els deutes de totes les 

administracions dependents del municipi —per conèixer millor quina quantitat 

global es porta cobrada i gastada en cada moment, també per acabar amb 

                                                 
213. AMGI, MAM 224, fol. 58v-60r —amb fulls intercalats— (25.VI.1621) i fol. 60v i s. (acta del 
Consell General de 28.VI.1621). Transcrivim una part de l’acta en qüestió al subcapítol IV.4.1. 
214. AMGI, MAM 224, fol. 55: la primera petició del duc d'Alcalá sobre aquesta unió o germandat 
per acabar amb grupuscles de lladres a la zona de Girona serà plantejada en un Consell 
General de 24.V.1621. Aquest respondrà que “considerant la pau y quietut que, glòria Déu, se 
té tant en esta ciutat com en los llímits de aquella, per no haver-hi mals factors, lladras ni 
hòmens de mala vida, que per ara se scrigue a sa excel·lència representant-li ditas cosas y la 
poca necessitat que [h]y ha de present de firmar-se dita unió, que, havent-la-[h]y, dita ciutat 
acudirà en tota occasió al que més sia del servey de Déu nostre senyor, de sa magestat y 
benefici de la terra.” Ibidem, fol. 60v i s., en el Consell General ja mencionat de 28.VI es llegirà 
una nova carta del virrei on diu "por ser tan conveniente la preventión en tiempo de quietud 
para que se continúe y no sucedan delitos, es bien que se firme luego la unión, pues con esto 
se podrán tener menos (...) y assí tengo por necessario que se haga.” La resposta del Consell 
no podrà ser més taxativa: “que per ara, attès no [h]y ha necessitat de firmar-se dita unió, que 
no [e]s firme.” Hem de dir que aquest tipus d’iniciatives virregnals dirigides al manteniment de 
l’ordre públic no eren gairebé mai ben acollides a les ciutats i viles del Principat —vegeu en el 
capítol IV.10 un altre cas en què està implicada Girona. No es pot dir, per tant, que el refús del 
Consell General gironí del 28 de juny de 1621 fos singular. El que ens sembla destacable és la 
seva coincidència cronològica amb una altra determinació —la de tornar a abocar menuts al 
mercat— que no podia plaure de cap manera al virrei. Podem pensar que aquest darrer patia 
un cert dèficit d’autoritat arran de la controvertida renovació del seu càrrec públic? Recordem 
que les institucions de la terra catalanes havien contestat el segon nomenament virregnal del 
duc d’Alcalá perquè Felip III (IV) encara no havia prestat el seu preceptiu jurament als drets de 
la província —hem apuntat aquesta qüestió al capítol IV.2.   
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complicacions i dilacions dels préstecs entre les tals administracions215. En 

segon terme una conclusió molt allunyada de qualssevol ordre i contenció —

aquesta serà la que prosperarà, que es materialitzarà—: als dirigents gironins 

els haurà semblat inapropiat l'haver de pidolar durant cinc mesos per obtenir 

del virrei una llicència per manllevar diners amb restriccions enutjoses. 

Desitjosos de què aquesta situació tan poc honorable no es repeteixi, quan 

s'acosti la celebració de les Corts catalanes de 1626 es recordaran d'incloure, 

entre els privilegis que voldrien de Felip III (IV), la petició següent:  

 
"Que done sa magestat llicència perpetual de poder manllevar a for de censal las 

pecúnias que [Girona] tindrà menester, advertint que esta llicència no sia condicional, 

perquè la ciutat [h]a estat y està en pocessió antiquíssima de manllevar sense llicència, 

y si bé alguns anys ha se [és] obtingut un privilegi, fonch sens prejudici de la pocessió 

[en] què estava dita ciutat de manllevar sense llicència."216   

 

Els edils de Vic, per citar només un exemple, es mostraran igualment 

ambiciosos en la recerca d’idèntic objectiu ―àdhuc més, perquè no podran 

al·legar un statu quo anterior on haguessin tingut permès el lliure 

endeutament del municipi217. Si apel·lem a aquest cas de l’antiga Ausa és 

només per entreobrir una portella comparativa i recordar al lector les 

múltiples coincidències entre les vicissituds analitzades en relació a Girona i 

les que podríem resseguir per a qualsevulla altra ciutat catalana de l’edat 

moderna. Fet aquest aclariment, tornem a les peticions de Corts. El fracàs de 

la reunió interestamental convocada per Felip III (IV), tant en les seves 

                                                 
215. Vegeu AMGI, I.1.3.1.1 cit., un llarg apartat del testament dels jurats de 1625 —el transcrivim 
a l’apèndix 1 del present capítol. Malauradament —és un dir—, aquests edils tampoc s’haurien 
pogut abocar sobre el tema durant llur mandat, per estar sobreocupats per l’operació que 
comentarem tot seguit de transformació dels desprestigiats menuts gironins en ardits 
barcelonins. 
216. AMGI, Capítols de cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r, memorial de peticions en 
matèria de gràcia (6.IV.1626), apartat 9è.  
217. AMVI, MAM 15, fol. 232v, 47è capítol del primer memorial de propostes normatives 
generals i particulars dels edils i la dotzena de Corts de Vic als seus síndics (16.I.1626): 
“Suplicaran a sa magestat se servesca consedir licèntia als consellers y consell de dita ciutat 
de poder pendra a censal, sempre y quant als consellers y consell aparrà convenir, per bé de la 
universitat, en una y moltas voltas, la quantitat y quantitats que aparexarà a dits consellers y 
consell segons la ocorrent necessitat, y, per tuÿtió <y> de dits censals, obligar los béns y drets 
de dita ciutat y singulars de aquella, axí presents, absents, com sdevenidors, llargament, 
conforme millor poran concordar.”  
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sessions de 1626 com en la represa de 1632218, farà que desigs com els 

suara referits no s’arribin a materialitzar. En conseqüència Girona continuarà 

lligada a l’arbitri dels virreis del Principat219 per ampliar la seva línia de 

crèdit220. Aquesta dependència acabarà desapareixent l’estiu del 1637. 

Aleshores el duc de Sogorb i de Cardona concedirà a la ciutat de l’Onyar, en 

atenció a sa contribució a la campanya de Leucata, la tan anhelada llicència 

perpètua per endeutar-se il·limitadament; amb una sola condició, que els 

diners obtinguts de la venda de censals morts reverteixin exclusivament en 

usos propis del municipi221. El camí per aconseguir el document —i 

l’extraordinària autonomia financera que comporta— haurà estat llarg i ple 

d’entrebancs222.  

 

IV.3.3.2. El reciclatge dels menuts gironins a Barcelona: una nova font de 

controvèrsies 

 

Què ha passat mentrestant amb els menuts gironins? Aquests també han 

conegut una història plena de vicissituds des del juny del 1621, moment en què 

els hem abandonat. Ja hem dit que un bon nombre d’ells han estat reinjectats 

al mercat per pagar les despeses del dol per la mort de Felip II (III) i per lluir 

alguns censals que les administracions gironines arrossegaven223. Molts altres 

han quedat, de tota manera, dipositats a la taula municipal. A mitjan febrer del 

                                                 
218. Vegeu el capítol IV.8.  
219. Com es comprovarà tot seguit, si ens cenyim a la dècada de 1630 Catalunya pràcticament 
coneix un sol lloctinent general: el duc de Sogorb i de Cardona exerceix com a delegat de Felip 
III (IV) a la província des del novembre de 1630 fins al maig de 1632 i des del maig de 1633 fins 
al gener de 1638. Vegeu a J. REGLÀ, Els virreis de Catalunya cit., p. 131-140 un 
enquadrament general del difícil context que conegué aquest noble mentre governà.  
220. Així, el 8.VIII.1634 Girona obté del duc de Sogorb i de Cardona un permís per manllevar 
fins a trenta mil lliures. A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc de la ciutat de Girona cit., p. 225-227.    
221. Ibidem, p. 232-234 (14.VIII.1637). Vegeu també M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la 
ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1373 (doc. 1055). 
222. Pitjor encara, el seu destí hauria pogut ser efímer si no hagués tingut lloc la Guerra de 
Secessió, a la llum de la sort que correrien substanciosos privilegis impetrats de la monarquia 
de Felip III (IV) per altres ciutats de la Corona d’Aragó a canvi d’abundants sumes de diner. És 
il·lustratiu el cas del privilegi de la insaculació aconseguit per València l’any 1633 a canvi de 
vint mil lliures, L.-J. GUIA, Poder municipal i poder del rei: l’ambaixada de Francesc Llorenç, 
dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 
403-410, esp. p. 405. 
223. Vegeu a AMGI, MAM 224, fol. 62v i s. la campanya de lluïció de censals que es produeix 
durant força setmanes a partir del 30.VI.1621.  
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1622 el Consell General de Girona resol que se’ls busqui un destí; comissiona 

els jurats i una adjunció d’onze persones a tal efecte224. Els referits jurats i 

adjunció ofereixen una proposta a finals d’abril del mateix 1622: aquesta 

passaria perquè la ciutat retingués unes vint-i-cinc o trenta mil lliures de la seva 

menyspreada moneda —les peces amb una llei més avantatjosa—; i és que 

s’avalua positivament la conservació d’un cert numerari propi i preocupa 

sumament la perspectiva —i el cost— d’haver-ne de batre de nou en el futur; 

les peces que no es mantinguessin a la taula de comuns dipòsits es vendrien a 

qui n’oferís un preu digne225. L’escull serà, una vegada més, trobar aquest 

hipotètic oferent226.  

 

L’any 1623 comença a prendre forma la possibilitat d’enviar els menuts gironins 

a la seca de Barcelona perquè els fongui i els millori amb un aliatge de plata —

la plata en qüestió la proveiria la pròpia ciutat de l’Onyar—; aquesta darrera es 

desempallegaria així de les seves desafortunades monedes de coure i 

obtindria, a canvi, una bona quantitat dels exitosos ardits de la capital227. L’Ofici 

del mestre racional de Catalunya posarà la proa a aital iniciativa durant un cert 

temps228. Quan les seves reticències es superin, Girona començarà a enviar els 

seus menuts al mestre de la seca barcelonina. S’iniciarà així el que dirigents 

del cap i casal percebran com un meritori salvament financer229. La 

transformació de les peces s’interromprà l’abril del 1624 per ordre del rei i es 
                                                 
224. AMGI, MAM 225, fol. 15, tercer punt en discussió a l’assemblea municipal del 15.II.1622.   
225. Ibidem, fol. 32v-33r, apartat únic de l’ordre del dia del Consell General del 29.IV.1622. Els 
jurats proposen a l’assemblea que “sempre y quan<t> se trobàs qui donàs un preu competent 
an aquells [menuts] se venessen tots, accepta (i. e. excepte) de vint-y-sinch o trenta mília 
lliuras dels més vells y més ben fets, que dita ciutat se reservàs per a si, y que aqueix remey 
serie lo més prompte per acudir a les necessitats que té de present y li occorren, per estar dita 
ciutat tant carregada de censals, en tant que fa cada any molt més de mals que no reb de 
renda, que si se havien de fabricar de nou [dits menuts] seria cosa llarga y també costosa”.  
226. Trobem diferents propostes a AMGI, MAM 225, fol. 33 —detallada memòria de l’argenter 
gironí Antic Llaudes—, fol. 40 —oferta més concreta del referit Llaudes i d’una altra persona en 
el marc del Consell General de 1.VI.1622—, etc. 
227. AMGI, MAM 226, fol. 71v-72r —amb dos folis intercalats— (12.VIII.1623).   
228. Vegeu-ho referit ibidem, fol. 103r i s. (13.XI.1623).  
229. AHCB, CdC, X-67, fol. 18, una carta de 30.I.1626 de Joan Francesc Rossell des de Lleida 
—on estarà esperant l’arribada de Felip III (IV) per celebrar Corts— resumeix molt bé una 
impressió difosa entre dignataris barcelonina: “Supplich a vostres magnificències envien a 
cercar a mossèn Pere Oller y entenguen d’ell quina utilitat ha rebuda Gerona de Barcelona ab 
la fàbrica dels ardits, que no sols l’[h]an alliberada de tant coure que tenia perhò (sic) encara en 
lloch de tornar-li semblant metall li tornaren or”. L’apartat IV.8.2.2 contextualitza el perquè de 
l’ordre de cercar la informació en qüestió. 
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reprendrà uns quatre mesos més tard230. El mercader Joan Matxí231 serà qui 

farà de mitjancer en aquesta llarga i accidentada operació de transvassament 

de monedes, la qual en una primera fase afectarà quaranta mil marcs de 

menuts gironins232. L’assistirà el seu fill homònim, sobretot en la vigilància de la 

fosa233. A mitjan juny de 1628 es consumarà una segona venda de peces —per 

un total de disset mil cent cinquanta marcs— de la ciutat de l’Onyar a 

Barcelona234. Aquest numerari serà enviat a la capital en diverses remeses i, 

després d’algunes vacil·lacions greus235, es fondrà majoritàriament durant 

                                                 
230. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, cartes de 29.IV.1624 i de 29.VIII.1624 de 
Joan Matxí sr. als jurats de Girona.  
231. Hem apuntat unes notes biogràfiques seves en el capítol IV.2.  
232. Es fa capmàs de quaranta mil marcs a AMGI, MAM 229, fol. 101r-104v —acta del Consell 
General del 4.IX.1626. Qui vulgui resseguir les vicissituds i el ritme del procés de fosa d’aquest 
enorme cabal de moneda, pot adreçar-se a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes a 
Joan Matxí de 9 i 16.IX, 14.X i 9.XII.1624, de 12, 20 i 27.I, 17.III i 7 i 28.IV, 12 i 19.V, 16.VI, 14 i 
28.VII, 4.VIII (dues cartes del mateix dia), 6 i 13.X.1625 —aquesta darrera molt remarcable—, 
etc. I podríem continuar, passant per 17.I i 15 i 19?.II.1627, o per 9.VIII i 20.IX.1627 o 17.I. i 
7.II.1628, etc. També són il·lustratives cartes a altres agents, com la de 12.I.1625 a Josep de 
Bellafilla, o les enviades a Joaquim de Margarit (p. ex. 15 i 20.IX.1625). 
233. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.VIII.1628 de Joan Matxí sr. als 
jurats gironins: “[Els menuts que vagin arribant] se fondran, com los demés, en presènsia mia o 
de mon fill, y de la matexa manera tots los demés que se hauran de fondre, perquè pugam dir y 
afirmar que axí los quaranta mil com los vint mil marchs los havem vist fondre de nostres ulls”. 
Quan la seva vida es vagi apagant, Joan Matxí mostrarà un especial interès en fer memòria 
dels serveis que son fill ha prestat a Girona. Vegeu ibidem la carta que escriurà el 16.IX.1632 
als edils. Bé cal que aquests tinguin present el jove col·laborador de cara a futurs encàrrecs!  
234. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 15.VI.1628 de Joan Matxí sr. als 
edils gironins: “Vuy ha tingut effecte lo negoci (...) he feta venda als senyors concellers d’esta 
ciutat de quinse a vint mília marchs de menuts fabricats en exa ciutat al preu y de la manera 
que fiu la dels quaranta mília marchs, que és a raó tretse sous y vuyt [diners] per march de 
menuts, ab pacte que en dits menuts se troben vuyt sous de plata en cada march, y com en lo 
ensay que·s féu no·s trobaren sinó set sous vuit [diners] de plata en cada march de menuts no 
vindrà a resultar sinó a raó tretze sous quatre [diners] lo march de menuts, y ab altre acte 
havem concertat de què jo fornesca la plata y aram que haurà de entrar per a convertir dits 
menuts en ardits de la manera que·s féu ab la venda dels quaranta mil marchs, del que he 
rebut particular contento, per creure és negoci de molta importància y conveniència per aquexa 
ciutat. És-se trobat present lo mestre de la seca en casa de la ciutat, y, encomanant-li brevedat 
de la fàbrica de dita partida, ha dit que no podia comensar-la que no fos a 15 de juliol”. El lector 
comprovarà que de moment no es parla d’una quantitat fixa de menuts, sinó d’una forquilla que 
va entre els quinze i els vint mil marcs —a AMGI, MAM 231, fol. 66r (26.VI.1628) es mencionen 
vint mil marcs directament. Sabem que el volum final és de disset mil cent cinquanta marcs a 
través, per exemple, de AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 16.IX.1632 
de Joan Matxí sr. als jurats gironins. 
235. Aquestes seran causades pels consellers de Barcelona, que sobtadament decidiran deixar 
de fabricar ardits i posar-se a batre menuts. Aquest canvi de programa generarà entre els 
dirigents gironins un cert temor a què el reciclatge de la seva moneda local se’n vagi a l’aigua; 
ibidem, carta de 6.VIII.1628 de Joaquim Margarit de Reguer als edils de la ciutat de l’Onyar: “Lo 
negosi de la moneda de belló de Barcelona està ya en estat que perilla molt no [h]aya de 
donar-s’[h]i un asiento y lo de la nostra venda molt fluctuat, que, a no ser tan gran pilot qui porta 
a càrrech lo marinatge, entench no [h]auria tingut efecte, perquè veig que [h]an resolt que fosen 
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l’estiu i la tardor del referit any 1628236. Escrivim ‘majoritàriament’ perquè hi 

haurà un cert lot de monedes gironines que no es tocaran. Desconeixem a què 

obeeix aquesta suspensió parcial de l’operació per part del mestre de la seca; 

només sabem dir que no s’hi posarà remei —amb no poques dificultats i amb 

lentitud, per manca de carbó— fins a mitjan 1632; per a la finalització de la fosa 

serà determinant l’oportuna estada a Barcelona del jurat en cap gironí en 

persona, Francesc de Cartellà237.  

 

El juliol del 1632 la destrucció dels antics menuts gironins ja és un fet 

consumat. El dossier monetari, tanmateix, no està tancat. Ben al contrari, 

comença a plantejar una nova sèrie de problemes: aquests afloren quan la 

ciutat de Girona insta el seu comissari Joan Matxí a fer pagaments —només en 

concepte de lluïció de censals?238— amb els diners que haurà rebut de Pere 

Pau Riba, el mestre de la seca barcelonina239. La petició no obté cap tipus de 

resposta. Aquest silenci empeny els jurats a fer un pas endavant i a sol·licitar al 

seu agent els comptes complets i detallats dels gairebé deu anys d’operacions 

                                                                                                                                               
tots menuts y no ardits los que·s fabricassen dels nostros de Gerona, ab què està lo mar un 
poch sosegat, però per la pres[s]a que a nosaltres inportava és gran dany”. 
236. Vegeu les vicissituds del transport i de l’entrega dels disset mil cent cinquanta marcs de 
menuts a la seca barcelonina a través de AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, 
cartes de Joan Matxí sr. de 20.VII.1628, 10, 24 i 31.VIII.1628, 21.IX.1628, 12 i 26.X.1628, 2, 9, 
16, 23 i 30.XI.1628, finalment 14.XII.1628. Joan Matxí jr. completa la riquíssima sèrie de son 
pare amb una carta del 17.VIII.1628. Volem subratllar la vàlua extraordinària d’aquesta 
documentació tan contínua —catorze missives conservades amb una regularitat gairebé 
setmanal.  
237. Vegem el barroquisme amb què els seus companys del consistori municipal li agraeixen les 
gestions, tot subratllant-ne la transcendència, a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes 
de 22 i de 29.VI.1632. Transcrivim un fragment de cadascuna de les cartes: a) “Sempre havem 
confiat que ab son bon medi de vostra mercè havíam de alcansar lo que tant desitjàvem y lo 
que ab tants altres medis no havíam pogut alcansar, que és lo cumpliment y despeditió de la 
fàbrica dels menuts, de què summament nos són (sic per som) alegrats, y besam a vostra 
mercè las mans de la mercè nos ha feta en solicitar-ho ab las veras que·s veu...”. b) “Nunca 
havem sperat alcansar menors fruyts dels effectats cuydados y zelosas veras ab què vahem 
pren vostra mercè y negocia tots los negocis d’esta ciutat generalment, y en particular los que 
inportan tant com lo de la fàbrica, lo qual tenim per cert fóra estat casi etern (segons se anaria 
dilatant) a no haver-lo vostra mercè emprès ab lo cuydado que sabem, que sols ell y sas bonas 
trasses de vostra mercè podian traure a terra barca que tant temps havia estava encallada”. 
238. Ibidem. El 22.VI.1632 els jurats escrivien al seu col·lega Francesc de Cartellà que la 
primera cosa que farien en recuperar la liquiditat seria pagar els deutes contrets amb Joan Pere 
Fontanella; el 12.VII, en canvi, dirien a Joan Matxí que els diners del reciclatge dels menuts es 
dedicarien exclusivament a lluir censals, idea que confirmarien diverses cartes de 6.V.1633 a 
Matxí, a Francesc de Vilanova i a Pau Escura, i encara una de 27.VI.1633 a Matxí. 
239. Ibidem, cartes de 12 i 20.VII.1632 i de 3.VIII.1632 dels jurats de Girona a Joan Matxí.  
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de fosa del vell numerari local240. En els referits comptes, enviats el 16 de 

setembre241, Matxí denuncia que Pere Pau Riba li deu encara —a ell i, per tant, 

a la ciutat de l’Onyar— gairebé quatre mil cinc-centes lliures242. El tal Riba, es 

creu mereixedor d’uns profits superiors als inicialment pactats? Potser és això. 

Sobre el paper sembla simplement que no vol restituir ni tampoc compensar 

una certa quantitat de metall que Girona li havia lliurat per fabricar ardits243. El 

fet que Matxí, recolzat pels seus comitents, no vegi clara les pretensions del 

mestre de la seca aboca una i altra parts a un procés de mediació. A ambdues 

bandes, la solució negociada sembla indiscutiblement millor —més econòmica, 

d’entrada— que el recurs a una via jurisdiccional244. Girona accepta i/o escull 

Joaquim Margarit de Reguer per a la mediació en qüestió245. 

 

Durant gairebé sis mesos els tractes romanen en punt mort. Els edils gironins 

es mostren inquiets davant l’absència de novetats246, però no pressionen 

Margarit fins que Joan Matxí no els ho demana expressament247. Aleshores el 

                                                 
240. Ibidem, cartes de 24 i 30.VIII.1632 entre les mateixes persones.   
241. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 16.IX.1632 de Joan Matxí sr. als 
edils gironins. Malauradament els documents que acompanyaven aquesta missiva no estan 
conservats. 
242. Obtenim aquest total a partir de AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 
28.IX.1632 a Joan Matxí: “Suplicam a vostra mercè que vulla perficionar esta obra, pus la té 
arribada a tan bon punt, y traure’ns lo que·ns resta a deure Pere Pau Riba, dient-li 
apretadament y de la manera que a vostra mercè li aparexerà més convenient que pague la 
quantitat que vostra mercè diu molt bé nos resta a deure, que és, per la primera fàbrica, 3117 
lliures 12 sous 10 [diners] y, per la segona, 1336 lliures 13 sous 11 [diners], pus ja se li ha 
donat sis per cent de las disminucions y quatre sous per cada march per las manifecturas.” 
Nota: excepcionalment hem optat per posar les quantitats en xifres per facilitar-li al lector la 
lectura i el càlcul. 
243. Així s’aprecia en la carta que els jurats envien a Joaquim Margarit de Reguer el 29.XI.1632, 
AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10.   
244. Via que d’entrada plantejaria un problema d’identificació del tribunal competent, puix les 
persones vinculades per raó de llur ofici a la seca de Barcelona i els seus parents estaven sota 
una jurisdicció especial, la dels alcaldes de la pròpia seca, amb una forta vis atractiva de 
conflictes mixtos: A. ESTRADA, El ‘col·legi de la seca reial de Barcelona’. Notas para su 
estudio, en “Ivs Fvgit” 12 (2005), p. 445-461, esp. p. 460-461. 
245. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10: “Com nosaltres desitgem que estas differèncias no 
se hajen de aportar per justítia sinó allenar-las (si és possible) de bé a bé y sens gastos, no 
perdent cosa la ciutat, havem resolt per nostra part posar-hy una persona de qualitat qui 
aquellas resolga: [vostra mercè]”. En una carta del mateix 29.XI.1632 a Joan Matxí —ibidem— 
s’entreveu que era seva la proposta de nomenar Margarit com a mediador —o com a un dels 
mediadors? 
246. Així, escriuen a Joan Matxí el 24.I i el 14.II.1633 demanant-li notícies fresques sobre la 
negociació, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
247. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 7.VII.1633 de Joan Matxí als edils 
gironins: “[Margarit] me digué ja dies fa que per algunes rahons secretes convenia diferir per 
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mitjancer s’apressa a pactar un principi d’acord amb el mestre de la seca de 

Barcelona248. Joan Matxí rep l’ordre d’adherir-se a aquesta transacció249 però la 

mort el sorprèn abans de signar. El seu fill esdevé el nou apoderat de 

Girona250. Per raons que desconeixem segueix deixant el pacte en suspens, 

malgrat la celeritat que li reclamen els jurats del 1633. I és que aquests volen 

cloure el negoci, encara que no sigui enterament satisfactori per a la ciutat, 

abans de finir llur exercici públic. Es temen que un traspàs de Pere Pau Riba 

compliqui les negociacions —els hereus potser no s’avindrien al que ja està 

estipulat—251, i també desconfien que els consellers de Barcelona que 

assumiran el càrrec el 31 de novembre tinguin la bona voluntat dels seus 

predecessors252. Els jurats gironins del 1634 es mostren determinats des de 

l’inici del seu mandat a tancar d’una vegada per totes els tractes amb el mestre 

de la seca de Barcelona. Estan desitjosos de liquiditat253. Ja se’ls havia advertit 

que no serien quasi quatre mil cinc-centes lliures sinó tres mil i escaig les que 

s’obtindrien de Pere Pau Riba254. Quan tenen notícia que tampoc no seran tres 

mil lliures sinó dues mil tres-centes seixanta255 envien Antoni Moliner a 

                                                                                                                                               
alguns dies lo consert de ma pretensió ab lo mestre de la seca, y, per parèxer-me que se 
allarga demasiat, judico és convenient que vostras magnificèncias manen escriure a dit 
senyor.” Arran d’aquesta petició el 11.VII.1633 parteix de Girona una carta per a Joaquim 
Margarit, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
248. Ibidem, carta dels jurats de 25.VII.1633 a Joaquim Margarit: “[Hem comunicat a la junta de 
la setena del nou redreç la teva carta del dia 21] en rahó del concert que vostra mercè per part 
d’esta ciutat ha fet ab lo mestre de la seca. En dita junta se ha resolt que se acceptàs y 
conclogués lo tracte y concert ab dit mestre de la seca axí y de la manera que vostra mercè lo 
té concertat, ab tal que dit mestre de la seca pague lo que resta debitor de comptants ara de 
present o, si vol temps, per tot setembre ne ferme obligació, y, en quant sie menester, la ciutat 
li preste lo nom per continuar la fàbrica de ardits fins a la quantitat que la ciutat rebrà, a perill y 
a risch de dit mestre, com esta ciutat sols entena cobrar lo que vostra mercè ha concertat ab 
ell, sens cuydar més de fàbricas”. Com es veu en aquest fragment, Pere Pau Riba pretenia 
satisfer les exigències de Girona batent unes monedes addicionals amb el romanent de metall 
disputat; els jurats preferien tancar la controvèrsia amb un simple cobrament de diner en 
efectiu; escamnats, rezelaven de les vicissituds que acompanyarien l’encunyació de noves 
peces.  
249. Ibidem, carta dels mateixos edils i de la mateixa data a Joan Matxí.  
250. Ibidem, cartes de 10.X i de 7.XI.1633 dels jurats gironins a Joan Matxí jr.  
251. AMGI, I.1.3.1.1 cit., s. fol., testament dels jurats de 1633: “Si [Riba] moria, ne tindria la ciutat 
gran treball a cobrar”. 
252. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 17.X.1633 dels jurats a Joaquim Margarit.  
253. Ibidem, cartes de 9.I.1634 als referits Matxí i Margarit.  
254. Els ho havien comunicat els seus predecessors en la gestió municipal, AMGI, I.1.3.1.1 cit., 
s. fol., testament dels jurats de 1633. 
255. Margarit i Matxí jr., els dos agents que Girona té comissionats a la capital per resoldre el 
dossier monetari, els comuniquen el fracàs de les negociacions en curs amb dues cartes del 
12.I.1634, AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1. En les dites missives s’hi presenten 
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Barcelona perquè tregui l’entrellat de la situació256. Moliner els confirma la nova 

rebaixa. Malgrat aquesta, els jurats segueixen capficats en tancar el dossier. 

Potser s’adonen que no poden exprimir més les capacitats negociadores de 

Joaquim Margarit257? Potser Matxí jr. els ha fet veure que la part contrària 

s’està rearmant jurídicament i que un mal acord serà preferible a embrancar-se 

en plets258? O simplement segueixen veient una eventual mort del seu oponent 

com el pitjor escenari possible259? Aquestes i altres raons els empenyen a voler 

arranjar el deute del mestre de la seca de Barcelona definitivament. 

 

Passaran cinc anys —ens plantem al 1639— abans aquest desig no es 

comenci a materialitzar260. Versemblantment són Margarit i Guillem Balet, 

l’advocat de Pere Pau Riba, els que contribuiran a fer possible un acord 

definitiu entre les parts. En virtut d’aquest, Girona podrà cobrar una part de la 

quantitat que pretenia i deixarà en suspens la seva reclamació sobre els demés 

diners pels quals Joan Matxí sr. s’havia escarrassat abans de morir261.  

                                                                                                                                               
versions discrepants sobre els motius del fracàs: mentre Joaquim parla resoludament 
d’equivocacions de Joan Matxí sr. a l’hora de fer comptes, Matxí jr. prefereix parlar d’una 
pluralitat d’interpretacions i de parers. 
256. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 17.I.1634 que els edils gironins escriuen 
visiblement irritats als referits Margarit i Matxí jr. 
257. Carta de 27.I.1634 del dit Margarit cosida a AMGI, MAM 237, s. fol.: “Apretí quant puguí per 
a exir ab mon intent y, no sent posible, procurí acabar que per lo menos se partís la diferència 
de las 714 lliures 7 sous 6 diners sobre què·s tenia ara lo mayor altarcat; estigueren tant 
constans en asò que fiu demostració gran de voler ròmprer lo tracte, y, per vèurer-los tan 
arrimats, me’n despedí, però que [h]u consultaria ab Matxí y la persona que me [h]avia enbiada 
la ciutat per vèurer què’ls ne parria y que·ls ne tornaria resposta ab brevedad, per la gana que 
tenia de desexir-me de negosi tan prolix.“  
258. Carta de Joan Matxí jr. de 27.I.1634 que es troba cosida ibidem: “[Els contraris] blasonan 
molt que no tenim tanta justícia com pensam, però pensi són tot bravatas, perquè si no pensàs 
la tenim tan gran no·s fóra aderit en pagar (...). Per no pledejar me apar no·ls ha de estar mal [a 
vostès] pendre dita partida, pus lo negoci és [de] la calitat que és.” 
259. Ibidem, cartes de 1.II.1634 dels flamants jurats a Joan Matxí jr. i a Joaquim Margarit: “Com 
en los banchs no·s passen pòlissas de personas mortas, la ciutat no vol posar-se en haver-ho 
de disputar ab los hereus de dit mestre de la seca”.  
260. De tota manera el mandat dels jurats s’esgota sense una solució tancada sobre la taula. A 
AMGI, I.1.3.1.1 cit., testament dels jurats de 1639, apreciem com s’encarrega als edils del 1640 
que apretin Margarit perquè posi punt i final a l’acord amb Pere Pau Riba. 
261. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 26.X.1639 de Joaquim Margarit 
de Reguer als jurats gironins: “[H]a de saber vostra senyoria que, per certs respectes que als 
dos tractadors nos mogué, vinguérem en què Pere Pau Riba no pagàs sinó la mitat de la 
diferència que trobava Joan Matxí hi havia de bescompte o de error conforme la pretensió tenia 
per part de aqueixa ciutat, guardant lo demés per a occasió més oportuna, perquè a no fer-se 
d’eixa manera podia resultar-ne grans perjudicis, sinó a la ciutat de Gerona, per lo menos a la 
persona interesada, y perquè, a bulto, y sens expresa inteligència del que [h]y [h]avia en la 
matèria, [la ciutat] m’[h]o deixà a mi, y fou servida passar per lo que se acordà lesores, y no 
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IV.3.3.3. Epíleg: nous batiments de moneda local a partir del 1640 
 

En el present punt de la història imaginem el nostre lector alleujat pel relatiu èxit 

amb què la ciutat de l’Onyar ha digerit la seva convulsa aventura de batiment 

de moneda del segle XVII inicial. Ens desplau trencar aquesta atmosfera 

relaxada, però els esdeveniments del Corpus de Sang de 1640 no ofereixen 

alternativa. En definitiva, tornem a embarcar-nos —això sí, molt breument— en 

un episodi d’encunyació inicialment reeixida i després frustrada. De fet ja n’hem 

avançat les línies generals mentre observàvem la lenta degradació de la relació 

professional entre Girona i el seu equip jurídic a Barcelona durant la dècada de 

la Guerra dels Segadors262. Quin interès té la perspectiva que ens disposem a 

oferir? Creiem que, primordialment, serà valuós resseguir en qüestió de vuit o 

nou anys tot el procés que en les pàgines passades n’ha durat quaranta.  

 

Com és ben sabut, durant l’any 1640 a Catalunya es produeix l’eclosió 

combinada, gairebé simultània, d’una sèrie de malestars profunds263: els 

estralls de la contesa bèl·lica entre les armes de Felip III (IV) i les de França es 

fan sentir a la província, els allotjaments i els abusos de la soldadesca són 

progressivament contestats, la detenció del diputat militar Francesc de Tamarit 

enrareix —o acaba d’enrarir— l’atmosfera entre les institucions catalanes de 

legitimitat ascendent i l’aparell reial, es fan evidents símptomes d’inestabilitat 

social i gestos antisenyorials de la població humil, etc. En aquest context, un 

parell d’espurnes basten perquè la terra s’esvaloti i represaliï certs ministres del 

monarca i altres homes poderosos. La Diputació del General, el Consell de 

Cent de Barcelona, altres nuclis de poder local i demés corporacions de la 

província vacil·len davant l’amplada i la força dels aixecaments; malgrat les 

nombroses dificultats amb què topen, aconsegueixen reinstaurar un cert ordre 

al país. Mentrestant, certes elits dirigents, desitjoses de canviar el curs d’una 

                                                                                                                                               
pogué atinar lo que donava, y per altra part convenia zelar-ho, és vingut ara lo temps de 
descubrir-ho”. Aquest “convenia zelar-ho” ens fa sospitar que la causa de la disputa entre el 
mestre de la seca i els representants de Girona podria haver-se originat de la necessitat de 
mantenir en secret davant l’administració virregnal una part dels pactes reals sobre conversió 
de moneda.  
262. Vegeu el subcapítol III.6.4 del present treball.  
263. Pel que fa al context general de la Guerra dels Segadors, vegeu el subcapítol II.11.  
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història recent curulla de greuges i contrafaccions envers els drets de 

Catalunya, han intensificat els seus contactes amb França i fan que es plantegi 

obertament la possibilitat de retirar-li a Felip III (IV) la fidelitat, per haver faltat a 

les seves obligacions devers els vassalls. A finals d’estiu comencen les 

sessions de la Junta de Braços orquestrada pel diputat eclesiàstic Pau Claris; 

el 26 de gener del 1641 els catalans, assistits per un cert contingent gal, 

derroten la fornida columna del marquès Los Vélez a la batalla de Montjuïc... 

No creiem necessari omplir més línies en aquest sentit.  

 

El cas és que Catalunya, sota els auspicis de la Diputació i del Consell de Cent 

fonamentalment, funciona durant una bona colla de mesos com una república 

independent, per bé que relativament protegida per l’ombra que projecta la 

potència militar i econòmica del rei de França, amb qui s’està a punt de signar 

pactes. Les despeses generades per les circumstàncies suara referides —i les 

previstes per a un futur gens llunyà— empenyen una trentena de municipis 

catalans a fer una operació coordinada de batiment de moneda. Sota el 

paraigües d’una setzena interinistitucional, Barcelona n’ostentarà la direcció i 

en fixarà els paràmetres i condicions264. Això implica que una localitat com 

Girona, adherida amb un capital de dues mil lliures al censal militar-defensiu 

creat pel General265, es deseixirà del seu model fracassat de menuts —

concebuts per a una circulació limitada— i es posarà a encunyar peces de plata 

de cinc rals i de dos rals i mig —és a dir, de cinc sous—; successivament, a 

partir de novembre de 1641, també batrà sisens de billó —numerari d’aliatge 

amb un valor de sis diners— per cobrir transaccions de menor volum266. Unes i 

altres monedes o peces múltiples tindran curs o seran vàlides a tot el territori 

català. Pel que sembla, les primeres monedes d’argent —són solament 
                                                 
264. La direcció barcelonina del procés d’emissió de les seques d’arreu de Catalunya ha portat 
M. CRUSAFONT, Història de la moneda de la Guerra dels Segadors, Barcelona, SCEN, 2001, 
p. 30 i passim, a parlar d’una “encunyació monetària descentralitzada”. Aquest treball, com la 
síntesi d’abast multisecular del mateix autor, Problemes monetaris i solucions 
descentralitzades, en “Pedralbes” 23 (2003), p. 765-780, han estat els pilars per edificar els 
paràgrafs on el lector s’està endinsant. 
265. E. SERRA, L’inici formal de la guerra contra el rei: un censal de tres-centes mil lliures. Nota 
a un aspecte de la Guerra dels Segadors, dins de A. ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El 
barroc català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 89-135, esp. p. 100 i 118. 
266. Seguiran un itinerari paral·lel Besalú, Manresa, Tàrrega, Terrassa i Vilafranca del Penedès, 
M. CRUSAFONT, Problemes monetaris i solucions descentralitzades cit., p. 777. 
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proves?— sortiran de la seca gironina a finals del mateix any 1640, per bé que 

l’acord oficial d’emissió sigui lleugerament posterior. Pel seu volum de 

producció, la dita seca esdevindrà la segona de Catalunya, només rera —això 

sí, a molta distància— de Barcelona; s’estima que emetrà l’equivalent a un 8% 

del numerari del país267. La tal producció no serà ni contínua ni regular, com 

tindrem ocasió de confirmar. Quan i per què s’atura una primera vegada? A 

mitjan març de 1642. Heus-ne aquí el context. A partir del 31 de desembre del 

1641, el mariscal de Brézé ha jurat com a nou virrei els drets de Catalunya a La 

Jonquera i avança cap a Barcelona, on arriba el 26 de febrer del 1642. Durant 

l’hivern, les autoritats republicanes han constatat l’estancament de l’aflorament 

de plata als mercats —aquest havia estat llur objectiu primordial, per 

compensar la caiguda d’entrada de metall castellà— i s’han espantat davant la 

proliferació creixent subsidiària de sisens. No és aquest el fruit que esperaven 

de la descentralització coordinada de batiments. Així, instiguen el flamant 

lloctinent de Lluís XIII perquè dicti, el 11 de març, unes crides impedint 

l’amonedament de plata a tot el Principat i restringint el de billó a aquells 

municipis legitimats per fer-ne en virtut de privilegis no limitats temporalment o 

quantitativa268 —tals privilegis òbviament mai cobririen emissions de sisens, 

peces novedoses estandaritzades per les autoritats republicanes, com a molt 

en tolerarien de diners. Barcelona, visiblement la inspiradora de tals ordres, en 

quedarà ràpidament eximida. Per als jurats gironins, resulten directrius altament 

nocives puix atempten contra les esperances de què les finances locals puguin 

respondre als càrrecs ordinaris i extraordinaris que se li presenten i, a més, a la 

contribució de sis mil lliures anuals que té compromesa amb el Batalló 

català269. En conseqüència, aprofitant l’escletxa oberta per les ordres virregnals 

                                                 
267. Les especificitats del cas gironí es descriuen a M. CRUSAFONT, Història de la moneda de 
la Guerra dels Segadors cit., p. 127-130, amb el corresponent aparell documental. 
268. Ibidem, document n. 126, p. 253-254. 
269. A AMGI, MAM 245, fol. 67r-68r, hi ha l’acta d’una reunió dels jurats amb l’adjunció de 
guerra celebrada el 10 (malgrat es digui 11) de març del 1642. S’hi pot visualitzar el pànic els 
provoca als gironins la possibilitat de què l’operació de batiment de moneda local que ja han 
iniciat sigui obstaculitzada pel virrei i els seus consellers. La seva posició és clara: si volen 
respondre a les necessitats ordinàries i extraordinàries de la ciutat, fer front a l’endeutament 
que arrosseguen i, a més, complir amb la promesa d’aportar sis mil lliures anuals al 
sosteniment del Batalló català, l’única sortida és l’emissió de noves peces, tant de plata com 
sisens. Sobre el Batalló i l’esforç fiscal que requereix, E. SERRA, Entre la ruptura i la 
continuïtat. Algunes consideracions a propòsit de la capacitat institucional de Catalunya durant 
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a localitats històricament monederes, després de consultar-ho amb els experts 

oportuns, decideixen fer registrar al Reial Consell —mitjançant una via 

importada de França270— el privilegi en termes molt amplis que tenen impetrat 

de Joan II l’any 1463, confirmat el 1585 per Felip I (II) i, ai las!, mai executat 

pròpiament. El nostre inefable Fontanella col·labora en aquest tràmit, la qual 

cosa li reporta una remuneració de deu lliures271. Girona es pot sentir 

relativament optimista, sobretot si es compara amb molts altres municipis del 

seu entorn.   

 

Visiblement a finals de 1642 la ciutat de l’Onyar reprèn els seus batiments de 

moneda de plata, creiem en estimar com a positiu el silenci de les autoritats 

provincials respecte els privilegis que els ha ostentat mesos enrera. Aquesta 

interpretació —més que no pas actuació temerària?— és aviat contestada pel 

mariscal de La Mothe272, la qual cosa indueix el municipi a mobilitzar-se per la 

via política amb resolució —d’altres optarien per la picaresca273. A Joan Pere 

Fontanella, coneguda la seva posició i influència a la capital, se li demana una 

protecció i la indemnitat davant les ordres insatisfactòries rebudes per segon 

                                                                                                                                               
la Guerra dels Segadors, dins de "Les Corts a Catalunya. Actes del congrés d'història 
institucional [d’abril de 1988]", Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1991, p. 160-167, i V. ESTANYOL, El pactisme en guerra, Barcelona, FSVC, 1999, 
esp. p. 53-64 i p. 121.  
270. La necessitat de fer enregistrar documents jurídics com aquests al Reial Consell ens 
interessa summament —tot i que avui no hi dediquem més de dues línies— perquè reflecteix 
una pràctica jurídica acabada d’importar a Catalunya des de França. Allí, qualsevol document 
regi vehiculat a través d’una lettre patente, tant si es tractava d’una norma general com d’una 
gràcia particular, passava, en el si de les cours souveraines —les més altes jurisdiccions 
reials—, abans de poder desplegar els seus efectes, per un procés de verificació o filtratge 
polític, un d’inscripció material i finalment un de publicació. Vegeu al respecte el sempre rigorós 
B. BARBICHE, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, PUF, 
1999, p. 109. Pel que fa als privilegis de 1463 i 1585, n’hem ofert les referències en l’apartat 
IV.3.2.3. 
271. AMGI, MAM 245, fol. post 154 (10.VII.1642). Hi consta que les gestions per l’acte de 
registre havien tingut lloc l’abril del mateix any. 
272. En aquest sentit, Girona és una destinatària inequívoca de la reiteració el 14.I.1643 de les 
crides dictades per Brezé de març de 1642 —M. CRUSAFONT, Història de la moneda de la 
Guerra dels Segadors cit., document 171. 
273. X. SANAHUJA, La moneda municipal de Vic (i II) cit., p. 167-168, sobre el “retrobament” 
miraculós d’uns pretesos antics documents de Pere III que acabarien reportant a Vic poder 
fabricar dotze mil lliures de menuts franques de despeses a partir de febrer de 1643. Id. aut., La 
moneda municipal de Vic (I): Ploms i senyals (1470-1513), en “Ausa” 142 (1999), p. 385-396, 
esp. p. 386-387. R. ORDEIG, Notes sobre les relacions de Pèire de Marca amb la ciutat i la 
Seu de Vic, en “Ausa” 121 (1988), p. 165-191, esp. p. 167-168, preferí considerar el permís de 
1643 com la concreció d’un privilegi dictat per la Cancelleria de Lluís I (XIII) el 28.X.1642. 
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cop. La carta que se li adreça no té pèrdua. S’hi dóna per fet —no pas per 

assumit— que la via jurídica està perduda i, conseqüentment, que la salvació 

depèn més de trucar certes portes que no pas de redactar argumentacions 

impecables: 

 
“En las occations més apretadas y en las cosas de major inportància té experimentat la 

ciutat en vostra mercè un gran patró y en tot cas rebudas mil mercès. Esta [de les 

monedes] és cosa grave, de tanta inportància per la ciutat com la que més, a vostra mercè 

en ella acudim no com a advocat sinó com a nostre emparo, ab confiansa que lo [h]y 

trobarem molt gran, y que son medi y patrocini de vostra mercè ha de ser lo tot en esta 

part per alcansar, o per medi de la justícia, pus la tenim, o altrament, que la ciutat per rahó 

de ditas cridas ni altrament no haja de parar de dita fàbrica [de billons]274”  

 

A la pràctica, de res no serveixen ni una ni l’altra coses. Des de l’aparell 

virregnal es nega que Girona hagi mai exhibit els seus privilegis històrics 

d’amonedament, cosa que obliga a presentar-los novament al Reial Consell. La 

gestió és encomanada a l’incompetent síndic Llorenç Vilallonga, acompanyat 

de Fontanella ―un Fontanella que ens consta hauria donat per fet l’èxit de les 

pretensions ciutadanes, si més no en relació a les peces de billó275. L’olotí 

intenta ser útil als seus comitents. D’entrada presideix un parell de dies 

d’intenses reunions destinades a concebre un estratagema. Hi participen els 

advocats residents a Barcelona Pere Boix, Domingo Osona i Rafel Bofill276, 

d’una banda, i misser Baltasar Soler i Miquel Galí —el secretari de la ciutat de 

l’Onyar— d’una altra277. L’olotí també s’entrevista amb el seu fill sobre la 

controvertida matèria monetària i dóna suport al síndic gironí en les seves 

compareixences informatives davant del Reial Consell278. Mentrestant els 

jurats, per la via epistolar, intenten acostar cap a les seves posicions el 
                                                 
274. AMGI, MAM 246, fol. 38v-39v (4.II.1643). El fragment transcrit correspon a fol. 39r i. f.-39v. 
Ja l’hem inserit a l’apartat III.6.4. El reproduïm donada les seves transcendència i indiscutible 
oportunitat ratione materiae. 
275. M. CRUSAFONT, Història de la moneda de la Guerra dels Segadors cit., document 183, 
transcriu la missiva d’encàrrec sense mencionar que va dirigida a Joan Pere Fontanella.  
276. Oferim un esbós de la biografia d’aquest jurista empordanès en el subcapítol IV.11.3. Bofill i 
Osona, donada la transcendència del dossier monetari en joc, són convidats a actuar com a 
reforços de l’equip jurídic habitual que Girona mantenia a Barcelona.   
277. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 26.III.1643 de Baltasar Soler i 
Miquel Galí als jurats de Girona. 
278. Els jurats li haurien demanat que acompanyés el tal síndic amb una carta de 9.III.1643. 
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mariscal de Brezé, Josep Fontanella i els membres gironins de la Reial 

Audiència Jeroni Fàbrega i Francesc Marçal279. Quin balanç resulta de tot 

plegat? Les prohibicions d’amonedament no es modifiquen ni en una coma. El 

municipi té motius per quedar decebut de l’actuació de Joan Pere Fontanella i 

dels demés integrants de l’equip jurídic al cap i casal.280  

 

L’aventura del batiment de plata es pot donar per esgotada el 16 de març de 

1643 —compte!, totes les peces de 1643 surten amb data endarrerida de 1642. 

Des del 6 de febrer de 1641, la ciutat de l’Onyar haurà llançat al mercat unes 

quatre-centes cinquanta mil peces de cinc rals i unes cent mil de cinc sous. La 

d’emetre monedes de billó, concretament sisens, és l’única via que li queda 

oberta al taller “recalcitrant” gironí. Amb permís? No, però —suposem— amb 

una certa tolerància. Versemblantment només durarà fins a finals de 1645, 

moment en què ja s’hauran manifestat els primers símptomes de rebuig als 

numeraris locals281. Com a mínim —no es coneixen totes les dades—, Girona 

haurà batut un total de vuitanta-vuit mil marcs de sisens al llarg de quatre anys.  

 

A principis del 1646, ara sí aturada tota l’encunyació, és quan als jurats 

novament extrets se’ls evidenciarà la doble trampa on hauran quedat atrapats: 

d’una banda, constataran la impossibilitat de recórrer als amonedaments per 

finançar el municipi i la guerra; per altra part, seran impel·lits a presentar els 

comptes de tots els batiments fets per pagar-ne les pertinents quotes a l’Ofici 

del mestre racional, a raó —almenys inicialment— de vuit diners per marc de 

moneda emesa. En tal conjuntura, Joan Pere Fontanella serà novament 

contactat —amb l’oportuna promesa de grans profits econòmics— perquè 

aixoplugui Girona sota el seu paraigües —un altre cop, es buscarà més la seva 

influència als passadissos del poder que no pas la seva argumentació 
                                                 
279. AMGI, MAM 246, fol. 200, cartes de 23.VII.1643.  
280. Recordem l’opinió negativíssima que el secretari municipal gironí transmet de tots plegats, 
titllant-los de caríssims i d’ineficients, en una comunicació extreta d’AMGI, MAM 246, post fol. 
225 (reunió de 8.VIII.1643); l’hem transcrita en l’apartat III.6.4 del present treball 
281. M. CRUSAFONT, Història de la moneda de la Guerra dels Segadors cit., p. 127. Aquests 
símptomes es multiplicaran al llarg de l’any 1646, com ho demostren moltes cartes dels jurats 
comminant els edils de Besalú, d’Hostalric, etc. a fer respectar els diners batuts a Girona. 
AMGI, MAM 249, fol. 172v i s. Els menuts vigatans correran la mateixa sort que els sisens 
gironins, abans i tot, X. SANAHUJA, La moneda municipal de Vic (i II) cit., p. 168.  
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jurídica282. A la pràctica —a resultes dels seus magres resultats? o sense ni 

esperar-los?—, es demostrarà que els jurats tenen dipositades molt poques 

esperances en la via fontanelliana i que és el síndic Antoni Moliner, actuant 

amb astúcia i secretisme i anant “a la font, que axí trobarà més aygua”, qui pot 

inquirir “què volen que·s fassa o què pot fer esta ciutat y com ha de víurer”283. 

No cal dir que la impetració de nous permisos per tornar a encunyar seria l’èxit 

més rotund. 

 

A l’advocat olotí, tant vell com sobreocupat, no se l’arraconarà pas, ni de bon 

tros. Se’l reservarà per a les converses davant l’Ofici del mestre racional —per 

certificar-hi els cabals de l’amonedament i intentar rebaixar-ne la fiscalitat— i, 

comesa estèril però de gran relleu, per defensar in extremis que Girona sigui 

mantinguda en la possessió de la seva exempció d’allotjar tropes284. És en 

relació a la primera d’aquestes matèries, precisament, que es conserva un dels 

darrers escrits de l’advocat olotí en relació a la ciutat de l’Onyar: la suplicació al 

lloctinent del mestre racional perquè es doni per satisfet amb la definició dels 

comptes tributaris de les emissions gironines de numerari del lustre 1640-45285. 

Unes emissions que hauran acabat com el rosari de l’aurora. De res no hauran 

servit les pressions al més alt nivell i les propostes imaginatives per col·locar 

les peces de billó pròpies —donar-los curs oficial a la campanya militar de 

                                                 
282. AMGI, MAM 249, fol. 14v-15r (6.I.1646), carta transcrita íntegrament a l’apartat III.6.4. 
Aquí ens limitem a destacar-ne un fragment fortíssim, més propi d’un context de confrontació 
interinstitucional oberta que no pas d’una negociació en curs: “Suplicam a vostra mercè vulla 
dignar-se en donar a conèxer que, si és fort lo enemich, no és flach nostre patró, y que si ell 
és poderós, hi ha valor per resistir-li y efficàcia en son valent medi de vostra mercè”. 
283. Ibidem, fol. 29r-v i 44v-45v, cartes de 15.I i 27.II.1646 dels edils a Antoni Moliner. Els 
fragments transcrits corresponen a la segona missiva. 
284. Ibidem, fol. 83r-v, carta dels jurats a Joan Pere Fontanella de 24.IV.1646. 
285. AMGI, MAM 251, fol. 81r-v, suplicació proveïda positivament el 11.III.1648 per Francesc de 
Tamarit: “Molt il·lustre senyor. Per quant la ciutat de Gerona ha donat complida satisfactió a fins 
assí de totas las fàbricas de monedas que hajen fetas y de tot lo demés que en lo present offici 
axí en comú com en particular per vostra senyoria y per los magnífichs consultors se podia 
pretendre, de tal manera que vuy no resta ninguna cosa que averiguar. Per·ço lo síndich de la 
dita ciutat de Gerona a vostra senyoria suplica sie servit manar que a la dita ciutat en 
conformitat del sobredit se li fassa bestant fi y diffinitió en la forma que requereix y segons lo 
stil, que, a més de ésser cosa justa, ho tindrà a singular mercè, lo Offici, etc. Et licet. Altissimus 
Fontanella.” Hi ha testimonis de què el governador Josep de Margarit i de Biure haurà contribuït 
a acostar les pretensions de la Reial Tresoreria i de la ciutat de Girona —AMGI 249, fol. 198r-v, 
carta dels jurats al governador de 2.IX.1646. 
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Lleida, com a mitjà de pagament de la soldadesca286. Finiran, com havia passat 

amb els menuts dècades enrera, retirades del mercat i malvenudes a 

Barcelona perquè, en la seva seca, esdevinguda l’única autoritzada del país287, 

hi fabriqui nou numerari. Aquest complex procés tindrà lloc durant els anys 

1647 i 1648288. Posteriorment, encara aniran aflorant, d’ací i d’allà, particulars 

desitjosos de què se’ls abonin els sisens que tindran en possessió a canvi de 

moneda d’ús corrent. En cloure’s totes aquestes operacions, Girona haurà 

eixugat qualssevol beneficis que hagués pogut treure de les seves tasques de 

batiment289.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
286. Ibidem, fol. 183v-185v, acta del Consell General de 23.VIII.1646; fol. 187r-188r, instruccions 
subsegüents a Iu d’Ornos. Vegeu a AMGI, I.1.3.2.1 amb quin dramatisme es referirà l’afer 
confiat al dit d’Ornos i a Francesc Burguès en el testament que els jurats de 1646 deixaran als 
seus successors polítics: "És la cosa de major pes y importància ha tingut esta ciutat molts 
anys ha" (fol. [2]r) 
287. M. CRUSAFONT, Història de la moneda de la Guerra dels Segadors cit., p. 60 i document 
276 (privilegi de 21.III.1645). 
288. L’estudi detallat de la qüestió exigiria, d’entrada, una immersió en els documents tractats en 
el Consell General de 1.II.1647 —AMGI, MAM 250, fol. 58v-62v i 63v-64r. Ho deixem per a una 
ocasió posterior o per a un investigador amb saba nova. 
289. En aquesta valoració final ens mantenim lleials a M. CRUSAFONT, Història de la moneda 
de la Guerra dels Segadors cit., p. 130.   
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APÈNDIX 1 
 

Fragments dels testaments dels jurats dels exercicis  
de 1617, 1620, 1622 i 1625  

AMGI, I.1.3.1.1 —Administració municipal / Funcionament del consell municipal 
/ Càrrecs municipals / lligall 1 / item 1— 

 
 
Apartat del testament dels jurats de 1617:  
“Advertèntias per redrès y desempeny.- Per occasions se són offeridas a esta 
ciutat de alguns anys a esta part, axí per acudir a provisions necessàries com 
per los manuts y altres, ha venuts esta ciutat molts censals que prenen suma 
de molt grans milanàs, y les administrations com del tall de les carns, botiga y 
redrès estan molt carregades, de manera que fan molt més de mals de lo que 
tenen de entrada, y per a pagar les pentions se ha de manllevar y per altres 
coses molt a menut, de modo que si no·s serca algun remey o trassa per 
<h>ont esta ciutat se puga desempenyar y quitar y estas administrations no 
[h]aian tan a menut de vendre censals, serà perill de què aquest dany no vinga 
ser tan gran que sia irremediable, y, no podent-[h]o pagar la universitat, no 
n’[h]aian de patir los poblats”.  
 
Apartat 43è del testament dels jurats de 1620:  
“E diem y fem enténdrer a nostres successors com aquesta ciutat està molt 
empenyada y atrassada, de manera que fa de mals y càrrechs ordinaris cada 
any alguns milanars de lliures més del que té de renda, sense los extraordinaris 
que li venen a menut, com són reparos fahedors y vingudes del riu de Ter y en 
la resclosa y rech dels molins y altres, y que las administrations de la botiga, tall 
de les carns y redrès són les que més estan carregades de censals y ab pocas 
entradas, y en particular la de la botiga, que fa més de dos mília lliures cada 
any de pensions de censals sense los centenars que paga per lo clavariat 
menor, y vuy té de renda sols tres-centes lliures de l’arrendament del pa de 
príncep, y axí que si no s’[h]i dóna remey no ha de ser posible poder passar 
molts anys sens haver de venir a rèbrer un enquantre irreparable, y vuy ja deu 
de pensions atrassadas més de mil lliures, y per pagar aquexes y les que 
cauran est any que ve serà menester manllevar dita botiga, sols per dit effecte, 
tres mil lliures o més, y axí de la matexa manera cada any [h]y serà un progrés 
en infinit, y és lo mateix de les altres administracions, si bé no ab tanta 
quantitat. Nosaltres havem desijat summament aquest any [interlin. tractar] 
aquest negoci per enténdrer fer lo més convenient y de què més necessite esta 
ciutat y del remey que se porie dar an aquest mal que ella pateix, y no·ns és 
estat pussible per haver hagut primer de cobrar moltes cantitats que·s devian y 
haver de aguardar que los comptes del clavariat de temps de Benet Anglazell 
se diffinissen, que fins a la fi d’est mes de dezembre no és estat possible 
alcançar-ho, per fer que estigués tot lo diner en compte de un clavari, per poder 
axí enténdrer y saber lo estat de totes dites administracions de la ciutat, y més 
encara per no tenir moltes imposicions y la més principal est any arrendadas, 
que eran la del dret del vi, de l’ayguardent, lo diner per cada cortó de vi y 
meytadella de oli, lleuda de l’oli y pa de príncep, que axí fins al cap de l’any no 
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se ha pogut saber lo que valian dites imposicions per aplicar cada una a la 
administració en què havia de entrar, y per estes rahons no havem pogut 
averiguar lo que faltaria a la ciutat per pagar sos mals, però com [interlin. per] 
aquest any vinent són ja arrendades totes dites imposicions se podrà enténdrer 
lo que cada administració tindrà de renda y fàcilment fer lo compte de lo que a 
cada una d’elles faltarà per a pagar sos mals, y axí bé sercar modo y manera 
de <h>ont se haja de pagar, sens haver de manllevar lo més que fa de mals del 
que té de renda esta ciutat, per deslliurar-la que no se haja de venir a perdre. Y 
no sols axò és forçosament necessari y convenient de tractar ab tota diligència 
y cuydado, però encara també de sercar algun medi y traça per <h>ont se 
pogués començar a desempenyar de alguns de tants censals que fa, que si no 
se descarrega d’ells l’[h]an de tenir sempre prostrada. Aquest negoci és de 
tanta calitat y importància que·ns obliga a comanar-lo ab totes les veres 
possibles a nostres successors, y ab les matexes supplicar-los se servescan de 
tractar-lo ab tot cuydado.” 
 
Apartat del testament dels jurats de 1622:  
“Esta ciutat està tant empenyada y carregada de mals que no abasta a pagar 
les pensions de censals y càrrechs que fa ab totes les entrades que reb, que 
encara se’n falta alguns milenàs, com poran veure ab lo que té de entrades y 
ab lo que [h]auran de pagar, y quant més temps estarà sens donar-hi remey 
més dany serà, perquè sempre se fa càrrega y càrrega sobre càrrega, y és 
inposible se puga sustentar si no s’[h]i dóna remey. En nòstron any [h]avem 
trectat algunes vegades de est negosi y may se [h]a pogut efectuar ninguna 
cosa, y perquè és lo negoci de més pes, calitat y inportànsia de tots los 
negosi[s] de esta ciutat, nos obliga a encomenar-ho ab totes les veres a 
nosaltres posibles per a què·l tracten y fasen tractar, per a què, per lo manco, 
tinga la ciutat tantes rebudes com fa de mals, altrament dintre molt pochs anys 
se trobarà la ciutat tant apratada com se pot considerar.” 
 
Apartat del testament dels jurats de 1625:  
“Per tenir esta ciutat tantas administrations y totas fer molts censals y de cada 
<h>una en particular aportar comptes a·de·part lo clavari maior de plata y 
manuts, quan<t> algunas de ditas administrations no tenen dinés en son 
compte, com se troba sovint de la botiga y molins y altras que fan més de mals 
que no tenen de renda, [h]y [h]a gran treball de pagar ditas pentions y no·s pot 
fer si no és que alguna altra administratió dexe dinés, lo que és ab gran treball 
de fer pòlissas dexant-se la una administratió a l’altra y gran quefer, axí per lo 
secretari que ha de fer ditas pòlissas com per lo clavari y officials de la taula 
que la han de assentar, y molt gran confusió y embaràs de ditas 
administrations, y no·s poden pagar tant prest ditas pentions de censals com 
volrian. Y per estes y altras convenièntias que se representaran se ha pensat 
per algunas personas expertas y intel·ligents en negossi y zelosas del bé de 
dita ciutat que seria molt bé y convenient que dit clavari maior sols aportàs dos 
comptes en la taula, <h>u de plata y altra de menuts, y que en aquexos dos 
comptes entrassen los dinés de totas ditas administrations, y de aquí pagàs las 
pensions y càrrechs, pus tots són del cos de la ciutat, y seria gran pulitia y 
consert y llevar tanta confusió que aporten dits clavaris ab sos llibres, que és 
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gran causa que [h]y [h]a tant treball de saber-los bé portar, y aprés de denifir 
llurs comptes, que se estan anys algunas vegades a enllestir-se, com [h]avem 
experimentat en los dos últims clavariats difinits dels anys 1617, 1618, 1619, 
1620, ab què ha patit y pateix ab tan llarga dilatió la ciutat. Nosaltres desijàvem 
fer est negossi o representar-lo al Consell General y [h]avem allargat de fer-[h]o 
aguardant se acabàs la fàbrica dels ardits, pensant seria acabada molts dies 
ha. Suplicam se servescan de mirar-lo ab molta atentió y de tractar-lo y fer en 
ell lo que aparega més convenient.” 
 
 
 

APÈNDIX 2 
 

Crida virregnal publicada el 26.II.1618 per fixar el valor i incentivar la 
circulació de les monedes d’or a Catalunya  

ACA, Cancelleria, registres, vol. 5274, fol. 274r-275r 
 

“Dels trentins” 
 
“Ara ojats tothom, generalment, què·us notifiquen y fan a saber de part de 
l’excel·lentíssim senyor don Francisco Fernández de la Cueva, duc de 
Alburquerque, marquès de Cuéllar, comte de Ledesma y Huelva, y senyor dels 
lochs de Monbeltran y La Codosera; de la Sacra, Catòlica y Real Magestat 
conseller, loctinent y capità general en los principat de Cathalunya y comtats de 
Rosselló y Cerdanya. Que, com per occasió del molt número de doblons de dos 
cares, altrament dits trentins, y lo excessiu preu de aquells, se haja vist per 
experièntia la difficultat gran que [h]y ha hagut en esmerçar-los, patint per dita 
causa lo commers; y com sa excel·lència, zelós del bé públic, tenint per a est 
effecte orde del rey nostre senyor, ab sa real carta dada en Madrid a vuyt de 
febrer del present any mil sis-cents y devuyt, de baxar la moneda de or, 
vulgarment dita trentins, per a què, com a moneda real y en ses reals seques 
fabricada, sie presa per tot lo present principat de Cathalunya y comtats de 
Rosselló y Cerdanya. Per tant, hagut respecte a la qualitat y valor de dita 
moneda de or, dita doblons de dos, altrament trentins, y a la necessitat pública, 
preceïnt sobre asò conclusió ab molta discussió en lo Sacre Real Concell feta a 
vint-y-tres de dit mes de febrer de dit any mil sis-cents y devuyt, diu, notifica y 
mana a tothom, generalment, de qualsevol stament, grau, conditió o 
preheminèntia sien, que dits doblons de dos cares, altrament trentins, essent 
emperò intactos y no apedassats, y de just pes, quilat, ley, valor y bondat, 
tinguen obligatió de pendre’ls y·ls hagen de pendre, per tots los dits principat de 
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, en taules, banchs o altrament, y 
axí en pagaments de universitats com de particulars /fol. 274v/ y per via de 
depòsit, a rahó de trenta-tres reals per cada dobló de dos cares, altrament 
trentí, y axí mateix al respecte lo mig trentí y ters de trentins del mateix quilat, 
pes, ley, valor y bondat; los quals terns de trentí, ab licèntia de sa excel·lència, 
seran fabricats en la Seca Real de la ciutat de Barcelona, tenint per paga real y 
bona la que ab dita moneda de or de doblons de dos cares, altrament trentins, 
migs trentins y terns de trentí, a dita raó se farà. Altrament, se procehirà contra 
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los inhobedients segons de justítia se trobarà faedor. Item, per quant sa 
excel·lència ha entès que moltes persones se són atrevides a pendre interès 
per a cambiar los dits doblons de dos cares, altrament trentins y migs trentins, 
en gran deservey de nostre senyor y càrrec de ses consiènties y dany notable 
de la pobra gent y altres, lo que sa excel·lència desija summament obviar. 
Per·ço, inseguint la matexa conclusió en lo dit Sacre Real Concell feta, diu, 
prohibeix, veda y mana que d’esta hora en avant no sie persona alguna, de 
qualsevol stament, grau o conditió sie, que goze ni presumesca en manera 
alguna, en públic ni en secret, per si ni per interposades persones, en los dits 
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, pendre interès algú 
per a cambiar qualsevol de dits doblons de dos cares, altrament trentins, ni 
migs trentins o terns de trentí; sots pena, la primera vegada, de perdre la 
moneda cambiada y de vint-y-sinch liures applicadores, la terça part de tota la 
dita moneda a l’accusador, /fol. 275r/ l’altra terça part a l’official qui capturarà lo 
tal delinqüent, y la restant terça part als còfrens reals de sa magestat, y al qui 
no tindrà per pagar dita pena, sexanta dies de presó; y si segona volta en asò 
serà trobat, ultra dites penes cayga en pena de bandeix o de altres penes 
majors o menors, a arbitre del judicant. E perquè les dites coses sien a tothom 
notòries, y d’elles no·s puga ignoràntia al·legar, mana sa excel·lència ésser feta 
y publicada la present pública crida per los lochs acostumats de la present 
ciutat de Barcelona y de altres ciutats, viles y lochs de dits Principat y Comtats 
a·hont convinga.” 
 
Signat: el duque de Alburquerque; vidit de Çalbà i de Vallsega (regent [la 
Cancelleria]); vidit don. Cristòfor Gallart i de Traginer (regent la Tresoreria 
[reial]); vidit Sala, advocat fiscal.  
Miquel Pérez [escrivà]. 

IV.3. De molins, endeutament i amonedament



 

 

IV.4. Salvador Jutglar, un presumpte defraudador de la ciutat 
que pretén exercir una magistratura municipal 

 

 

 

Les discrepàncies entre Salvador Jutglar i la ciutat de Girona s'emmarquen en 

els vaivens de política monetària que la ciutat de l’Onyar visqué els darrers 

anys del regnat de Felip II (III) i als inicis del de Felip III (IV). Més concretament, 

comencen amb una reinjecció de menuts al mercat gironí acordada pels 

dirigents municipals el juny de 1621. La reintroducció d'aquestes peces, que 

s’havien retirat de la circulació poc temps abans, posa en evidència un 

presumpte frau comès pel caixer de la taula de comuns dipòsits del bienni 

1619-20. Al pretès autor d'aquesta acció contra els interessos municipals no se 

li té en compte l’haver superat els mecanismes fiscalitzadors ordinaris de 

l’establiment canviari. Altrament, és objecte de mesures sancionadores greus, a 

les quals ell respon instant processos davant diverses seus jurisdiccionals, 

alhora que esdevé reu en d’altres. La situació s’enrevessa a partir del primer de 

gener de 1628, quan Jutglar és extret a sort —i immediatament repel·lit— per 

fer de jurat tercer de Girona. Durant més d'una dècada la justícia va fent el seu 

curs —de forma favorable als seus interessos—, i quan s'atura no és gràcies a 

una resolució ferma sinó a la defunció del personatge i a una posterior 

concòrdia entre els seus familiars directes i els dirigents municipals. En total 

assistim a vint anys de tensions a partir d’una presumpta sostracció de diner 

públic —o omissions en la gestió d’aquest— de la qual penja una inhabilitació 

per regir càrrecs públics. Al fons de l’escenari s’endevinen rivalitats entre 

faccions o grups de llinatges de la ciutat de l’Onyar. L’afer Salvador Jutglar 

n’hauria estat una conseqüència o un pretext? 
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IV.4.1. L’origen dels maldecaps de Jutglar: una gestió controvertida a la 
taula de comuns dipòsits de Girona 

 

Salvador Jutglar ―o Joglar1― és un mercader gironí. Com a tal, és membre de 

la mà mitjana de la ciutat. Consolida el procés d’arrelament urbà d’alguns dels 

seus predecessors, n’abandona les activitats productives2 i s’aboca a la 

mitjanceria de béns a escala creixent i a la gestió financera. El 1602, un any 

abans de casar-se3, ja s’ha procurat ―o se li ha procurat, puix la inversió és de 

gran quantia― un modus vivendi: el càrrec de receptor a la ciutat i col·lecta de 

Girona i un dels llocs de col·lector, credencer i guàrdia ordinària dels drets 

d’entrades i eixides de la casa del General de Girona4. Les xarxes de la 

Diputació5 no són pas les úniques on Jutglar projecta la seva ombra. Durant 

bona part de la seva vida, també manté un contacte freqüent amb les 

institucions municipals de govern i d’administració. Així, l'any 1611, per 

exemple, el trobem gestionant la percepció de les imposicions locals de la 

                                                 
1. R. SAROBE, responsable de l’índex del volum cinquè dels Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999, p. 2181 i 2183, sembla inclinar-se per 
aquesta segona forma, normalitzada. Nosaltres, més conservadors, optem per mantenir-nos 
fidels a l’altra, l’única practicada en la documentació original del segle XVII. 
2. Vegeu al capítol III.3 unes indicacions sobre el teixidor de seda o mestre veler Joan Onofre 
Jutglar i la seva esposa Margarida Faixat, descendent de la localitat empordanesa de 
Viladasens.  
3. Remetem ibidem sobre el matrimoni del nostre protagonista amb Montserrat Faixat el 
17.VI.1603 i llur descendència. 
4. Vegeu les funcions de receptor i les de col·lector, credencer i guàrdia ordinària a M. PÉREZ 
LATRE, Diputació i monarquia: El poder polític a Catalunya, 1563-1599, Tesi doctoral a la UPF, 
2001, p. 189-192. Durant la segona meitat del segle XVI, s’estengué la pràctica de duplicar el 
nombre de col·lectors o collidors a la major part de les taules catalanes de manera que cada 
tres anys assumissin alternativament llurs funcions pròpies o les de credencer, amb la qual 
cosa s’afavoria una fiscalització recíproca i, així, una major prevenció del frau. Ibidem, p. 643, 
trobem la representació gràfica del càrrec —millor dit, dels càrrecs— en l’organigrama de la 
col·lecta de Girona que coneixeria Salvador Jutglar. La provisió polièdrica del nostre home es 
faria efectiva mitjançant una deliberació del consistori de la Diputació del General de 5.II.1602 
—ACA, Generalitat, N-166, fol. 518r-519r—, a resultes d’una resignació dels oficis que havien 
pertangut a Francesc Matxí ―sobre resignacions de càrrecs, vegeu el subcapítol IV.6.1. Per 
cert, d’ACA, Generalitat, N-194, fol. 437r (4.XI.1639) s’infereix que el càrrec de receptor deuria 
reportar a Jutglar el dret d’habitar a la pròpia casa del General, a l’estratègica cantonada de la 
plaça del Vi amb el carrer Ciutadans —M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 192, 
entén que tal residència aniria adscrita a l’ofici de duaner, que Salvador Jutglar assoliria en un 
moment que de moment no gosem determinar. 
5. M. PÉREZ LATRE, Entre el rei i la terra. El poder polític a Catalunya al segle XVI, Vic, Eumo 
Editorial, 2003, p. 60 i s. 
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farina, el 1618 exerceix com a jurat tercer6 i durant el bienni de 1619-1620 fa de 

caixer de la taula de comuns dipòsits7. A partir de 1621 no és mai més admès a 

càrrecs i oficis de la ciutat. No sols això, durant les dues dècades de vida que li 

resten apareix enfrontat de forma constant amb els capitostos i els 

representants locals en múltiples causes judicials. D’aquesta manera, es posa 

al nivell d’un altre ciutadà històricament embrancat en una teranyina de litigis 

fressosos contra el municipi gironí a l’alta edat moderna: el notari i després 

ciutadà honrat Joan Miquel Savarrès8. Per què ens interessa el cas de 

Salvador Jutglar? Primerament, perquè és el d'un servidor dels interessos 

municipals que cau en desgràcia i n’esdevé un presumpte defraudador; en 

segon lloc, perquè ens permet insistir, des d'una perspectiva colateral inèdita, 

sobre les conseqüències que tingué per a Girona el relatiu desori financer i 

monetari a què l'abocaren la pràctica de batre moneda pròpia fora mesura a 

                                                 
6. Recordem que J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona: La crònica de 
Jeroni de Real (1626-1683), Barcelona, PAM, 1994, vol. II, p. 509-516, recull un llistat dels 
jurats de Girona entre 1600 i 1715 ―concretament els que començarien cada anualitat per 
Ninou, sense tenir compte dels que l’acabarien (no sempre idèntics).  
7. AMGI, IX, 1, 1 —Eleccions / Insaculació / lligall 1—, Llibre de les matrícules, mostra com 
Salvador Jutglar fou insaculat el 1614 en un dels dotze llocs de la bossa de caixer de la taula 
gironina. Inicialment en aquesta hi havia hagut vuit persones; s’incrementaren en un 50% arran 
d’un Consell General de 1.I.1580 (AMGI, MAM 179, fol. 2r) i una deliberació dels jurats i els 
adjunts de la taula de 8.VI.1580 (ibidem, fol. 46r). 
8. Joan Miquel Savarrès —l’accentuem seguint BICAB, Al·legacions jurídiques, capsa 141, 
ítems 2 i 3— pretendria ser insaculat i habilitat per exercir càrrecs públics al municipi i des 
d’aquest se li posarien impediments per tres grans sèries de raons —la tercera sobrevinguda 
arran de les altres—: a) Per voler gaudir dels beneficis del status de ciutadà honrat malgrat 
estar exercint, amb negoci obert, un ofici considerat vil i mecànic com era el de notari —J. P. 
FONTANELLA, Decisiones sacri Regij Senatus Cathaloniae, vol. I (1639), cap. 292, num. 21-
23, il·lustraria la resolució règia de 12.XII.1592 dictada al respecte a favor seu, que abocaria a 
una provisió executòria positiva de 14.VII.1600, una vegada hagués tancat l’oficina pròpia—; b) 
per ser oficial del Sant Ofici —valgui la redundància—, concretament notari; c) per ser litigant, 
bé que passiu, contra el municipi. Les seves pretensions, i l’oposició a aquestes, centrarien un 
debat ciutadà i es ventilarien en seu jurisdiccional en reiterades ocasions amb motiu de: 1) la 
seva insaculació en les bosses reservades a Girona del llibre de l’ànima de la Diputació del 
General —AMGI, MAM, fol. 32v-33r (Consell General de 3.II.1602) i fol. 40r-v (26.II)—; 2) el seu 
manteniment de l’ofici vitalici que hauria adquirit el 1607 de pesador municipal de la farina —
AMGI, MAM 214, fol. 14v-15r (punt 4rt de l’ordre del dia del Consell General 17.I.1611), fol. 17r-
v (19.I) i 31v-32v; MAM 222, fol. 86v-87r (18.IX.1619)—; 3) el rebuig de la seva extracció a sort 
per a diversos càrrecs locals o reials d’àmbit local, entre ells el de mostassà el 1612 —AMGI, 
MAM 215, fol. 10r-11r (9.I.1612) i fol. 28r-29r (28.II)—, o el de jurat en cap el 1614 —AMGI, 
MAM 217, fol. 3v (1.I.1614) i fol. 7r-8r (3.I); en aquest marc, tindria lloc la causa sumaríssima 
per compareant partes que Fontanella conduiria amb èxit per a la ciutat (l’hem esmentada al 
capítol III.6.3). Com a colofó benaurat a aquesta acumulació de dades, diguem que el 1620 
Joan Miquel Savarrès assoliria l’ansiat juradesc en cap —J. BUSQUETS, La Catalunya del 
Barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real (1626-1683), 2 vol., Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, vol. II, p. 502, no se’n fa ressó.  
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partir de la tardor de 1602 i la ulterior emissió massiva d’ardits barcelonins. Ja 

hem ofert les coordenades de tal situació econòmica controvertida a l’apartat 

IV.3.2.3. Al present capítol reprenem, d'alguna manera, el fil d'aquell discurs.  

 

Com hem vist, a partir del 1617 els jurats gironins fomenten la retirada de la 

moneda de coure que els seus predecessors havien fet encunyar massivament 

i promouen la posada en circulació de plata com a mitjà de pagament 

alternatiu. Aquest procés de substitució monetària es realitza, amb avenços i 

retrocessos, a través de la taula de comuns dipòsits local. La taula és una 

entitat municipalitzada relativament autònoma que, tot i tenir cobertura jurídica 

des del 14439, no opera fins ben entrada la segona meitat del segle XVI —la 

seva erecció podria haver estat relacionada amb una onada de desconfiança 

envers els privats que exercien com a dipositaris a Girona10, i/o amb una 

dinàmica global de creixement, redreçament i intervenció pública en la vida 

urbana11. En concret, el  funcionament de la taula gironina està certificat des 

del 156812. Així, és de data prou reculada si mirem el mapa d’institucions 

anàlogues de Catalunya13. Està emplaçada en un immoble adjacent a la casa 

                                                 
9. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 245-252, privilegi atorgat a Tortosa el 23.I.1443 per la 
reina Maria com a lloctinent del Magnànim a canvi de mil florins d’Aragó. No es posaria en 
execució. Gairebé set dècades després, els jurats gironins en sol·licitarien el reverdiment a 
Ferran II. L’obtindrien el 2.IV.1512 ―ibidem, p. 408-409.  
10. Per pal·liar-la, els síndics gironins aconseguirien que en les Corts de Barcelona de 1564 
s’aprovés un capítol de Cort, el n. 11, d’abast estrictament local ―CYADC (1704) I, 4, 35, 5. 
11. N. CASTELLS, La municipalització dels molins de la ciutat de Girona (1581-1620), en 
“Revista de Girona” 100 (1982), p. 233-240, esp. p. 234. 
12. A AMGI es conserva la sèrie gairebé ininterrompuda dels llibres majors de l’entitat des del 
1568 fins al 1710. Vegeu inventariada aquesta documentació i la restant de la taula a R. 
ALBERCH, Guia-Inventari de l’Arxiu Històric Municipal de Girona, Girona, Ajuntament de 
Girona, 1983, p. 56-57. Com a punt de partida per a la recerca, remetem al valuós estudi 
clàssic de L. MARQUÈS, Una històrica institució municipal de caràcter econòmic: La Taula de 
canvi i comuns dipòsits de la ciutat de Girona, Barcelona, Imp. S. Rosàs, 1935. A les p. 78-80 
transcriu les primeres ordinacions de l’establiment canviari, articulades en quinze capítols i 
aprovades en un Consell General de 28.II.1568 —vegeu-ne l’acta autèntica a AMGI, MAM 169, 
fol. 13v-15v. 
13. A partir de J. M. LLOBET, La ‘Taula de Canvi’ de Cervera y su entorno socio-económico 
(1599-1715), Lleida, IEL, 1985, p. 117-129 i 135-136, i de J. M. PASSOLA, Els orígens de la 
banca pública. Les taules de canvi municipals, Sabadell, Ed. Ausa, 1999, p. 31 i s., aprenem 
que la taula de canvi de Vic no obtingué cobertura jurídica ―i, per tant, una base per 
funcionar― fins al 1.I.1583 ―l’atorgà el duc de Terranova, després de dues dècades de 
vacil·lacions―; J. M. PASSOLA, op. cit., p. 93 i s., estudia detalladament els llibres i les 
operacions de la taula osonenca, que tingué una taula de canvi de menuts com a precedent 
(1574-1579) ―X. SANAHUJA, La moneda municipal de Vic (i II): segles XVI-XVII (1519-1652), 
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de la ciutat14 i no té competències de crèdit, és simplement un establiment de 

custòdia de diners i joies, de tresoreria municipal i de gestió d’operacions amb 

moneda i altres valors. La taula gironina veu notablement ampliat l’abast de les 

seves atribucions el 30 de juny del 1599, dia en què els síndics de la ciutat de 

l’Onyar a la Cort General de Barcelona impetren de Felip II (III) un privilegi pel 

qual els diners que un deutor consignarà a l’establiment per al seu creditor 

tindran la consideració de pagament real o efectiu15. S’hauran de superar molts 

anys i diverses incidències perquè tal mercè sigui respectada16.  

 

                                                                                                                                               
en “Ausa” 152 (2003), p. 157-180, esp. p. 162 i s. La taula de Lleida no tingué un privilegi 
fundacional fins al 1585, de la mà de Felip I (II) en el marc de les Corts Generals de la Corona 
d’Aragó celebrades a Montsó-Binèfar ―la de Tortosa compartiria aquesta circumstància― i no 
entrà en funcionament fins al 1589 ―la tortosina ho féu el 1587―; quan s’activà fou per jugar, 
amb escassa projecció territorial, un paper de poca envergadura econòmica i social —aquesta 
grisor manté el to general de tot el tom d’A. PASSOLA, Història de Lleida: El segle XVII, Lleida, 
Pagès editors, 2004, p. 123-127—; la taula de Cervera es fonamentà en un privilegi de Felip II 
(III) de 30.VI.1599, a les acaballes de la Cort General de Catalunya tinguda a Barcelona; la de 
Manresa, reservada a operacions de particulars, ho féu en un privilegi de 14.VI.1603 de 
l’aleshores arquebisbe de Tarragona i virrei de Catalunya. En definitiva, com a predecessores 
efectives de la taula de canvis gironina sols hi hauria la de Barcelona ―inaugurada el 1401 i 
estudiada, entre d’altres, en el treball clàssic de A. P. USHER, The Early history of deposit 
banking in Mediterranean Europe, Cambridge (Massachusetts, EUA), Harvard University Press, 
1943, p. 269 i s., i divulgada per J. C. AYATS, La ‘Taula’ de cambio de Barcelona (1401-1714), 
Barcelona, Banco Español de Crédito, 1947, o, més recentment, per A. M. ADROER, Història 
de la Taula de canvi de Barcelona, Barcelona, Caixa de Barcelona, 1989―, possiblement la de 
Perpinyà i estrictament de iure la de Tarragona, reglamentada entre 1416 i 1420, en va. Sobre 
el període operatiu d’aquesta darrera, a partir de la darreria de 1584 i sobre la base d’un 
privilegi de 14.III.1581, J. M. RECASENS, La Taula de canvi i de dipòsits de Tarragona i la 
ciutat del seu temps (1584-1749), Tarragona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver, 
2001. 
14. A l'època de què parlem la taula municipal està ubicada en l'immoble contigu a la casa de la 
ciutat. En les seves memòries, el ciutadà honrat gironí Jeroni Saconomina havia celebrat 
l'adquisició, el 17 de gener del 1593, del dit immoble per encabir-hi l'establiment de dipòsit en 
qüestió, A. SIMON i TARRÉS, Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinc-cents, Barcelona, 
Curial, 1991, p. 213.  
15. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 566-568. Inicialment els edils i 
els adjunts de Corts de Girona havien previst que aquesta mesura no es vehiculés per via de 
privilegi sinó com una constitució general que beneficiaria altres taules de comuns dipòsits 
catalanes, AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 30r-v. Curiosament els mateixos 
dirigents, quan estudiaven mesures per al redreç del General de Catalunya, havien pensat 
impulsar una norma que obligués la Diputació a gestionar el cobrament de tots els seus crèdits 
únicament a través de la taula municipal de Barcelona, ibidem, fol. 35v. Aital precepte, 
concebut en detriment d’entitats bancàries privades, perjudicava de retruc la pròpia taula 
gironina que els jurats suposadament havien de potenciar.  
16. Vegeu a tall d’exemple el testament dels jurats de l’any 1638 a AMGI, I.1.3.2.1 —
Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs municipals / lligall 2 / 
item 1— on s’instrueix els jurats esdevenidors sobre la necessitat de remeiar el perjudici causat 
pel jutge de reclams de Barcelona que, en una provisió seva, ha negat que el dipòsit a la taula 
gironina tingués efectes de paga real.  
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L’estima que els dirigents gironins li tenen al seu establiment dipositari i canviari 

no es pot expressar amb paraules ―entre d’altres raons perquè, quan ho 

intenten, els surten expressions tan ensucrades com “[la taula] és <h>u del més 

principals joells y la nina de l’ull d’esta república”17. Conscients de la capitalitat 

econòmica que la taula reporta a Girona, els jurats arriscarien la pell per evitar-

li eventuals competidores dins del bisbat18 —districte supravicarial sobre el qual 

la ciutat ha exercit influència secularment19. Els rectors i treballadors de la 

institució, elegibles en Consell General o simplement pels jurats i els adjunts de 

la taula20, són els següents: l'administrador o tauler —amb funcions directives—

, el caixer, el regent el llibre major —anàleg a un comptable actual21—, el 

comptador o credencer o receptor —de la mà menor22—, el notari o manual i, 

des de 1579, dos arxivers —un mercader d’extracció i un altre notari23—; 

endemés, un uixer i potser altres personatges subalterns; recordem que la taula 

no té advocats aconduïts pel seu compte, ans es serveix dels del municipi, sia 

                                                 
17. AMGI, MAM 220, fol. 104r-105v, acta del Consell General de 18.VIII.1617. Vegeu també 
AMGI, I.1.3.2.1 cit., testament dels jurats de 1633. Consola constatar que els barcelonins no 
eren menys cursis: J. DANTÍ, La hisenda municipal de la ciutat de Barcelona al segle XVI: el 
miratge del redreç, en “Pedralbes” 13-I (1993), p. 505-512, esp. p. 512. 
18. Vegeu a la subsecció IV.8.3.3.C.1) com pugnen pel monopoli de la taula gironina davant 
l’obertura d’un establiment de similars característiques a Olot l’any 1615; els gironins també es 
mostren combatius perquè a Figueres no se’n creï un altre ―la pretensió de la vila 
empordanesa provocarà daltabaixos al braç reial durant les Corts del 1626. No serà fins l’any 
1633 que els dirigents de Girona respiraran tranquils: impetraran un privilegi de Felip III (IV) 
reconeixent-los el dret —estèril a la pràctica— a tenir l’única taula de dipòsits del bisbat i, 
endemés, la possibilitat d’erigir un banc anàleg al de Barcelona, A. GIRONELLA, Llibre Groc de 
la ciutat de Girona (1386, 1596-1702), Lleida, Ajuntament de Girona, Fundació Noguera i Caixa 
de Girona, 2007, p. 218-221 (23.V.1633) —constatem poca diligència en l’execució de la mercè 
del banc a través dels testaments dels jurats de 1634 i de 1635, que traslladen l’afer a llurs 
successors AMGI, I.1.3.2.1 cit. Què hauria fet entossudir els gironins a buscar la tal clàusula 
d’exclusivitat per a llur taula, encara a principis de la dècada de 1630? Ibidem, el testament 
dels jurats de 1631, fol. [1]v, menciona un breu —suposem flamant— que Olot hauria impetrat 
del Papa, que permetria fer dipòsits de coses eclesiàstiques a la taula de la vila. És a dir, els 
competidors s’estaven deixondint. 
19. F. SABATÉ, El territori de la Catalunya medieval, Barcelona, FSVC, 1997, p. 180 i s. i 434 i 
s.   
20. Es recull en un copiador de resolucions i ordinacions municipals a AMGI, I.1.3.1.2 —
Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs municipals / lligall 1 / 
item 2—, fol. 261.  
21. L. MARQUÈS, Una històrica institució municipal cit., p. 37-38.  
22. J. M. PASSOLA, Els orígens de la banca pública cit., p. 71, després d’haver-se acostat als 
fons documentals de les diverses taules catalanes de l’edat moderna, subratlla la 
interestamentalitat de la gironina —tret que apareix, així, com a significatiu. 
23. AMGI, Taula, diversos, lligall 2, primo liber negotiorum tabule, s. fol., deliberació del Consell 
General de 4.XII.1579.   
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a Girona sia a Barcelona24. Alguns d’aquests càrrecs mantindran al llarg del 

temps llur durada biennal —l’any que s’escau, s’extreuen a sort el dia de 

Ninou—; d’altres com el regent el llibre major o el notari esdevindran —molt 

més aviat del que hom creia— vitalicis25. De totes les figures ara ens interessa 

sobretot la del caixer, que és el dipositari del diner rebut a l'entitat i qui fa 

personalment els pagaments en moneda26. És, per tant, qui executa 

directament l'operació de recollida de menuts, qui té encomanada la missió 

d'anar-los retirant dels calaixos i d'ensacar-los. Això li suposa una notable allau 

de feina: Ho demostra el fet que mentre durarà la campanya de substitució 

monetària se li permeti de buscar-se un ajudant. Aquest exercirà únicament 

tasques de suport material; ha de ser de sa màxima confiança, puix no 

assumirà cap tipus de responsabilitat autònoma27. 

  
Durant els anys 1619 i 1620 el Salvador Jutglar que protagonitza la nostra 

història i dóna nom al present capítol és qui ostenta el càrrec de caixer de la 

taula28. Li escau, per tant, seguir amb la tasca ja iniciada pel seu predecessor 

d'injectar plata al mercat i de treure'n els menuts gironins. Quan l’exercici es 

clou, es procedeix a fiscalitzar la seva feina i la dels demés gestors de 
                                                 
24. Ho hem indicat al subcapítol III.2.3.  
25. AMGI, MAM 172, fol. 48r-v, ordinació del Consell General celebrat el 16.XII.1572, a partir 
d’una proposició molt oberta del jurat Rafel Vivet. Més de mig segle després trobem reflectida 
documentalment aquesta condició vitalícia de l’ofici de regent el llibre major; succeeix quan 
renuncia al càrrec el mercader Francesc Moner i l’obté Felip Garra —AMGI, MAM 232, fol. 7r-8r 
(Consell General de 1.I.1629). L. MARQUÈS, La Taula de canvi cit., p. 38, apuntava a “els 
últims temps de la Taula” com a moment on hi hauria càrrecs ad vitam.  
26. N. CASTELLS, Canvistes i banquers, Girona, Diputació i Caixa d'Estalvis de Girona, 1988, p. 
28-29. 
27. AMGI, MAM 220, fol. 99r, deliberació de 2.VIII.1617 dels jurats i els adjunts de la taula de 
comuns dipòsits: "Donam facultat al caxer de la taula que puga pendra, si volrà, una persona a 
son risch y parill que li ajude a comptar los menuts que entren en dita taula per compte de dita 
ciutat". Ibidem, fol. 103v, el 16.VIII.1617 es confirma aquest permís i s'acorda que l'ajudant serà 
pagat per la ciutat. Queda, així, en una posició una mica estantissa: El municipi el reconeix 
jurídicament en certa mesura i el remunera, però es desentén de ses actuacions ―no li exigeix 
la prestació de cap jurament ni la presentació de cap caució o de fidejussors personals; no el 
subjecta a cap règim de fiscalització ni durant ni després del seu exercici.  
28. La seva extracció a sort per al lloc es produeix el primer dia de gener del 1619, AMGI, MAM 
222, fol. 8. L’atzar designa diverses persones abans que Jutglar, quatre de les quals renuncien 
al càrrec. Ibidem, fol. 32v-33r (16.III.1619), els nous administrador ―Rafel Prats―, caixer ―el 
nostre Jutglar― i credencer ―Magí Solà―, juntament amb llurs mullers, presten caució als 
jurats i adjunts de la taula de Girona; també els presenten el memorial dels respectius 
fidejussors, comunament anomenats fermances. Entre els fidejussors de Salvador Jutglar hi ha 
alguns bons coneguts dels nostres lectors, com el noble Francesc de Cruïlles i els juristes 
Benet Anglasell i Jaume Vives. 

903



 

 

l'establiment de dipòsit ―aquest procés de revisió o auditoria donava lloc a 

què, cada dos anys, la taula romangués tancada durant uns dies, unes 

setmanes... o més29. Ningú no detecta que Jutglar hagi comès cap irregularitat. 

Segurament ell respira tranquil amb la "diffinició dels comptes". I satisfet per la 

seva recentíssima insaculació a la bossa de regent el llibre major de 

l’establiment de dipòsits i canvis30 —es promet un bon avenir, controlant de 

forma vitalícia la comptabilitat de la taula? La calma i les projeccions de futur 

només li duraran uns mesos.  

 

La defunció de Felip II (III) motiva que els jurats gironins hagin d'ordenar 

múltiples manifestacions de dol oficial. Per pagar les elevades despeses que 

aquest comporta ―gramalles negres, cera, funerals solemnes, etc. tot plegat 

gairebé assoleix les vuit-centes lliures31―, els serà inevitable (sic) obrir l'aixeta 

dels menuts que ja s'havien retirat de la circulació. El mandat de tornar a 

                                                 
29. L’any 1621 ―el que centrarà el nostre relat― els jurats i els adjunts de la taula promogueren 
que la fiscalització i l’actualització dels llibres comptables de l’establiment de dipòsit es 
cenyissin al mes de gener: "Attès que convé per benefici y utilitat de dita taula que, finits los 
biennis de aquella, se obre aprés la taula quiscun bienni lo primer de febrer, y que no·s dilate 
més com antes se feya, que estaven molt temps ab ubrir-se, per·ço desliberen y ordenen que 
d'esta hora al devant lo aportant lo llibre major sie tingut y obligat dins y per tot lo mes de janer 
del principi de quiscun bienni haver buydat y tirades totes les restes del llibre del bienni que 
haurà finit al llibre nou del bienni subsegüent, y donar-lo tot bo y a punt, en manera que lo dit 
die primer de febrer se pugue y hage ubrir dita taula, y que pugue pèndrer un ajudant a 
coneguda de dits senyors jurats, assignant-li de salari a ell y a dit ajudant sinquanta lliuras, y 
que si dit aportant dit llibre major no haurà fetas ditas cosas per tot lo dit mes de janer, ell y dit 
ajudant perdan dit salari..." ―AMGI, MAM 224, fol. 64v-65r (1.VII.1621). No es degueren sortir 
amb la seva, anys més tard la taula seguia necessitant massa temps per fer el trànsit entre un 
exercici i el següent. Això ocasionava una molesta paràlisi dels pagaments i cobraments del 
municipi: l’any 1631, el síndic de Girona a Barcelona Bartomeu Ripoll no tenia constància de 
què la taula ja estigués en funcionament fins al 20 de febrer; aleshores recordava les seves 
necessitats urgents de liquiditat als jurats, ja expressades en una carta de 23.I.1631, AMGI, 
Correspondència amb Barcelona, lligall 1. Els llibres, el diner i el material de la taula, a més de 
ser revisats a cada relleu d’oficials, eren objecte d’una visita de rutina anual per part dels jurats 
i alguns assessors a mitjan o a les darreries de novembre, vegeu per exemple AMGI, MAM 
200, fol. 97r (16.XI.1598), MAM 222, fol. 101r (26.XI.1619), MAM 224, fol. 104v (27.XI.1621)... 
L. MARQUÈS, Una històrica institució municipal cit., p. 33-35, ja apuntava el 1935 aquesta 
dualitat de fiscalitzacions en el calendari, els mesos de gener i de novembre. 
30. AMGI, IX, 1, 1, Llibre de les matrícules cit. No podem descartar, però tampoc apuntar com a 
hipòtesi clau de treball, que aquesta promoció en les bosses de la taula de Girona mobilitzi 
algun rival seu a actuar per arraconar-lo de la vida pública. 
31. Vegeu les despeses concretes que genera cada concepte a AMGI, MAM 224, fol. 58v-60r ― 
amb fulls intercalats― (25.VI.1621). Aquestes vuit-centes lliures són gairebé ‘anecdòtiques’ al 
costat de les tres mil o més que gastaria la visita del General en el mateix concepte del dol de 
Felip II (III) (ACA, VG-70, camisa 253, pòlissa 122 de 27.IV.1621) ―tinguem en compte que 
aquesta visita seria un mecanisme incidental, per bé que plenament institucionalitzat, en la vida 
política del país. 
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injectar menuts al mercat es dóna en un Consell General del 28 de juny del 

1621. S'hi contempla que les controvertides monedes de coure s'utilitzin per a 

altres conceptes a més del dol públic: per pagar pensions de censals vells que 

tradicionalment es satisfeien amb menuts o per lluir censals d'alguns individus 

que s'han mostrat disposats a rebre amb menuts el capital que prèviament 

havien prestat al municipi amb plata32. És a dir, Girona opta obertament per fer 

marxa enrera en la política de redreçament monetari dels anys precedents.  

 

Els darrers dies de juny i durant el mes de juliol es procedeix a reobrir algunes 

de les saques dipositades a la taula de comuns dipòsits municipals on la 

desprestigiada moneda fiduciària havia reposat durant escassos mesos. Com 

s'havia establert, es redimeixen alguns censals33. Des d'un primer moment, 

l'administrador de la taula, Rafel Vivet34, s'adona que en diverses de les capses 

que Salvador Jutglar preparà i precintà mentre exercia com a caixer hi falten 

algunes quantitats de menuts. Ordena que es dugui a terme una inspecció més 

exhaustiva i arriba a la conclusió següent: en vint-i-set paquets on hi hauria 

d'haver l'equivalent de dues-mil set-centes lliures n'hi manquen quaranta-quatre 

i escaig ―aproximadament un 1,6%. En disset capses que estan marcades 

amb la lletra B s'hi troben força problemes. En canvi, les que tenen gravada 

una J presenten poques irregularitats.  

 

                                                 
32. AMGI, MAM 224, fol. 60v i ss., acta del Consell General de 28.VI.1621; el segon apartat de 
l'ordre del dia preparat pels jurats conté la següent proposta: "Representam a vostres mercès 
com se han de pagar los gastos fets per esta ciutat per occasió de la mort de (...) don Phelip 
ters (...) y com apparega seria convenient de què aquells se pagassen ab menuts, y que també 
totas las pensions dels censals vells que ja lo clavari de les impositions de temps immemorial 
ensà acostumave de pagar ab menuts se pagassen també d’esta hora al devant ab menuts, 
tant per la gran sterelitat que n'[h]i ha y necessitat de què corren com per enténdrer han d’ésser 
beneffici de dita ciutat, y noresmanco que [h]y ha personas que·s són offertas a pèndrer menuts 
si esta ciutat los vol quitar alguns censals reban sobra de ella...”. L'assemblea no vacil·la en 
donar-hi llum verda: "Que d’esta hora al devant se traguen y·s paguen ab menuts totes les 
coses contengudes en dita propositió, axí y comforme ab ella està proposat, procurant en 
tràurer dels més aventajats (i. e. els de major valor intrínsec) seran en la taula de dita present 
ciutat.” 
33. Els censals amortitzats ―vegeu AMGI, MAM 224, fol. 62v i ss. (del 30.VI.1621 endavant)― 
havien estat creats en dates força recents, 1615, 1617, 1618... 
34. Aquest Vivet havia estat extret a sort per substituir Rafel Prats en el càrrec d’administrador 
de la taula per al bienni 1621-22 ―ibidem, fol. 6v (1.I.1621). Simultàniament, Joan Clapés era 
designat nou caixer i passava a exercir les funcions de Jutglar.  
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Espantat per la dimensió que va prenent el presumpte frau, l'administrador de 

l'establiment de dipòsit no triga a referir la situació amb què s'està trobant als 

jurats de Girona i als seus consellers en matèries de la taula. Aquests 

s'alarmen i manen que les tasques d'inspecció i de recompte iniciades 

s'estenguin a la resta de les saques preparades per Jutglar que romanen 

segellades. La continuació del procés corrobora que l'afer és greu: En total 

resulta que l'antic caixer hauria distret més de cent tres lliures en menuts. Se li 

dóna a Jutglar un termini ―fins al 8 de setembre― per reintegrar aquesta 

quantitat a la taula municipal o perquè proposi fòrmules alternatives de 

pagament diferit. L'antic caixer s'absté de respondre als requeriments que li 

arriben35. Ara per ara ignorem la raó del seu silenci.  

 

 

IV.4.2. Jutglar busca per la via jurisdiccional un remei a les sancions que 
considera el municipi li ha infligit indegudament 
 

El 9 d'octubre, sempre del 1621, els jurats es reuneixen novament amb la 

comissió sobre afers de la taula i resolen actuar amb fermesa envers Salvador 

Jutglar. Dicten un manament en contra d’ell fonamentat en una “culpa o discuyt 

o negligèntia o omissió” en sa gestió —és a dir, no s’aventuren a precisar la 

naturalesa de la seva irregularitat—; el tal manament el condemna a rescabalar 

les cent tres lliures presumptament defraudades més una quantitat inicialment 

indeterminada en concepte de “despeses fetas y fahedores” —aquesta 

s’acabarà fixant en cent reals, els pagats als comptadors dels menuts que 

s’havien retirat de la circulació36. Es reserven així mateix el dret d’infligir-li altres 

sancions conformes a les ordinacions de la taula contravingudes. Abans que el 

manament doni pas a un constrenyiment, encomanat al portantveus del general 

                                                 
35. Per a la construcció d’aquest discurs ha estat fonamental la proposició que els jurats llegiren 
a l’inici del Consell General celebrat a Girona el 11.X.1621, ibidem, fol. 91.  
36. Ibidem, fol. 88v-89r. Coneixem la xifra dels cent reals a través d’AMGI, testament dels jurats 
de l’any 1621 a AMGI, I.1.3.1.1 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal 
/ Càrrecs municipals / lligall 1 / item 1—: “fou determinat pagàs dit Jutglar dita quantitat [de cent 
tres lliures] junctament ab cent reals se donaran als qui comptaren los sacs de menuts se 
hagueren de comptar del bienni de dit Jutglar de caxer que fou de dita taula”. 
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governador don Alexos de Marimon37, el presumpte defraudador contraataca 

introduint una causa a la cort reial de Girona, en la qual són citats 

l’administrador de la taula i el síndic de la ciutat. Acte seguit, n’insta l’evocació 

al mateix portantveus de general governador38. Els jurats interpreten que 

Jutglar està temptejant estratègies per defugir l'assumpció de les seves 

responsabilitats a base d'embrancar-se en plets contra les institucions 

municipals ―"[nosaltres veiem] que dit Jutglar va sercant indirectas per no 

pagar dita quantitat tant justament deguda y que vol fer gastar a dita taula 

pledejant y fent immortal dita causa"39. Segurament no els falta raó. Per això 

convoquen un Consell General el dia 11 d'octubre, en el qual busquen el 

màxim consens per aplicar a l'antic caixer, sense més dilacions, les penes que 

preveuen diversos estatuts de la taula gironina. Quines són?  

 

Des de l'any 1569, en la segona gran sèrie d’ordinacions reguladores de 

l’establiment40, està disposat que els seus oficials que cometin frau o 

engany o actuïn amb dol o culpa en l'exercici dels seus càrrecs seran 

sancionats conforme les regles del dret comú i hauran de pagar onze 

vegades el valor d'allò que hagin sostret ―aquesta és la mateixa 

proporció que s'aplica a l'Ofici del mestre racional del Principat41. A més, 

seran privats de la seva responsabilitat a la taula i quedaran 

                                                 
37. La responsabilitat de l’execució de l’ordinació hauria recaigut habitualment en el batlle —V. 
FERRO, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, 
Eumo Ed., 1987, p. 124— però l’assumiria Alexos de Marimon —AMGI, MAM 224, fol. 90r 
(10.X.1621)— pel fet de trobar-se residint temporalment a Girona i, per tant, estar constituït en 
autoritat règia ordinària a la ciutat —V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 97-98.  
38. Tenim notícia d’aquests moviments a través de l’acta del Consell General de 11.X.1621, 
224, fol. 91v-92r.  
39. Ibidem, fol. 92r.  
40. En la nota 12 hem referit la primera sèrie d’ordinacions. Aquesta segona, articulada en vint-i-
cinc capítols, seria aprovada el 30.XII.1569 —per a nosaltres, 30.XII.1568; no consta a AMGI, 
MAM 169 ni 170; sí a AMGI, Taula, diversos, lligall 2, primo liber negotiorum tabule. La transcriu 
L. MARQUÈS, Una històrica institució municipal cit., p. 81-86. Ibidem, p. 87-96, llegim una 
tercera gran sèrie de disposicions (de 21.I.1571, estructurades en vint-i-set capítols) per regir la 
taula gironina —majorment per retocar alguns aspectes ja desplegats. El ius statuendi o dret de 
dictar ordinacions d’àmbit local ― V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 166― ja havia estat 
reconegut als jurats i al consell gironins en l’àmbit material concret de la taula de comuns 
dipòsits en l’apartat sisè del privilegi de 1443. G. JULIOL, Llibre Vermell de la ciutat de Girona 
cit., p. 248-249. 
41. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 88. 
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impossibilitats d'adquirir-ne de noves en el futur42. Aquest règim 

sancionador s'ha estès o ampliat amb una ordinació dels jurats l'any 

161543, a tenor de la qual els càrrecs de la taula també podran ser punits 

en cas d'una omissió digna de consideració ―no és indispensable una 

acció―; es veuran privats d'assumir oficis, aleshores i en l'avenir, no 

sols a la mateixa taula sinó també a les demés institucions i 

administracions municipals; finalment, s'explicita que ells i els seus 

fidejussors seran perseguits per la via executiva fins que hagin 

rescabalat l'establiment de dipòsit de les pèrdues que li hagin causat44.  

  

El referit Consell General del 11 d'octubre, una vegada posat en antecedents 

de tot l'afer i del ventall de possibilitats per actuar legítimament contra Salvador 

Jutglar, torna la pilota als jurats i als adjunts de la taula perquè siguin ells els 

que adoptin les mesures que els semblin oportunes45. Aquests mandataris 

determinaran explorar les vies d’actuació disponibles amb l’assessorament dels 

advocats municipals i de la taula, i impulsar-les al cost que sigui46. Això implica 

que el caixer suspecte corre el risc de rebre una sanció pecuniària molt més 

quantiosa que les cent tres lliures i els cent reals i, endemés, té pràcticament la 

                                                 
42. AMGI, Taula, diversos, lligall 2, primo liber negotiorum tabule, capítol dotzè de les 
ordinacions aprovades el 30.XII.1569 —1568 per als que comptem els anys des del 1.I—: 
"Ítem, ordonen que lo tauler y los altres officials de la taula y quiscú d'ells [h]age de fer bé y 
lealment son offici, y si algú d'ells serà trobat en frau, engany, dol o culpa, tant de les monedas 
com de altres cossas o negocis tocants a dita taula, que ultra las penas de dret comú statuïdes, 
incidescan o incidesca los tals o tal en pena del onzè, conforme lo mestre racional del present 
principat de Cathalunya fa pagar los officials reyals quant los troba en frau o dol de llurs 
comptas, y també encontinent sian e/o vingan privats de l’offici que tindran e/o regiran en dita 
taula, y que de llur vida no pugan més concórrer ni tenir offici algú en dita taula, abans sia de 
de aquella bossa en què serà estat enseculat extret, y en lloch seu ne sia posat altre quant se 
haurà de fer enseculació en aquella bossa de què se haurà de desensacular."  
43. Tal ordinació entraria en la lata categoria de reformes o ampliacions normatives de 
l’establiment gironí de canvis i dipòsits, L. MARQUÈS, Una històrica institució municipal cit., p. 
37. 
44. AMGI, MAM 218, fol. 107, ordinacions aprovades el 14.VIII.1615 pels jurats i els seus 
consellers en matèries de la taula: “Attès que en la administratió de la taula se han succehits 
alguns descuyts, per·çò, desijants obviar aquells, de assí al devant desliberen y ordenen que 
qualsevol dels offitials de dita taula que serà trobat en alguna culpa o omissió feta per rahó de 
son offici y càrrech que sie digna de consideració, que encontinent lo tal qui serà trobat en dita 
culpa o omissió sie privat ipso facto de sa vida natural de tots officis, honors y beneficis de dita 
ciutat, y que hage de pagar lo dany de dita taula, y encontinent sie exequutat ell y ses 
fermanses per lo que deurà.” 
45. AMGI, MAM 224, fol. 92.  
46. Ibidem, reunió dels jurats i els adjunts de la taula del mateix 11.X.1621.  
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certesa de veure's inhabilitat per exercir qualssevol oficis municipals mentre 

visqui. Fins ací una visió resumida de la primera fase d’aquest dossier, que es 

desenvolupa fonamentalment en l'àmbit local. 

 

Com hem apuntat, l'antic caixer de la taula de comuns dipòsits no es pensa 

quedar plegat de braços mentre la ciutat es mobilitza en contra seva. Ha firmat 

de dret davant la jurisdicció ordinària gironina per raó del mandat municipal del 

9 d'octubre i successivament ha sol·licitat que el procés derivat d'aquesta firma 

de dret fos substanciat pel portantveus del general governador. Posteriorment 

aconseguirà que la causa li sigui sostreta al dit portantveus del governador i 

sigui traspassada al Reial Consell de Catalunya. Potser aspira a què aquest 

darrer, notòriament saturat a l’època, alenteixi el curs del plet? Desconeixem 

amb precisió quins arguments esgrimirà Jutglar per defensar-se davant la més 

alta instància judicial del Principat, però ens sospitem que deuen tenir una certa 

solidesa ―altrament Pere Boix, un dels advocats que Girona té a Barcelona, no 

es mostraria preocupat per si la ciutat acabarà tenint èxit en el litigi47. 

Bàsicament es deuen fundar en quatre o cinc punts com els següents:  

a) Al presumpte defraudador de la taula gironina, quan hagué finalitzat el 

seu mandat de caixer, se li revisaren els llibres de comptes i demés 

material que hagués remenat i no s’hi detectaren irregularitats. A partir 

del moment que rebé el vist-i-plau del nou administrador de la taula, del 

caixer que el succeïa, etc. es podia considerar eximit de responsabilitats 

per la seva gestió passada. Altrament, de què servirien els processos de 

visita i els conseqüents documents de “diffinició de comptes”?  

b) En estreta connexió amb això, el municipi estava en condicions de 

provar que exercia, sobre la gestió i la comptabilitat de la taula, un 

control tan modèlic i regular com hauria estat exigible48? I sobre els lots 

                                                 
47. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 28.XI.1623 del síndic Bartomeu 
Ripoll als jurats de Girona: "[Boix m'ha dit] que té donadas molts grans deffensas dit Jutglar y 
que té molt justificada sa prettensió". 
48. Visiblement no, a la llum del que reconeixien els jurats de l’any 1623 en el testament 
redactat al final de llur mandat —AMGI, I.1.3.1.1 cit., apartat 8è: “Tenim entès que [h]a tres 
anys que no·s són arxivats ni conprovats los libres de la taula, convé moltíssim se arxiven 
perquè sia (i. e. si hi ha) faltas se adoben y reparen y·s puga cobrar de las personas a qui 
tocaran.”.  
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de moneda, podia demostrar una diligència fiscalitzadora 

incontestable49? 

c) La descoberta de què faltaven diners en les saques de menuts 

omplertes i precintades per Jutglar s’havia produït força mesos després 

que aquest es desvinculés de la taula de comuns dipòsits. Qui garantia 

que durant aquell temps no s’haguessin manipulat els paquets? Durant 

l’hivern del 1621 bé se n’havien obert alguns per enviar peces a 

Barcelona a fi que el virrei i els seus consellers les sotmetessin a 

diversos assaigs50!  

d) Mentre fou caixer, Salvador Jutglar no introduí cap novetat a la taula 

de comuns dipòsits, es limità a seguir els usos que els seus 

predecessors havien practicat en el si de l’establiment51.  

e) En el cas hipotètic que els arguments precedents no fossin acollits i 

s’estimés que Jutglar mereix ser condemnat a la restitució del diner 

volatilitzat de les saques de menuts gironines, com es legitimaria la 

sanció addicional de cent reals en concepte de “despeses fetas y 

fahedores”? 

 

No tenim cap dada fefaent però sí una certesa total ―a la vista dels 

esdeveniments futurs― que el Reial Consell es pronunciarà, en un moment 

proper a l’any 1623, amb una provisió favorable a Salvador Jutglar. Una 

resolució favorable però no concloent, puix deixarà oberta una portella al 

                                                 
49. La revisió dels paquets de moneda, si es feia, era de forma merament nominal i a l’engròs. 
Els propis jurats i adjunts de la taula reconeixien que era habitual no inspeccionar-los 
detingudament el 9.X.1621, AMGI, MAM 224, fol. 89r: “No se acostumen de comptar dits sachs 
de menuts". 
50. Vegeu l’apartat IV.3.2.4. 
51. Mancats com estem dels escrits processals que la defensa de Jutglar pogué confegir, 
deduïm els arguments de l’antic caixer de les paraules amb què replicà els jurats i l’adjunció de 
la taula en la tensa trobada del 9.X.1621: “En lo exercissi de offici de caixer [Jutglar] ha fet tot 
allò que los predecessors en dit offici han acostumat y tingut obligatió, axí de dret com 
consuetut, y no creu que conste <h>o constar puga, almanco ab veritat, que la dita taula haja 
rebut dany algú, almanco durant dit temps [de son ofici], perquè si tal dany [h]agués rebut se 
fóra averiguat en lo temps se féu lo balans general, y no tants mesos aprés d'ésser lo diner 
lliurat y firmada diffinitió a l’administrador qui lashoras era, en lo qual [balanç] podria ser estat 
causat, y en cars conste haver rebut algun dany y del temps en què·s estat causat, però no 
consta ni pot constar que en ell sia culpable dit Jutglar, ni de culpa lata, leve, ni levissima <h>o 
en altra forma de què dit Jutglar <h>o sas fermances puguen restar obligades." AMGI, MAM 
224, fol. 89v-90r.   
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municipi i a la taula de Girona perquè prossegueixin llurs accions contra l’antic 

caixer per la via civil, cosa que sens dubte faran davant la cúria reial local52. 

Però amb poca empenta, sense ànim d’obtenir cap declaració. Ben al contrari, 

sembla que mantenir un plet al foc lent els serà suficient. Perquè els permetrà, 

si l’ocasió ho reclama, inhabilitar Jutglar, en tant que litigant contra la ciutat, per 

a l’exercici de qualssevol càrrecs públics municipals53. Al presumpte 

defraudador això no li preocuparà en la mesura que l’atzar el designi per a 

oficis poc atractius54 —poc lucratius?—, però sí l’indignarà l’any 1628, quan es 

vegi privat de l’ocasió d’exercir com a jurat tercer.  

 

Abans de traslladar-nos al 1628, apuntem dos ingredients contemporanis i 

colaterals a la pel·lícula de Salvador Jutglar que ens ocupa: a) El primer el toca 

en sa condició de col·lector dels drets d’entrades i eixides i duaner de la casa 

del General de Girona. L’any 1622 el credencer, un càrrec al mateix nivell, 

l’acusa de negar-li injustificadament la clau i el lliure accés de l’estança de la 

duana de la casa del General de la ciutat de l’Onyar55. Potser Jutglar està 

escaldat de la història li ha esclatat a les mans i, per no arriscar més el seu 

prestigi, vigila amb un posat més ferreny que mai els dipòsits de numerari 

públic? O la denúncia que se li adressa forma part d’una operació per minar-li 

el crèdit sòcio-professional més enllà del món municipal? Deixem els 

interrogants oberts. No sense advertir que potser és fonamentada una certa 

sospita sobre la gestió dels cabals del General per part del protagonista del 
                                                 
52. Ens ho certifiquen dues proves indirectes: a) el testament dels jurats de 1625 —AMGI, 
I.1.3.1.1 cit.—: “Contra de Salvador Jutglar, mercader, se aporta litte en la cort real d’esta ciutat 
de Gerona per algun negossi de la taula, serà bé tenir cuydado de dit negossi y fer en ell lo que 
los advocats aconsellaran.”; b) una carta de 21.II.1628 al síndic Bartomeu Ripoll —AMGI, 
Ordinacions dels jurats, lligall 10—: “Aprés de la Governatió, anà dita causa en la Audiència, y 
declararan que reservavan dret a dita ciutat en lo judici civil, del qual [h]y ha ja procés en esta 
cort real”. 
53. Una eventual inhabilitació política de Jutglar en virtut de les ordinacions de la taula de 
30.XII.1569 o de 14.VIII.1615, si s’havia arribat a ordenar, podia estar apel·lada o subjecta a 
altra controvèrsia judicial, per la qual cosa interessava mantenir qualificat l’antic caixer com a 
litigant contra la ciutat. 
54. Això no passarà per alt als seus contraris, que el 21.II.1628 —AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10— escriuran al síndic Bartomeu Ripoll: “Ab altres extractions de altres officis de altres 
anys que [Jutglar] era exit també se li ha feta la mateixa exceptió [de litigant] y may se era 
appel·lat si no és aquesta última". 
55. ACA, Generalitat, N-838, fol. 146v-147r (3.XI.1622). Al principi del capítol hem resumit la 
relació entre el col·lector i el credencer de moltes taules catalanes a la Diputació de l’edat 
moderna. 
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present capítol —ho afirmem a partir de documentació tant de principis com de 

finals de la dècada de 163056. b) El segon factor coetani que no volem obviar 

afecta l’àmbit privat del personatge, si bé el transcendeix. És de caràcter 

litigiós, per variar, i ens interessa en tant que suscita discrepàncies en el si d’un 

sector prou poderós de la societat gironina dels primers anys del regnat de 

Felip III (IV). És un conflicte que es desencadena i es complica a partir de 

diversos òbits: El de dues Margarides ―la senior, vídua de Joan Onofre 

Jutglar, a les acaballes del maig de 162457, i la junior, un any i escaig després 

de la mare― i el del botiguer de teles Joan Peraseca, gendre i marit d’elles 

respectivament, que mor sobre el 162758. El fill, germà i cunyat dels 

mencionats, Salvador Jutglar, rep una plantofada rera l’altra a cada defunció: 

Es veu privat en diverses etapes, primer pel cunyat Peraseca i després per 

parents seus ―els Altimir― i altres influents marmessors seus ―dos 

mercaders de Girona, Joan Clapés i Miquel Vilar59, i el donzell domiciliat a 

Fornells Pere de Morgadell― de béns que havien estat del pare ―mort 

intestat―, de la mare ―en els quals s’havia d’haver activat la seva successió 

com a substitut en segon grau― i del germà Rafel ―esdevingut fra Bernardí de 

Girona, de l’orde caputxina. Arran d’això, s’interrompen els bons tractes dins la 

família, sia a nivell personal60 sia en iniciatives comercials i en aventures 

financeres. Altrament, es succeeixen els tràmits processals a la cort reial de 

Girona i, del 1626 ençà, a la Reial Audiència de Catalunya, on el dossier 

passarà per les mans d’almenys quatre relators en les seves diverses fases 

                                                 
56. ACA, Generalitat, N-186, fol. 295r (27.VII.1630), deliberació d’actuar per via de 
constrenyiment contra Salvador Jutglar —i subsidiàriament contra els seus fiadors— per no 
haver facilitat els llibres i els diners de la terça d’octubre a desembre de 1629, dels quals tenia 
assignats el control i la recaptació centralitzada com a tauler i receptor del General a la col·lecta 
de Girona —M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 192. Durant l’any 1639, Jutglar 
veuria novament qüestionada la seva probitat financera, ACA, Generalitat, N-194, fol. 147r i 
320v (15.I i 20.VII.1639). 
57. ASDG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 14v, son enterrament té lloc a Sant Francesc 
el 1.VI.1624. 
58. Les dates dels darrers testaments de Margarida Jutglar jr. i Joan Peraseca són 18.VII.1625 i 
27.VIII.1627, a tenor de la resolució de 15.II.1634 que citarem infra. 
59. No tenim constància de què es tracti d’un membre de la nissaga Vilar que, segons J. M. 
PUIG SALELLAS, De remences a rendistes: els Salellas (1322-1935), Barcelona, Fundació 
Noguera, 1996, p. 311 i s., s’instal·laria a Girona provinent de la zona d’Amer a mitjan segle XVI 
i coneixeria un fugaç èxit social al segle XVII. 
60. Per exemple, el març de 1615 Joan Peraseca havia estat padrí de bateig de la filla de 
Salvador Maria Anna Margarida Jutglar, ASDG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 203r. 
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―Francesc Aguiló, Gaspar Julià Peixó, Jeroni Guerau i Miquel Carreras61. 

L’actor, Salvador Jutglar, de bon principi recorre al patrocini de Joan Pere 

Fontanella62. La situació s’anirà enquistant fins que, l’octubre del 1635, abocarà 

a una resolució judicial declarativa63 ―per tant, pendent d’una provisió 

executòria. Mentrestant, tot aquest pledejar repercutirà visiblement en la 

cohesió i la força del nucli o grupuscle on s’inscrivien els Jutglar a la ciutat de 

l’Onyar ―un nucli d’interessos i connexions familiars forjat entorn dels mateixos 

Jutglar (i els Peraseca, temps enrera), dels Anglasell i els Fàbrega64; incloïa, 

potser secundàriament, Miquel Falcó i son fill Salvi o Narcís Llaudes65. El 

debilitament del grupuscle —procliu a postures regalistes, tot sigui dit— i les 

antipaties alimentades a base d’entrades i sortides a estudis d’advocats i a 

                                                 
61. ACA, Cancelleria, registres, 5315, fol. 177r-178r (18.VI.1626), carta citatòria a Peraseca tota 
vegada que la Reial Audiència ha evocat la causa de l’ordinari gironí; ibidem, 5317, fol. 54v-55r, 
declaració de 2.IX.1626 de la pobresa de Jutglar; ibidem, 5319, fol. 132r-133r, progressos del 
procés el 19.X.1626; ibidem, 5368, fol. 120r-121r (24.III.1632); ibidem, 5382, fol. 42r-v 
(2.III.1634); ibidem, 5402, fol. 248r-v (19.XII.1637)... Vegeu infra algunes resolucions del cas. 
62. Ho constatem, per exemple, en el primer dels actes de Cancelleria suara referits.  
63. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 137, fol. 217r-220r (15.II.1634) ―que ens ha resultat 
fonamental per aclarir alguns aspectes del litigi familiar― i vol. 384r-v (9.X.1635). 
64. Entre d’altres, assenyalem els següents actes pararegistrals i instruments privats que 
palesen els llaços entre els llinatges Jutglar (i Peraseca), Anglasell i Fàbrega: ASDG, RRPP, 
Catedral de Girona, 3er LB, fol. 158v ―el 17.II.1610 el mercader Benet Anglasell fa de padrí de 
Benet Joan Josep Onofre, fill del seu nebot Salvador Jutglar―; fol. 191r ―el 14.VI.1613 Benet 
Anglasell jr. apadrina Marianna, filla del seu cosí germà per part de pare Salvador Jutglar—; fol. 
196v ―el 24.VI.1614 Margarida Peraseca (i. e. Margarida Jutglar de Peraseca) esdevé la 
padrina de Joan Miquel Josep, fill del notari Salvi Fàbrega―; fol. 209v ―el 16.II.1616 Benet 
Anglasell jr. apadrina Maria Jerònima Margarida, filla del seu cosí germà per part de mare, Salvi 
Fàbrega―; AHG, Notaries de Girona, GI-01/1017, en son testament de 9.XII.1622 cit., l’àvia 
Jutglar, Margarida, nomena en posició destacadíssima entre els seus marmessors els dos 
Benet Anglasell, sr. i jr. ―mercader i jurista, germà i nebot de la causant respectivament―; GI-
4/619, fol. 82r-85r, en son testament de 26.XI.1640 Salvi Fàbrega també inclou Benet Anglasell 
com a marmessor ―titulant-lo encara, com si es tractés d’una ironia del destí, magistrat de la 
Reial Audiència―; precisament amb aquest testament de 1640, creuat amb ASDG, RRPP, 
Catedral de Girona, 1er LM, fol. 2v (13.II.1588) se’ns fa evident que tant la mare de Salvi com 
la de Benet ―Margarida i Sàlvia respectivament― eren del llinatge Masdéu; finalment, el 
testament de Salvador Jutglar de 20.X.1639 —AHG, Notaries de Girona, GI-11/373, fol. 78r-v— 
tanca el cercle en presentar el jutge Benet Anglasell i l’homònim mercader com a cosí germà i 
com a oncle del causant; els posa al costat dels Fàbrega, Salvi i Jeroni, tots plegats en condició 
de marmessors. 
65. Així, Benet Anglasell, Joan Onofre i Salvador Jutglar, el jurista Gabriel Peraseca, Narcís 
Llaudes i el notari Miquel Falcó es comptaven entre les fermances de Joan Peraseca en una 
venda que havia fet a la parròquia del Mercadal d’un censal de tres-centes lliures. En morir 
Peraseca, l’any 1627, els seus marmessors negligirien el pagament de les corresponents 
pensions —i també la restitució del capital—; Salvi Falcó, irritat després de pagar quaranta-cinc 
lliures corresponents a tres anualitats d’aquestes pensions, es giraria contra els tals 
marmessors en seu jurisdiccional. Trobem traces del plet a ACA, Cancelleria, registre 5350, fol. 
221r-223r (9.VII.1630). 
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tribunals, no contribuiran gens a la pacificació dels fronts del municipi contra 

Salvador Jutglar. 

 

 

IV.4.3. L’extracció a sort dels jurats de l’any 1628 posa novament 
d’actualitat les tensions entre Salvador Jutglar i Girona  
 

El primer de gener del 1628, Salvador Jutglar és extret de la bossa de la mà 

mitjana per tornar a ocupar, com deu anys enrera, el càrrec de jurat tercer de 

Girona. El Consell General no l'accepta —sufoca o ofega el seu nomenament— 

per la seva doble condició de deutor i de litigant amb la ciutat66 i segueix donant 

joc a la sort perquè assenyali un altre home. L'escollit és Jaume Camps. Jutglar 

en dissenteix, es sent legitimat per ocupar la plaça que li ha estat vedada. No 

es considera ni deutor ni litigant: a) D’una banda estima que el seu èxit a la 

Reial Audiència i la manca de conclusió de processos intentats en contra seva 

li han llevat la condició de presumpte defraudador a la taula i la pena 

d’inhabilitació corresponent; b) per altra part, sosté que qui es veu forçat a 

pledejar per defensar-se dels embats del municipi no mereix patir inconvenients 

addicionals67. Conseqüentment, aprofita l'episodi per tornar a carregar contra la 

ciutat amb un nou plet. En primer lloc, recorre davant la cort reial les actuacions 

de l'assemblea municipal del dia de Ninou68. Seguidament, demana l'evocació 

                                                 
66. AMGI, MAM 231, fol. 2v, acta del Consell General de 1.I.1628. P. AUDÍ, Poder i societat: 
Tortosa, 1600-1650, Tortosa, Coop. Gràf. Dertosense, 1997, p. 54, entén així que ser debitor 
de la ciutat i pledejar contra ella constituïen causes d’inhabilitació per regir oficis municipals: “es 
tractava més d’evitar que [les persones en tal circumstància] poguessin aprofitar el seu càrrec 
per a afavorir els seus interessos, que no pas de castigar-los per la seva ‘falta’.”  
67. Vegeu a J. P. XAMMAR, Civilis doctrina de antiquitate, et religione, regimine, privilegiis, et 
praeheminentiis inclytae civitatis Barcinonae, Venalis Barcinonae, ex Typographia Gabrielis 
Nogues in vico Sancti Dominici, et eius expensis, 1644, cap. 22, num. 37 i 40, com a finals del 
segle XVI i a principis del XVII la Reial Audiència de Catalunya havia tendit a restringir els 
supòsits en què un municipi podia privar un dels seus habitants d’exercir-hi dignitats i oficis 
amb el pretext que litigava contra la comunitat.  
68. Tot i que no ens consta documentalment, segurament Jutglar apel·la abans davant del propi 
Consell ordinari del municipi, com V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 159 i 166 entén que 
és preceptiu. M. de CALDERÓ, Sacri Regii criminalis Concilii Cathaloniae decisiones, cum 
additionibus ad primam, et secundam partem..., vol. 2, Barcinonae, Ex Typographia Raphaelis 
Figuerò, 1687, cap. 103, es mostra més cautelós a l’hora d’establir regles procedimentals 
generals en una matèria on la rica casuística ha suscitat una jurisprudència vacil·lant. 
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del recurs en qüestió a la Reial Audiència69. Girona aixeca acta de què aquesta 

evocació ha estat concedida i es prepara per al litigi el 17 de febrer del mateix 

162870. El que ara es sotmet a consideració dels magistrats no és si Jutglar ha 

de restituir les discutides cent tres lliures que tindria pendents com a deute civil 

envers la taula gironina —i eventualment els cent reals addicionals en concepte 

de despeses—, ans si pot ser repel·lit d'un dels càrrecs i oficis de la ciutat. Més 

concretament, si el nostre protagonista té dret a exercir el juradesc tercer de 

l’any 1628. Aital demanda s'haurà de substanciar amb la màxima urgència 

perquè cada dia que passi sense una resolució ferma implicarà que Jutglar 

haurà perdut unes hores d'exercici del càrrec anual que pretén —i el profit 

consegüent, de molt difícil rescabalament71. El dret català té previst un 

mecanisme per substanciar litigis com aquest: El procés verbal sumaríssim 

anomenat per compareant partes. No està reflectit en cap norma de dret positiu 

del país, tot i això es practica amb assiduïtat. Comença amb la denúncia de 

l’actor; el cas s’adjudica a un magistrat de la Reial Audiència perquè faci les 

vegades de relator; aquest, amb l’aval del Reial Consell, insta les parts 

implicades a comparèixer a casa seva deu dies més tard; allà, suposant que el 

reu no sigui contumaç, una i altra exposen oralment les seves pretensions i els 

                                                 
69. ACA, Cancelleria, registres, 5339, fol. 249r-250r: Carta citatòria dirigida als jurats de Girona 
el 5.IV.1628. S'hi explica que els motius pels quals s’ha admès l'evocació de la causa són que 
Salvador Jutglar ha aportat una declaració judicial on consta la seva condició de pobre i que en 
el cas ―tocant a l’esfera del poder municipal― hi ha més de deu lliures en joc, la qual cosa 
desactiva les restriccions de la constitució 1585/14 —CYADC (1704), I, 3, 7, 12.  
70. AMGI, MAM 231, fol. 10v. En aquesta data es produeix una reunió en la qual els jurats i els 
seus consellers sobre els afers de la taula municipal acorden mobilitzar els advocats que 
Girona té a la capital, és a dir, Joan Pere Fontanella i Pere Boix, i comissionar don Francesc de 
Cartellà perquè reculli tota la documentació del dossier Jutglar.  
71. L’advocat que presideix el present treball consagra tres capítols de la seva segona obra de 
doctrina —J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
462-464— a un cas una mica similar i coetani al de Jutglar. El protagonitza don Guillem de 
Montagut, extret a sort per exercir com a paer en cap de Lleida l’any 1629. Després de rebre 
l’oportuna aprovació del Consell General, fou repel·lit amb l’argument que hauria contrafet els 
privilegis municipals per haver apel·lat indegudament a la Reial Audiència d’una sentència dels 
veedors de la ciutat —jutges en matèria de servituds de predis rústics del terme lleidatà. L’olotí 
refereix com aconseguí que l’alt tribunal català, a partir d’uns motius potser secundaris respecte 
d’altres més convincents, es pronunciés a favor de Montagut el 18 de desembre de 1629 —
quan el seu mandat frustrat estava per cloure’s— i condemnés la Paeria a: a) rescabalar-li els 
danys causats en concepte d’una sanció; b) pagar-li tots els salaris i emoluments que li haurien 
pertocat com a paer en cap —Fontanella hauria preferit que es satisfessin en tant que drets 
adquirits frustrats, sense cap connotació lucrativa, però amb son patrocinat convindrien no fer-
ne un casus belli i tancar el dossier—; c) abstenir-se en un futur de tornar a inhabilitar l’home 
per a l’exercici de càrrecs locals. 
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arguments jurídics que les sustenten —l’escrivà en pren nota—; a partir 

d’aleshores els esdeveniments s’encadenen sense terminis prefixats: és el 

relator qui els assenyala en funció de la conveniència dels pledejants; la 

necessària celeritat del cas fa que es prescindeixi de tràmits processals com la 

publicació dels testimonis o la denunciació ―el tancament intern― del procés; 

simplement s’insta que la provisió o sentència sigui dictada; en cas que 

s’interposi recurs contra aquesta, la regla de l’arbitrarietat en els terminis es 

repeteix, etc.72 Pel que sembla, a la pràctica poques causes per compareant 

partes acaben en una pronunciació73. 

 

Tot seguit li donem vida a aquest modus procedendi a través del cas precís que 

ens ocupa —un cas que els jurats voldran supervisar directament74. El 3 de 

març del 1628 el procurador i l’advocat de Salvador Jutglar ―son cosí germà 

Benet Anglasell75― i els de la ciutat i la taula de Girona ―Fontanella, Boix i 

                                                 
72. A. OLIBA, Commentariorum de actionibus in duas summas partes, concinne distributorum, 
Barcinonae, apud Gabrielem Graellium, et Gerardum Dotilium, 1606, vol. I, part 1, llibre 3, cap. 
4, num. 38 i s. El manresà Lluís de Peguera no en parlà en les seves obres de vocació forense; 
sí ho féu el seu addicionador Acaci Antoni de Ripoll —L. de PEGUERA, Praxis criminalis, et 
civilis, haec additionata iuribus decisionibusque diversorum Senatuum per nobilem don 
Accacium de Ripoll, Barcinone, ex Praelo, ac aere Antonii Lacavalleria, 1649, rúbrica 31, num. 
11. 
73. Ens informa de la realitat quotidiana una carta de Pere Joan Miravall, advocat i síndic de 
Tortosa a les Corts de 1626-32. El 29.IX.1632 —ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 
(CR)— adverteix als seus principals que el regent la Cancelleria li ha dit que “la causa per 
compareant partes va sempre tota per dilacions y poques se n’acaben”. 
74. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 21.II.1628 a Bartomeu Ripoll: "Y del que·s 
farà nos anirà avisant, procurant que no [h]y haie ningun descuyt". 
75. Benet Anglasell, batejat el 29.V.1589 (ADG, RRPP, Catedral de Girona, 3er LB, fol. 10v), 
seria el fill primogènit d’un pare homònim i de Sàlvia Masdéu, casats el 13.II.1588 (ibidem, 1er 
LM, fol. 2v). Obtindria el títol de doctor el 15.VI.1610 després d’aconseguir un batxillerat en dret 
civil a l’Estudi General de Lleida (ACA, Cancelleria, registre 5189, fol. 127r-129r). Ja hem 
visualitzat la seva integració social a Girona en el cercle familiar i relacional dels Jutglar, 
Peraseca i Fàbregas. Doncs bé, addicionalment, gràcies al seu matrimoni amb Agnès Roca, el 
jurisconsult esdevindria cunyat d’Iu Ornós jr. (casat amb Francesca Roca) i també del donzell 
Pere Roca i de la seva muller Peronella de Paratge (vegeu AHG, Notaries de Girona, GI-2/835, 
fol. 156v-158r, testament de 7.VI.1641 de Francesca Roca). Benet jr. exerciria com a advocat 
fiscal de la cort reial de Girona a principis de la dècada de 1620 i, malgrat l’oposició dels jurats, 
sovint com a subrogat del jutge ordinari Pau Escura —AMGI, I.1.3.1.1 cit., testament dels jurats 
de 1620, cap. 44. Almenys des del 1622, el nostre personatge s’instal·laria al cap i casal (ens 
ho certifica el testament de 9.XII.1622 cit. de Margarida Jutglar (i. e. Margarida Anglasell de 
Jutglar), com son progenitor, mercader i antany botiguer de teles. Aquesta barcelonitat 
simultània de pare i fill (que consta, per exemple, ibidem, GI-07/357, operació de 16.II.1628 
sobre un censal), resultaria sens dubte beneficiosa al capítol de la Seu de Girona, que així 
tindria un agent de contactes i un jurista —aconduït formalment des del juliol de 1624, vegeu 
apartat IV.5.2.1— prop de les institucions capitalines (el canonge Jeroni Anglasell, germà de 
Benet jr. —vegeu-lo al testament de 20.X.1639 cit. de Salvador Jutglar— podria garantir la 
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Bartomeu Ripoll― es presenten alhora davant del relator que tenen assignat, 

Montserrat Ramon, i li fan avinents les respectives posicions76. Una vegada 

realitzades aquestes manifestacions, el magistrat assigna un termini de deu 

dies a cadascuna de les parts perquè aportin un escrit i els elements 

documentals bàsics que considerin convenients. Naturalment ni a Fontanella, ni 

a Boix ni a Ripoll no els pertoca fer la recerca i col·lació de papers que es 

requereixen a Barcelona. Això vol dir que els jurats de Girona i els advocats 

que tenen més a prop ―el veterà Llàtzer Saconomina i Francesc Codina― 

hauran de trobar hores per dedicar-se a aquest menester. No els serà fàcil. 

Se'ls han posat sobre la taula nombrosos maldecaps contemporàniament: Els 

aldarulls dels camperols de Santa Eugènia77, la pressió de la monarquia perquè 

la ciutat pagui uns drets per alliberar-se d'executar materialment els carretatges 

de fusta per a la construcció de les galeres del rei78, la supervisió de les 

negociacions que els advocats de Barcelona fan amb la Batllia General per 

pactar l'amortització de la lleuda de l'oli que Girona ha comprat als Raset, etc. 

No obstant aquesta acumulació d'assumptes, compleixen diligentment amb el 

seu deure ―semblen disposats al que calgui per no veure Salvador Jutglar 

exercint com a jurat tercer. El 6 de març mateix ja tenen estudiada la matèria, 

han reunit i fet copiar una vintena de documents79, han preparat l'esborrany 

d'un text amb les al·legacions que cal presentar al magistrat regi Montserrat 

Ramon80, etc. El lector es preguntarà: Com han pogut recollir informacions i 

                                                                                                                                               
fluïdesa de les relacions amb ells). Al subcapítol IV.4.4 continuarem la semblança biogràfica 
d’aquest jurisconsult. 
76. AMGI, Correspondència amb Barcelona, carta de 3.III.1628 de Bartomeu Ripoll als edils 
gironins. Ibidem, carta del dia següent de Fontanella als mateixos: “En lo de Jutglar tinguérem 
<h>aïr un verbal que assí diem lo compareant partes, <h>a hont ell féu sa demanda dient que 
la ciutat l’[h]a mal repel·lit, y nosaltres nostra resposta”. 
77. Vegeu el capítol IV.9. 
78. Vegeu el capítol IV.7.  
79. De fet, en llur carta de 21.II.1628 al síndic Bartomeu Ripoll els jurats ja indicaven que 
s’havien posat mans a l’obra: "Assí ja fem tràurer los actes que convenen exhibir per dita 
causa". AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
80. Ibidem, carta de 6.III.1628 dels jurats a Joan Pere Fontanella, amb l’hàbil esquer de les 
remuneracions com a colofó per incentivar-lo al treball: "Enviam a vostra mercè los actes que 
havem fets tràurer per la causa que ha comensada aquí lo dit Jutglar, que són en nombre vint, 
y juntament un memorial fet per nostres advocats de assí aserca del que se haurà de articular 
en dita causa, y axí supplicam a vostra mercè se servesca ab tota brevadat fer-ho perquè·s 
puguen presentar abans que los deu dias no pacen (i. e. passin) y fer-los fer provahir de 
prompta per nostre síndich perquè no·ns pasàs lo tems (...) Nosaltres tindrem memòria dels 
treballs que vostra mercè pendrà". 
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arguments suficients en un espai de temps tan curt? Cal dir que han agafat una 

drecera. S’han fet enviar pels seus agents barcelonins els plecs originals de 

l’enquesta o procés criminal que s'havia instruït contra Jutglar més d’un lustre 

abans amb motiu dels seus suposats fraus81. La consulta dels dits plecs de ben 

segur els ha permès de fer memòria amb rapidesa. Ara els han de reenviar a la 

capital amb urgència, altrament ocasionarien maldecaps a Joan Pere 

Fontanella, que és qui en té provisionalment la custòdia.  

 
"Han predit que aquí volien vèurer lo procés del recors, ja se’l ne porta Mascarós, però 

[h]a d’ésser restituint-lo ab promptitut ab la matexa seguretat, perquè jo·n tinch fermat 

albarà y porian-me molt carregar, y és cert que encontinent lo demanarà la part altre per 

sa deffença y seria mal cars que no·l tinguéssem.82"  

 

El 13 de març del 1628 el procurador de Girona lliura a Montserrat Ramon 

l'articulat que Fontanella i Boix han preparat sobre la base dels apunts de 

Llàtzer Saconomina i Francesc Codina. Hi deu pesar força l’argument de què 

Jutglar no ha apel·lat ni s’ha lamentat en extraccions recents d’altres oficis on 

també ha estat sufocat o ofegat83. Els advocats no hi han posat tot el que volen 

o saben perquè el context processal en què es troben ―la declaració 

sumaríssima per compareant partes― no ho requereix. No obstant això es 

mostren satisfets perquè creuen que faran ensopegar la part contrària:  

 

                                                 
81. Inicialment els jurats només li encomanaven al procurador Bartomeu Ripoll que busqués 
aquesta enquesta —l’havia de tenir el notari Cesilles, que se l’havia endut de Girona—, que la 
mostrés als advocats Fontanella i Boix i que referís per carta quines informacions contenia 
grosso modo, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 21.II.1628. Una setmana més 
tard, ibidem, carta de 28.II, ampliaven la seva petició: "[El procés de la causa criminal] volríam 
que vostra mercè secretament lo enviàs assí". Li'n prometien una restitució ràpida i segura. Set 
dies després estaven cofois de tenir entre mans el procés en qüestió i n'anunciaven el retorn 
immediat, ibidem, carta de 6.III.1628: "També per dit Mascarós tenim rebut lo procés de 
mossèn Jutglar, lo qual tanim molt ben guardat, i·l tornarem enviar per persona sagura ab 
prestesa, junctament ab los demés actes convenients per esta causa, los quals tenim ja trets 
per poder articular y fer lo que convé dins los deu dies".  
82. Joan Pere Fontanella adjuntà els plecs en qüestió a la carta que trameté el 4.III.1628 als 
edils gironins —AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1. El lector apreciarà que li 
incomodava la responsabilitat de tenir en préstec i alhora prestats uns documents que podien 
ser reivindicats pels contraris ―o es podien perdre o malmetre. Diversament, als capítols II.4 o 
II.9 hem comprovat com no li torbava la calma tenir en dipòsit a casa seva processos per al seu 
ús i treball personal.  
83. S’emfasitzava aquest factor en la carta de 2.II.1628 cit.  
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“Per Mascarós [h]avem rebut los papers per lo negoci de Jutglar, y [h]avem articulat 

conforme vostres magnificències veuran ab la còpia que porta dit Mascarós. [H]a·ns 

aparegut no entrar més fondo ni entrar en mèrits de la causa principal que no es fes iudici, 

basta lo articulat fins a vèurer què [h]y respondran, que tindran molt gran quefer a 

respóndrer-hi bé"84. 

 

El dia 20 sol·liciten i obtenen del relator de la causa un permís per començar a 

rebre declaracions de testimonis a Girona85. El posen en execució amb la 

màxima celeritat86. Què fa, mentrestant, la part contrària? L'advocat de Jutglar, 

l’hàbil Benet Anglasell, no dóna senyals de vida. Això genera estranyesa als 

dirigents de la ciutat87, sobretot perquè sembla que l'esmentat advocat té 

ínfules de guanyar la causa sumaríssima. Fontanella es mostra irònic davant 

d'aquesta eufòria tenint en compte que ve d'un litigant que encara no ha trobat 

el to ni la manera de presentar els escrits més bàsics. El diligent Ripoll 

sintetitza així el panorama: 

 
“Tinch entès que lo senyor misser Anglasell, advocat de dit Jutglar, té brios de guanyar la 

causa y està ab determinatió de no dir-[h]i cosa ni articular, de què lo senyor misser 

Fontanella se’n riu i [e]n fa molt gran maravella.88”   

 

Quin caram d'estratègia segueix aquest Anglasell? Per què triga tant a 

contestar els arguments jurídics de Girona ―que el dia 1 d'abril ja té enllestida i 

                                                 
84. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 13.III.1628 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona. En una carta del mateix dia, Bartomeu Ripoll confirma que els 
advocats han deixat molta informació al tinter per a eventuals contextos processals ulteriors: 
“Los demés actes no són estats necessaris per tocar a la causa del petitori”. També es felicita 
que el verguer Rafel Mascarós s'hagi entrevistat amb Fontanella i li hagi aclarit alguns elements 
de fet que el jurista desconeixia: “És estat de molta consideratió trobar-se en lo articular dit 
Mascarós, lo qual ha allanadas algunes difficultats que tenia lo senyor misser Fontanella”. 
85. ACA, Cancelleria, registres, 5330, fol. 235v-236v.   
86. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 27.III.1628 dels edils gironins a Bartomeu 
Ripoll: “Vostra mercè que·stiga advertit que si volian passar avant la causa fer-hi contrari fins 
tinga aquí dita còpia dels testimonis, que nosaltres procurarem fer-ho despadir ab brevadat, y 
quant vinga la occasió, demanar que no·s fassa dita causa si no és facto verbo.” V. FERRO, El 
Dret Públic Català cit., p. 114: “feta paraula, o sia conformement am bel vot de la sala 
respectiva”. 
87. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 27.III.1628 cit.: "[Vostès] no·s maravallan 
de què dit Jutglar no [h]aja articulat, que no podem pansar de què·s refia, que si·s poria 
enténdrer sacretament ne gustaríam."  
88. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 30.III.1628 del síndic Bartomeu 
Ripoll als jurats gironins.  
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enviada la prova testifical89―? El seu persistent silenci cada vegada suscita 

més inquietud90. Després de deu dies sense que es produeixi cap novetat en la 

causa, els dirigents ciutadans envien un doble missatge molt raonable als seus 

agents: En primer lloc, han de desconfiar de la part contrària, no fos cas que els 

estigués posant un parany; segonament, l'important no és veure si Anglasell i 

Jutglar mouen peça, sinó tenir ben estructurada i muntada la pròpia 

argumentació. Si això s'ha aconseguit, no cal preocupar-se més. Seran els 

altres els que hauran de pedalar per demostrar que el dret està de la seva 

banda. Al cap i a la fi, els jurats no tenen cap necessitat de què el judici 

sumaríssim desemboqui en una resolució, sense aquesta ja es mantenen en el 

càrrec ―i Jutglar en queda exclós. 

 
"En lo negoci de mossèn Jutglar bastarà que vostra mercè tingue lo cuydado que·s deu en 

dita causa perquè no·ns fessen alguna tranquedella, que si dit Jutglar la vol fer declarar ell 

que [h]u fassa, que nostre intent és que lo procés estiga ben posat per nostra part y no 

solicitar la declaratió, y per·çò esterà molt ben advertit y vèurer si per part d'esta ciutat se 

ha de posar en procés ninguna cosa que [h]y faltàs.91" 

 

A l'hora de la veritat, el doctor Montserrat Ramon no es pronunciarà sobre els 

drets de Salvador Jutglar per assumir el juradesc tercer gironí de l’any 162892. 

Com els edils de la ciutat de l’Onyar es sospitaven, l'antic caixer de la taula de 

comuns dipòsits no mourà ni un dit perquè aquesta declaració es produeixi. 

Versemblantment el seu parent i alhora advocat s’haurà olorat que no en pot 

treure res de bo. O potser és el propi Fontanella, qui ha induït Jutglar a no fer 

més enrenou? L’advocat olotí té un cert ascendent sobre el mercader de 

Girona: No oblidem, a tall il·lustratiu, que el patrocina en el plet contra el seu 
                                                 
89. Ho aprenem dels documents següents: a) L'ordre de pagament que donen els mateixos 
jurats el 1.IV.1628 per a l'escrivà de la cort reial gironina que ha pres les declaracions 
testificals, AMGI, MAM 231, fol. 20v (1.IV.1628); b) la carta també de 1.IV.1628 dels edils a 
Fontanella, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10: "Per Mascarós enviam la plica dels 
testimonis rebuts per part d'esta ciutat en la causa de dit Jutglar, que entenem esterà ben 
provada nostra intantió". 
90. Ibidem, carta de 1.IV.1628 dels jurats a Bartomeu Ripoll.   
91. Ibidem, carta de 11.IV.1628 dels jurats a Bartomeu Ripoll.  
92. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1: El 13.IV.1628 el síndic Bartomeu Ripoll 
havia escrit als jurats que estaria atent als eventuals moviments de Jutglar i que notificaria 
qualsevulla incidència sobre el seu cas. En la correspondència posterior no hi fa cap més 
referència.  
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cunyat, el botiguer de teles també gironí Joan Peraseca. Del que Jutglar no ha 

desistit, ni de bon tros, és de la causa principal que segueix fent via a la Reial 

Audiència. Recordem que el sumaríssim per compareant partes era un incident 

puntual i concret sobre una discussió de molt més ampli abast ―si aquell que 

contra la seva voluntat s’enfronta en un plet amb el municipi té dret a exercir-hi 

càrrecs directius en general. Aquest dossier, del qual també és relator 

Montserrat Ramon, no està atuït. Els equips jurídics gironins en tenen ben 

assentats els fonaments per si mai prospera93.  

 

Ara bé, no és a Barcelona on Jutglar té intenció d’heure-se-les amb els 

capitostos de la seva ciutat. Li resulta més convenient —i econòmic— centrar 

els seus esforços en el plet civil que encara camina a la cort reial de Girona. Als 

jurats aquest els suscita nombrosos problemes, sobretot durant l'hivern de 

1631. Per què? Resulta que a ells els convindria recuperar algunes de les 

peces del procés que s'havia conduït davant del portantveus del general 

governador i posteriorment a la Reial Audiència de Catalunya. Concretament 

voldrien trobar l'escrit d'acusació que els seus predecessors havien redactat 

contra l'antic caixer de la taula de comuns dipòsits municipal. Li sol·liciten al 

síndic que tenen a Barcelona, Bartomeu Ripoll, que el busqui. El document en 

qüestió li ha de resultar familiar perquè ja havia intervingut en la causa l'any 

1623. Ripoll es troba de sobte immers en una operació feixuga i d’èxit incert. En 

un primer moment encomana la tasca al notari Cesilles ―és a dir, segueix la 

via reglamentària. La gestió no dóna els resultats desitjats, cal trucar a altres 

portes: 

 
"He fet diligènsia ab mossèn Sesilles, notari que fou de dit recors, per a què lo sercàs, y 

[h]a·m dit esta tarda l'[h]a sercat y no l'[h]a trobat. Yo faré totas las diligènsias me seran 

possibles per a què·s tròpia, que també he parlat ab mossèn Oriol, notari de la Governatió, 

per a què·l serca per si acàs lo [h]y [h]aurien restituhit. Estigan certs vostras 

                                                 
93. Ja hem vist com a principis de març del 1628 a Girona s’havia recollit una quantitat ingent de 
documentació que Fontanella no volgué malbaratar per a la preparació del compareant partes. 
Recordem que en la seva carta del 13.III.1628 cit. l’olotí apuntava “[h]a·ns aparegut no entrar 
més fondo ni entrar en mèrits de la causa principal que no es fes iudici”.  
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magnificèncias que [h]y faré mon personatje y en trobar-se posaré en exequutió lo que 

vostras magnificèncias me manen"94. 

  

Ripoll no es desespera, realment és un home tenaç. Segueix furgant entre els 

papers de Cesilles i finalment topa amb una nota que indica que el procés 

havia estat lliurat el gener de 1624 a Benet Anglasell. Junts, Cesilles i Ripoll 

se'n van a trobar-lo i, després de no pocs esforços, aconsegueixen la 

documentació. Ara el problema que es planteja és el següent: La recerca del 

dossier s'ha dilatat massa i cal recuperar el temps perdut. Ripoll no es veu en 

cor de fer copiar setanta folis ―possiblement siguin més― en qüestió d'hores i 

li demana permís al notari que té el procés sota la seva custòdia si l'hi presta 

durant uns dies. Així el podrà enviar a Girona i seran els propis jurats i els seus 

assistents els que decidiran què cal copiar i què és menys rellevant. Una 

gratificació econòmica contribuirà a què el fedatari públic accepti la proposta: 
 

"Lo procés del recors de mosèn Salvador Jutglar, del que tant vostras magnificèncias me 

manen que ab tota diligènsia embie còpia authèntica de la offensa, may en tots estos dias 

s'és pogut trobar en casa del notari, qui és Cezilles, y may s'[h]i fóra trobat si ell no·l tenia, 

que aseguro a vostras magnificèncias me ha costat prou treball en sercar-lo, y aÿr tart, ya 

desconfiat, sercant papers en casa de dit notari, trobí un albarà volant que en lo mes de 

janer 1624 se communicà dit procés al senyor misser Anglasell, que no poch contento fou 

per a mi, y axí dit notari y yo anàrem a sercar-lo, y encara que tinguérem prou quefer, en fi 

lo trobàrem, y vist lo poch temps [h]y [h]avia per a poder copiar tota la offensa, perquè 

ocuparia passadas de setanta fulles, me concertí ab lo notari de què me dexàs lo procés y 

que l'enbiaria aquí, puys tenia poch temps, y que li donaria axí per sos treballs (si bé yo 

los [h]y havia tinguts) y per lo que li tocaria per la còpia un trentí. Fou-ne content y lo [h]y 

doní y dexà'm dit procés, del qual li'n fermí albarà, y l'embio a vostras magnificèncias per a 

què ne manen fer tràurer lo que sia menester y se'm torne embiar lo més prest sia 

possible.95" 

 

                                                 
94. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 27.II.1631 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona.  
95. Ibidem, carta de 6.III.1631 del mateix Ripoll als edils gironins. Per cert, el termini de préstec 
del procés es veurà unilateralment prorrogat per part dels dirigents gironins. Tres mesos i mig 
després el notari encara està reclamant els papers que el síndic li tragué de les mans, ibidem, 
carta de 27.VI.1631 del síndic Bartomeu Ripoll. 

IV.4. Salvador Jutglar, defraudador o víctima del municipi?



 

 

Als dirigents i als advocats gironins els servirà de ben poc el fet de poder 

consultar minuciosament el procés que el seu procurador a Barcelona els ha 

tramès. Perdran la causa. El 7 de juliol de 1633, la cort reial de la ciutat de 

l’Onyar dicta una sentència favorable a Salvador Jutglar96. Immediatament els 

dirigents municipals es mobilitzen per instar una apel·lació contra la resolució i 

perquè aquesta sigui substanciada a la Reial Audiència —així, en aquesta s’hi 

acumulen dues causes de naturalesa diferent entre els mateixos litigants97. 

Ofereixen el finançament que calgui, sense dilacions, i mostren clarament les 

seves preferències entre els magistrats i els notaris de l'alt tribunal:  

 
"Vostra mercè se ha de servir, encontinent rebut lo plech que va per propri (i. e. 

missatger), evocar la apel·lació y cometre la causa, si és possible, a Magarola, y pendra 

per notari d'ella a Comellas, que convé, y axí bé procurar ab tota diligència fer despedir las 

lletras citatòrias e inhibitòrias y enviar-las, en quant sia possible, per lo mateix propri (...) 
Tot, com és negoci de la taula se pagarà ab tota puntualitat98". 

 

Els gironins no poden tenir més sort amb la desigació del relator: El cas 

s'assigna a Magarola99. El que, en canvi, no podran assegurar de cap manera 

és que el procés avanci amb la regularitat que convindria. Durant l'època de la 

qual parlem la Reial Audiència de Catalunya veu sovint suspesa la seva 

activitat100. Sabem que Salvador Jutglar no compareix davant del magistrat que 

s'ocupa de la causa fins al febrer del 1634101. A mitjan març, planteja 

l’exigència processal de què els seus oponents facin copiar a llurs despeses el 

                                                 
96. Ho aprenem a través d'una deliberació dels jurats i els adjunts de la taula de comuns 
dipòsits del dia 8 del mateix mes, AMGI, MAM 236, fol. 90, on es parla de "la sentèntia que lo 
jutge ordinari de la present ciutat ha promulgada lo die de <h>aÿr en la causa que devant d'ell 
se aporta entre Salvador Jutglar, mercader, de una, y ell, dit síndich, y lo administrador de dita 
taula de part altre". 
97. L’única notícia que tenim de què es mantingui activa l’antiga causa sobre si un home que 
litiga malgré lui contra un municipi pot exercir-hi càrrecs directius ens la forneix ACA, 
Cancelleria, registres, 5369, fol. 6 (1.IV.1632). S’emplaça Girona a designar un síndic que 
substitueixi el finat Bartomeu Ripoll per prosseguir la instrucció del dossier. AMGI, Ordinacions 
dels jurats, lligall 10, una carta de 26.IV.1632 ordena aquesta tasca a Jaume Gendarme: 
“Servesca’s comparèxer en la causa que Salvador Jutglar aporta en eixa Real Audiència contra 
esta ciutat, seguint lo que los senyors advocats aconsellaran”. 
98. Ibidem, carta de 8.VII.1633 dels jurats al seu nou síndic a Barcelona, Jaume Gendarme.  
99. AMGI, MAM 236, fol. 94v-95r: citació del 11.VII.1633 dirigida a Salvador Jutglar.  
100. Vegeu el capítol II.8. 
101. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 16.II.1634 del síndic Jaume 
Gendarme als jurats.  
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procés primitiu de la causa —ells es deuran inclinar per carregar-li la feina a 

l’antic caixer, encara que després la li hagin de rescabalar102. Dos mesos més 

tard, les pretensions d'ambdues parts en el procés estan ben fixades i a Pere 

Boix se li pot lliurar el conjunt de plecs de la instrucció103. Malauradament 

perdem eventuals referències al cas a partir de la primavera de 1635, quan la 

Reial Audiència s’instal·la a Girona durant més d’un any i mig104, cosa que fa 

innecessari qualsevol intercanvi epistolar dels advocats i procuradors de la 

ciutat amb els jurats. L’absència de notícies processals durant aquest període 

no ens perjudica en excés perquè coneixem la resolució de Magarola a 

l’apel·lació dels gironins: És confirmatòria de la sentència de 1633 favorable a 

Jutglar105. Presumim que els edils de la ciutat de l’Onyar instaran un recurs de 

suplicació per canviar el sentit de la justícia règia o, com a mínim, per retardar-

ne la liquidació i/o impedir-ne l’executorietat, altrament no s’entendria el 

desenllaç de la present història. Sigui dit de passada que la causa entre 

Salvador Jutglar i els marmessors del cunyat Joan Peraseca també quedarà 

enrocada en els seus darreríssims estadis, sempre amb la raó declarada a 

favor del protagonista del capítol que ens ocupa106.   
 
 

                                                 
102. Ibidem, carta de 9.III.1634 de Jaume Gendarme als jurats: “Mossèn Jutglar, en la causa de 
apel·latió que contra ell tenim evocada en la Real Audiència, ha demanat que reproduïssem lo 
proçés primitiu, altrament a costas nostras ell lo faria tràurer y reproduiria aquell. És-se li 
conçedit, apar-me que li dexem haver pler de traure’l y bestràurer, que després le [h]y pagarem 
a ell.”  
103. Ibidem, carta de 18.V.1634 del jurat Iu Ornós, des de Barcelona, als demés edils gironins.  
104. Sobre aquest episodi, vegeu el subcapítol II.8.5. 
105. Hem sabut la data ―7.VII.1638― i el sentit d’aquesta resolució a través d’una anotació de 
l’any 1648 localitzada a AMGI, Documentació notarial, Plets entre l’ajuntament de Girona i 
d’altres organismes o particulars, lligall 6, num. 16, item 14. 
106. A través d’AHG, Notaries de Girona, GI-9/506, s. fol. transacció i concòrdia de 19.X.1641 
entre Margarida, Josep i Miquel Jutglar i Miquel Vilar, tenim notícia d’una resolució de 
17.II.1634 favorable a Salvador Jutglar amb Jeroni Guerau com a relator i del seu decret 
d’execució dictat el 1.VII.1635 i confirmat el 22.X.1635 amb Miquel Carreras de relator. 

IV.4. Salvador Jutglar, defraudador o víctima del municipi?



 

 

IV.4.4. Epíleg: els Jutglar i el municipi gironí identifiquen interessos 
comuns i arriben a una concòrdia  
 

Salvador Jutglar morirà la tardor del 1639107. Ho farà humilment, amb una 

petició de ser soterrat a Sant Francesc sense pompa. En el seu testament no hi 

faltarà ―una ironia del destí― la sovintejada clàusula ordenant als marmessors 

la remissió de les injúries causades i la satisfacció dels deutes pendents amb la 

màxima discreció i sense controvèrsia108. Com tants altres, el mercader se 

n’anirà d’aquest món deixant moltes portes obertes. Seguint les seves 

indicacions i consells, o per una simple qüestió de pragmatisme, la seva vídua 

Montserrat i el seu fill Josep es mostraran disposats a passar pàgina i tancar 

afers, judicials o no, en què el difunt ha estat implicat. En aquest sentit, 

destaquem tres àmbits: a) Pugnaran per desvirtuar la resolució judicial del 

consistori de la Diputació del General que desposseïa els Jutglar ―el jove 

Miquel, concretament― de l’ofici de col·lector i credencer dels drets d’entrades i 

eixides i duaner de la casa del General de Girona que Salvador havia exercit 

durant trenta-set anys109. b) S’avindran amb Miquel Vilar, a canvi de dues-

                                                 
107. El seu òbit es produeix entre el 20 i el 23.X.1639 ―l’enterrament té lloc el dia 24.X (consta 
erròniament 24.IX): ASDG, RRPP, Sant Feliu de Girona, 6è LMO, fol. 33r. Conseqüentment, el 
15.V.1640 Salvador és exsaculat de la seva plaça d’oïdor en el llibre de l'ànima de la Diputació 
del General ―ACA, Generalitat, G-81/2, fol. 465r. L’empitjorament de salut del mercader a qui 
hem dedicat el present capítol havia mogut son fill Josep, amb poders rebuts del pare des de 
13.X.1630, a gestions de darrera hora per a les quals podia requerir l’ajut del germà Miquel, 
que estudiava a Barcelona, o de l’oncle, el prevere i beneficiat de la Seu gironina Francesc 
Faixat ―els atorgava a la seva vegada poders el 19.X.1639, AHG, Notaries de Girona, GI-
11/363, s. fol.  
108. Hem referit supra la cota d’aquest testament de 20.X.1639 ―amb una incidència 
remarcable en la datació: inicialment hi constava ‘novembris’, que fou cancel·lat i s’escrigué 
‘octobris’ al damunt―: “Vull y man les mies iniúries sien remesas y los deutes que dech y deuré 
lo dia de la mia fi sien pagats y satisfets breument, simplament, sumàriament y de pla, sens 
strèpit ni figura de juý, la veritat atesa, a coneguda de mos manumissors.” En relació al seu 
enterrament, el causant explicita “que tot sia sens excés y ab tant poca pompa com se puga”. 
109. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 974: El 10.X.1639, dies abans de 
morir, Salvador Jutglar s’havia vist autoritzat amb reserves a resignar en mà de son fill Miquel 
els nombrosos càrrecs vinculats a la casa del General de Girona que ostentava des d’almenys 
el febrer de 1602 —recordem-los: a) receptor del General a la ciutat i col·lecta de Girona; b) 
col·lector, credencer i guàrdia ordinària dels drets d’entrades i eixides i duaner de la casa del 
General a Girona. Les mencionades reserves, fruit, a tenor del capítol del redreç del General 
97/1599, de la dubtosa naturalesa venal dels oficis en qüestió, conduirien a privar-ne Miquel i, 
un cop recuperats per a la institució, a proveir-los en la persona de Rafel Cerdà. El 12.XI.1639 
Miquel incoaria una causa al respecte davant el consistori de la Diputació constituït en seu 
jurisdiccional contra el procurador del General i el mencionat Cerdà ―ACA, Generalitat, V-81, 
fol. 22v-23r. Els seus arguments serien rebutjats mitjançant una sentència de 13.VI.1641 
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centes cinquanta lliures barceloneses en efectiu, a renunciar als drets que els 

poguessin correspondre sobre el patrimoni de la sogra / àvia Margarida i el 

cunyat / oncle Rafel110 ―s’estimaven en unes cinc-centes lliures, però de difícil 

recuperació. c) El que més ens interessa per cloure el present capítol, 

suggeriran al municipi gironí de subscriure una concòrdia111. No tenim 

localitzada la resposta precisa que se'ls donarà112, però estem segurs que 

aquesta serà positiva. Ens ho indica, sense anar més lluny, el fet que a partir 

del gener de 1643 el referit Josep Jutglar comenci a exercir com a advocat 

municipal a la ciutat de Girona113 ―mantindrà el càrrec fins a la seva mort, l'any 

1650114. Si Josep hagués perseverat en les causes del seu progenitor, els 

jurats i consellers gironins difícilment s’haurien avingut a confiar-li la direcció 

dels plets de la localitat. És més, no haguessin pogut fer-ho, donada la seva 

condició de litigant contra el municipi. 

 

                                                                                                                                               
―ACA, Generalitat, G-50/5, fol. 130r-131v. No obstant aquesta, Miquel Jutglar acabaria gaudint 
dels càrrecs —almenys sobre el paper— i fent-ne una resignació ―d’eficàcia dubtosa, vistes 
ses clàusules― a favor de l’oncle Francesc Faixat ―Dietaris de la Generalitat de Catalunya, 
vol. V cit., p. 1251 (6.V.1642). 
110. AHG, Notaries de Girona, GI-9/506, s. fol., transacció i concòrdia de 19.X.1641. Aquest 
instrument ens ha estat de gran utilitat per obtenir dades sobre la vida i les vicissituds dels 
Jutglar. Sobre les concòrdies avalades per la fe pública i llur utilitat en l’estudi de la història 
familiar i social catalana dels segles XVI i XVII, M. A. FARGAS, La protocol·lització de la 
conflictivitat familiar a l’inici de l’època moderna, dins de J. J. LÓPEZ i J. M. SANS (cur.), “Actes 
del II Congrés d’Història del Notariat Català”, Barcelona, Fundació Noguera, 2000, p. 343-354. 
111. AMGI, MAM 244, post fol. 189: petició lliurada al Consell General gironí de 5.X.1641 per na 
Montserrat i en Josep Jutglar.   
112. Ibidem, fol. 191r, el Consell General predit remetrà l’estudi de la proposta de la vídua i el fill 
Jutglar als jurats i a l’adjunció sobre la taula de comuns dipòsits. Aquests es limitaran a 
comissionar dues persones perquè s’entrevistin amb advocats i analitzin la millor sortida a 
l’afer, AMGI, MAM 244, fol. 220 (20.XI.1641): “Item, quant a la supplicatió donada en lo Consell 
General per lo doctor misser Jutglar, cometan a dits misser [Jeroni] Vergés i Miquel Galí que 
[h]u consulten ab lo advocat o advocats que·ls aparega, y del que [h]y sentiran ne fassen 
relació a la present iunta perquè segons ella se puga pendre la resolució que aparega més 
convenient per quietut y benefici de la ciutat.” No hem trobat el dictamen dels comissaris i els 
juristes. 
113. AMGI, MAM 246, fol. 22, acta del Consell General de 17.I.1643. Convidem el lector a què 
trobi versemblant la següent cronologia: l’octubre del 1641 empitjora sobtadament la salut de 
Pau Escura, un dels dos advocats ordinaris de Girona ―vegeu el capítol III.3―; Josep Jutglar 
tindria possibilitats de succeir-lo en el càrrec, puix té contactes dins la casa de la ciutat; ara bé, 
tothom té clar que Jutglar no podrà assumir el patrocini del municipi si abans no tanca 
elegantment la història litigiosa que son pare li ha llegat; Josep convenç la mare de què, en 
ares del futur familiar, cal passar pàgina i desistir de seguir buscant una improbable 
rehabilitació pública del nom del pare ―5.X.1641. 
114. El seu successor serà nomenat el 25.XI.1650, AMGI, MAM 253, fol. 342v i 345r.  

IV.4. Salvador Jutglar, defraudador o víctima del municipi?



 

 

La qüestió que queda oberta i malauradament no podem respondre és: Quin 

fou el rerafons de l’episodi històric que acabem de narrar? Amb les primeres 

dades d’arxiu que ens caigueren a les mans, de la figura de Salvador Jutglar 

només en vam detectar les connotacions negatives. Ens van conduir a aplaudir 

la persecució vigorosa del frau en les administracions municipals gironines, el 

desplegament de mitjans per exercir la potestat disciplinària sobre els mals 

servidors de la ciutat, etc. A mesura que descobrírem nous documents i, 

sobretot, des que aparegueren un mínim de tres resolucions judicials 

inequívocament favorables al mercader, tendírem a veure’l com la víctima 

d’una conxorxa orquestrada per ciutadans rivals al seu grupuscle, que es 

delien, amb motiu o sense, per embrutar-li la reputació i excloure’l dels càrrecs 

dirigents del municipi. El problema rau en què el grupuscle en qüestió, de 

tradició regalista, aparentment s’anà esmicolant —a partir de sensibilitats 

polítiques divergents o d’una crisi d’antics interessos comuns?— durant la 

dècada de 1630. Benet Anglasell jr., arrelat a Barcelona, destacaria al servei de 

Felip III (IV) des de la Reial Audiència fins que la revolució de 1640 el 

convertiria en fugitiu115. Jeroni Fàbrega —el fill d’un cosí seu per via materna—, 

                                                 
115. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-
1649), Vic, Eumo Ed., 1997, p. 117, identifica Benet Anglasell jr. com el darrer membre de 
l’equip jurídic de la Diputació —en l’apartat IV.8.5.3 hem esmentat les vicissituds, entre 1632 i 
1633, de la seva provisió com a advocat fiscal del General— que, en la dècada de 1630, amb 
una tensió creixent entre monarquia i institucions catalanes de legitimitat ascendent, seria cridat 
a una alta magistratura de l’aparell virregnal: accediria a la Reial Audiència el 1635 i hi 
romandria fins que la província, a principi dels anys 1640, retirés l’obediència a Felip III (IV) i 
passés sota protecció de Lluís XIII de França. Aleshores, coincidint força amb els sepel·lis del 
pare de Benet Anglasell jr., el 6.II.1641, i de son cosí Salvi Fàbrega, el 3.IV.1641 (ADG, RRPP, 
Catedral de Girona, 2on LO, fol. 34v), es deuria acabar d’esvair la cohesió que pogués quedar 
de l’antiga xarxa de complicitat i parentela on els Anglasell s’havien desenvolupat. O, altrament, 
la tal cohesió donaria lloc a una novació dels gestos de solidaritat? Ens ho fa sospitar el 
següent fet: Poc temps després del Corpus de Sang, un Benet jr. fugitiu cauria presoner dels 
francesos comandats pel príncep de Condé a Montpeller. Els dirigents provincials catalans, 
interrogats sobre el destí que se li havia de procurar, en demanarien l’alliberament immediat i el 
retorn a casa. Al·legarien que per cap dels mitjans de prova activats per recollir càrrecs contra 
ell ―“aprés de molta inquisitió”― no s’havien obtingut indicis de desafecció a la causa 
francesa. Pretendrien que només la covardia l’havia portat a escapolir-se ―“sols [h]avem 
averiguat que dit misser Anglasell se retirà de aquest Principat y Comptats per donar lloch al 
furor y ràbia popular que s’[h]avia consebut contra los doctors de la Real Audièntia 
indistinctament, y no perquè dit misser Anglasell hagués fet acte positiu ni actions algunas en 
contra sa província.” ACA, Generalitat, N-857 (CT), fol. 238r-239v, carta de 29.XI.1641 dels 
diputats al príncep de Condé; vegeu també fol. 303r-304r, cartes de 24.XII.1641 al mariscal de 
Brézé i a d’Argenson. Aquesta protecció impagable de la persona de Benet Anglasell jr. tindria 
un límit quan s’acostés la llaminera hora de renovar càrrecs a la Diputació: com hem vist al 
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per la seva banda, faria l’itinerari invers. Deixaria una plaça d’advocat ordinari 

de Girona per integrar-se a la Reial Audiència d’obediència francesa a principis 

de l’any 1642116. De fet, Josep Jutglar —fill d’un altre cosí d’Anglasell jr., aquest 

per via paterna— li vindria a fer de relleu; s’erigiria així, també, des d’una 

posició inferior, en col·laborador de l’aparell de govern de Lluís I (XIII) a 

Catalunya. 

 
 

                                                                                                                                               
subcapítol II.11.1, l’any 1644 el seu nom seria retirat del llibre de l’ànima de la institució 
provincial. 
116. Vegeu el capítol III.3.  

IV.4. Salvador Jutglar, defraudador o víctima del municipi?



IV.5. Greus controvèrsies entre la ciutat i el capítol de Girona 
sobre l’elaboració i la venda de pa a seglars 

 

Les pàgines que segueixen les dediquem a una competència cabdal dels 

municipis de l’edat moderna, el control de l’aprovisionament de queviures a la 

població, amb les seves implicacions fiscals i els ineludibles marges de 

defraudació. Uns marges que eren susceptibles d’engrandir-se a redós de 

xarxes de distribució implementades per a col·lectius privilegiats, paral·leles a 

les generals. Tot seguit contextualitzarem i descriurem una escalada de tensió 

institucional entre el govern local i el capítol de la Seu de Girona, el pastim del 

qual esdevingué un concorrent massa poderós —per tant intolerable— per als 

arrendataris de la cocció i comercialització del pa municipal. Disputes activades 

davant diferents seus jurisdiccionals —fins i tot a Roma— i instàncies polítiques 

—incloent la seu central de la monarquia— s’intentarien apavaigar per la via de 

la negociació. Sense èxit, puix en la primera meitat del segle XVII eren massa 

nombrosos i intricats els interessos divergents de les dues entitats més 

poderoses arrelades en l’àmbit urbà.  

 

 
IV.5.1. L’ambició del municipi de monopolitzar les principals xarxes 
d’abastament alimentari de Girona 
 

IV.5.1.1. Prevencions i incidències amb les activitats d’aprovisionament 

concertades pel capítol de la Seu (dècades de 1570-1610) 

 

A la Catalunya moderna, els gestors d'un municipi com Girona tenien unes 

facultats amplíssimes sobre l'aprovisionament i la comercialització de queviures 

als seus conciutadans i, sovint, als habitants dels termes circumveïns1. 

                                                 
1. En el cas de Girona, és ben conegut el districte que es definí a mitjan segle XV entorn de les 
muralles urbanes a un radi d’una mitja llegua —N. CASTELLS, El districte de la mitja llegua 
entorn les muralles de la ciutat de Girona, en "AIEG" XXVIII (1985-1986), p. 299-325. Dins 
d’aquest, no era permès establir lliurement negocis de venda d’aliments o begudes, sinó que 
calia respectar el sistema municipalitzat —de vocació monopolista— de distribució i 
proveïment. L’escàs nombre d’episodis de contrafacció detectats per als segles XVI i XVII 
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Aspiraven a un control absolut de la distribució alimentària, fos de forma directa 

fos a través d'arrendaments o concessions de llicències —els models solien 

canviar en funció de conjuntures i també d’interessos privats2. Podien quedar al 

marge de la intervenció dels edils els serveis d'abastament a comunitats i 

persones exemptes de la jurisdicció municipal, per exemple el capítol i els 

beneficiats de la Seu gironina, juntament amb els seus factors, familiars i 

domèstics, o alguns monestirs. Inevitablement això podia ocasionar diferències 

de qualitat i distorsions de preus. Aquestes sovint impulsaven nombrosos 

ciutadans corrents a comprar els seus productes de primera necessitat als 

establiments desvinculats del municipi. Aleshores el sistema amb vocació 

monopolista d'aprovisionament de la ciutat entrava en crisi o, a partir d’uns 

certs paràmetres, s'esfondrava directament. Els homes que havien adquirit el 

dret de tallar carn, de pastar pa, de vendre peix o de procurar neu i gel per al 

municipi no cobraven imposicions suficients per rescabalar-se de la seva 

inversió inicial, es trobaven amb un dèficit de vendes i amb un excedent de 

matèries primeres, etc. Naturalment no es quedaven amb els braços plegats, 

sinó que exigien una intervenció contundent dels jurats. Aquesta podia fer-se 

de dues maneres: Actuant contra els laics que compressin aliments als 

establiments del capítol3 o bé actuant directament contra els venedors dels dits 

                                                                                                                                               
reflecteix que els jurats i llurs oficials tenien molta cura de què s’observés escrupulosament el 
privilegi de la reina Maria de 13.II.1445, confirmat per Ferran II el 16.VII.1510 —G. JULIOL 
(ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de Girona i 
Fundació Noguera, 2001, p. 275-277 i 382.  
2. J. M. RECASENS, El municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarragona (segles XVI i 
XVII), Tarragona, Arola Editors, 1998, p. 186-188, proveeix sintèticament un exemple molt 
il·lustratiu de models dinàmics, en relació a l’aprovisionament de la carn a Tarragona al segle 
XVII. M. A. PÉREZ SAMPER, El pan nuestro de cada día en la Barcelona moderna, en 
“Pedralbes” 22 (2002), p. 29-72, esp. 41, ho fa en relació al pastim de Barcelona: “Ningún 
sistema de administración del Pastim fue completamente satisfactorio y duradero. A lo largo del 
siglo XVI y del siglo XVII se ensayaron diferentes fórmulas, aplicando unas u otras, sin que 
ninguna llegara a consolidarse, el arrendamiento a un empresario particular o a una compañía, 
la concesión a la cofradía de horneros y panaderos, la gestión directa del ayuntamiento y el 
libre panadeo”. J. SAMON, ‘Lo vendre del pa y vi’ dels hostalers del ‘cap de Vilassar’. Els 
orígens del ‘Veïnat de Mar de Vilassar’, en “XI Sessió d’Estudis Mataronins” (1995), p. 53-62, 
ofereix una visió dinàmica de conflicte-concòrdia als anys 1600-01 entre el municipi i dos 
hostalers de l’incipient veïnat que acabaria donant lloc a Vilassar de Mar, en un cas interessant 
que combina geopolítica municipal i arrendaments locals de carnisseria, fleca, taverna, 
aiguardent i neu i pesca salada. 
3. Vegeu-ne el reflex d’un cas històric —de mitjan segle XVI— a G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell 
de la ciutat de Girona cit., p. 492-493: sentència de 12.VII.1544 on el canceller de Catalunya 
s’inclinaria a favor de què la jurisdicció secular del batlle de Girona jutgés un sastre que, en 
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negocis. La segona via, si bé podia ser molt més efectiva, comportaria 

conflictes jurisdiccionals de major gravetat. Especialment després del 1599, 

quan el capítol de la Seu de Girona, escamnat per experiències d’anys tant 

reculats4 com recents5, impetrà amb habilitat de Felip II (III) un privilegi per 

blindar el seu flequer i el seu carnisser concertats d'eventuals penes que els 

governants de la ciutat volguessin infligir-los6. En les pàgines que segueixen 

analitzem un d'aquests conflictes que tingué lloc amb gran virulència a partir de 

l'any 1623 en un dels àmbits alimentaris essencials de l'època: el del pa7.  

 

Com veurem, Joan Pere Fontanella intervingué molt activament en aquesta 

controvèrsia. De fet, a Girona li fou de gran utilitat l'experiència que el jurista 

anava adquirint en casos similars —patrocinant sia el bàndol dels eclesiàstics 

                                                                                                                                               
comprar pans rossos a la fleca concertada amb el capítol de la Seu, hauria defraudat les 
imposicions municipals sobre la farina. 
4. Ibidem, p. 502-503, hi trobem transcrita una sentència de 24.XII.1571 de l’abat de l’Estany —
pel fet d’estar vacant la dignitat de canceller— on es legitimaria la competència de la cúria 
eclesiàstica del bisbe de Girona per conèixer de la firma de dret que hi haurien fet el síndic del 
capítol de la Seu i Miquel Real, flequer concertat pel dit capítol, a fi de neutralitzar procediments 
de la cúria secular del mostassà gironí contra Real per haver venut pans procedents de la 
farina de la Canonja a altres laics. Es faria ressó d’aquesta declaració J. P. FONTANELLA, 
Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 518.5.   
5. Ibidem, cap. 518.27, es refereix una altra sentència que posaria fi a una contenció de 
jurisdiccions el 19.I.1587 —G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 543-
545—, a favor de què el fur secular pogués conèixer dels procediments fets contra el flequer 
canonical Miquel Antist, que hauria abusat manifestament de la seva posició per erigir una 
xarxa de distribució fraudulenta de pa a Girona. Tal resolució ens condueix naturalment al 
document 23è (fol. 27r-v) d’un valuós copiador de resolucions i ordinacions municipals, AMGI, 
I.1.3.1.2 —Administració municipal / Funcionament del consell municipal / Càrrecs municipals / 
lligall 1 / item 2—: unes ordinacions de 31.I.1587 dels jurats gironins prohibint als laics i 
hostalers i taverners de la ciutat i districte de Girona produir, consumir o distribuir qualssevol 
pans que no fossin els pastats a la duana i marcats amb l’escut del municipi. La pena prevista 
era molt elevada, de vint-i-cinc lliures o de seixanta dies de reclusió per cada contrafacció, a 
discreció dels edils. Els testaments dels jurats de 1594, 1595 o 1598, AMGI, I.1.3.1.1 —ibidem, 
item 1— són prou eloqüents de les reiterades topades entre capítol i ciutat per l’incompliment 
de les ordinacions en qüestió durant els darrers anys del regnat de Felip I (II). Transcrivim la 
directriu de 1594: “[Els nostres successors] tindran molt particular compte ab lo pastisser de la 
canonge (i. e. canonja), que se entén pasta més que no·s pasta en la duana de pa de la duana 
y de príncep, lo qual redunda en molt gran dany y preiudici de dita duana, perquè està prohibit 
a dit pastisser per molt bones penes, y faran executar y servar aquelles”. 
6. Aquest document fou cuidadosament copiat al Llibre Vermell de la ciutat, G. JULIOL (ed.), 
Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 581-583. Això d'entrada resulta estrany, ja que en el 
dit volum s'hi transcrivien els privilegis favorables a la jurisdicció municipal i no pas els que 
suposadament li eren nocius. Què podia interessar als jurats d'aquell text de Felip II (III)? Que 
el capítol de la Seu, en la seva petició adreçada al rei, havia reconegut obertament la facultat 
de la ciutat de "fer prohibitions penals als qui van a comprar pa y carn" als establiments que 
depenien dels canonges.  
7. Serveixi com a punt a partida M. A. PÉREZ SAMPER, El pan nuestro de cada día cit. 
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sia el dels governs locals. De la seva mà, a la Catalunya de l’època tindrien 

gran ressó, entre altres, les topades entre el govern municipal i el capítol de la 

Seu de Tortosa en relació a la carnisseria erigida per aquest darrer l’any 16228 

—el cicle de la carn, més costós que el del pa, es prestava tant o més a la 

concurrència de xarxes de proveïment9—, o respecte al cobrament 

d’imposicions ciutadanes als laics que compressin d’eclesiàstics farines fetes a 

partir dels fruits de llurs dignitats i prebendes, etc. Grosso modo aquest tipus de 

litigis es presentaven invariablement com una confrontació de dues grans 

forces argumentals: d’una banda, una defensa aferrissada de la jurisdicció i la 

integritat dels sistemes municipals d’abastament i de fiscalitat reconeguts per 

privilegis reials, àdhuc per costum; per altra part, una salvaguarda de les 

llibertats i les immunitats eclesiàstiques. Un i altre àmbits, amb els seus graus 

relatius d’ús / abús, eren impossibles d’escindir i de molt complexa delimitació 

per raons materials, personals o territorials, ergo competencials i 

jurisdiccionals. Les disquisicions teòriques que els advocats elaborarien per 

superar tals dificultats i llur traslació en seus jurisdiccionals donarien lloc a 

nombrosíssims capítols de les Decisiones de Joan Pere Fontanella10. De fet, de 

totes les qüestions d'àmbit municipal que anem visitant, aquesta seria sens 

dubte la que tindria un major reflex en la literatura jurídica de l'advocat que 

estudiem. 

 

Anirem introduint algunes reflexions de l’olotí a mesura que siguin oportunes. 

Ara és hora de concentrar-nos en matèria de fleques i de pa, amb la ciutat de 

Girona com a únic escenari. De forma general, després del privilegi de 1599 

mencionat més amunt, si el municipi volia que els seus habitants laics 

s'abstinguessin de comprar aliments als establiments del capítol de la Seu 
                                                 
8. Remetem el lector als subcapítols II.7.1-2 i sobretot al II.9.3. 
9. Al respecte, són molt il·lustratives les pàgines de J. VIDAL, Les carnisseries de Vilafranca del 
Penedès. Notes sobre el control i l’aprofitament municipal de la venda de carn a l’època 
moderna, en “EHA” 13 (2000), p. 45-61, esp. p. 55 i s.  
10. Pel que fa al marc conceptual i als principis en conflicte del tema que ens ocupa, remetem a 
J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 510-511; 
successivament, cap. 512 i s., l’olotí aborda casos concrets. El lector en troba resumits alguns 
al subcapítol II.9.3 del present treball. Pel que fa a literatura jurídica d’altres autors catalans de 
l’edat moderna, remetem a M. de CORTIADA, Decisiones reverendi Cancellarii, et sacri Regii 
Senatus Cathaloniae, Barcinone, Ex Typographia Raphaelis Figuerò, vol. III, 1686, cap. 211 i 
s., i vol. IV, 1689, cap. 220 i s. 
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només tenia una sortida: Els havia d'anar recordant, mitjançant crides públiques 

específiques, que les ordinacions ciutadanes els prohibien proveir-se en 

botigues desvinculades dels monopolis locals. Visiblement aquestes crides, 

diguessin el que diguessin alguns jurats11, no eren pas formulades amb la 

regularitat anual i/o amb la completesa que hauria calgut12. Llur objecte i, per 

tant, llur contingut es modificava en funció de: a) Els abusos que s'anaven 

detectant, i/o, b) el desig dels edils de demostrar a una persona poc decidida a 

arrendar la gestió d’un sector o d’un establiment alimentari que hi havia una 

voluntat política de perseguir els fraus que la poguessin inquietar. Així —

passem al terreny dels exemples—, el gener de l'any 1604 les crides foren 

concebudes per advertir als ciutadans laics comuns que no gosessin comprar 

carn al tallador del capítol:  

 
"Attès que lo dret de la carn imposat per dita ciutat és molt defraudat de cadaldia per lo 

que les persones llayques van a comprar carn en la carniceria del reverent capítol de dita 

ciutat no paguen dit dret, lo que no·s deu permètrer pus se veu a la clara redunda en 

notable dany de la cosa pública. Per·ço et alias desliberen y ordenen que d'esta hora en 

avant ninguna persona llayca gose comprar ni fer comprar, directament ni indirectament, 

carns de ningun gènero que sien en dita carniceria de dit reverent capítol, ni tanpoch 

ningun carnicer llayc de dita carniceria no puga vendre ningun gènero de carns a persones 

llayques, sots pena de tres lliures a quiscú, y per quiscuna vegada que serà o se provarà 

ésser-se fet lo contrari, tant als venedors com als compradors y a quiscú d'ells..."13. 
 

En virtut del privilegi obtingut pels canonges l'any 1599 la clàusula 

sancionadora final prevista per als venedors no tenia cap eficàcia real. Segur 

que servia, però, per transmetre seguretat als que recelaven d'embarcar-se en 

la gestió de la carnisseria municipal. Una vegada difosa aquesta crida, després 

                                                 
11. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 30.I.1634 dels jurats als consellers de 
Barcelona: “És emperò ver que nosaltres fem quiscun any cridas y prohibicions que ningun 
secular puga comprar sinó del pa de la fleca de la ciutat assenyalat ab nòstron senyal (…) y 
també que ningun secular gose comprar carn dins la present ciutat fora de las carnicerias de la 
ciutat.” Transcrivim íntegrament aquest document a l’apartat IV.5.3.3. 
12. V. FERRO, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, 
Vic, Eumo Ed., 1987, p. 167, apunta tàcitament a la necessitat de reproduir anualment certes 
crides dels jurats puix dequeien cada vegada que s'esgotava el mandat d'un govern municipal.  
13. AMGI, MAM 207, fol. 33 (15.I.1604).  
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d'unes setmanes d'inquietud, els jurats aconseguirien convèncer el corredor 

d'orella gironí Jaume Carerach perquè se’n fes càrrec14. 

 

L'any 1605, les crides dels jurats tornaren a centrar-se en aquells que voldrien 

comprar i/o contractar carn amb el capítol, però no sols parlaven dels laics en 

general ans també dels carnissers forans, hostalers, taverners i pagesos15. El 

1608 o el 1610 abastaven també les compres fraudulentes de peix a la 

carnisseria —era mixta, de mar i de muntanya— controlada pels canonges16. El 

1612 les advertències dels edils tenien un àmbit material encara més ampli. 

Estaven motivades, sobretot, per nombrosos fraus que s'havien posat en 

evidència en la venda del pa17. Però no sols prohibien als laics comprar pa de 

canonge, amb talles o altrament, sinó també carn i peix als establiments 

concertats amb el capítol18.  

 

Cadascun dels sectors alimentaris esmentats generava, en un moment o altre, 

una agra controvèrsia entre els dirigents municipals i els dignataris de la Seu. 

Així, el 1608 esclatava la irritació acumulada durant el 160719 i tenia lloc un 

                                                 
14. Ibidem, fol. 51r i s., acta del Consell General de 4.III.1604. Els jurats hi plantejaven que la 
provisió de carns era tant important "que·ns causa molts cuydados, recelant no sie molt 
difficultosa y costosa est any, y effectant prevenir aquelles per totes les vies possibles..." —de 
ben segur les crides de 15.I s'inscrivien en aquestes prevencions. Ibidem, fol. 55r, l'assemblea 
els demanava que s'escarrassessin en trobar un arrendatari per al tall de la carn, altrament la 
ciutat hauria d'assumir directament el treball. Ibidem, fol. 66r i s., el 28.III.04 es signava l'acord 
amb Carerach.  
15. AMGI, MAM 208, fol. 75 (9.IV.1605).  
16. AMGI, MAM 211, fol. 60v-61r (28.II.1608) —la inclusió del peix en les crides respondria a 
l’increment del seu consum en les dates d’abstinència quaresmals?; MAM 213, fol. 19r-v 
(19.I.1610) i fol..58v-59r (8.V.1610). Segons J. MARQUÈS, La Pia Almoina del Pa de la Seu de 
Girona (y IV), en “RdG” 96 (1981), p. 181-185, esp. 185, la carnisseria capitular començaria a 
funcionar en el seu edifici definitiu —fins al 1823—, ubicat entre les escales de la Pera, el carrer 
d’en Cúndaro i la pujada de la Catedral, el 18.IV.1562; i consta que des del 1575 les taules per 
a la venda de peix estarien al costat de les de carn en el mateix establiment. 
17. AMGI, MAM 215, fol. 96v-97r, acta del Consell General de 18.XI.1612, apartats segon i 
tercer de la proposició o ordre del dia dels jurats. En el segon feren saber a l'assemblea que el 
pastisser dels canonges comprava molt de gra a la ciutat, la batllia i la vegueria de Girona i 
posteriorment causava grans danys al municipi venent grans quantitats de pa a persones 
laiques. En el tercer parlaren de com als hostalers també se'ls havia d'impedir distribuir pa cuit 
que no hagués estat pastat a la duana de la casa de la ciutat. 
18. Ibidem, fol. 99v-100v (20.XI.1612). Aquestes crides foren contestades amb celeritat pel vicari 
general del bisbe de Girona, que dictà uns monitoris amb censures si no es revocaven en un 
termini de deu dies, ibidem, fol. 103r-106v, acta del Consell General de 26.XI.1612. 
19. AMGI, I.1.3.1.1 cit., testament dels jurats de 1607, cap. 19:  “Item se procurarà de remediar 
lo abús que fa en Vidal, pastisser, acerca del molt pastar, executant los compradors, precehint 
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incident entorn de pa de la canonja venut a certs seglars —un cas molt similar 

al de 1623 que protagonitzarà el present capítol, amb constrenyiment dels 

malaurats compradors i tot, però sense unes conseqüències tan severes ni 

duradores20. O el 1610 els canonges recorrien al canceller de Catalunya, el 

patrici gironí Jaume d'Agullana21, perquè fes blocar o almenys sobreseure 

provisionalment els procediments que el carnisser d'ovins de la ciutat havia 

instat davant la Reial Audiència contra el seu homòleg que servia el capítol22. 

Vint-i-dos mesos més tard, el març de 1612, els canonges s’enfurismarien 

perquè Joan Baptista Perpinyà, el mostassà23 de Girona, li segrestà a un 

peixater ganxó que tenien concertat —Mateu Rodés— un matxo i uns arreus 

al·legant que en la peixateria del capítol emprava uns pesos que no estaven 

marcats i assenyalats d’acord amb les normes de policia de mercat al 

municipi24. La disputa donà lloc —com a mínim— a dues contencions de 

jurisdiccions o qüestions de competència davant del canceller de Catalunya25, a 

                                                                                                                                               
primer crida, vege·s per assò lo privilegi del reverent capítol, del qual té traslat lo síndich 
mossèn Canals.” 
20. AMGI, MAM 211, fol. 152r-v, 154v i 155r (27-29.XI.1608). El bon propòsit inicial tant del 
capítol com de la ciutat de nomenar quatre comissaris per banda per resoldre “sens strèpit” les 
discrepàncies sobre el pa —i sobre les franqueses dels eclesiàstics per aprovisionar-se de 
peix— quedà en suspens mentre el municipi no restituís les coses i diners confiscats als 
compradors fraudulents de la canonja. 
21. J. BUSQUETS, El Capítol de la Catedral de Girona i la revolta catalana (1640-1653), dins 
"AIEG" XXXIV (1994), p. 461-471, ofereix algunes notes sobre els tres membres de la família 
Agullana que ocuparen alguna canongia a la Seu de Girona —i especialment sobre Jaume 
(†1617), que arribà a canceller del Principat. Ja l’hem mencionat en el capítol III.3 del present 
treball. No cal dir que per als jurats de Girona era òptim que el canceller fos un conciutadà llur 
—AMGI, MAM 207, fol. 182r: Tan bon punt tingueren coneixement de la provisió d'Agullana 
enviaren a Barcelona una comissió per felicitar-lo (20.XII.1604). 
22. ACG, CT (1599-1628), fol. 74v-75r (17.V.1610): "Havem tinguda intel·ligèntia que, a instàntia 
de Joan de Verat, carnicer de la ovella d'esta ciutat, se fan diligèntias en la Real Audièntia per 
regal·liar an Vilar, carnicer nostre, perquè talla anyells, pretenent dit Joan de Verat que per 
privilegi real a ningú és lícit sinó a ell tallar anyells en esta ciutat (…) [Vostra mercè] mane 
entendre si alguns procehimens se han fets en est cas, esforsant de què a lo menos sien 
sobreseguts fins sia entesa nostra justítia, perquè pretenem que per la immunitat eclesiàstica 
no són compresos nostros carnicers debax de privilegis reals, y de altra part tenim privilegi de 
exemptió per nostre carnicer". 
23. Sobre la institució de la mostassafia en diversos àmbits de la Corona d’Aragó, més 
concretament a Catalunya i a Barcelona, comptem amb els rigorosos estudis i edicions de fonts 
de M. BAJET, El Mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle XVI: edició del ‘Llibre 
de les ordinations’, Barcelona-Lleida, Fundació Noguera i Ed. Pagès, 1994, o Policia de mercat 
a l’època medieval, en “Revista de Dret Històric Català” 2 (2002), p. 121-143. 
24. La perspectiva municipal del dossier i una part del seu iter processal els trobem sintetitzats a 
AMGI, MAM 215, fol. 95v-96v —primer punt de la proposició o ordre del dia que els jurats 
sotmeteren al Consell General de 18.XI.1612. 
25. Una primera seria dictada el 4.VII.1612, sobre un dubte o incidència processal —el síndic 
del capítol de Girona inicialment voldria evitar, en va, signar la contenció de jurisdiccions en 

935



 

un plet davant la cort eclesiàstica de Girona26, a un altre davant la cúria 

metropolitana de Tarragona27 i a altres topades litigioses que encara cuejaven 

a finals de la dècada28 —i deixem de banda efectes colaterals com, per 

exemple, l’enduriment de la vigilància municipal de les transaccions als 

establiments del capítol o el fracàs de temptatives negociadores 

interinstitucionals29. Joan Pere Fontanella i Pere Boix s’abocaren al tema del 

control de pesos i balances poc després que esclatés, des de Barcelona30 —a 

Girona ho feren, entre d’altres, Jeroni Sagrera jr. i Llàtzer Amat31. Fos per 

aquesta intervenció plural —poc coordinada?— o fos per un plantejament inicial 

del dossier esbiaixat —a través del prisma de la constitució 1585/89, 

d’unificació de pesos, mides i mesures a tot Catalunya32—, el cas és que 

                                                                                                                                               
relació al dossier del mostassà i els pesos de Girona. Ho aprenem del creuament de les dades 
referides en la nota precedent i en la nota propvinent. De la segona resolució del canceller, de 
19.X.1612, en parlarem més endavant. Sobre la forma de resoldre les contencions de 
jurisdicció a Catalunya a partir de 1372, remetem a l’apartat IV.5.2.1. 
26. ADG, Processos moderns, item 5662; aquest procés abocaria a una sentència 
condemnatòria dels oficials d’àmbit municipal el 5.XII.1612 —s. fol., al final del plec. Haurien 
d’anul·lar completament les seves actuacions de constrenyiment contra Mateu Rodés i satisfer 
una pena pecuniària. 
27. Ho aprenem d’AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 25.IV.1613 de Joan 
Feixat als jurats. 
28. Ibidem, carta de 2.V.1619 d’Iu Ornós als jurats de Girona. 
29. La proposició i les deliberacions del Consell General de 18.XI.1612 cit. són un bon mirall 
d’aquest enduriment sobre les adquisicions en tots els establiments del capítol i la carta de 
25.IV.1613 de Joan Feixat als jurats cit. recull el perquè detallat del fracàs de les negociacions 
entre municipi i canonges.  
30. Vegeu un articulat seu de 17 punts a ADG, Processos moderns, item 5662, fol. 55r-57r (2ª 
sèrie de foliació).  
31. AMGI, MAM 215, fol. 96r. 
32. La constitució 1585/89 es troba a CYADC (1704) I, 4, 24, 1. Aquesta unificació metrològica 
s’hauria de fer seguint els patrons de Barcelona. En la seva clàusula final, la constitució havia 
tingut cura de preservar els drets adquirits de les autoritats i oficials municipals sobre afinar 
pesos i castigar els fraus —“[que] reste lur jurisdictió en sa forsa, y valor, com la tenian abans 
de la present constitutió”. Si el municipi gironí no podia certificar fefaentment la jurisdicció del 
mostassà sobre els pesos dels establiments del capítol, esgrimir la constitució 89 resultaria del 
tot inoperant, àdhuc nociu. Veiem esgrimit el text legal en qüestió en l’articulat de Fontanella i 
Boix citat i també al principi de l’articulat de rèplica dels advocats del capítol, Carreras i 
Nogués, inserit en el procés el 18.IV.1612 —ADG, Processos moderns, item 5662, fol. 47r-50v. 
Respecte aquest procés català d’unificació metrològica i la seva implementació efectiva a l’àrea 
de Girona, vegeu A. ALCOBERRO, Vers la formació d’un mercat català. La unificació de les 
mesures de volum, pes i longitud de Catalunya de 1585-1593. El cas de la vegueria de Girona, 
dins de J. DANTÍ (coord.), “Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna”, 
Barcelona, R. Dalmau Editor, 2005, p. 163-227 i la monumental obra de F. TEIXIDÓ, Pesos, 
mides i mesures al principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle 
XVI (1587-1594), vol. 5, Barcelona, Fundació Noguera, 2009 —la transcripció de les unitats 
metrològiques de la vegueria gironina, com l’autor explica a op. cit., vol. 1 (2008), p. 15-16, és a 
partir d’una probable còpia poc ben conservada d’ACA, Generalitat, G-22, acarada amb ACA, 
RP, BG, ms. 2267 i amb AMGI, I.4.3.3.1. M. BAJET veurà aviat publicada la seva relació a la 
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Fontanella es quedà amb la impressió de què "al principi fou molt mal guiada 

aquexa causa"33 —així l’olotí s’exculpava dels diversos fracassos que hi 

conegué la ciutat? A fe que ell posà la mà en l’afer amb la convicció íntima de 

què la justícia podia estar de part dels seus clients34. Creia que el mostassà 

podia exercir legítimament les seves tasques de policia de mercats en tots els 

establiments que entraven dins la seva circumscripció territorial, incloent-hi els 

que proveïen el capítol de la Seu. Així ho havia reconegut una conclusió 

adoptada per tots els doctors de la Reial Audiència l'any 1561, inspirada en els 

comentaris als costums de la Borgonya de Barthélemy de Chasseneuz, i 

posteriorment ho havien ratificat altres juristes com Pedro Jerónimo Cenedo i 

Jerónimo Castillo de Bovadilla. També hi donava recolzament el dret canònic, 

que refusava de donar protecció als clergues que eventualment cometessin 

fraus quan s'immiscuïen en els oficis dels laics. A més, es tenia constància que 

aquesta intervenció del mostassà s'havia practicat a Girona —igual com a 

Barcelona— des de feia més de quaranta anys35. En certs casos s'admetia que 

                                                                                                                                               
59ª sessió de l’ICHRPI —l’Alguer, Sardenya, 2008— on projecta més llum sobre qüestions 
jurídiques inherents al procés català d’unificació metrològica de finals del segle XVI. 
33. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 2.V.1619 d'Iu Ornós cit.: "En lo 
altre negosci del mostasaf me té dit lo dit Fontanella que al principi fou molt mal guiada aquexa 
causa, que dubta, com hi ha dos sentèntias en favor del capítol, que lo mostasaf puga penyorar 
per rahó de senyalar pesos al carnicer y pescater de capítol, però quant al cap de las despesas 
entén tindrà la ciutat sentèntia en favor". Els bons auguris de Fontanella respecte aquesta part 
pendent del cas es compliren: AMGI, MAM 222, fol. 112v-113r, remuneracions que els jurats 
feren a finals d'any —i de llur mandat— el 20.XII.1619; es satisferen deu lliures al nostre jurista 
en remuneració dels treballs que li comportà la causa que el capítol de la Seu instava contra 
Joan Baptista Perpinyà, botiguer de draps i antic mostassà de Girona, en què la ciutat obtingué 
sentència favorable. 
34. L'advocat plasmà en el darrer volum de les seves obres de literatura jurídica els fonaments 
de dret que entraven en conflicte en aquest debat entorn de la facultat del mostassà gironí per 
comprovar els pesos i mesures que s’utilitzaven en els establiments del capítol: J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 515. El títol 
amb què encapçalà el capítol és "Clerici, an teneantur statutis de mensuris, et ponderibus, a 
personis per universitates destinatis, recognoscendis, et signandis, factis."   
35. Ibidem, cap. 515.11: "Addebatur consuetudo inconcusse a quadraginta annis, et ultra, in 
civitate Gerundae, in qua successerat iste casus, observata quod capitulum semper 
obtemperaverat praeconijs aedilis eiusdem civitatis super marcandis, et affinandis ponderibus, 
et mensuris factis, quod aedilis praedictus semper recognoverat pondera piscatariae, et macelli 
dicti capituli, et pignoraverat pro poenis contentis in praeconijs, eos qui in dicta piscataria, et 
macello contrafecerant praedictis praeconijs vendendo cum ponderibus non affinatis, nec 
marcatis, aut fraudem alias in pondere committendo. Et quod magis est, ex arrendamentis 
macelli carnium dicti capituli constabat fuisse semper expresse reservatam per eosdem 
canonicos iurisdictionem aedili, quam habet mulctandi eos, qui in dicto macello fraudem 
aliquam in ponderibus committerent, et allegabatur etiam idem observari punctualiter in macello 
reverendi capituli civitatis Barchinonae, prout constare dicebatur in processu contentionis, quod 
sane denotabat iurisdictionem in hoc omnimode esse dicti aedilis secularis." 
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el costum fos al·legat com a factor limitador de la immunitat eclesiàstica —

sobretot si es tractava, com en aquell cas, de costum interpretatiu. En definitiva, 

a Fontanella el camí li semblava lliure d'obstacles per a què la causa entre els 

canonges i els seus patrocinats —la ciutat de Girona i el mostassà que hi 

exercia— fos substanciada davant d'una jurisdicció laica. Els advocats del 

capítol veien les coses amb uns ulls ben diferents. A partir de l'opinió d'Ignacio 

López de Salcedo i d'altres canonistes com el cèlebre Diego de Covarrubias 

Leyva, postulaven que la llibertat i les immunitats eclesiàstiques havien de ser 

defensades íntegrament, i que només la cúria del bisbe gironí podia conèixer 

sobre la matèria en litigi. El 19 d’octubre de 1612 el canceller de Catalunya, 

assessorat pels seus acostumats consultors36, acollí aquesta darrera tesi37. 

Fontanella referiria que a molts juristes de l'època —entre els quals 

s'inclouria— aquesta sentència del canceller els caigué com una gerra d'aigua 

freda, principalment perquè anava en contra del que s'havia reconegut i 

practicat precedentment en casos similars. En efecte, en diverses ocasions 

s'havia considerat que els clergues estaven, com els seus conciutadans, 

subjectes a les ordinacions municipals que concernissin la taxació dels preus 
                                                 
36. A les Corts Generals celebrades a Montsó el 1510, el 1542 i el 1564 el braç eclesiàstic —
primerament— i el conjunt de la Cort —després— havien reclamat a Ferran II, Carles I i Felip I 
(II) quelcom prou raonable, atenent a l’esquema de les institucions de dret públic del país: que 
el canceller no pogués comptar amb l’assessorament de cap oficial regi ni membre del Reial 
Consell o de la Reial Audiència a l’hora de substanciar contencions de jurisdicció. Altrament, 
aquests consultors exercien a la pràctica com a jutge i com a part, i podien complicar els 
circuits de comissió de les causes dins del Reial Consell. Les propostes foren rebutjades sense 
miraments —vegeu el capítol 4rt del privilegi concedit el 2.IX.1510 a l’estament eclesiàstic a 
CYADC (1704) II, 3, 2, 8, el capítol de Cort 10/1542 a CYADC (1704) III, 3, 2, 1, i el capítol de 
Cort 6/1564 a CYADC (1704) I, 3, 4, 5. Potser és per aquesta falta d’èxit que a les Corts de 
1585 la mateixa queixa es vehiculà per via de greuge, E. BELENGUER, Un balance de las 
relaciones entre la corte y el país: los «greuges» de 1599 en Cataluña, en “Estudis” 13 (1987), 
p. 99-130, esp. p. 124. Al subcapítol II.9.3 hem abordat una problemàtica cosina germana de la 
suara enunciada: un cop assumit que els magistrats del Reial Consell i Audiència serien 
ordinàriament els consultors del canceller per resoldre contencions de jurisdiccions, la  
llaminera discrecionalitat d’aquest darrer per elegir entre els primers. 
37. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 515.18: 
El canceller sentencià a favor de la cúria eclesiàstica "nolens clericos teneri ad accipiendum 
pondera, et mensuras a fidelibus, et seu ab eis habere illa marcata, et signata, et sic clericos 
comprehendi sub edictis, quae in istud fiunt, vel quod aliqua in his iurisdictio iudici seculari 
contra ecclesiasticos edictis non parentes competat, sequendo doctrinam Salcedi, et illius 
glosellae post eam doctrinam allegatae." Malauradament no es conserva l’original ni hem trobat 
cap còpia d’aquesta resolució de 19.X.1612: a) la sèrie Sententiae contentionum de l’ADB 
pateix un buit que abarca tota la dècada de 1610 —J. SANABRE, El archivo diocesano de 
Barcelona, Barcelona, Fidel Rodríguez (impresor), 1947, p. 166, afirma erròniament que el vol. 
6 abarca els anys 1611-1631 quan, en realitat, només comprèn el període 1621-1631; b) a 
ADG, Processos moderns, item 5662, no s’hi ha copiat la sentència.  
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de venda dels productes alimentaris, els danys causats pels seus animals quan 

pasturaven, etc.38 Amb el pas dels anys, tanmateix, el nostre advocat canviaria 

de parer. En deixaria constància en una interessant declaració autobiogràfica 

—gairebé un acte de contrició— dins el capítol 515 de les seves Decisiones 

catalanes. En aquesta reconeixeria que la seva maduració personal i els 

coneixements adquirits li havien fet veure que l'any 1612 el canceller havia 

actuat amb un gran sentit de la justícia i de l'equitat en atribuir a la cúria 

eclesiàstica gironina la jurisdicció sobre el plet en què estaven implicats el 

capítol i el mostassà:  

 
“Nunc autem post triginta annos, aut circa ab ea declaratione transactos, maturata iam 

magis aetate, ac aliquibus alijs progressibus in re legali factis, ulterius rem meditanti, ut de 

illa dicerem, visa est (seclusa dicta consuetudine, de qua tu iudicabis quod apparuerit 

iudicare debere, quam forsan non tanti hic aestimandam, colliges ex his, quae infra de ea 

dicentur) visa (inquam) est tam iusta, ut nulla iustior, nulla aequior, nec contrariari alijs 

declarationibus, nec doctrinis ullis doctorum, cum non loquantur in casu praesenti.” 

 

Fontanella hauria comprès que, independentment del que s'hagués acostumat 

en temps passats, els clergues no tenien perquè complir amb els reglaments 

seculars quan comerciaven amb aliments entre si. Podien usar el sistema de 

pesos i mesures que els semblés més adequat. Les doctrines i les resolucions 

jurisdiccionals que li havien fet creure el contrari no estaven pensades per a 

aquest cas, sinó per a aquells en què un eclesiàstic aprovisionaria de forma 

regular tot tipus de persones39. El fet de què els establiments eclesiàstics 

                                                 
38. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 515.19: 
"Haec declaratio visa fuit compluribus dura, utpote quia videbatur contrariari alijs 
declarationibus in alijs materijs similibus in favorem curiae secularis factis, de quibus supra, et 
in alijs partibus inter nostras decisiones, in quibus clerici semper subiecti fuerant declarati his 
edictis politicam civitatis concernentibus, prout vidimus de taxa pretij rerum vendendarum, de 
animalibus damnum dantibus in pascuis, et de alijs, et vix inventus fuisset tunc unus ex nobis, 
qui talem causae successum suspicaretur, attentis praedictis, et tanta approbatione contrariae 
opinionis, prout vidimus supra, attenta etiam." Ibidem, 515.20: "Mihi similiter, qui tot doctrinis, et 
exemplaribus motus partes iurisdictionis secularis agebam, et magno conatu defendebam, res 
extraordinaria visa tunc fuit declaratio huiusmodi, maxime stante consuetudine iam dicta, per 
quam tot vidimus amplexas opiniones, sine laesione libertatis ecclesiasticae, quae alias 
viderentur esse contra eam." Nota: A les Decisiones fontanellanes, el fragment que hem enviat 
al cos de text apareix entre el que acabem de transcriure i el de la nota propvinent. 
39. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 515.20: 
"Ad quod considero, hic non agi de clericis vendentibus laicis personis, et secularibus, sed de 
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venguessin sovint o ocasionalment carns o peixos a persones laiques no havia 

de ser pres en consideració. Això no modificava llur naturalesa ni el règim 

jurídic al qual s'havien de sotmetre40. Si s'hagués detectat algun frau en 

aquestes vendes potser la solució seria diferent i es donaria una certa entrada 

a l'oficial municipal encarregat de la policia de mercats, però no era el cas41. 

Una afirmació, aquesta darrera, força temerària a la llum dels fets que 

reconstruirem tot seguit. 

 

IV.5.1.2. Els molins d’en Moragues i l’aigua del rec Monar, el frau del pes 

municipal de la farina i la diversió de l’almoina del pa de cortó deterioren les 

relacions entre el capítol i la ciutat (1614-1622) 

 

Deixem enrera el plet entre el capítol i el mostassà de la ciutat de Girona i fem 

una passa decidida cap a la causa dels pans a la qual ens hem compromès. 

Per a la seva intel·ligència, és cabdal apuntar tres factors sens dubte 

interrelacionats que entre 1614 i 1622 —i més enllà també— contribuirien a 

empitjorar, més encara, les relacions entre el capítol de la Seu gironina i el 

govern municipal. El primer, que desencadenaria els altres dos, naixeria de 
                                                                                                                                               
clericis convenientibus inter se, et concordantibus de dividendis carnibus, et piscibus inter 
ipsos, et pro faciliori divisione erigentibus macellum, ut in eo pro eis carnes scindantur, et 
carnes, et pisces vendantur certo precio, prout eis est bene visum taxandum (…) Hic non potest 
intrare iudicis secularis iurisdictio, quia res est mere ecclesiastica; nec quicquam interest illius, 
ut hic, vel illis ponderibus, et mensuris res mensuretur, aut ponderetur; nihil prohibet, quin ipsi 
clerici illis mensuris, et ponderibus, quae voluerint, utantur libere. Contrariae doctrinae, et 
exemplaria sunt de ponderibus, quibus clerici vendunt, et vendere possunt publice omnibus, 
secularibus etiam, nihil ergo mirum si in his potest esse aliqua cura iudicis secularis, ne suis 
subditis cum dictis ponderibus, et mensuris fraus aliqua fiat, et ex alijs rationibus, quas ponunt 
contrariam opinionem in principio relatam tenentes, quae non militant ubi clerici non se 
extendunt ultra se, prout hic." 
40. Ibidem: "Et licet in his macellis vendantur saepe carnes, et pisces etiam secularibus, nihil 
interest, quia male, remedium his alias, et per alium modum, sicut potest, adhibeat iudex 
secularis, ut prohibeat: macellum non est, nec potest esse si ipse vult, nisi pro personis 
ecclesiasticis, quod aliquando vendantur etiam carnes, et pisces secularibus illicite, id non 
immutat naturam rei." 
41. Ibidem: "Hoc unum etiam aliud poterat pro hac declaratione considerari, quia per eam non 
videbantur offendi doctrinae, et exemplaria contraria, quia hic non imputabatur venditori aliqua 
falsitas, vel fraus in ponderibus, de quibus loquuntur exemplaria, et doctrinae, sed solum de non 
servata illa solemnitate introducta per edicta secularia, de affinandis, et signandis illis per 
officiales seculares, quibus si nolebant stare clerici inter se, nullus poterat eos obligare; si 
autem in delicto usus falsorum ponderum deprehensus iste venditor fuisset, ne dubites quin 
contra eum tanquam sibi subditum uti laicum, sequendo praedictas doctrinas, et exemplaria, 
potestas secularis processisset, et procedere potuisse, declaratum fuisset, ut dicebant tunc 
domini iudices." 
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l’adquisició per part dels protectors i administradors dels aniversaris 

presbiterials de la Seu del domini útil dels molins fariners, draper i esmolador 

que Jeroni Ferrer i Moragues, i abans Joan Ferrer, havien posseït a les ribes 

del rec Monar, concretament a la parròquia de Santa Eugènia42. L’explotació 

d’aquests establiments de transformació —als quals s’afegiria ben aviat un molí 

paperer— i de l’empriu de l’aigua del rec serien considerats il·legítims i 

ulteriorment disputats en seu jurisdiccional pels successius senyors directes del 

canal, Anna de Sitjar, Francesc de Cruïlles i, des de la tardor de 1620, els jurats 

de Girona43. A aquests darrers els resultarien particularment nocives les 

activitats molineres emparades pel capítol en tant que els blocaven tres 

projectes de naturalesa fiscal i financera llargament anhelats: a) la subjecció de 

tots els moliners de l’àrea que circumdava la ciutat i l’oportunitat d’obligar-los 

efectivament a declarar tota la farina que hi voldrien entrar —pagant les 

imposicions corresponents; b) un augment de les tals imposicions, que es 

calculava gravaria els pagesos forans, més que no pas els habitants de la 

ciutat44; c) la destinació dels fruits de tal increment fiscal a la reforma de molins, 

rec i resclosa45. 

 

La ja de per si conflictiva prossecució del plet entre els jurats i els protectors 

dels aniversaris de la Seu sobre les protestades activitats molineres i l’empriu 

de l’aigua usurpat per aquests darrers es complicaria força la tardor del 1622 

amb un nou element: La ciutat s’assabentaria que el capítol havia impetrat del 

Papa Gregori XV un breu que li permetria finançar amb sis-centes lliures 

                                                 
42. Hem referit in extenso aquesta adquisició i les seves conseqüències al capítol IV.3. En el 
present capítol ens limitem a fer-ne una síntesi amb dues notes de suport arxivístic ineludibles. 
43. AMGI, XV.2.2.3.11 —Documentació notarial, Plets entre particulars, lligall 3, item 11. Causa 
incoada el 19.I.1616 per Anna de Sitjar contra els protectors i procuradors dels aniversaris de la 
Seu davant la lloctinència o estació gironina de la Batllia General de Catalunya, encapçalada 
per Josep Cerdà. 
44. Visiblement als dirigents gironins se’ls escapava la relació sinal·lagmàtica entre els nivells de 
fiscalitat i de frau i corrupció: “L’existència d’un nombre elevat d’imposicions era, per si mateixa, 
una de les causes per la qual es generalitzava el frau” —J. DANTÍ, La hisenda municipal de la 
ciutat de Barcelona al segle XVI: el miratge del redreç, en “Pedralbes” 13-I (1993), p. 505-512, 
esp. p. 509.  
45. AMGI, I.1.3.1.1 cit., testaments dels jurats dels anys 1617, 1620 (punt 9è), 1622, 1623 (punt 
16è) i 1624 (punt 3er).  
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barceloneses anuals una capella de cant i orgue a la Seu46. Tals diners es 

distreurien de les rendes que fins aleshores es destinaven, amb una eficàcia 

molt dubtosa, a subvenir pa per distribuir als pobres47; millor dit, a capes més 

àmplies de població i a mantenir ben untada una cadena d’interessos de 

productors i distribuïdors de caritat48. Heus aquí el motiu de les prevencions del 

municipi49, pretesament identificat amb la causa dels necessitats50. Visiblement 

els canonges consideraven que ja estaven promovent una política assistencial 

amb el pa a base de permetre que la fleca establerta per produir i vendre les 

porcions canonicals s’obrís també a persones seglars indiscriminadament?  

                                                 
46. J. PINYOL, Les partitures dels mestres de capella de la catedral de Girona del segle XVIII, 
en “AIEG” XLV (2004), p. 501-511, esp. p. 503-504, constata el restabliment, l’any 1630, 
mitjançant uns estatuts ad hoc, de la capella musical catedralícia, després de quatre segles de 
parèntesi. En una línia similar, J. M. GREGORI, Notes per a l’estudi del contralt barroc: les 
oposicions de la Seu de Girona de 1734, dins de A. ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El barroc 
català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 477-497, esp. p. 477, apunta que seria instituïda 
el 1629 i es projectaria cap al segle XVIII, en una trajectòria només interrompuda entre 1703 i 
1706. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona, [s. l.], Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat i Bisbat de Girona, 2007, p. 137-138, fa notar que ni la capella de la Seu ni la de 
Sant Feliu de Girona no rebrien dotacions financeres segures fins al segle XVIII. El breu papal 
impetrat pel capítol de la Seu l’any 1622 fou, per tant, inefectiu? Ho afirma M. JIMÉNEZ, 
L’església catalana sota la monarquia dels Borbons. La Catedral de Girona en el segle XVIII, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 468: “El caràcter subreptici dels 
precs [de la majoria de membres del capítol] i la mort de Gregori XV abans d’aplicar-se la 
gràcia van provocar que la Rota l’anul·lés quatre anys més tard.” 
47. P. FATJÓ, Organización y gestión de una hacienda eclesiástica en la Cataluña del XVII: la 
catedral de Barcelona, en “Revista de Historia Económica” XVII/1 (1999), p. 89-118, esp. p. 
111-113, il·lustra una redistribució dels fluxes de despesa, també en detriment de les caritats de 
la Pia Almoina, per part del capítol barceloní, ja des de finals del segle XVI. Les mesures de 
fiscalització serien inoperants per disminuir la distracció de rendes —cap a assignacions per als 
propis canonges i dignitats de la Seu. Sobre com s’havia forjat i consolidat la Pia Almoina del 
cap i casal en època medieval, T. LÓPEZ, La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350), 
Barcelona, Fundació Noguera, 1998. 
48. Vegeu infra, en el document de 28.XI.1628, el fonament d’aquestes greus afirmacions. M. 
JIMÉNEZ, L’església catalana sota la monarquia dels Borbons cit., p. 461, ja ens havia advertit 
que “[La Pia Almoina de Girona] va quedar tan sanejada a nivell econòmic que al llarg de la 
seva trajectòria no sempre va atraure únicament sentiments encomiàstics”. 
49. AMGI, MAM 225, fol. 78r i s. (28-29.XI.1622). És quan tingué lloc la reacció del govern local, 
concretament a la comissió de la prohomenia —a l’època anomenada ‘promenada’. S’hi 
resolgué activar totes les respostes que els advocats municipals jutgessin oportunes, 
començant per unes legacions immediates al bisbe i al capítol i eventualment una carta a 
Roma. Els resultats d’aquestes foren dispars: El bisbe es comprometé a escoltar la veu de la 
ciutat en el procés —que faria dilatar tant com pogués— d’execució del breu pontifici; el capítol, 
en canvi, es féu fort en la gràcia impetrada, que estimava positiva per a la Seu i per al servei de 
Déu i gens perjudicial als pobres gironins ni susceptible d’irritar els jurats. Els tals jurats i la 
prohomenia optaren per no remoure més l’afer i deixar-lo madurar. Potser perquè eren 
conscients de què l’execució del breu en qüestió ja comptaria amb un opositor prou poderós 
dins del propi col·legi canonical: el paborde de la pròpia almoina del pa de la Seu. 
50. AMGI, I.1.3.1.1 cit., testaments dels jurats dels anys 1622 i 1623 (punt 36è) —“Lo reverent 
capítol ynsta en Roma que sa sanctadat consedesca se apliquen sis-centes lliures de la renda 
del pa del cortó per uns cantors de la Seu. Convé no tinga afecta per lo bé dels pobres”.  

IV.5. Controvèrsies amb el capítol sobre l'elaboració i la venda de pa a seglars



 

Girona havia entrat a la dècada de 1620 amb la determinació de posar a ratlla 

el flequer concertat amb el capítol, que aleshores era Jeroni Real. Fins i tot 

s’havia plantejat incoar una causa judicial amb la qual es demanaria la 

revocació del privilegi que els canonges havien obtingut l'any 1599, el que 

salvaguardava els responsables de llurs punts d’aprovisionament de possibles 

accions repressives dels jurats51. Des que el capítol s’autogestionava la mòlta 

de farina, els marges del frau fiscal derivat del seu pastim no sols 

s’incrementaven sinó que havien passat de conjunturals a estructurals i, per 

tant, inassumibles. L’eclosió del dossier del pa de cortó seria la gota que faria 

vessar el got. 

 

 
IV.5.2. Escalada de tensió institucional entorn del pastim del capítol 
 

IV.5.2.1. L'any 1623, les coercions contra els laics que compraven pa a la fleca 

del capítol donen lloc a un greu conflicte 

 

A principis d'agost de 1623 el govern municipal determinà aprofitar les bones 

collites que s'havien obtingut per fer un aprovisionament extraordinari de 

grans52. El pastim de Girona es preparava per afrontar una temporada de 

vendes excel·lent perquè Joan Puig, el pastisser o flequer concertat amb el 

                                                 
51. AMGI, MAM 223, fol. 131v, deliberació dels jurats i la comissió de la botiga municipal de 
3.XI.1620: "Noresmancho desliberen y ordenen que·s reporte en Consell General los grans 
danys que causa a dita botiga Hierònym Real, pastisser de la canonge, per los vàrios excessos 
que fa en pastar y vèndrer pa públicament, no podent-ho fer per ser contra forma de les 
ordinations y crides fetes per part de dita ciutat en evident dany d'ella, y també si·s mouria lite 
per part de aquella demanant la revocació de un privilegi que obtingué lo reverent capítol de la 
Seu en les Corts del any 1599 perquè no·s pogués penyorar lo dit pastisser y carnicer de la dita 
Canonja, per convenir axí per benefici y utilitat de dita ciutat." 
52. AMGI, MAM 226, fol. 70 (9.VIII.1623). Els jurats havien convocat un Consell General però no 
hi hagué quòrum suficient perquè aquest es celebrés formalment. De tota manera, els 
consellers presents recomanaren als jurats que compressin cereals. Ibidem, fol. 73v-74r: el 
14.VIII els jurats i els adjunts de la botiga dels forments deliberaren que es compressin mil 
quarteres de gra. A principis de novembre, fol. 100v, s'ordenà el pagament dels dits cereals. Es 
pagaren mil sis-centes lliures en menuts gironins per les mil quarteres, la qual cosa indica que 
el preu convingut fou de trenta-dos sous per quartera. M. A. PÉREZ SAMPER, El pan nuestro 
de cada día cit., p. 39, incideix en la preocupació constant del Consell de Cent per garantir 
unes reserves satisfactòries als pallols de la Barcelona moderna. 
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capítol53, havia sofert un marcatge molt estricte dels jurats des del maig 

precedent54 i ningú no semblava voler assumir el lloc que finalment deixà 

vacant55. Finalment Miquel Comellas, després d'una intensa negociació, decidí 

remplaçar-lo56. El malaurat Comellas es posà a pastar i a coure al primer 

d'octubre —poques hores abans d’una severa centralització de les rendes de 

les pabordies catedralícies57. Una setmana després —calia ensenyar-li aviat a 

no incórrer en els vicis dels seus predecessors— els dirigents gironins es 

disposaren a actuar amb contundència contra laics que li anessin a comprar 

pa58. I a fe que compliren amb el seu propòsit. A instàncies seves, des del dia 9 

fins al dia 12 del dit mes es confiscaren els pans blancs i rossos59 adquirits 

fraudulentament a un total de nou persones —Salvador Serra, Joan Carbonell, 
                                                 
53. Puig i el capítol havien subscrit el 23.VII.1622 un acord pel qual el primer forniria el segon de 
les porcions canonicals durant tres anys a partir del 1.IX. AHG, Notaries de Girona, GI-6/762, s. 
fol. Nota: La documentació de l’època es refereix a Puig i els seus confrares com a pastissers; 
nosaltres preferim la veu flequers per evitar confusions. 
54. ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 4r. El 10.V.1623 el síndic del capítol exposa als canonges 
que el seu flequer concertat "est incarceratus". Ibidem, fol. 5r, el 17.V els comunica que els 
jurats han manat al dit flequer que s'abstingués de vendre pa. S'entén que es refereix només 
als potencials clients laics? Segurament la prohibició devia ser més àmplia. I és que els 
problemes amb el flequer en qüestió venien de la seva insubordinació envers els rectors del 
municipi. Precisament se l'havia detingut perquè els havia faltat al respecte —AMGI, MAM 226, 
fol. 42v-43r, deliberació de 9.V.1623: "Attès que Joan Puig, pastisser de Gerona, vuy dia 
present estant en concistori dits senyors jurats y en presèntia llur ha ditas algunas paraulas 
injuriosas per las quals mereix ésser castigat, per·ço et alias desliberen y ordenen que dit Puig 
sia posat en los càrcers reals de la present ciutat y que de allí no sie tret sens ordinatió de dits 
senyors jurats". 
55. ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 7v, el 19.VIII.1623 es comissionen dues persones per 
trobar un nou flequer.  
56. Ibidem, fol. 9v, el 30.VIII aprenem que Miquel Comellas estaria disposat a encarregar-se del 
pa del capítol si se li rebaixés el preu del lloguer de la casa on es troba la fleca; els canonges, 
però, es mostraven poc receptius a qualsevol tipus de rebaixa. Ibidem, fol. 10r, el 14.IX les 
dues parts arribaren a un acord. El protocolitzaren el 28.IX.1623 davant del notari Miquel 
Mascort —AHG, Notaries de Girona, GI-6/762, s. fol.  
57. N. DE PUIG, Fonts per a l’estudi de les rendes de la Catedral de Girona: les pabordies a la 
segona meitat del segle XVII, en “AIEG” XLV (2004), p. 547-568, esp. p. 554.  
58. AMGI, MAM 226, fol. 88v-89r, deliberació de 6.X.1623 dels jurats i els adjunts de la botiga 
municipal: "Attès que's fa molt gran preiudici a dita botiga per lo pastisser del reverent capítol 
de la present ciutat que se atrevescha vèndrer pa en dita ciutat, en algunes pars de aquella 
pública y palezament, ab molt gran excés, contravenint los llayschs qui van a comprar-ne a las 
cridas publicades per ordinació de dits senyors jurats, en tant que dita botiga despedeix molt 
poch pa, per·ço et alias desliberen y ordenen que sian penyorats tots los llayschs qui aniran a 
comprar pa contra forma de dites crides per las penas que seran incedits en virtut d'elles." 
59. M. A. PÉREZ SAMPER, El pan nuestro de cada día cit., p. 36, parla de dos principals tipus 
de pa de blat a la Barcelona medieval i moderna, el pa blanc, també anomenat “pa moflet” i “pa 
de rei”, i el ros, de qualitat inferior, consumit per les classes populars. N. SALES, Alguns 
aspectes de la Catalunya del barroc, dins de A. ROSSICH i A. RAFANELL (cur.), “El barroc 
català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 13-22, esp. p. 17-18, és més gràfica —i treu la 
gana— quan escriu: “El pa dit blanc hi era (i. e. a Catalunya) el que ara anomenem negre o 
morè, el pa que en deien negre, era una barreja de mill, favons, veces, ordis, civada i mestalls”. 

IV.5. Controvèrsies amb el capítol sobre l'elaboració i la venda de pa a seglars



 

Francesc Auger, Germana Batlle, Antoni Borràs, Margarida Ravell, Tomàs 

Carreras, Rafel Franch i Eulàlia Rigau60. 

 

A partir d'aquestes dates, els esdeveniments es precipitaren a un ritme 

vertiginós, inèdit61. El capítol obtingué de la cort eclesiàstica de Girona, 

aleshores encapçalada pel vicari general del bisbe Amador de Mendoza62, 

diversos monitoris per als homes que havien participat en les execucions dels 

compradors de pa —el batlle Bernat Valencas, el síndic Narcís Fàbrega, els 

verguers Rafel Mascarós i Francesc Puigvert i un dels jurats de la ciutat, Antoni 

Castanyer63. Aquests eren amenaçats amb l'excomunió si no revocaven els 

procediments fets dies abans64. Ells dugueren aquests monitoris, que no es 

reproduiren —en calien tres de successius— ni abocaren a cap resolució 

ulterior, davant la cort reial gironina —en firmaren de dret— tot reivindicant llur 

facultat d’executar els seglars que incomplissin abusivament les ordinacions 

municipals. Cadascuna de les parts recorregué al bisbe Francesc Santjust65 

perquè pressionés la contrària. Els canonges veien amb mals ulls la major 

atenció que el prelat prestava als oficials tant municipals com reials d’àmbit 

                                                 
60. Hem trobat aquestes dades a la sentència del canceller dictada el 19.III.1624 —n’indicarem 
la localització infra; vegeu els noms dels que veieren llurs pans confiscats també a AHG, 
Notaries de Girona, GI-6/759, requesta presentada el 19.IX.1625 als jurats de Girona a 
instàncies del capítol. Notem que en funció dels documents vacil·la el sexe de Francesc Auger i 
d’Antoni Borràs. 
61. Hom recordarà que les reaccions d’un cas anàleg l’any 1608 havien estat molt més suaus. 
62. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona cit., p. 122, refereix la consolidació del 
predomini del capítol en la cúria diocesana gironina durant el segle XVII, època de gran 
litigiositat, i apunta que sovint al vicari general canonical el bisbe n’hi agregava un altre de la 
seva confiança; finalment posa de relleu l’extraordinària durada de Francec Aimeric (1607-
1647) com a vicari general canonical per al període que ens ocupa. 
63. ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 11v (11.X.1623) i fol. 12r (17.X.1623). AMGI, MAM 226, 
fol. 89.  
64. V. BEAULANDE, La force de la censure: l’excommunication dans les conflits de pouvoir au 
sein des villes au XIIIe siècle, en “Revue historique” CCCX/2 (2008), p. 251-278, constitueix un 
interessantíssim estudi sobre la relativa facilitat amb què, a la baixa edat mitjana, amplis 
sectors de l’Església del nord de França es serviren de l’excomunió com a mitjà de força en les 
seves disputes, jurisdiccionals o altres, amb les emergents burgesies i els governs urbans. A 
partir d’un manifest domini del dret canònic, i en enriquidor contrast amb dos casos reals, 
s’endinsa en tipologies d’excomunió i solemnitats procedimentals per evitar-la o executar-la, 
reparacions i mecanismes penitencials, etc.  
65. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona cit., p. 120, s’inclina per la forma 
Francesc de Senjust per referir-se a qui fou bisbe de Girona entre 1622 i 1627. 
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local66, i potser no els faltava raó67. El problema és que cap dels protagonistes 

no estava disposat a fer un pas enrera. Els canonges ja havien escrit als 

capítols de Barcelona, Tarragona, Tortosa i Lleida per demanar-los consell68. 

No podien cedir.  

 

Com el lector pot apreciar, l'afer del pa generava un gran rebombori sia al 

capítol sia a la ciutat de Girona. Els equips jurídics d'una i altra col·lectivitats 

foren probablement els primers a patir-ne les conseqüències: a) Els canonges 

revocaren un dels advocats que tenien aconductats, el jurista Llàtzer 

Saconomina, perquè també patrocinava el municipi69, i deixaren l'altre, 

Sebastià Bosch, en un discret segon pla puix que també col·laborava amb els 

jurats70. Uns mesos més endavant recorrerien com a reforç fix a Benet 

                                                 
66. ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 11v (12.X.1623). Baldiri Vergonyós exposà al capítol 
"quod domini jurati continuant pignorare emptores panis nostri panifici quia non invenitur nec 
ministratur justitia a domino episcopo nec vult audire ipse nec eius vicarius que a nostro 
syndico proponuntur, claudendo [h]ostia ad eius ingressum et ad ingressum syndicis juratorum 
sunt aperta." Els canonges resolgueren nomenar quatre comissaris perquè sortissin en defensa 
de les llibertats eclesiàstiques.  
67. Ibidem, fol. 12r. El 17.X.1623 els canonges foren assabentats que el bisbe veia difícil que els 
jurats acceptessin de revocar les seves actuacions com a pas previ a l'inici de qualsevol tipus 
de negociació. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona cit., p. 121, ja ha apuntat 
unes relacions poc idíl·liques entre el bisbe Santjust o Senjust i el capítol gironí —de forma més 
genèrica, ha treballat la difícil convivència de prelats i canonges a ca nostra J. L. PALOS, 
Església i poder en la Catalunya moderna: la lluita entre canonges i bisbes (1500-1700), dins 
de “I congrés d’història de l’Església catalana. Des dels orígens fins ara”, vol. 2, Solsona, 1993, 
p. 449-461. I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Llums i ombres de la Reforma catòlica a la 
Catalunya del segle XVI. Un estat de la qüestió, en “Afers” 60 (2008), p. 431-452, esp. p. 441, 
recorda que en els conflictes entre bisbes i capítols catedralicis, coneguts arreu d’Europa, cal 
prendre-hi en consideració que els segons eren els principals damnificats de les disposicions 
del Concili de Trento; ara bé, a Catalunya cal reservar aquest ingredient, puix hi ha moltes 
llacunes sobre el posicionament dels canonges en relació amb les reformes. 
68. ACG, CT (1599-1628), s. fol., carta de 16.X.1623 [atenció, està copiada després dels 
documents de 1624] del capítol de Girona als seus homòlegs de Barcelona, Tarragona, Tortosa 
i Lleida. Després d'explicar-los els fets, els demana informació sobre com gestionen la matèria 
del pa en relació a les seves respectives ciutats: "Emperò per quant havem vist y trobam que 
nostres predecessors de fet són estats inquietats per raó de dita venda, desijant acertar en 
posar algun remey perpètuo, nos ha aparegut avisar a vostra senyoria nos fase mercè de fer-
nos saber ab quin motiu venen pa cuyt, blanc o ros, y si té número limitat, y en quin loc se ven, 
ço és en casa del pastiser o en altra part, que de tot necessitam saber".  
69. ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 11r (10.X.1623).  
70. Ibidem, fol. 11v (11.X.1623). Misser Jeroni Abric assumí l'encàrrec de donar suport a Diego 
de Paz i deixà així a l'ombra Sebastià Bosch —ens consta que auxiliava els edils gironins 
perquè li retribuiren alguns serveis, AMGI, MAM 226, fol. 90r (14.X.1623) i MAM 227, fol. 38 
(29.III.1624). Hem oferit unes notes de contextualització biogràfica de Saconomina, Bosch i 
Abric al capítol III.3. 

IV.5. Controvèrsies amb el capítol sobre l'elaboració i la venda de pa a seglars



 

Anglasell71. b) El municipi, per la seva banda, s'adonà que li calia contractar 

urgentment un síndic o procurador de la seva entera confiança a Barcelona i, 

seguint les indicacions de Joan Pere Fontanella, s'inclinà per Bartomeu Ripoll72. 

Amb els anys, aquest Ripoll s'acabaria convertint en una peça clau de l'equip 

jurídic gironí a la capital.  

 

Reprenem la narració dels esdeveniments. Com que s'havien incoat alhora dos 

procediments judicials, davant una instància jurisdiccional laica i una altra 

eclesiàstica respectivament, la qüestió estava abocada a acabar davant del 

canceller de Catalunya perquè decidís quina de les dues era competent73. La 

cort eclesiàstica es mostrà reiteradament reticent a donar peu a aquesta 

intervenció del canceller74. Això irritava sumament els dirigents gironins, que 

acusaven la dita cort d'actuar contra el que s'havia estipulat en la concòrdia de 

la reina Elionor i el cardenal Bertran de Comenge, llegat del Papa, l'any 137275, 

                                                 
71. La carta de 15.VII.1624 amb la qual se li proposà l’aconduïment es troba a ACG, CT (1599-
1628), s. fol. Vegeu traces de la consolidació d’aquesta relació de patrocini a ACG, Actes 
capitulars, vol. 20, fol. 56r (14.IX.1625), fol. 67v (4.XII.1625), fol. 71r (3.I.1626), per citar només 
uns exemples. Hem ofert unes dades bàsiques sobre el currículum acadèmic i el context 
familiar de Benet Anglasell al capítol IV.4. 
72. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 26.X.1623 de Fontanella als jurats 
gironins: "He donat lo sindicat y demés poders a Ripoll, qui servirà de boníssima gana, y jo·n 
rebré mercè que vostres magnificències lo empleen sempre que [h]y haja ocasió". La procura 
de Girona a Bartomeu Ripoll es troba a AMGI, MAM 226, fol. 97r (23.X.1623). Al subcapítol 
III.6.3 ja hem celebrat la sinergia nascuda de la coincidència, durant una dècada, de Joan Pere 
Fontanella i Bartomeu Ripoll en l’equip jurídic regular de Girona a Barcelona. 
73. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., refereix en moltes pàgines, particularment la p. 59 i les 
p. 127-132, a aquest eclesiàstic, normalment un prelat preeminent, que ostentava la dignitat 
ordinària més elevada en les institucions règies del país. Entre les seves funcions, a partir del 
segle XV destacava la d’exercir regularment com a àrbitre de les contencions de jurisdicció o 
qüestions de competència entre tribunals i jutges seculars i eclesiàstics.  
74. AMGI, MAM 229, fol. 92 i s. El 17, 19 i 24.X.1623 els representants del municipi i del fisc regi 
del districte requeriren la cort eclesiàstica perquè s'avingués a donar lloc a la contenció de 
jurisdiccions o almenys a plantejar el dubte de si aquesta procedia.  
75. Procedim a presentar a grans trets els quatre grans eixos d’aquesta concòrdia, que, en 
diversos àmbits concrets, pretendria frenar la vis expansiva demostrada per l’aparell monàrquic 
durant el regnat del Cerimoniós. El capítol 1er —CYADC (1704) II, 9, 14, 1— tindria com a marc 
els processos de sometent, on la jurisdicció general del rei s’imposava sobre tot el país per 
garantir la persecució de certs delictes; s’hi establiria que hi hagués un règim especial de 
remissió de delinqüents eclesiàstics a llur jurisdicció privativa; s’adquiriria així mateix el 
compromís de respectar tots els béns dels eclesiàstics que no fessin impediment als tals 
processos. El capítol 2on —CYADC (1704) II, 10, 4, 2— es referiria als processos de pau i 
treva, previstos en l’ordenament civil amb l’assentiment oficial de l’Església; estipularia que als 
prelats i religiosos que hi incorrerien, les autoritats jurisdiccionals seculars no els poguessin fer 
més que amonestacions; la competència per substanciar-los plets o per executar-los béns 
correspondria primordialment als jutges eclesiàstics. Mitjançant el capítol 3er —CYADC (1704) 
II, 1, 2, 4—, el rei adquiriria el compromís de no expulsar del país en el futur eclesiàstics de qui 
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i en els acords i privilegis que l'havien desenvolupada, particularment a partir 

d’un privilegi donat a l’estament eclesiàstic a Sant Cugat del Vallès el 141876. El 

síndic de Girona sol·licità —amb una suplicació de Joan Pere Fontanella— i 

obtingué l'evocació de la causa secular davant la Reial Audiència de 

Catalunya77. Fontanella actuava amb habilitat, perquè aquesta evocació podia 

reportar beneficis notoris al municipi: La Reial Audiència era l'única seu on, en 

cas que el tribunal eclesiàstic seguís bloquejant la contenció de jurisdiccions, 

es podria decretar —en darrer extrem— l'ocupació de les temporalitats del 

capítol rebel78. Quan aquest veiés amenaçats els seus béns materials de ben 

segur deposaria la seva actitud. Així des de l'Audiència, oportunament, es 

tornaren a despedir requeriments a la cúria diocesana de Girona perquè donés 

peu a la contenció de jurisdiccions: El primer no tingué èxit79 i el segon 

                                                                                                                                               
no es provés fefaentment la comissió d’un delicte. Finalment, en el capítol 4rt —CYADC (1704) 
II, 3, 2, 1—, el més adient al cas que estudiem, es resoldria que s’atengués a criteris de dret 
comú i consuetudinaris per delimitar l’àmbit de les jurisdiccions eclesiàstiques i règies del país, i 
que cap d’aquestes dues impedís o envaís l’altra sense fonament; en els casos on els límits 
jurisdiccionals resultessin dubtosos, es concordaria que cada part elegís una persona que, 
juntament amb la designada pel contrari, arbitrés o es pronunciés; àdhuc es preveuria, en cas 
d’empat o d’absència de resolució, la intervenció d’un tercer nomenat de comú acord —amb el 
temps, aquest acabaria essent el canceller, de qui hem fet menció suara.  
76. Vegeu aquest instrument cabdal de 11.IX.1418 a CYADC (1704) II, 3, 2, 4. 
77. AMGI, MAM 229, fol. 95v-96v (19.X.1623). L'afer es cometé al magistrat Josep Ferrer. 
78. Sota el terme temporalitats —malauradament absent del Diccionari d'història eclesiàstica de 
Catalunya, 3 vol., Barcelona, Generalitat de Catalunya i Editorial Claret, 1998-2000-2001— no 
s’hi comprenien béns de naturalesa immediatament econòmica; els únics drets en mans 
d’eclesiàstics que podien ser objecte d’ocupació per part de l’autoritat règia eren els 
jurisdiccionals —que, de fet, davallaven de la corona o trobaven en ella la seva font primera; M. 
de CALDERÓ, Sacri Regii Concilii Cathaloniae decisiones, criminales, et civiles..., vol. 3, 
Barcinonae [Barcelona], Ex Typographia Raphaelis Figuerò, 1701, al capítol 141.30. El 
criminalista no es queda curt en l’enumeració de casos que suscitaren aquestes mesures de 
força sobre religiosos a Catalunya. Consagra la decisio o cap. 127 a legitimar i exemplificar 
que, fins i tot després de la signatura de la concòrdia de 1372 —en virtut del paràgraf inicial del 
seu capítol 4rt— la monarquia mantingués, contra els eclesiàstics que envairien o no 
respectarien descaradament la jurisdicció règia, mecanismes com la pròpia ocupació de 
temporalitats, el recurs al braç secular, la convocatòria al banc regi, àdhuc la declaració de la 
ira règia. La sobreabundància de casos del segle XV glossats per Calderó —i un silenci pregon 
sobre les centúries següents— permetria sospitar que, a l’alta edat moderna, els Àustries 
evitarien en tant que els fos possible actuar per la via coercitiva sobre les jurisdiccions dels 
religiosos catalans. O bé que aquests darrers haurien anat integrant en la seva cultura política 
l’instrument pacificador de la reina Elionor i el cardenal de Comenge. En tal cas, com 
s’explicaria que en les Corts de l’any 1547, amb el capítol de Cort 26, es reclamés —en va— 
de Felip, primogènit i lloctinent general de l’emperador Carles, una acurada reglamentació per 
fer més garantista el procediment de les ocupacions de temporalitats? CYADC (1704) I, 3, 4, 1 
—és un precepte que cal llegir a la llum de les pragmàtiques i privilegis continguts a CYADC 
(1704) II, 3, 2. 
79. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 26.X.1623 de Joan Pere 
Fontanella als edils de Girona: "He rebut les lletres de la Real Audiència que se’n portà 
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tampoc80. El mes d'octubre arribà al seu terme. Possiblement aleshores 

s'intentà una solució negociada que no abocà enlloc81. Per això, a mitjan 

novembre els jurats i Fontanella es mobilitzaren perquè la Reial Audència 

enviés un tercer requeriment82. No fou fins al 27 d'aquell mes que la cúria 

eclesiàstica de Girona s'avingué a què la contenció de jurisdiccions fos 

substanciada, seguint els procediments preceptius, a Barcelona83. 

 

IV.5.2.2. Doble joc del capítol de la Seu, a Barcelona i a Roma, i sentència del 

canceller favorable a Girona i a la competència de les jurisdiccions laiques 

 

Durant aquestes llargues setmanes tardorals d'incertesa, què havien fet els 

canonges? No s'havien estat precisament mirant el melic. Sense moure massa 

remor, el 10 de novembre havien començat a teixir el camí d'una causa a 

Roma84 —val a dir, en descàrrec seu, que havien amenaçat amb fer-ho des 

que els jurats havien endegat els seus procediments de constrenyiment contra 

els seglars que compraven pa al flequer Miquel Comellas. Creien que a la cúria 

pontifícia les seves pretencions trobarien una millor acollida —i les dels 
                                                                                                                                               
Mascarós ab la presentatió, les quals [h]avem exhibides encontinent" —i. e., s'ha demostrat al 
magistrat regi que a la cort eclesiàstica gironina se li havia lliurat la primera requesta sense que 
s'immutés. "Só[c] restat content de [h]aver vist que no se m'avisava que se [h]agués passat 
més avant per la cort ecclesiàstica" —i. e., almenys les amenaces d'excomunió tampoc 
s'havien executat. "Jo pens que exos senyors conexeran lo que és rahó, y quant altre cosa se 
fassa en contrari, y de aquí se done avís, assí nosaltres per nostra part farem lo que 
convindrà." El text complet d'aquesta carta està transcrit al capítol I.3 de la tesi. 
80. AMGI, MAM 226, fol  98v-99r (30.X.1623). En aquest cas fou un joveníssim —vegeu el 
subcapítol II.6.2— Josep Fontanella el que signà la petició dirigida a la Reial Audiència. 
81. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 16.XI.1623 de Joan Pere 
Fontanella als edils gironins: "He rebut la de vostres magnificències y vista la resolutió se ha 
pres en lo que jo, per orde del doctor Mijavila del Real Concell, [h]avia scrit, y presupposat que 
ja se feren les diligènties que se m'apunten per aqueix negoci per medi del senyor bisbe, y que 
exos senyors tornaven la resposta tant desproporcionada, no me apar mala la resolució que 
ara se ha pres. No sé si lo senyor Mijavila ere instigat de alguna perçona que mogués tracte 
precehint alguna resolució millor que la primera de escoltar-lo, però com no se m'és declarat, jo 
no he pogut certificar-me’n." Amb les dades a les quals hem tingut accés, el sentit d'aquesta 
darrera frase se’ns escapa. 
82. Ibidem: "En [h]aver-me portat lo síndic l’orde de vostres magnificències se fes tercera 
supplicació per terceres lletres, que aniran prest, y en lo demés anirem després continuant les 
diligències necessàries per arribar a què·s ferme la contentió y se ocupen les temporalitats, y 
no serà molt treball arribar-hi després de la presentatió d’estes lletres". Hem transcrit 
íntegrament aquesta carta al capítol I.3 del present treball. 
83. Ibidem, carta de 28.XI.1623 del síndic Bartomeu Ripoll als jurats de Girona.  
84. AMGI, MAM 226, fol. 113. En una carta que els jurats escrigueren a Fontanella el 6.XII.1623 
li precisaren aquesta data en què s'havia presentat a instàncies del capítol una petició a la cúria 
pontifícia perquè s'ocupés del cas. 
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oponents una dilació segura. Endemés, hi tenien destinat des de feia mesos un 

dels seus homes, Jaume Pla, que seria un interlocutor privilegiat amb els 

auditors85. No pas sense dificultats, per cert, puix un afer com el que intentaria 

introduir en seu pontifícia no estava exempt d’aspreses —a les incursions 

obertes i de difícil legitimació d’eclesiàstics en l’àmbit mercantil no els faltaven 

detractors al mateix entorn papal86. 

 

A principis de desembre de 1623 els jurats s'assabentaren de les maniobres de 

Jaume Pla al Vaticà. I desplegaren ràpidament una ofensiva en diferents fronts:  

A) Escrigueren a Joan Sentís, bisbe de Barcelona i virrei de Catalunya, 

perquè els fes de valedor davant del capítol. Només així s'evitaria un notable 

perjudici "a las regalias y jurisdictió de sa magestat, a la bona administratió de 

la justícia y a la quietut de dit Principat, per la conseqüèntia que apar tindria si 

no s'[h]i donava remey"87. Subratllem aquesta darrera expressió perquè 

constituïa una amenaça força clara dels efectes que es podien derivar de la 

citació judicial del municipi a Roma.  

B) Als diputats de Catalunya els adreçaren una petició més precisa en 

termes jurídics, sol·licitant-los que complissin amb el seu deure de defensar les 

constitucions i els drets de la pàtria88. Els detallaren els diferents preceptes que 

resultarien vulnerats si el síndic de Girona era obligat a presentar-se a la cort 

                                                 
85. ACG, CT (1599-1628), s. fol. [atenció, són documents copiats després dels de l'any 1624]: 
Carta de 12.VI.1623 al capítol de Tarragona i carta de 26.VI.1623 a Joan Sentís, bisbe de 
Barcelona i virrei de la província. En ambdues es menciona ja la presència del canonge gironí 
Jaume Pla al Vaticà. J. BUSQUETS, op. cit., p. 465-468, ens informa que aquest Pla formà part 
del capítol de Girona des de 1611 —abans i tot, com a adjunt del seu oncle homònim— fins a 
1653, i fou un protagonista destacat del procés de secessió de Catalunya respecte la 
monarquia Hispànica: L'any 1640 fou un dels membres de la trenta-sisena de guerra i el 1643 
fou nomenat inquisidor general. Havia adquirit experiència com a comissari de la Inquisició a la 
diòcesi gironina durant part de la dècada de 1614 i a partir de les acaballes de 1628, ja retornat 
de Roma —G. JULIOL, La Inquisició a la ciutat de Girona: La seva documentació a l'Arxiu 
Històric Provincial, en "AIEG" XXVII (1984), p. 229-247, esp. p. 238. El mencionat oncle 
homònim també havia simultaniejat la condició de canonge de la Seu gironina amb el servei a 
la Inquisició, igualment com a comissari diocesà, en son cas entre 1597 i 1604 —E. SIERRA, 
Documents notarials de la Inquisició a Girona (1572-1635), en “AIEG” XLIX (2008), p. 481-518, 
esp. p. 493. 
86. ACG, CR, lligall dels s. XVII-XVIII, vol. 1622-28, cartes com les de 11, 17, 25.XI.1623 i dates 
successives del canonge Jaume Pla il·lustren les reticències amb què anava topant a Roma 
quan plantejava fer-hi citar el municipi de Girona per haver constrenyit els seglars que havien 
comprat pa a Miquel Comellas. 
87. AMGI, MAM 226, fol. 111 (6.XII.1623).  
88. Ibidem, fol. 111v-112r (6.XII.1623).   
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pontifícia89. Aprofitaren per explicar-los les raons per les quals la venda de pa 

del flequer del capítol s'havia considerat abusiva i intolerable: "[Tant perquè] dit 

pastisser de la canòniga no paga lo dret de la impositió de les farines, com 

perquè lo dit pastisser sols ven lo pa en temps que [h]y té ganància, y no està 

subiecte a donar cert pes".  

C) Exposaren la situació als consellers de Barcelona i els pregaren que 

intercedissin a favor de Girona90.  

D) A Joan Pere Fontanella li pregaren que analitzés amb deteniment 

l'afer —prometent-li'n una comensació econòmica— i també que informés els 

diputats a favor de la ciutat91. No en va, des de feia cinc mesos Fontanella 

estava exercint com a assessor ordinari del General92. S'havia convertit en un 

accés immillorable a la política de passadissos de la principal institució de 

legitimitat ascendent de la província. Més encara, en una peça clau per 

mobilitzar una declaració oficial de contrafacció93. 

E) Escrigueren al rei demanant-li que intercedís amb el Papa perquè no 

permetés una cosa tant perjudicial a les seves regalies94.  

F) Finalment, sol·licitaren als dos regents catalans del Consell Suprem 

de la Corona d'Aragó, Salvador Fontanet i Miquel Salbà i de Vallseca, i al 

portantveus del general governador, Alexos de Marimon —gironí d'origen— 

que des dels seus respectius càrrecs de responsabilitat contribuissin a la 

defensa de les regalies —i, de retruc, a la defensa dels interessos de Girona95.  

 

                                                 
89. Concretament indicaren que la iniciativa romana del capítol gironí atemptava contra els 
preceptes següents: Les constitucions 11/1283 i 2/1422, així com les demés compilades sota el 
títol "de jurisdictió de tots jutges, y de for competent" —CYADC (1704), I, 3, 2, esp. 1 i 13—; la 
pragmàtica de Martí I de 9.VII.1398 —CYADC (1704), II, 7, 2, 2—; la de Pere III de 18.IX.1359 
—CYADC (1704), II, 1, 2, 3—; l'apartat quart de la concòrdia entre la reina Eleonor i el cardenal 
de Comenge de 11.VI.1372 —CYADC (1704), II, 3, 2, 1— i altres disposicions que el 
desenvolupaven.  
90. AMGI, MAM 226, fol. 112v-113r (6.XII.1623).  
91. AMGI, MAM 226, fol. 113 (6.XII.1623).  
92. Vegeu el capítol II.6. 
93. Els diputats i oïdors de comptes freturaven d’un dictamen decisiu —i. e., no merament 
consultiu— de llurs assessors ordinaris —sovint coadjuvats per altres juristes— per declarar 
oficialment una contrafacció i instar els mecanismes jurisdiccionals pertinents. J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 256, esp. n.19 
—entre d’altres llocs—, faria notori aquest rol preeminent del seu preuat càrrec. 
94. AMGI, MAM 226, fol. 113v-114r.  
95. Ibidem, fol. 114-115.  
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Centrem-nos en Fontanella. No ho tindria gens fàcil per pressionar els diputats, 

ja que l'altre assessor ordinari del General era l'ardiaca major de la Seu de 

Barcelona Pere Pla, procliu a defensar les llibertats eclesiàstiques per sobre de 

tot96. Fontanella s'hauria de conformar, per tant, tot exercint estrictament 

d’advocat municipal, amb la preparació dels documents per a la contenció de 

jurisdiccions davant del canceller97. La instrucció d'aquesta —iniciada després 

que les dues parts desaprofitessin l'ocasió reglamentària de decantar-se de 

comú acord per una de les jurisdiccions implicades98— tingué lloc durant el 

mateix desembre de 162399. Durant el gener i febrer subsegüents l’olotí —

discretament— i Pere Boix redactarien i farien imprimir almenys dues 

al·legacions, de les quals ens n’ha pervingut una, per aclarir els punts de dret 

dubtosos100.  

                                                 
96. En parlem infra.  
97. El seu apreciat col·laborador, el síndic Bartomeu Ripoll, ja feia setmanes que recopilava 
materials i trafiquejava amb ells: AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, cartes de 
Ripoll als jurats gironins de 30.X, 14.XI, 16.XI.1623, etc. Hi aportava dades de causes sobre 
fleques de monestirs que s'havien substanciat en temps passats, il·lustrava sobre les 
actuacions que la ciutat de Barcelona duia a terme el mateix 1623 contra el forner dels Àngels, 
etc.  
98. Aquesta intervenció d'uns àrbitres i el termini de cinc dies perquè arribessin a una solució de 
comú acord estaven contemplats en un privilegi concedit per Ferran II a l'estament eclesiàstic el 
23.IV.1496, CYADC (1704), II, 3, 2, 6.  
99. A través de la sentència de 19.III.1624 amb la qual el canceller posà fi a la contenció de 
jurisdiccions, ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. [65bis] i [65ter], ens assabentem que la 
ciutat lliurà els seus arguments el 6.XII.1623 i el capítol ho féu el 12.XII. Només coneixem 
indirectament el contingut de l’articulat municipal, sobre el qual es practicaria la prova testifical 
—AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, una carta de 28.III.1625 al jurat Llorenç Font i a 
Joaquim Margarit ens informa que l’apartat 14 del dit articulat contenia una proposta de taxació 
del gra que, des del punt de vista de la ciutat, podia bastar per donar satisfacció íntegra a les 
porcions canonicals: entre seixanta-dues i seixanta-tres quarteres barcelonines mensuals. 
100. Sostenim resoludament la intervenció fontanelliana en la confecció d’aquestes al·legacions 
arran dels pagaments que referirem al capdavall del paràgraf següent. És versemblant que 
l’olotí preferís no mostrar massa en públic els seus arguments a favor de Girona per no ser 
recusat en posteriors actuacions en el si de la Diputació, en l’àmbit d’una declaració de 
contrafacció. L’al·legació que hem localitzat en el marc de la contenció del pastim canonical és 
P. BOIX, Jesus Maria. Pro curia seculari, syndico civitatis Gerundae, et aliis. Contra curiam 
ecclesiasticam reverendiss. episcopi Gerunden. et syndicum capituli canonicorum sedis 
Gerundae, in causa contentionis iurisdictionis. Allegationes, Barcinone, Ex Typographia 
Laurentij Dèu, iuxta Domum Regiam, Anno 1624. BICAB, Al·legacions jurídiques, volum 46, 
item 10. La transcrivim en l’apèndix I al final del present capítol. Aquí ens limitem a destacar-ne 
el sentit general: Els vuit arguments en què s’articulava s’orientaven tots a evidenciar la 
improcedència de què s’emparessin rera les llibertats eclesiàstiques persones i béns sense cap 
connexió amb el capítol de la Seu —estrictament subjectes, per tant, al govern secular i a ses 
ordinacions. Al capítol se li admetia, com a molt, un vincle remot amb Miquel Comellas, que 
n’era —només— inquilí i cessionari. I els pans pignorats havien estat del flequer, no pas de la 
canonja —no eren ni part de porcions canonicals sobreres. Per tant, calia fer prevaldre la regla 
general de litigar a les jurisdiccions dels reus —les laiques, dels oficials regis i municipals que 
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El canceller, Pere de Puigmarí, substancià l'afer amb relativa celeritat —el dret 

català li imposava uns terminis molt estrictes101, que ell podia flexibilitzar 

mitjançant pròrrogues, molt habituals102. A mitjan març sentencià que la ciutat 

de Girona havia actuat correctament en triar una cort secular —la cort reial 

ciutadana, i posteriorment la Reial Audiència— perquè substanciés les seves 

diferències amb el capítol sobre la venda abusiva de pa canonical a seglars103. 

La cúria eclesiàstica gironina era, per tant, incompetent sobre aquesta matèria. 

La casa de la ciutat acollí amb un esclat de joia la resolució. La visqué com una 

autèntica victòria104 —la qual cosa, naturalment, es traduiria en generoses 

remuneracions als advocats105. 

 

Amb el dret a la mà, la determinació del canceller era ferma. No admetia ser 

recorreguda. Si els canonges la desacataven, estarien minant els fonaments 
                                                                                                                                               
havien estat objecte de monitoris del vicari general de Girona. L’al·legació no eludia l’assumpte 
relliscós de la prohibició de fer negocis que tenia el clergat, però hi passava de puntetes —per 
no caure en contradiccions internes, entre d’altres raons. 
101. El 2.IX.1510 Ferran II havia accedit a la petició de l’estament eclesiàstic de donar-li al 
canceller trenta dies —en comptes de vint— per declarar les contencions de jurisdicció, 
excepte si li ho impedia una enfermetat. CYADC (1704) II, 3, 2, 10. 
102. Tals pròrrogues havien de ser acordades per les parts i posteriorment acceptades pel propi 
canceller. Si vencia el termini assignat per a la sentència sense que es dictés cap resolució, 
s’entenia declarada la contenció a favor de la jurisdicció eclesiàstica. Vegeu-ne un cas molt 
il·lustratiu a ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 47r-48r, provisió de 17.V.1623 
reconeixent el valor “pro Ecclesia” d’aquest silenci en relació a quatre contencions que havien 
estat signades entre 20.VIII.1619 i 27.IX.1622 entre el síndic del municipi de Tortosa i la cúria 
secular del sots-veguer regi de Tortosa i la Ribera d’Ebre, d’una part, i, per altra part, el síndic 
del capítol catedralici i la cúria eclesiàstica de Tortosa. 
103. Ibidem, fol. [65bis] i [65ter], sentència de 19.III.1623 cit. Actuaren com a consultors del 
canceller els doctors de la Reial Audiència Francesc Gamis, Francesc Aguiló i Josep Roca. S'hi 
declarà que la firma de dret feta pel síndic de Girona, el mostassà, el batlle reial i dos verguers 
municipals "in dicta curia seculari factae ad effectum ut non impediatur dicta curia secularis 
quominus procedere possit contra dictos laycos ementes panes venditos a dicto Comellas 
pictore cum dicto notabili excessu publico et notorio rebus ut nunch locum fuisse et esse."  
104. La declaració seria gelosament copiada al gran cartoral del municipi gironí on predominen 
les escriptures de caire econòmic —de fet es convertiria en el seu darrer document—, G. 
JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 624-626. També l’amplificaria J. P. 
FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 518.27. 
105. Els comptes de les gestions fetes a Barcelona per Sebastià Bosch entorn del dossier de la 
fleca canonical són impagables. Els trobem a AMGI, MAM 227, fol. 38v i s. (29.III.1624) —data 
en què se n’ordenaria el rescabalament. Com a punt de partida, Joan Pere Fontanella i Pere 
Boix haurien cobrat vuit lliures per barba i Francesc Pere Rubí quatre; a més, cada reunió els 
hauria reportat una lliura i quatre sous per hom; caldria sumar-hi el preu de fer copiar i 
estampar les dues al·legacions jurídiques i d’un dia que esperaren quatre hores a cal canceller. 
El llistat no podia cloure’s millor: "He donat a misser Fontanella, per lo que me ha aparegut no 
estava del tot satisfet dels treballs havia pressos, deu lliures.” En total, fins a la declaració de la 
contenció de jurisdiccions Bosch ja hauria versat més de cinc-centes vint-i-sis lliures pel tema 
del pastim. A les quals caldria sumar-hi les pagades, a part, pel síndic Bartomeu Pont. 
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tradicionals de l'equilibri entre poder secular i poder eclesiàstic a Catalunya. Si 

perseveraven en el seu desig de traslladar el litigi a Roma atemptarien contra 

les regalies de Felip III (IV) i contra les disposicions que preceptuaven que als 

laics catalans se'ls hagués d'administrar sempre la justícia dins la seva 

província106. 

 

IV.5.2.3. La prossecució de la causa davant la cúria pontifícia fa redoblar les 

gestions polítiques de la ciutat  

 

El 8 d'agost el jurat en cap de Girona Pau Escura rebé un mandat citatori i 

inhibitori en el marc de la causa instada pel capítol a Roma107. La ciutat 

interpretà immediatament aquest acte com una agressió greu envers els seus 

privilegis i envers el dret català, i també com un menyspreu a la integritat del 

poder de Felip III (IV). Per això posà en marxa una nova sèrie de pressions 

polítiques múltiples. Primerament, envià Joan Pere Fontanella com a 

representant d'alt nivell al virrei, als consellers de Barcelona i als diputats de 

Catalunya108. L'objectiu era que el primer, degudament informat a través d’una 

al·legació ad hoc109, fes de pont amb el monarca i li fes veure la coincidència 

                                                 
106. Així ho havia advertit Felip III (IV) des de Sevilla al seu ambaixador a Roma, el duc de 
Pastrana, el 29.II.1624. Ibidem, post fol. 38, hi trobem una còpia de la carta que li havia enviat. 
107. AHG, Notaries de Girona, GI-6/762, s. fol. 
108. Les cartes credencials que els jurats gironins escrigueren el 8.VIII.1624 per a Fontanella es 
troben a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. També s'hi troben les indicacions trameses al 
propi jurista: "[El novembre proppassat] vostra mercè escrigué que sempre que presentassen la 
citatió la embiàssem encontinent aquí, que [h]y donarien remey perquè ab altres occasions se 
eran trobats ab lo mateix." Li expliquen que la citació ha arribat. Caldrà que consulti què cal fer 
amb les institucions que tenen seu a Barcelona i que informi els jurats sobre quina resposta hi 
han de donar, "que nosaltres satisffarem a vostra mercè los traballs pendrà com és rahó". 
Aquesta promesa es compliria amb una remuneració de vint lliures ordenada el 30.XII.1624 —
1625 a l’època—: AMGI, MAM 227, fol. 106v. 
109. Hem localitzat aquesta al·legació a BUB, Secció manuscrits vol. factici 1959, item 67 
(imprès), fol. 406-407, i també a BICAB, volum factici 569-48bis, item 4. J. P. FONTANELLA, 
Iesus Maria cum utroque Ioanne. Per la ciutat de Gerona. Contra lo capítol, Barcinone 
[Barcelona], Ex Typographia Laurentij Deu, 1624. La transcrivim en l’apèndix II del present 
capítol. El text fontanellià pivota sobre dos eixos principals: a) posar de manifest la il·licitud del 
remei romà intentat pel capítol gironí en tant que ha desvirtuat els efectes de la declaració del 
canceller de Catalunya de 19.III.1624, d’obligat compliment; b) aportar exemples oferts per la 
doctrina aragonesa i catalana —concretament de Jerónimo de Portolés, Miguel de Sessé, 
Miquel Ferrer, Antoni Oliba i Lluís de Peguera— de remeis com l’ocupació de temporalitats o la 
captura i expulsió del país que té i que ha posat en pràctica històricament l’aparell monàrquic 
quan hi ha hagut religiosos que, en descrèdit de la concòrdia de 1372 i de pragmàtiques règies, 
han promogut que una jurisdicció eclesiàstica burlés o envaís l’àmbit d’una de secular.  
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absoluta dels seus interessos amb els de la ciutat en l'afer; els consellers i els 

diputats, per llur banda, haurien de contribuir a fer que la veu de Girona es 

sentís amb més força. Desconcertats per la volada que prenia el tema, els 

jurats també mogueren els seus fils a Madrid a través de Francesc de 

Cruquella, un jurista català que hi residia i els faria d'agent a la cort110:  

 
"Dos plechs que tenim de sa magestat per lo enbaxador que té en Roma aserca de dit 

negoci que lo senyor Cartellà nos té liurats los enbiarem ab prestesa, perquè no 

pensàvam fossan menaster ni que dit capítol fes un tal."111  

 

De totes les instàncies polítiques mobilitzades, l'aparell reial central fou, amb 

diferència, la que reaccionà amb més prestesa i determinació. El 23 d'agost 

Felip III (IV) escrigué al seu delegat a Barcelona i al seu ambaixador a Roma —

a aquest darrer, curiosament, amb diversos intermediaris112— recordant-los que 

a Catalunya el canceller era la instància suprema quan es produïen 

contencions de jurisdicció. El fet que el capítol s'hagués adreçat a la cúria 

pontifícia era, per tant, intolerable. No sols constituïa un atac a les seves 

regalies, sinó també una greu ruptura, de difícil reparació, en les relacions entre 

l'Església i l’aparell de la seva monarquia:  

 
"[De lo que ha hecho el cabildo] no sólo resulta grande perjuicio a mi real jurisdicción, pero 

aún evidente occasión de inquietudes y desasosiegos entre las partes, por contravenir en 

ésto a la concordia muy antigua que hay en aquel Principado y otras provincias de la 

Corona de Aragón, hecha con auctoridad apostólica entre las jurisdicciones ecclesiástica y 

secular, guardada inviolablemente de ducientos años acá, conforme a la qual semejantes 

causas de contenciones o competencias de jurisdicción no se pueden tratar ni declarar 

sino ante el canciller, que es persona constituida en dignidad ecclesiastica, como se ha 

hecho en ésta."113 

                                                 
110. Al subcapítol III.2.1 hem vist com i perquè Girona no es dotà d’un agent permanent a la cort 
dels Àustria durant l’època objecte del nostre estudi. 
111. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 13.VIII.1624. Les cursives són de la nostra 
responsabilitat. 
112. El rei trametria la carta per al seu ambaixador als jurats de Girona, que al seu torn 
l’enviarien a llur conciutadà Pere Joan Albert, jurista resident a Roma, cridat a fer-ne el 
lliurament definitiu. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 4.IX i 15.X.1624 a Pere 
Joan Albert. 
113. AMGI, MAM 227, post fol. 67bis [es repeteix la numeració dels fol. 60-69]. Aquest fragment 
està extret de la carta enviada a l'ambaixador a Roma. Vegeu la transcripció íntegra de les 
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Vist que el capítol no es mostrava contemporitzador, calia instar una 

intervenció decidida del Papa en l'afer. Altrament, tocaria adoptar solucions 

més dràstiques:   
 

"Y assí os encargo y mando que procuréys que no se passe adelante en esta causa, sino 

que su Santidad mande poner silencio en ella y a las partes que acudan a su juez, con 

que se escusará el dar lugar a la novedad que intenta el cabildo, y a mis ministros de usar 

de los remedios que se suele y puede contra los que contravienen a las sentencias del 

canciller, y el successo que d·esto podría resultar a aquella tierra donde precissamente lo 

han de sentir, a qué es justo que su Santidad no dé lugar, sino que se ataje por el camino 

que se representa".114 

 

La Diputació del General i els consellers barcelonins es mostraren molt menys 

diligents a l'hora de donar suport a Girona. Les gestions que Fontanella feia 

com a assessor ordinari del General no resultaven suficients per contrarestar la 

resistència passiva —el llast— del seu col·lega canonical Pere Pla115. Els 

dirigents de Barcelona, al seu torn, no volien moure peça fins que els diputats 

s'impliquessin en l'afer116. Estaven, per tant, a l'expectativa. No fou fins a 

primers de novembre que els poc diligents diputats117 resolgueren que la 

controvertida citació de la ciutat de Girona davant la cúria romana constituïa 

una contrafacció. Els havien calgut tres mesos per arribar a aquesta conclusió 

                                                                                                                                               
dues missives a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), vol. III, 
Girona/Barcelona, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2005, p. 1297-1299 (doc. 966-
967). 
114. Ibidem.  
115. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 24.VIII.1624 del síndic Bartomeu 
Ripoll als jurats gironins: "[Fontanella] esforsa nostra prettensió (...), però l'altre [Pla] may [h]y 
vol pèndrer resolutió; ara me ha demanat que fes aportar lo procés de la contensió a l’advocat 
fiscal del General per a què·n fasse relatió y que aprés [h]y pendran resolutió; [jo] ya [h]u 
[h]aguera fet si no fos que lo senyor cansaller y son notari, que té dit procés, són fora ciutat, 
que fins vuy no són arribats".  
116. Ibidem. El síndic Bartomeu Ripoll apuntà molt encertadament que, quan s'interessessin per 
l'afer seria massa tard, perquè el virrei i els agents enviats a Madrid ja li haurien tret les 
castanyes del foc a la ciutat: “Los senyors consallers me han dit que, encontinent los senyors 
deputats [h]y [h]auran pres resolutió, que en lo mateix punt ells faran lo mateix, y entench yo 
que la ajuda d’estos senyors no serà menester, puys la diligència férem vuy fa quinse dies ab lo 
senyor virrey és estada de consideratió, y també la que fiu ab lo doctor Francisco de 
Cruquella”.  
117. Al capítol IV.2, a partir d’una carta de 16.III.1624 del canonge Jaume Ferran als paers de 
Cervera —ACSG, vol. 515 (CR)—, hem après com els tals diputats del trienni de 1623 feien 
desesperar l’advocat Josep Ramon en el marc del dossier dels coronatges de Felip III (IV) i la 
seva esposa: “[Em] digué (...) que may [h]y [ha] [h]agut tant flachs diputats com aquest trienni.” 
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—i sense la insistència de Fontanella potser haurien estat tres anys118. Una 

vegada declarada la contrafacció, els diputats feren una ambaixada formal 

sobre la qüestió al virrei119. Aquesta provocà que es convoqués una reunió de 

les tres sales del Reial Consell de Catalunya per analitzar la situació. Ja era un 

gran pas.  

 

IV.5.2.4. El pes de l'afer, sempre per la via política, es trasllada a Madrid  

 

A causa de la tardança suara constatada, segurament els meritoris esforços del 

nostre Fontanella davant la Diputació i les conseqüències que se'n seguiren 

passaren una mica desapercebuts a Girona. El centre d'atenció de l'afer ja 

s'havia desplaçat des de feia una colla de setmanes a Madrid. Francesc de 

Cruquella s'havia erigit en el gestor idoni120, i l'ambaixador del rei a Roma era 

vist com l'home clau. A la ciutat eterna, per cert, Girona hi comptava amb un fill 

seu, el jurista Pere Joan Albert, com a contacte —l’havia de retenir 

contínuament perquè no comparegués en el procés rotal, altrament s’hauria 

pogut interpretar que la ciutat es subjectava al fur central de l’Església catòlica; 

en canvi, sí se li permetia anar esbossant una al·legació jurídica121.  

 

Les gestions avançaven lentament. A finals de gener del 1625, el rei mostrà 

que seguia preocupat pel cas i que estava disposat a prendre-hi una resolució 

ferma. El capítol no s'havia fet enrera en la causa incoada a Roma, per tant la 
                                                 
118. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 14.XI.1624 de Joan Pere 
Fontanella als edils de Girona: "En lo de la contentió, las salas se són iuntadas vuy, [h]a·ns dit 
lo senyor canceller alguna cosa del que se [h]avia tractat de procehiments, axí per la Diputatió 
com altrament; tentarem-ho tot y avisarem ab més espay a vostres magnificències." En un post 
scriptum marginal l'advocat afegeix: "Antes que·s iuntassen les sales fiu que los diputats 
resolguessen la contrafactió y fessen embaxada en forma al senyor virrey, de què ha resultat 
aprés esta iunta (i. e. la referida reunió de les tres sales del Consell), que per ventura may se 
fóra feta, y és gran cosa tenir-hi ja los diputats empanyats." 
119. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999, 
p. 67 (9.XI.1624).  
120. Cruquella es convertí en el destinatari predilecte de les cartes dels dirigents locals gironins, 
AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 2.IX.1624, per exemple. També esdevingué el 
destinatari de pagaments més quantiosos del que era corrent en aquests casos: AMGI, MAM 
227, fol. 67v, el 4.IX.1624 Girona ordenà un pagament de noranta-sis lliures de plata als 
intermediaris que havien finançat el doctor Francesc de Cruquella a Madrid. Més endavant 
s'encarregaria de redactar al·legacions jurídiques, etc. AMGI, Correspondència amb Barcelona, 
lligall 1, carta de 30.I.1625 de Bartomeu Ripoll als edils gironins. 
121. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 4.IX.1624 cit. i de 13.I.1625 a Albert. 
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citació de la ciutat seguia en peu. Felip III (IV) trameté, via de Cruquella, una 

bateria de cartes als jurats perquè les distribuïssin oportunament122: a) els edils 

en llegiren una, de la qual eren els destinataris exclusius, que els assabentava i 

demostrava com s'estaven defensant els seus interessos123; b) a través del 

lleial patrici Joaquim Margarit de Reguer, assistit per Joan Pere Fontanella i el 

síndic Bartomeu Ripoll, en lliuraren dues altres a Barcelona, una força dura per 

fer-li memòria al virrei de Catalunya de les ordres que se li havien adreçat el 

mes d'agost precedent i per exigir-li'n el compliment124, i una altra per instar 

l'advocat fiscal patrimonial de Catalunya a endegar el procediment per decretar 

l'ocupació de temporalitats del capítol gironí125; c) una quarta missiva es féu 

arribar, via el ja referit Pere Joan Albert, a l’ambaixador duc de Pastrana, 

encomanant-li que parlés amb el síndic que els canonges tenien nomenat a 

Roma126. Aquesta ofensiva epistolar seria com a mínim la segona bona notícia 

que aquests jurats gironins rebrien al principi de llur mandat. La primera —

efímera— havia estat que es besllumava una disposició inicial del bisbe 

Santjust, el capítol de la Seu, l’administrador de la pabordia de la Pia 

Almoina127, els sagristans major i mitjà i el tresorer de la Seu a promoure de 

forma consensuada —no pas com l’any 1622— un ampli acord sobre la 

                                                 
122. Hem reconstruït aquesta operació de distribució de lletres règies a través d’intermediaris —
gens anecdòtica, ans reflex de la concepció encara poliàrquica del poder a la Catalunya del 
segle XVII inicial— gràcies a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cinc cartes de 18.II.1625 
—n’hi ha una datada a 13.II, creiem per un lapsus calami—: a) credencials per al virrei i 
l’advocat fiscal patrimonial a favor de Joaquim Margarit de Reguer; b) instruccions al mateix 
Margarit; c) encàrrec a Bartomeu Ripoll i indirectament a Fontanella de donar-li suport al noble; 
d) carta a Francesc de Cruquella, agraint la tramesa i comunicant l’estat del negoci; e) carta a 
Pere Joan Albert.  
123. AMGI, MAM 228, post fol. 15, (31.I.1625). Aquesta i les altres cartes figuren transcrites 
íntegrament a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1302-1305 
(doc. 971-974).  
124. AMGI, MAM 228, post fol. 15, còpia de la carta de 31.I.1625 del rei dirigida al bisbe de 
Barcelona i virrei de Catalunya: "Después de haver estrañado el no tener aviso vuestro de lo 
que en ésto se ha hecho, he querido encargaros y mandaros que hagáis todos los 
procedimientos que convengan en este negocio hasta que por términos de justicia se ponga el 
remedio necessario". 
125. Ibidem, post fol. 15 (carta també de 31.I.1625).  
126. Ibidem, post fol. 15 (31.I.1625): "Por lo que desseo el cumplimiento de lo que contiene la 
dicha y precalendada carta [de 23.VIII.1624], he querido encargaros esta causa de nuevo 
(como hago) y que hagáis hablar al agente del dicho cabildo que reside en essa corte para que 
se abstenga d·estas instancias tan en deservicio mío...". 
127. Aquesta condició era recentíssima, des de 2.X.1623, en certa mesura degradada respecte 
la prèvia de paborde. Vegeu-ho a N. DE PUIG, Fonts per a l’estudi de les rendes de la Catedral 
cit., p. 550-551. 
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reassignació, esdevinguda peremptòria, de les ineficaces rendes de l’almoina 

del pa de cortó128. 

 

Què succeí posteriorment, durant els mesos de febrer i març de 1625? L'aparell 

virregnal s’abocà sobre el cas amb una resolució inèdita. Això sí, en una línia 

mediadora diferent a la possiblement esperada per uns i altres contendents. 

 

 

IV.5.3. Successius intents fallits de fer concordar les institucions 
gironines  
 

IV.5.3.1. Retorn del cas a Catalunya: el virrei promou una concòrdia entre la 

ciutat i el capítol 

 

Fer que el capítol de la Seu de Girona s’anés acomodant dòcilment a una via 

concordada semblà quelcom senzill, assolible amb el simple gest de brandar la 

missiva suara referida del rei al seu lloctinent i escenificar histriònicament la 

irritació i les amenaces imminents que contenia. Se n’ocuparia personalment el 

magistrat Josep Ferrer, davant d’un impressionable —i aviat convençut— Benet 

Anglasell129. Successivament seria el també doctor de la Reial Audiència 

Francesc Mitjavila i Franquesa, d’origen figuerenc, qui es faria càrrec 
                                                 
128. AMGI, MAM 228, fol. 10v-11r, punt 6è de l’ordre del dia del Consell General de 22.I.1625; 
l’assemblea cometria el coneixement del tema als jurats i a una comissió de catorze persones 
—dos militars i tres membres de les mans major, mitjana i menor. 
129. ACG, CR, lligall dels s. XVII-XVIII, vol. 1601-30, còpia de la impagable carta de 25.II.1625 
de l’advocat Anglasell, referint des de Barcelona com de part del canceller i els doctors de la 
seva sala de la Reial Audiència l’havien convocat a reunir-se amb Josep Ferrer, qui li havia 
parlat d’una carta règia sobre el dossier del pastim on es condemnava com a usurpativa de sa 
jurisdicció la citació de la ciutat de Girona davant la cúria romana i constitutiva de frau a la 
concòrdia de 1372. Deixem que sigui el propi Anglasell qui ens expliqui la continuació: "[Ferrer 
diu] que ab ditas cartas se apreta tant la mà contra dels presidents [de les sales del Reial 
Consell] per no [h]aver fet diligènties en revocar-la (i. e. la citació) que no gozan amostrar lo 
contengut en ellas, amanessant que, si assò no pren assiento, [h]an de executar los òrdens, 
encara que molt rigurosos, tement que se han de seguir molts inconvenients, danys y treballs 
(…) Totes estas cosas [h]a representat ab tanta enargia lo senyor Ferrer que voldria saber-lo 
imitar, dient-me que, abans de deduhir en executió los òrdens reals, [h]an determinat, lo senyor 
virrey y tots los senyors de dita sala, interposar-se per lo assiento y acomodament d'estas 
cosas, y per axò [h]an scrit al senyor Mijavila, que·s troba en aquexas partidas, perquè [h]y 
fassa tot lo que sie possible, y a mí [h]an manat que jo fes esta (…). Yo veig est negoci tant 
empenyat que temo molt no sie necessari apartar-se de la citatió per obviar majors danys, per 
tenir tant declarada la ciutat en son favor la mà del rey nostre senyor." 
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d’encaminar els tractes. A mitjan març, aquest Mitjavila es presentà davant dels 

jurats, a Girona mateix. Els demanà de part del virrei que accedissin a negociar 

una concòrdia amb els canonges, tot referint que el monarca en persona estava 

assabentat d'aquesta possible sortida amigable al conflicte i la veia amb bons 

ulls130.  

 

Els edils gironins s'acuitaren a reunir-se amb els membres de la comissió de la 

botiga dels comuns forments per saber què pensaven d'aquesta eventual 

concòrdia. Tots plegats deliberaren que estarien disposats a conèixer-ne els 

termes concrets si se'ls assegurava que l'autoritat del rei no en sortia 

perjudicada —hom diria que havien esdevingut els més ferms defensors de les 

regalies131. I és que, si el municipi s'avenia a pactar, la contenció de 

jurisdiccions declarada un any enrera pel canceller de Catalunya a favor de 

llurs interessos es convertiria en paper mullat? I, hi haurien garanties de què els 

canonges retirarien el plet incoat davant la cúria pontifícia —on calia seguir 

sense comparèixer132—? Els gironins es feien aquestes i altres preguntes. 

Visiblement llurs recels i prevencions serien força mal acollits per Mitjavila133. 

 

Potser amb l’ànim de contrarestar la irritació de l’alt oficial regi, el jurat tercer 

Llorenç Font jr. fou tramès al cap i casal, on, acompanyat de Joaquim Margarit, 

tingué ocasió d’entrevistar-se amb el virrei i de comparar posicions de cara als 

tractes amb el capítol. Temes força concrets s’anirien posant sobre la taula, 
                                                 
130. AMGI, MAM 228, fol. 26 (19.III.1625). Al moment d’abordar aquest passatge de la nostra 
història, és oportú reflexionar sobre com a la societat catalana de l’alta edat moderna, imbuïda 
de juridicisme, hi hauria pogut perviure una òptica medievalitzant dels processos negociadors 
—en la mesura que impediria a les parts fer càlculs d’oportunitat, més propers a una via de 
gràcia, tot prenent una distància notable respecte les pròpies pretensions en termes de dret i de 
justícia. Ens suscita la reflexió J.-M. MOEGLIN, Introduction: heurs et malheurs de la 
négociation du Moyen Âge à l’époque moderne, dins de M. T. FERRER MALLOL et al. (eds.), 
“Negociar en la Edad Media”, Barcelona, CSIC, 2005, p. 5-26, esp. p. 14 i s. 
131. AMGI, MAM 228, fol. 26v (19.III.1625).  
132. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 14.IV.1625 a Pere Joan Albert. 
133. Inicialment ho deduïm de la carta de 20.III.1625 a Joaquim Margarit —ibidem—, on hi ha 
força ratlles cancel·lades i es té cura d’assabentar el patrici gironí de “la veritat del fet” perquè 
la versió de l’irritat Mitjavila no sigui l’única en circular per Barcelona. Ens ho confirma una nova 
carta, de 14.IV.1625, al mateix Margarit: “Y no entenem que ninguna persona ab rahó nos puga 
culpar fahent la resposta li féram [a Mitjavila], perquè nosaltres may havem dit que no 
volguéssem fer concòrdia, sinó qu·és miràs per la auctoritat de sa magestat, y apar que exos 
senyors haurian molt de abraçar-ho, tant <h>o més que nosaltres, puix són ministres de sa 
magestat”.  
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sempre sota la vigilància dels edils gironins i, més encara, de llurs adjunts en 

matèries tocants a la botiga134. Que el municipi no estava disposat a abaixar la 

guàrdia ho demostra la següent mesura de pressió: que es fes una oposició 

vigorosa a l’habilitació dels capitulars gironins en el procés d’insaculació als 

càrrecs de la Diputació que havia de tenir lloc a mitjan maig, com a pretesos 

contrafactors al dret general de Catalunya que eren135. 

 

A mitjan abril, el jurat en cap i el jurat tercer —dos de quatre, cosa 

extraordinària—, Francesc de Cartellà i el suara esmentat Llorenç Font jr., foren 

enviats a Barcelona per temptejar més el terreny136. Allí establiren amb celeritat 

contactes d’alt nivell. Pogueren constatar que l’advocat fiscal patrimonial Hipòlit 

Muntaner era el dignatari regi més conscient i preocupat, com ells, per la 

indemnitat de la concòrdia de 1372, tant valuosa per a Catalunya com poc 

estimada per Roma i poc valorada a la cort137. Tanmateix, a desgrat del seu 

posicionament personal, el segarrenc advertí que les ordres rebudes de Madrid 

                                                 
134. Ibidem, valuosa carta de 28.III.1625 al jurat Llorenç Font i a Joaquim Margarit de Reguer. 
135. Ibidem, carta de 7.IV.1625 a Joaquim Margarit. 
136. Vegeu-ne les credencials de 10.IV.1625 ibidem. Oficialment hi anirien “sols per a supplicar 
a sa excel·lèntia (i. e. el virrei) que fos servit manar posar en exequutió los òrdens de sa 
magestat ab sas reals cartas donats”, no pas per enfilar cap transacció amb el capítol: AMGI, 
XV.2.1.6.11 —i. e. Documentació notarial, Plets entre l’Ajuntament de Girona i d’altres 
organismes o particulars, lligall 6, item 11; recull documental titulat “Diferens matèrias que 
passaren entre la molt il·lustre ciutat de Gerona y lo capítol de la Chatredal des del any 1556 
fins lo any 1651”—, fol. 99r, carta de 18.IV.1625 del jurat Francesc de Cartellà i Llorenç Font, 
des de Barcelona, als demés edils. Atenent a les converses mantingudes amb Francesc 
Mitjavila i Franquesa el març, és obvi que llur missió era de prospecció. 
137. Per il·lustrar l’alta estima en què l’instrument de la reina Elionor i el cardenal de Comenge 
era tingut al Principat al segle XVII escollim M. de CALDERÓ, Sacri Regii Concilii Cathaloniae 
decisiones, vol. 3 cit., cap. 126 passim. Hi podem identificar tres branques: a) als n. 1-9 fa unes 
digressions literàries i erudites sobre com entre els àmbits civil o estatal i l’eclesiàstic temporal 
poden sorgir controvèrsies; b) als n. 10-18 s’esplaia sobre els mecanismes de força emprats 
abans de 1372 quan un i altre àmbits entraven en conflicte —sobretot quan la monarquia creia 
una parcel·la de la seva jurisdicció usurpada—; c) els n. 19 i s. lloen l’encert de la concòrdia 
signada per l’esposa del Cerimoniós i recullen judicis favorables que li han dedicat diversos 
autors de literatura jurídica catalana. Aquests judicis positius han arribat fins als nostres dies: 
vegeu el de l’enyorat J. M. MARQUÈS, Tribunals peculiars eclesiàstico-civils de Catalunya: les 
contencions i el Breu, dins de “[Actes del] Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya”, 
vol. II, Barcelona, Edicions de la UB, 1984, p. 381-392, esp. p. 381 i 385, a partir dels baixos 
índexs de conflictivitat eclesiàstico-civil i de controvèrsia jurisdiccional viscuts a la Catalunya 
dels Àustries. 
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passaven per un sol camí, la concòrdia, i es mostrà tant disposat a obeir com a 

demanar obediència138. 

 

El capítol, tant irritat com lamentós —pel que considerava tractes de favor 

continus del rei envers el municipi i una parcialitat manifesta i sistemàtica del 

canceller envers les jurisdiccions laiques139—, però alhora temerós de la cada 

cop menys remota ocupació de les seves temporalitats, es preparà més 

formalment per abordar les converses140. Comissionà el canonge Benet de 

                                                 
138. AMGI, XV.2.1.6.11 cit., fol. 97v-98r, carta de 18.IV.1625 cit.: “[Amb Muntaner] havem 
passades molt llargues rahons y molt apretades, dient-nos que encara que sie ministre de sa 
magestat y ha de demanar lo que sa magestat li mana, com ho fa y farà, però que veu una 
inmensitat de inpossibles y difficultats per alcansar-[h]o, per ser aquest negoci lo més grave 
que ha ja tingut molts anys [h]a y en què més perill corre la jurisdictió y regalia de sa magestat, 
havent de disputar del valor de la concòrdia de la reyna dona Eleonor, joya tan preciada de 
aquest Principat, la qual en Roma han volgut y volen tant procurar que no tingue effecte y sa 
magestat guarde sempre de què no·s tracte d’eixa matèria, y que si bé en Madrit los ha 
aparegut que aquest negoci podia tenir effecte en prosseguir contra lo capítol, miren las cosas 
de lluny y no a peu de obra, com fan assí, a·hont veuen los danys tant grans que [h]y pot haver, 
axí en servey de sa magestat y d’est Principat y d’exa ciutat, de què se haje axò de disputar, 
encarregant-nos molt, com a ministre de sa magestat y a qui toca representar lo que convé, de 
què procure eixa ciutat concordar ab lo capítol, que és lo que més convé per al servey de sa 
magestat y utilitat d’ella.” 
139. Inevitablement calaria en el si del capítol la impressió amb què l’advocat Benet Anglasell 
havia clos sa carta de 25.II.1625 cit.: “Per tenir tant declarada la ciutat en son favor la mà del 
rey nostre senyor." I no contribuiria precisament a apavaigar els ànims, ans al contrari. Així, el 
28.II el canonge Matias Cella i de Canet escriuria en nom del col·legi gironí sencer una relació 
encesa al canonge Jeroni Rubiés, que es trobava a Tarragona, perquè busqués complicitats 
entre els seus homòlegs en el marc del concili provincial en curs: “[Us enviem la carta rebuda 
d’Anglasell en relació a "la citatió que havem procurat de Roma per evitar los danys 
irreparables nos ha donat y dóna a tota la Iglésia de la present província lo canceller en les 
contentions se offerexen ab los officials reals, no donant ninguna sentència a favor de la 
Iglésia, y, quant veu té justítia la Iglésia, dexan spirar dita contentió, que és un grandíssim e 
irraparable dany. Vostra mercè la amostrarà a tots los síndics capitulars per a què totis viribus 
et posse dita província isca a la defensa de dita causa, pus és tan universal y notòria”. —ACG, 
CR, lligall dels s. XVII-XVIII, vol. 1601-30. 
140. ACG, CT (1599-1628), s. fol., carta de 14.IV.1625 del capítol al canonge Benet de Cartellà. 
Li exposaven com el canonge Josep Novell i l'advocat Benet Anglasell els havien assabentat de 
"com la Real Audièntia ha resolt en executar lo orde donat per sa magestad contra de aquest 
capítol per haver citat en la causa introduïda en la Rota Romana als jurats d'esta ciutat, y si no 
renuntiam en aquella diuen que posaran en executió dit orde, y com assò sie fer gran perjudici 
a nostra iglésia, fer dita renuntiatió ni apartar-nos de la resposta donada a micer Mijavila (…) y 
perquè la Audièntia porie donar algun desatent y gastos, com vostra mercè sab, havem tingut a 
bé, puix en esta occasió se trobe vostra mercè en Barcelona (que quant no [h]y fóra, li hauríem 
suplicat [h]y fos anat) nos fase mercè de visitar al senyor duc de Cardona, per al qual va carta 
de creensa per a vostra mercè, perquè nos fase mercè affavorir-nos ab sa magestad y 
persones a qui sa excel·lència li apareixerà ésser necessari ajudar-nos per no ésser molestats 
tant injustament". En una carta de 17.IV.1625, Benet Anglasell felicitaria el capítol per la 
pensada de recórrer al noble català de més rang: "Interposar al senyor duch de Cardona en lo 
negoci occorrent és estat acertadíssima resolució" —ACG, CR, lligall dels s. XVII-XVIII, vol. 
1601-30. 
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Cartellà, aleshores present a Barcelona, com a negociador, i li marcà les 

pautes següents: El seu punt de referència havia de ser una concòrdia que 

havien signat sobre qüestions similars la ciutat i els canonges de Barcelona141; 

havia de maldar perquè aquesta fos traslladada al cas de Girona, fent que el 

municipi autoritzés el capítol a pastar pa a partir de tres mil —o millor quatre 

mil— quarteres de gra encamerades anuals; a la pràctica aquesta quantitat es 

traduiria en dues mil quarteres de blat net i purgat de les quals s'obtindria 

efectivament pa142.  

 

El 18 d’abril, a les quatre de la tarda, es celebrà una primera —i precipitada?— 

reunió dels representants municipals i canonical amb el virrei, en presència dels 
                                                 
141. Les freqüents concòrdies que taxarien o prefixarien el volum d’activitat permès a 
establiments canonicals a la Catalunya moderna difícilment es pactarien de forma espontània, 
ans fruit de l’impuls o la pressió de resolucions judicials com les de la Reial Audiència de 
27.X.1615 i 30.I.1617 que, en l’àmbit de les carns a Barcelona, refereix J. P. FONTANELLA, 
Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 510.22 i 511.7. 
142. ACG, CT (1599-1628), s. fol., dues cartes del mes d'abril —no hi consta el dia exacte— on 
el capítol precisava el blat que li semblava irrenunciable per proveir-se i per fer rutllar la seva 
fleca: En la primera d'aquestes li explicaven que quan el blat es purgava "ve a disminuir per 
mitat, de manera que havent manester lo pastisser dos mil corteras de blat net y purgat (que a 
comuna opinió és casi lo manco que ha manester) ne ha de provehir cerca quatre mil quorteras 
per haver de complir ab sa obligatió (…) Vostra mercè esforsarà si podrem haver al manco las 
tres mília quarteras l'any encameradas, que és lo manco podem pretendre, y lo pastisser no·s 
pot servar altrement, vistes les obligations riguroses en què se obliga de tallar-li lo pa si no és 
bo, y que ha de pastar cada·l dia més de sexanta portions, sens les lliures que·s donen en las 
quatra festes principals de l’any als beneficiats". Els canonges afegien instruccions a Cartellà 
perquè dins la concòrdia no s'hi entenguessin incloses altres matèries, també relacionades amb 
l'aprovisionament d'aliments, que no estaven connexes amb la causa incoada amb la ciutat de 
Girona: "Advertim que ab esta concòrdia no se ha de entendre res dels fruyts de las dignitats, 
pabordies, capellanies ni de altres beneficis, dels quals en via de dret entenem podem pastar 
los blats, y si són rahims ne podem fer vi, y vendre-[h]u tot líberament, sens poder-s'[h]i fer 
contradictió alguna en via de justítia, restant concordat sols lo que toca al blat de la canonja de 
què se ha de provehir lo pastisser per las portions canonjals, y de aquest cap vostra mercè 
no·n diga res si no és en cas que la part altre ne vulla tractar y abrassar-ho ab la concòrdia, y 
en tal cas dirà que la contentió no és estada de fruyts de beneficis ni la comissió passada en 
Roma ne diu res, que sols tracta del blat de la canonja y del carnicer y pescater, si bé vuy de 
estos dos últims caps no [h]y ha difficultat. També advertirà que la concòrdia se ha de fer sobre 
les portions que vuy pasta lo pastisser, restant íntegra la libertat tenim de créxer las portions 
canonjals, donant més pa del que vuy se dóna, de la qual libertat no [h]y ha haguda difficultat 
may, y en cas se augmentassen les dites portions se augmentaria lo número de las quarteras 
del blat servada proportió, y no seria exir de la concòrdia." En la segona carta, escrita després 
de tornar-se a analitzar l'afer, li precisaven: "Havent ponderat assí lo negossi una y moltes 
vegades, nos apar que exos senyors nos han de donar quatre mil quorteras de blat per any per 
servey de la canonja, y estas encamerades, inseguint en assò la concòrdia té feta lo molt 
il·lustre capítol de Barcelona ab exa ciutat [de Barcelona], y de bona rahó ne haurian de obtenir 
més, [h]aguda rahó de las portions són més en esta iglésia, y lo molt se ha de purgar lo blat per 
ser canonjal, ab tot, si exos senyors inclinen que passem per manco, se pot vostra mercè 
resolre a tres mília quarteras per any encamerat, que és lo manco que·s pot fer si volem tenir 
pastisser que·ns servesca, que és cosa se dexa entendra." 
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doctors Josep Ferrer i Francesc Mitjavila i Franquesa. El bisbe Joan Sentís 

parlà sense aturador en un sentit inequívoc: La ciutat havia de convenir amb els 

canonges sobre la fleca d’aquests darrers; així aquests renunciarien —

successivament— al litigi que havien incoat a Roma i es restabliria la pau i la 

quietut a Girona que ell, com a lloctinent general, tenia el deure de garantir. 

També li correspondria a ell i al seu Reial Consell vetllar, pròpiament, perquè 

l’autoritat règia fos respectada —per tant, no calia que els jurats tinguessin 

tants escrúpols d’aferrar-se a la declaració del canceller del 19 de març de 

1624 ni a la concòrdia de la reina Elionor i el cardenal de Comenge. Transigir 

sobre el pastim de la canonja era l’única porta que se’ls deixava oberta. 

L’alternativa? Es formulava de forma etèria però prou amenaçadora, i passaria 

per la cort143. Francesc de Cartellà i Llorenç Font jr., després d’excusar llur falta 

de poders per entrar en tractes de cap mena —i menys per concloure’ls144—, 

retornaren a Girona.  

 

Quan, a principis de maig, tothom esperava que la ciutat s'assegués, ara sí, a 

la mesa negociadora, aquesta féu un pas enrera. No pas per voluntat dels 

jurats, ans de la majoria de membres de l’adjunció de la botiga municipal —

funcionant així com a veritable òrgan decisori i potencial contrapoder, no pas 

com un mer eco dels edils145. Per què? El municipi havia tingut coneixement 

                                                 
143. AMGI, XV.2.1.6.11 cit., fol. 97r-99r, carta ja referida de 18.IV.1625 de Francesc de Cartellà i 
Llorenç Font jr., des de Barcelona, als demés jurats gironins: “Axí, per part de sa magestat y en 
son lloch [sa excel·lència] nos demanava que vingués eixa ciutat a concòrdia ab dit capítol 
sobre lo negoci de pastar, que axí dit capítol renunciaria a dita litte y dita ciutat estaria ab pau y 
quietut, que és convenient tant, y que axí com <h>a ministre de sa magestat ha de procurar 
que le [h]y haja en el Principat y guardar-lo de contentions y discòrdies, y que sa magestat ne 
seria servit y que le [h]y scriuria ja esta semmana, y los officis que havie fet ab nosaltes y de 
què procurave dicta concòrdia, per enténdrer ell y lo Real Consell que era tant convenient per 
al servey de sa magestat, y que no reparàssem en què la auctoritat de sa magestat estigués 
salva y reintegrada, que aquexa estaria molt ben segura y posada en cobro, que a ningú tocava 
més que a sa persona y al Real Consell de assegurar-la, y altrament seria posar-la en parill 
notable. (...) Y que quant la ciutat no volgués (lo que no·s pot crèurer) escoltar y entrar en dita 
concòrdia, ho scriuria molt llargament lo senyor virrey y lo Real Consell a sa magestat, y las 
rahons que·ns havien dites tant fundamentals y las que [h]y havie per no poder posar eix 
negoci per tela de justícia.” En aquesta comunicació s’hi llegeix una contínua reivindicació i 
declaració de les funcions i naturalesa política de la figura del virrei, que entenem reflectiria que 
s’hauria estès una pregona crisi d’autoritat de la seva figura a Catalunya. 
144. Amb una carta de 24.IV.1625 se’ls havia comunicat que tenien poder únicament per oir 
concòrdia, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
145. Ibidem, carta de 5.V.1625 als jurats Cartellà i Font, com veurem novament desplaçats a 
Barcelona: “No·s maravella vostra mercè y lo senyor jurat Font de què la carta que scriguéram 
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d'una qüestió gravíssima que capgirava la situació: En el concili eclesiàstic de 

la província Tarraconense celebrat el mes de març una bona part dels prelats i 

dignataris s'havien conjurat per fer costat als canonges gironins en el tema de 

la citació davant la cúria romana146; i, el que era més greu, presumptament per 

fer caure en desgràcia la repetidament mencionada concòrdia de 1372. Per als 

gironins, era inexplicable que uns homes catalans pretenguessin desballestar 

aquest instrument jurídic de tant de valor per a l'equilibri de poders a la 

província. Per això, trameteren una carta a Felip III (IV)147 i, simultàniament, 

reenviaren a Barcelona els seus jurat en cap i jurat tercer —l’afer s’ho valia— 

perquè exposessin la delicada conjuntura al virrei en persona, als diputats de 

Catalunya i als consellers de la capital148. Els encomanaren vivament que 

s'oblidessin de qualsevol tipus de concòrdia amb els canonges i que 

convidessin els advocats de la ciutat a implicar-se i a treballar sobre l'afer. 

Novament semblava que eren les formes d'un conflicte les que s'imposaven:    

 
"Per relació certa havem sabut que en la Província que·s tingué en Tarragona los dies 

atràs se resolgué que en nom de la Província y a gasto d'ella se instàs la revocatió de la 

concòrdia de la reyna dona Eleonor ab lo cardenal de Comenja y que s'ajudàs al capítol 

de Gerona en la pretenció de la citació feta en Roma contra esta ciutat, cosa tant 

pernitiosa com vostres mercès y tots sabem, que si [h]u feien unas personas estranyes de 

altres regnes se podria tol·lerar, però que [h]u fassen naturals de Catalunya apar se haien 

bagut lo enteniment149, y no obstant que [h]y hagué en la Províntia molts contraris entre 

ells matexos, y entre altres fou molt contrari lo senyor archabisbe, revenseren aiuntant-se 

ab juntas particulars, y assò ha estat secret perquè se juramentaren, y no ha faltat algú 

                                                                                                                                               
a vostres mercès del negoci de la concòrdia del capítol anàs de la manera que anà, perquè 
tinguéram molt gran travall y cafer (i. e. quefer) de alcansar de la adiunctió que anàs encara en 
exa forma, perquè no volian ascoltar ninguna cosa, y espresament volgueran que se scrigués 
ab la forma que se scrigué y ab molt breu paraulas, y fou necessari persuadir-los molt, perquè 
nosaltres y la menor part dels adiunts éram de un parer y la maior part dels dits adiuncts de 
altre, y en alguna manera se revencé sobre se scrigués de la manera que se scrigué, que per 
nosaltres may s’és pardut cosa.”  
146. Recordem que els capitulars gironins havien provocat i demanat aquesta solidaritat, per 
exemple amb la carta de 28.II.1625 cit. I Jeroni Rubiés havia fet bé la seva feina de filabarquí 
amb potes —ACG, CR, lligall dels s. XVII-XVIII, vol. 1601-30, carta que adreçaria el 12.III.1625 
al seu capítol des de Tarragona. 
147. AMGI, MAM 228, fol. 35v-36r (2.V.1625).  
148. Ibidem, fol. 36r-37r. Comissió i instruccions a Cartellà i Font jr. de 2.V.1625. 
149. En aquesta frase el terme tolerar s'utilitza amb l'acepció de comprendre. Això palesa que 
els redactors de la carta s'estaven avesant a què els estrangers actuessin contra els drets de la 
província, i no podien imaginar que hi hagués catalans disposats a fer el mateix.  
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dels matexos que, de scrúpol que ha tingut de veure una cosa tant mal feta y tant contra 

bé públich y comú, ho ha revelat, perquè veu-se clarament qu·és la destructió de 

Catalunya y de las haziendas dels particolars d'ellas forsar-nos a exir de Catalunya a 

pledeiar..."  

 

"Y puix las cosas van d'esta manera y vehem lo capítol tant apartat de concòrdia, lo millor 

és que, donada primer rahó a sa excel·lència, possen nostros advocats mà a la pluma y 

fassen y se presenten las scriptures que són necessàries y se fassen traure 

auctènticas...".150 

 

Des de Barcelona s'intentaren calmar els ànims dels dirigents gironins. 

Segurament se'ls volgué convèncer que al concili provincial eclesiàstic només 

s'havien previst accions dràstiques en cas que s'ocupessin les temporalitats del 

capítol gironí151. El mateix Joan Pere Fontanella —que devia haver estat 

present a la reunió del 18 d’abril152— escrigué als edils romasos a Girona, 

revestit de la seva doble dignitat doctoral i de patró del municipi, que la via de la 

concòrdia s’evidenciava com l'única satisfactòria per al virrei i els demés 

ministres regis. Així, aconsellava, àdhuc presentava com un expedient forçós, 

no posar-hi impediments de cap tipus. Ben al contrari, convenia que es 

nomenés una persona amb plens poders per arranjar les diferències amb els 

canonges:  

 
"Per moltas diligèntias que [h]avem fetes tots los que tenim les mans en lo negoci del 

capítol, no [h]avem pogut acabar que s'[h]i prengués la resolutió que desijàvem, sinó que 

ha vingut tot a parar a què·s fes concòrdia, declarant-nos que aqueix ere lo gust de sa 

excel·lència y dels ministres reals. [H]a·ns aparegut que a tan determinada resolució no 

podíem contradir, sinó supplicar a vostres magnificències, com ho fem, sien servits aderir 

a dita concòrdia y enviar persona per a tractar-la y resólrer-la, que fer lo contrari 

                                                 
150. AMGI, MAM 228, fragments de les instruccions de 2.V.1625 cit. Les cursives són de la 
nostra responsabilitat. 
151. AMGI, MAM 228, fol. 44r (fragment de les instruccions de 16.V.1625 a Joaquim Margarit, 
que incorporaven una síntesi cronològica del dossier): "Se ha pretingut que en la Província de 
Tarragona no·s prengué tal resolutió, però per lo menos se té per cert que·s prengué en cas 
que se fessen procehiments de ocupacions de temporalitats o altres contra dit capítol de 
ajudar-los en nom de la Província y instar en tal cas la revocatió de la dita concòrdia de la 
reyna dona Eleonor ab lo cardenal de Comenja y altres drets de la pàtria."  
152. No consta expressament enlloc, però sí que anava fent informacions orals als oficials regis 
en dates properes: AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 14.IV.1625 a Joaquim 
Margarit. 
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aparexeria donar alguna ocatió de [h]aver-se de quexar d'exa ciutat, que fins vuy no han 

tinguda. Apar que és ja pas forçat [h]aver de finir est negoci per concòrdia segons lo que 

vehem d'estos senyors y, axí, no sabria may aconcellar altre cosa sinó que se fassa d'exa 

manera. Lo senyor jurat Cartellà scriu més llarch, a qui me remet."153 

 

El jurat Francesc de Cartellà, “a peu de obra”, coincidí en el diagnòstic —els 

ministres regis l'havien persuadit del tot, versemblantment amb l’ajut de 

Fontanella:  

 
"Pus lo capítol de la Seu de Barcelona té feta concòrdia ab la ciutat sobre el número de 

las quarteras del blat que pot pastar cada any la canonja, y aqueix exemplar [els canonges 

gironins] entenian podia ser molt a propòsit per aquest cas, offerien que se acontentaria lo 

capítol de aquí de poder pastar las quarteras de blat al respecte de las que pasta lo de 

assí segons més o menys són las portions, fent-ne lo càlcol (...) [Caldria, per tant, acceptar 

aquesta proposta], que los advocats y nosaltres que estam assí a peu de obra y havem 

parlat ab tots los ministres de sa magestat que han de fer lo negoci sabem les difficultats 

que aporta, y axí que no·s pot escusar de embiar assí personas o persona ab commissió y 

poder per a tractar-la ab sa excel·lència".154  

 

El virrei es mostrà inflexible i, sense donar lloc a més dilacions, exigí un 

negociador que, com el del capítol, pogués cloure l'afer sense haver de 

consultar cadascun dels seus passos a la ciutat. Així desactivava de forma 

preventiva els estira-i-arronses que es poguessin introduir en el procés 

negociador rera l’escut d’un mandat imperatiu massa estricte: 
 

"Nos ha refferit lo jurat en cap que lo poder que tenia era solament per a escoltar 

concòrdia en general, y no per a concertar la quantitat o número de quarteres de blat que 

ha de poder emplear lo capítol cada any per a totes les portions que acostuma y té 

obligació de donar, y com la persona que·s troba en esta ciutat per part del capítol tinga lo 

poder bastant per a rematar tots los caps que per a effectuatió d'esta concòrdia poden 

oferir-se, ab lo desig que tinch de vèurer-la conclosa per a escusar los molts inconvenients 

y difficultats que del contrari podrien resultar, y perquè ab més brevedat se puga 

conclóurer, me ha paregut ab esta avisar-ho a vostres mercès per a què donen forma com 

lo jurat en cap o altra persona a vostres mercès ben vista puga, sens esperar noves 

                                                 
153. AMGI, MAM 228, carta de 13.V.1625 de Fontanella cosida post fol. 40.  
154. Ibidem, la carta de Cartellà també era de 13.V.1625. Les cursives són de la nostra 
responsabilitat.  
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rèplicas ni consultas, pèndrer en lo que·s tractarà la resolució que més convinga, ab 

seguretat, que la poden tenir de mi, que miraré per lo bé y quietut de aquexa ciutat com 

podrie qualsevol natural de ella."155 

 

Davant d'aquesta pressió unànime156, els edils gironins no tingueren més remei 

que enviar una comissió il·limitada a Joaquim Margarit de Reguer157 —puix 

Francesc de Cartellà no podia romandre durant més temps fora de casa 

seva158. Naturalment, la ciutat no es presentaria amb un xec en blanc davant 

del virrei ni del representant dels canonges. Exigiria, abans de res, que aquests 

renunciessin al plet incoat davant la cúria romana. Si no ho feien per iniciativa 

pròpia, els ho hauria d'ordenar el lloctinent general —el qual, recordarem, un 

mes abans havia postulat un modus procedendi ben diferent:  

 
"Confiam que per la conservació de la real jurisdictió y per lo benefici del dit Principat 

manarà vostra excel·lència dar orde en què, ab effecte, ans de totas cosas, lo dit capítol 

renuntie en dita causa y en la citatió y procehiments fins assí fets"159 

 

Voluntàriament o no, aquesta renúncia s'havia d'efectuar de forma totalment 

externa a la concòrdia. No era una contraprestació que oferiria el capítol, sinó 

una condició sine qua non perquè la ciutat s'assegués a negociar:  

 
"Per part de la ciutat de Gerona no se ha de renunciar a la causa introduhida en la Rotta 

romana ni dita ciutat ha de concordar ab persona que en son poder se fassa menció de 

dita causa, perquè se ha entès que lo poder que han donat al comissari los capitulars és 

de concordar en particular sobre lo que·s tracta en dita causa introduhida en la Rotta 

romana, y axí dit capítol a soles ha de renunciar ans de totas cosas a la introductió de dita 

causa y a tots los procehiments següents, y axò sens intervenció ni consentiment del 

                                                 
155. Ibidem, el virrei escrigué igualment als jurats el 13.V.1625. Les cursives, de la nostra 
responsabilitat. La missiva està transcrita íntegrament a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la 
ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1308 (doc. 978). 
156. Cal afegir-hi la falta de mobilització dels diputats i els consellers de Barcelona, a qui de fet 
els jurats Cartellà i Font no arribaren mai a lliurar les cartes que els altres dos edils els havien 
confiat —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 12.V.1628 al dit Cartellà. 
157. AMGI, MAM 228, fol. 40v, el Consell General de 15.V.1625 encomanà el dossier als jurats i 
els adjunts de la botiga de comuns forments municipal. Ibidem, fol. 41r, aquests es decantaren 
per Margarit com a comissari el mateix dia. El patrici gironí reprenia així les regnes de la missió. 
158. Ibidem, fol. 41v-42r, carta que els jurats adreçaren a Cartellà el 15.V lamentant no poder 
comptar més amb l'eficàcia de les seves gestions.  
159. Ibidem, fol. 41, carta enviada al virrei el mateix 15.V.1625.  
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comissari per part de la ciutat, per no fer algun temps dany a la jurisdictió real ni al bé 

públich, ni prejudici a dita ciutat, ni contravenir al que sa magestat manà ab sa real 

carta."160 
 

Si es superava aquest primer escull, els representants d'ambdues parts 

entrarien a definir pròpiament el contingut de la concòrdia. Podem assegurar 

que, en aquest àmbit, no tenien la més remota possibilitat de posar-se d'acord. 

Ja hem vist, unes pàgines més amunt, les exigències mínimes que el capítol 

havia traslladat al seu delegat: Obtenir de la ciutat el dret de pastar pa a partir 

de tres mil o quatre mil quarteres de gra anuals, en el marc d'un acord el més 

semblant possible al que la ciutat i el capítol de Barcelona tenien conclós —en 

el qual hi havia clàusules força avantatjoses als eclesiàstics. Doncs bé, a 

Margarit els jurats li havien confiat uns objectius diametralment diferents: Que 

al pastisser del capítol gironí se li permetés elaborar pa amb dues quarteres 

diàries de gra —com a màxim dues i mitja—, la qual cosa equivalia a unes set-

centes o vuit-centes quarteres per any161 —segons la mesura barcelonina 

implementada a finals del segle XVI162—; que se li prohibís de forma taxativa 

vendre pa públicament —la ciutat ja li compraria el pa que li sobrés una vegada 

hagués repartit les porcions canonicals163—; que aquest pastisser hagués de 

ser una persona subjecta a la jurisdicció règia, i que se'l pogués condemnar a 

penes de vint-i-cinc lliures cada vegada que contrafaria els termes de la 

                                                 
160. Ibidem, fol. 44v: Primer apartat de les instruccions dels jurats i els membres de la comissió 
de la botiga municipal a Joaquim Margarit (16.V.1625). Serien trameses a Margarit el 18.V —
AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
161. AMGI, MAM 228, fol. 44v: Segon apartat de les instruccions enviades a Joaquim Margarit el 
16.V.1625: "Per pagar totas las portions que té de donar lo pastisser de dit capítol no són 
menester més de dos migeras velles de forment per cadaldia, y que dos quarteres de la 
mesura que avuy se acostuma és sobrat per totas las ditas portions, y encara [h]y sobrarà molt 
pa, y axí podria lo pastisser de la canonge pastar dos quarteres per cadaldia (...) y quant 
aparagués bé, dexar-lo pastar fins a dos corteras y mija per cada die se podria tol·lerar." Com 
hem vist, el municipi ja tenia entre banya i banya aquest topall de les dues quarteres diàries a 
finals de 1623, quan s’instruïa la contenció de jurisdiccions. 
162. A. ALCOBERRO, Vers la formació d’un mercat català cit., esp. p. 196-197, i F. TEIXIDÓ, 
Pesos, mides i mesures..., vol. 5 cit., p. 1988-1999. 
163. AMGI, MAM 228, fol. 44v-45r: "Y lo que sobrarà, per llevar inconvenients, la ciutat que [h]u 
prengués y [h]u pagàs a dit pastisser ab forment en spècie, conforme dóna dit capítol y 
conforme la quantitat dels pans que ara ha de donar lo pastisser a dit capítol per cortera, y que 
dit pastisser ni altre persona per ell no pogués vendre pa, perquè podent-lo vendre no·s podria 
avariguar si ven més pa del que sobra de las dos quarteras que tindria llicèntia de pastar".  
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concòrdia164. Per acabar-ho d'adobar, Margarit s'havia d'apartar del model 

d'acord signat per la ciutat i el capítol de Barcelona, puix el flequer d'aquest 

darrer no només produïa i repartia pa per als canonges, la qual cosa obria un 

ventall de possibilitats fraudulentes que es volien evitar165.  

 

Vist així, les pretensions d'una i altra bandes no podien ser harmonitzades de 

cap manera. A fe que, en algun moment de la negociació que no sabem 

concretar —devers el juny de 1625—, el capítol es mostrà disposat a 

conformar-se amb pastar mil quatre-centes o mil cinc-centes quarteres de 

forment anuals. El govern municipal, insatisfet amb aquesta rebaixa en un 

cinquanta per cent de les exigències dels rivals, proposà defugir la fixació de 

qualssevulla quantitats i plantejar els tractes en uns altres paràmetres: al 

proveïdor del capítol se li permetria produir tot el pa que volgués, amb la 

condició de no vendre’n ni una engruna a persones seglars; la ciutat ja es faria 

càrrec de tot el seu romanent166. Aviat es degué fer palès que tal proposta 

podia abocar a una gestió d’excedents molt complexa, per la qual cosa el 

municipi endurí les seves condicions per partida doble167 —sentir l’escalf del rei 

en persona, encara que llunyà, li devia donar certa seguretat168. En definitiva, 

                                                 
164. Ibidem, fol. 45r: "[Que el pastisser] hagués de ser sempre persona súbdita y no exempta de 
la jurisdictió real, y que en particular se apunte que lo pastisser de la canonge ni puga pastar 
més de dites dos corteres ni vendre ni fer vendre ninguna manera de pa sots pena de vint-y-
sinch lliures per cada vegada".  
165. Ibidem, fol. 45r: "Ítem se adverteix que, si acàs [els oponents] movien lo tracte fet entre la 
ciutat de Barcelona y lo capítol d'ella acerca del pa, no és convenient, perquè lo capítol de 
Barcelona, a més de las portions, dóna certes almoynas que no s'eran limitades". 
166. Aprenem aquestes passes intermitges de la negociació a través d’una carta molt llarga de 
31.X.1626 a Francesc de Cruquella —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10—: “Se resolgué 
per dita ciutat que, per no entrar a concordar a número de corteras, de què dit capítol pugués 
pastar tots los forments serian necessaris per ditas portions sens specificar número cert, ab 
pacte que dit llur pastisser no·n pogués vendre ningun gènero de pa, que era cosa molt posada 
en rahó y era llavar la negociatió y marcadaria que dit capítol fa en preiudici molt gran dels 
drets de dita ciutat, y no aparagué bé a dit capítol, vehent que·ls llavavan la dita negociatió y 
mercadaria”. 
167. Ibidem, carta de 21.VI.1625 a Joaquim Margarit. Els jurats li explicarien que acabaven 
d’acordar amb l’adjunció de la botiga restringir doblement i de forma indirecta el volum de pa 
que el flequer concertat amb el capítol hauria de poder produir en cas que la concòrdia tirés 
endavant sense que s’hi fixés un nombre determinat de quarteres de blat a pastar: el 
compromís municipal d’adquirir el volum de pa sobrant de la canonja exigiria que aquest no 
excedís les vint lliures de pa blanc i vint de pa ros; per acabar-ho d’adobar, el tal excedent es 
pagaria amb blat i no pas amb diners. 
168. Ibidem, carta de 15.VI.1625 a Pere Joan Albert, contacte del municipi a Roma. Li enviaven 
una nova carta que el rei havia escrit al seu ambaixador alertant-lo dels inconvenients que 
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cada avenç de la negociació anava seguit d’un retrocés. I als jurats se’ls anava 

esgotant la paciència169 —ells no es sentien gens responsables de què les 

converses s’estiguessin dilatant, només ho imputaven a què els canonges no 

volien deixar de lucrar-se amb el mercadeig de pa170. Finalment, a mitjan juliol 

es constatà el fracàs de la via concordada. Els edils no ho patiren com una 

contrarietat, ben al contrari171. Altrament, se’ls refermà la convicció que la 

solució del conflicte del pastim passava exclusivament per una intervenció 

decidida de l’aparell regi contra el capítol; no cal dir que aquest gest d’autoritat 

fou sol·licitat —una vegada més— al propi Felip III (IV) amb gran celeritat, el 21 

de juliol172. Els canonges, per la seva banda, també mogueren fils polítics amb 

el virrei i a la cort173. 

 

El rei reaccionaria de la manera desitjada pel municipi174, però les seves ordres 

severes toparien, una vegada més, amb la flegma i la tebior de l’aparell 

virregnal a Catalunya175: el Reial Consell demanaria tornar a ser informat pels 

                                                                                                                                               
succeirien si el Papa accedia a revocar unilateralment la concòrdia de 1372 a instàncies del 
capítol provincial de l’església Tarraconense. El mateix 15.VI els jurats escrivien a Joaquim 
Margarit perquè fes lliurar certificadament una altra carta, suposem de contingut anàleg, a 
l’arquebisbe de Tarragona. 
169. Ibidem, en dues cartes de 7.VII.1625 a Joaquim Margarit i al síndic Bartomeu Ripoll 
s’evidenciava aquesta impaciència dels dirigents ciutadans i el seu desig d’acabar 
definitivament amb les vacil·lacions dels contraris: “[Nos] marevallam que tant se juga a las 
llargas”; “[la nostra resolució és que] de prompte se n’isque y que·s veya si·s concordarà o no·s 
concordarà, y que no·s vaja dilatant lo negoci”. No eren pas laments inèdits, una lletra al mateix 
Margarit de 15.VI.1625 —ibidem— ja es queixava que “vayhem lo quant se allarga per part del 
capítol est negoci, que entenem no volan sinó posar terra al mig y fer-ho immortal”. 
170. Ja hem llegit aquesta acusació en la carta a Francesc de Cruquella de 31.X.1626 cit.; 
també apareix, per exemple, en una de 21.VII.1625 al mateix agent de confiança a Madrid, 
ibidem.  
171. Ibidem, carta de 14.VII.1625 a Joaquim Margarit: “Havem rebut particular contento ab la de 
vostra mercè de la mercè nos ha feta en estar soltada la paraula de la concòrdia del capítol, 
que certas ho desijàvem en extrem per vèurer quant se tirava a la llarga lo negossi, y així 
regratiam a vostra mercè exa mercè”. 
172. AMGI, XV.2.1.6.11 cit., fol. 104v-105r.  
173. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 21.VII.1625 on Francesc de Cruquella era 
advertit que el capítol buscava la intercessió del duc de Cardona perquè escrigués a Madrid; 
fins i tot es pensava en enviar un canonge a la cort. 
174. A través d’AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 18.VIII.1625 a Bartomeu Ripoll 
i a Joaquim Margarit, ens assabentem que a Girona s’acabava de rebre un plec provinent de 
l’agent Francesc de Cruquella, dins del qual hi havia almenys una lletra de Felip III (IV) 
destinada al virrei sobre l’afer del pastim; podem sospitar que no anava acompanyada de cap 
missiva per als edils, arran del silenci de M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona 
cit., vol. III, p. 1309. 
175. Traiem aquestes expressions literalment de la carta ja citada de 31.X.1626 dels jurats a 
Francesc de Cruquella —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10—, molt il·lustrativa de la 
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advocats i pel procurador de Girona, una petició que seria interpretada com una 

tàctica dilatòria —si se’ns permet, com una broma de mal gust176. A mitjan 

setembre el capítol, en un acte d’aparent distensió, s’adreçaria als edils fent-los 

notar l’error d’apreciació que estaven cometent de forma perllongada en pensar 

que la causa instada a Roma atemptava contra l’objecte precís sobre el qual el 

canceller havia dictat sa resolució de març de 1624177; en tot cas, els oferiria ad 

maiorem cauthelam una renúncia a la part de tal plet que consideressin 

il·legítima, en una mostra d’acatament a la concòrdia de 1372 que havia fet 

córrer tanta tinta178. Aquesta proposta no fou acceptada pel municipi, ni tampoc 

refusada. El perquè és molt senzill: el mes d’octubre a Girona pujà 

sobtadament de to un conflicte sobre una paret que els jesuïtes havien aixecat 

l’any abans al fons del seu solar, per la qual els veïns del convent de Sant 

Domènec es consideraven molt perjudicats179. Les querelles arran de la tal 

paret acapararen l’atenció de les institucions i eclipsaren de forma momentània 

el dossier del pastim180. La represa d’eventuals negociacions sobre aquest es 

postposava així, de forma natural, a després de Nadal —a menys que el regent 

Salvador Fontanet, que era esperat a Catalunya per presentar el projecte de la 

                                                                                                                                               
percepció que la ciutat de Girona tenia de com el Reial Consell de Catalunya s’havia conduït 
sistemàticament en l’afer de la fleca, més en concret amb la seva negativa a decretar 
l’ocupació de les temporalitats canonicals: “Ho han pres ab molta fleuma y posant terra al mig 
per no haver-hi de venir, estant molt tíbios”. 
176. Ibidem, cartes de 25.VIII.1625 a Bartomeu Ripoll i a Joaquim Margarit i cartes al mateix 
Margarit de 15.IX —[Veiem] lo quant iugan a las llargas exos senyors (i. e. del Reial Consell) y 
quant van variant, que entenem volrrian fer-[h]o inmortal”— i de 20.IX.1625 —“Nos maravallam 
de tants rodeos que van sercant exos senyors”. 
177. Als capitulars, de llenguatge més subtil i afinat, versats en distincions i subdistincions 
escolàstiques, no els faltava pas raó. Els edils municipals havien promogut —interessadament, 
esperem— la identificació dels objectes d’ambdues causes. N’és un testimoni molt eloqüent llur 
testament de l’any 1625 —AMGI, I.1.3.1.1 cit.: “Los plets que aporta esta ciutat en la Real 
Audiència de Catalunya és de gran convenièntia fer-los sol·licitar y passar avant, y són los 
següents: Primo, lo que·s demana per cartas de sa magestat per al virey de Catalunya al 
capítol de la Seu d’esta ciutat que revoque o renuntïe a una causa que ha introduïda en Roma 
contra dita ciutat en emulatió de una sentèntia del canceller de Catalunya de una causa de 
contentió sobre lo poder vendre pa lo pastisser de dit capítol”.  
178. AHG, Notaries de Girona, GI-6/759, s. fol. (19.IX.1625).  
179. Donem unes notes sobre aquest cas al subcapítol IV.11.2. 
180. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10 —amb les cartes a partir de 13.X.1625—, il·lustra 
meridianament aquesta reorientació de les preocupacions municipals. Hi llegim, entre d’altres 
coses, com es practicà la detenció d’un jurista i un impressor que havien escrit i editat un 
opuscle blasmatori contra els frares predicadors. 
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“Unión de Armas”181, proposés una solució alternativa. Tan bon punt arribés a 

Barcelona, li farien la cort tant jurats com canonges de la seva ciutat natal182.  

 

IV.5.3.2. Les sessions de Corts de 1626, un bon moment per demanar al rei 

que posés ordre a la qüestió?   

 

La visita de Felip III (IV) al Principat el 1626 per celebrar Corts als catalans 

podia ser una ocasió idònia perquè es desencallés el conflictiu dossier que ens 

ocupa183. La ciutat de Girona veié com l’assemblea se li tirava al damunt sense 

haver preparat una proposta de regulació de l’activitat del capítol catedralici en 

matèria d’aprovisionament de queviures bàsics. A fe que era un àmbit que li 

havia reportat nombrosos maldecaps els anys precedents i que prometia seguir 

donant guerra. Els dirigents municipals únicament tenien clares dues coses: a) 

anhelaven —il·lusòriament— que se li revoqués a la Seu el privilegi obtingut a 

la Cort General del 1599 —segons ells subreptíciament184—; b) volien 

aconseguir de Felip III (IV), per la via de gràcia, l’actuació ferma que mai 

s’havia executat en contra de la citació dirigida a la ciutat per pledejar davant la 

cúria romana. Vegem amb quines paraules comunicaven aquests objectius als 

seus delegats:  
 

“Ítem, supplicar a sa magestat que revoque lo beneplàcit del privilegi concedit al capítol de 

la Seu de Gerona de què lo seu pastisser ni carnisser no puguen ésser penyorats venent 

                                                 
181. Ho referim a l’apartat IV.8.2.1. 
182. ACG, CR, lligall dels s. XVII-XVIII, vol. 1601-30, Carta de 30.XI.1625 de l’advocat Benet 
Anglasell al capítol. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 5.I.1626 a Salvador 
Fontanet i a Joaquim Margarit, que respiren la convicció del municipi de no estar demanant a 
l’aparell regi una  preferència sinó un simple acte de justícia: “No·s demana sinó justícia y cosa 
que tant importa a sa magestat y a la quietut y repós de sos vassalls”. 
183. Remetem el lector al capítol IV.8 del present treball per a una visió sobre les sessions de la 
Cort General de Catalunya del 1626; a l’apartat IV.8.3.3 donem un relleu particular als objectius 
que Girona hi perseguia, per via de justícia i per via de gràcia; al IV.8.3.4 una visió dinàmica de 
la tramitació efectiva de tals objectius.  
184. La subrepció viciaria un privilegi que l’aparell regi no podia haver volgut concedir, a base 
d’exercir un arbitri amb ignorància de fets rellevants, tot violentant els límits de les facultats 
naturals del seu govern. A. M. HESPANHA, Las categorías de lo político y de lo jurídico en la 
época moderna, en “Ivs Fvgit“ 3-4 (1996), p. 63-100, esp. p. 74. 
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pa o carns a llaychs, lo qual és dat en Barcelona a XIII juliol MDLXXXXVIIII, attès que no 

serveyx sinó per defraudar les imposicions de la ciutat.”185 

 

“Ítem, representar a sa magestat la citació que ha obtinguda lo reverent capítol de la Seu 

de Gerona de la Cort Romana contra esta ciutat y lo gran prejudici que ha causat y causa 

a la observància de la concòrdia de la senyora dona Eleonor ab lo cardenal de Comenya y 

a la jurisdictió real, y la mala conseqüèntia que resultarà si no s'[h]i dóna de prompte 

remey, refferint-li las cartas que ja sa magestat és estat servit d'escriure per est effecte y 

las diligèncias que dita ciutat ha fetas sens haver-se alcansat remey, y la poca esperansa 

que·s té de alcansar-se si no s'[h]i posa remey per sa magestat, y axí supplicar a sa 

magestat que [h]y provehesca, que a més que serà conservació de la jurisdictió real, serà 

scusar los vassalls dels gastos y oppressions que se’ls fan y han fet altres persones 

particulars després ensà obtenints semblants citacions, fent presentar aquellas per nottari 

ecclesiàstich o per altres exemps de la jurisdictió real y ab testimonis ecclesiàstichs y 

exemps de dita jurisdictió real.”186 

 

Quan, després de no poques vicissituds, es donà el tret de sortida a la reunió 

del rei amb els estaments catalans, els jurats i la dotzena que els assessorava 

s’adonaren que potser els estava faltant ambició si realment desitjaven posar a 

ratlla els establiments alimentaris concertats amb el capítol. Per què no intentar 

regular-los els paràmetres de producció dins d’un marc estricte sancionat pel 

monarca en persona? La idea se’ls acudia tard i els faltaven dades per 

concretar-la. Resolgueren aprofitar l’avinentesa que tenien uns síndics 

qualificats a Barcelona per demanar-los que inquirissin en quin estat exacte es 

trobaven les relacions entre la ciutat i els canonges de la Seu de Barcelona en 

matèria d’aprovisionament de queviures. Miquel Vives i Joan Clapés 

executaren la missió informadora que tenien encomanada amb Pere Pau 

Pastor, el secretari del municipi barceloní187, el qual els avançà alguns números 

i es comprometé a precisar-los després d’entrevistar-se amb Esteve Gilabert 

                                                 
185. AMGI, Capítols de cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [78]r, apartat n. 21 del llistat 
d’instruccions de gràcia que s’enviaren el 6.IV.1626 als síndics gironins desplaçats a Corts. El 
mateix encàrrec ja figurava en el memorial tramès dos mesos abans, el 16.II, als síndics que 
havien acudit a la primera convocatòria —finalment fallida— de la reunió amb el rei, ibidem, fol. 
[32]r. 
186. Ibidem, fol. [77]v, apartat 18è del memorial enviat el 6.IV.1626; la mateixa instrucció 
apareixia al llistat de peticions de gràcia del 16.II, fol. [31]v-[32]r. 
187. A les Corts de 1626 Pastor exercia com a notari del braç reial. Aquesta circumstància sens 
dubte facilità el contacte i la consulta dels síndics gironins.   
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Bruniquer, qui devia estar-ne més al corrent. De les impressions referides a 

partir de Pastor, els jurats gironins no podien quedar-ne massa satisfets; grosso 

modo el missatge era que el capítol de la capital tenia marcades unes quotes 

rígides de sacrifici d’animals —quinze moltons diaris—, de fabricació de pa, 

d’entrada de vi a la ciutat, etc., però a la pràctica les superava totes sense que 

els consellers barcelonins se’n queixessin188. Es tractava d’una imatge massa 

idíl·lica per ser real i que, per acabar-ho d’adobar, resultava més beneficiosa a 

les pretensions de la canonja que al municipi. No era en absolut recomanable 

importar-la —amb els reajustaments oportuns— a Girona. Això no obstant, la 

qüestió no quedaria en punt mort.  

 

Seria l’altre gran agent implicat en la controvèrsia, el capítol gironí, qui es 

mobilitzaria a favor del seu pastim. Al seu representant, l’ardiaca major Bernat 

de Cardona189, li caldria defensar amb les dents la parcel·la de jurisdicció 

arrabassada als dirigents municipals vint-i-set anys abans. És més, entre 

sessió i sessió del braç eclesiàstic hauria d’intentar arrodonir-la amb un privilegi 

més ampli que reconegués als titulars de la Seu la facultat de produir unes 

bones dosis de pa:   

 

                                                 
188. AMGI, Capítols de cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [81]r, carta de 9.IV.1626 dels 
síndics Miquel Vives i Joan Clapés als edils gironins: “Asercha del que·ns manen veyam esta 
ciutat com se aporta en les coses del capítol, havem acudit a casa de mossèn Pastor, secretari 
de la ciutat, que com sia notari del bras nos permetíem d’ell nos diria lo que [h]y sabia, y [el] 
que·ns [h]a dit és de què lo capítol, quant a carns, pot tallar fins a quinsa moltons cada·l dia, y 
que·n tallan los que volen, y exos poden vendre a ecclesiàstichs, y axí matex en lo de pastar 
pasten lo que volen, y en lo del vi tanbé tenen entrada de tant vi com han menester, ab tot per 
més sertesa diu [h]o parlarà ab mossèn Burniquer, notari, qui n’està molt al cap, y que per d’esí 
a disapte nos dirà ab pontualitat lo qu·és.”  
189. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona cit., p. 121, subratlla de Bernat de 
Cardona els anys —1620, 1621, 1627, 1633 o 1656— en què, com a ardiaca major, exerciria la 
jurisdicció al bisbat per estar-ne vacant la seu. J. BUSQUETS, Població i societat a la Girona 
del segle XVII. El testimoni de Jeroni de Real, en “Estudi General” 2 (1982), p. 85-106, esp. p. 
87, el posiciona com a primera personalitat de condició eclesiàstica en quant a pes relatiu a la 
vida de la Girona del segle XVII. Entre 1656 i 1658, com a bisbe de la diòcesi, protagonitzaria 
sorollosos enfrontaments amb el capítol canonical al qual havia pertangut i cultivaria l’enemistat 
amb els jurats fins a la seva mort —literalment. La narració del present capítol contribuirà a 
reforçar-ne la imatge d’home tant hàbil com problemàtic.  
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"Ítem, procurarà que sa magestat nos done privilegi de poder pastar una bona summa de 

quarteras y que no puguen penyorar als qui compraran del pasticer de[l] capítol perquè axí 

se llevarà gran ocasió de inquietuts entre lo capítol y la ciutat."190 

 

Bernat de Cardona no perdria el temps i exerciria una eficaç diplomàcia amb 

destacats ministres regis. No sols això, també compliria diligentment la seva 

missió de filtratge en el si de la comissió dels constitucioners —la comissió 

interestamental encarregada de proposar textos normatius als tres braços. 

Tanta diligència, afectaria els objectius de la ciutat de Girona? Indubtablement. 

Suara hem vist que els síndics d’aquesta tenien com a prioritat, com a fixació 

gairebé —inajornable191—, la consecució d’una mercè que desactivés la citació 

al municipi per litigar davant la cúria romana. Tant els jurats i els adjunts de 

Corts, des de Girona, com els síndics Miquel Vives i Joan Clapés, juntament 

amb Joan Pere Fontanella, des de Barcelona, hi havien consagrat valuosos 

esforços. Tanmateix, ho havien fet per una via diferent a la inicialment prevista. 

L'advocat olotí havia aconsellat que la petició no es vehiculés com una mesura 

de gràcia sinó per via de justícia, és a dir, com un text legislatiu general que 

prohibiria que els municipis catalans fossin citats o forçats a pledejar al tribunal 

rotal romà192. Un cop acceptada la proposta193, Fontanella en persona havia 

redactat el projecte de constitució —devers el vint-i-tants d'abril— i l’havia 

mostrat als síndics de la ciutat. I probablement també fou el nostre hàbil 

                                                 
190. En aquest punt fem una petita trampa perquè introduïm un fragment de les instruccions que 
el capítol catedralici gironí envià el 15.IV.1632 —per tant, en la represa de les Corts— al seu 
síndic Bernat de Cardona, ACG, CT (1629-1641), s. fol. Al volum homònim per als anys 1599-
1628 no es conserva l'escrit equivalent de l'any 1626, però podem estar certs, arran 
d’experiències comparades, que existí i que devia contenir una petició idèntica o molt similar. 
191. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [100]v, carta de 21.IV.1626 
dels jurats als síndics: “En parthicular, lo de la citació de Roma feta per part de est capítol 
contra de nostres predecessors tindran sobre los ulls en què·s revoque, perquè, si <h>ara en 
estas Corts no·s fa, may se faria”. 
192. Ibidem, fol. [107]v, carta de 23.IV.1626 dels síndics Miquel Vives i Joan Clapés als jurats 
gironins: “Lo de la ciutat de Roma [h]a aparagut a misser Fontanella no se havia<n> de 
demanar per privilegi, per quant diu sa magestat no [h]u pot concedir, sinó que [h]u demanen 
per via de constitutió, que ell diu no[s] la<s> <h>ordanarà de la manera ha de estar, vostres 
mercès vejan lo que havem de fer.” 
193. Els jurats i la dotzena de Corts de Girona, més que acceptar la proposta fontanelliana, 
donarien llibertat als síndics sobre els mitjans a emprar per tal que s’obtingués l’efecte desitjat, 
ibidem, fol. [108]r, carta de 27.IV.1626 dels jurats: “Quant en lo de la citació de Roma, ja vehem 
nosaltres que no·s pot demanar per via de privilegi, sinó que ha de ésser per via de constitutió, 
o, altrament, de la millor manera que aparega convenir, y així, sols reste ben assentat dit 
negossi, procuraran ab tota diligènsia se fassa.” 
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estratega qui s’havia adonat que calia buscar una tercera persona, 

aparentment neutra, per sotmetre el dit projecte al judici dels referits 

constitucioners. La gestió havia estat confiada al noble Miquel de Rocabertí. 

L’artimanya, però, no donà el resultat esperat. Bernat de Cardona resultà difícil 

d’enganyar amb uns mitjans tan poc sofisticats:  
 

“Per la cittació de Roma ne férem fer una constitutió, que la féu misser Fontanella, y per 

no amostrar-nos-[h]y nosaltres lo senyor Bas la aportà a don Miquel de Rochabertí, per a 

què, com <h>a altres dels [h]abil·litadors, diem constitutionés, fes que la firmassen los 

demés, y com lo senyor ardiacha mayor sie <h>u d’ells constitutionés, no [h]y [h]a hagut 

remey, y no per axò desconfiam de veure si demà porem, per via de pensament, porem 

(sic) fer-la vottar al bras real, <h>aprés fer-la reportar als altres brassos, y és cert de què 

lo bras ecclesiàstich hi tirarà lo resto en què no·s fassa.”194  

 

El regent del Consell Suprem de la Corona d’Aragó Salvador Fontanet, potser 

s’ensumava que si el capítol encadenava gestions exitoses es complicaria 

encara més la ja prou delicada situació entre les institucions senyeres de la 

ciutat de l’Onyar. Versemblantment la seva condició de gironí el mogué a 

liderar un exercici de responsabilitat, consistent en donar un nou impuls al 

projecte de concòrdia fracassat la tardor precedent. Fontanet demanà tant a 

Bernat de Cardona com a Miquel Vives i a Joan Clapés que sol·licitessin als 

seus respectius principals la designació de persones per cloure el conveni en 

qüestió195. Quan complien amb aquest tràmit, els síndics de la ciutat suggeriren 

als jurats que intentessin fer incloure en el dossier negociador la conveniència 

de què els aniversaris de la Seu venguessin al municipi els molins riberencs del 

                                                 
194. Ibidem, fol. [116]v, carta de 30.IV.1626 dels síndics gironins als seus principals. Aquests 
darrers mantindrien —en va— un bri d’esperança, com s’aprecia en llur carta de 4.V.1626, 
ibidem, fol. [117]r: “Si per chas (i. e. cas) se <h>era feta la constitutió que vostres mercès 
scriuen per lo negossi de la citació de Roma, nos ne avisaran encontinent, perquè tenim ex 
negossi sobre los ulls y desijaríam se assentàs ab bona forma, per ser interès no sols de 
nosaltres però encara de tot lo dit Principat”. 
195. Ibidem, fol. [109]v i [113]r, carta de 26.IV.1626 dels síndics Vives i Clapés als jurats 
gironins: “Lo senyor ardiacha mayor, sýndich de aqueix capítol, instava privilegi asercha del 
pastim, y, com haia vingut a notícia del regent don Salvador Fontanet, se és volgut interposar 
per a què·s daxàs aquex camí, que no obraria sinó més qüestions, <h>i·s caminés per lo de 
concòrdia, y axí, obtinguda de dit ardiacha la paraula, nos <h>anvià a serchar <h>i·ns pragà 
scriguéssem a vostres magnificències fossen servits de escoltar tracta y fer comició así a las 
personas aparaxaran més convenients, axí per àrbitres com [per] tarçer, vostres magnificències 
miren lo que més convinga...”. 
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rec Monar que havien comprat a Jeroni Ferrer Moragues l’any 1614196. Posats 

a afrontar noves converses, més valia que no hi faltés cap dels elements en 

discòrdia. 

 

Pel que sembla, als jurats i als adjunts de la botiga de Girona els sorprengué 

mig agradablement l’oferta de mediació del regent Fontanet. Apreciaren i 

agrairen les seves bones intencions, tot i que haurien preferit que ajudés la 

ciutat amb la tramitació d’uns bons privilegis que restringissin les llibertats que 

els canonges s’havien anat prenent des de massa temps enrera. En la resposta 

a la petició de designar un negociador foren poc originals: s’inclinaren una 

vegada més per Joaquim Margarit de Reguer197. El patrici ho tindria 

relativament bé: als tractes que ja havia intentat mesos abans —que, tot s’ha 

de dir, induïen a confusió, puix n’hi havia diferents versions—, simplement hi 

hauria d’afegir l’interès dels seus comitents pels molins de Santa Eugènia —de 

moment sense directrius precises198.  

 

La idea dels edils era que l’acord s’havia de buscar amb la màxima urgència, 

abans no es cloguessin les Corts. Així, si un cas no s’assolia un pacte, 

quedaria marge temporal per recórrer a un expedient subsidiari de mans del 

rei199. Però, a principis de maig, Felip III (IV) provocà, amb la seva partença 

                                                 
196. Continuació de la carta transcrita en la nota precedent: “...y si aparexia bé se tractàs 
juntament fessan venda dels molins de Santa Eugènia, que·ns apar són de convenièntia a la 
ciutat, que quisà lo desitjar assentar una cosa seria se acomodàs la altre, y estarian fora de 
moltas differèncias y enquantras.”  
197. Ibidem, fol. [113]v, carta de 29.IV.1626 dels jurats gironins a Miquel Vives i Joan Clapés: 
“Haguérem rebut particular contento que lo de la citació de Roma se fos assentat <h>ara, 
durant estas Corts, perquè si passe esta occasió sens assentar-se restarem ab los matexos 
traballs y confusió que antes, però puix lo senyor regent Fontanet nos fa tanta merçè de ésser-
se volgut interposar en est negossi per a què·s concordàs, ha aparagut a la adjunctió de la 
botiga, a qui estan comesos estos negossis, com vostres mercès saben, que sols per dar gust 
y contento a dit senyor regent se tracte la concòrdia, per (sic: que) esta ciutat la escoltarà”. 
AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, una altra carta també de 29.IV.1626 a Joaquim 
Margarit, a partir d’idèntic plantejament, formalitzava l’encàrrec al notable gironí. Subratllem el 
fet de què els edils accedien a negociar “per dar gust y contento a dit senyor regent, an al qual 
desijam molt a las veras servir”.  
198. Ibidem , carta de 11.V.1626 a Joaquim Margarit. En deduïm que com a mínim s’havien fet 
quatre esborranys diferents de concòrdies al llarg de les negociacions del 1625. Si el comissari 
nomenat per la ciutat no en tenia un exemplar de cadascuna, caldria posar-hi remei.  
199. Vegeu la carta de 29.IV.1626 a Margarit cit.: “Folgaríam que ab prestesa se tractàs y 
resolgués [l’intent de pacte] antes que las Corts no se acabassen perquè, si no·s podia 
concordar, s’[h]i pogués posar lo remey convenient antes que·s finissen ditas Corts”. 
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altiva, una paralització dels treballs en curs de la reunió política. En quant al 

tema del pastim canonical gironí, la via pragmàtica s’imposà, les negociacions 

prosseguiren200. No pas fàcilment, cal dir-ho. A Margarit li costà posar fil a 

l’agulla en qüestions de moles o en quotes de gra pel rebuig categòric de 

Bernat de Cardona a entrevistar-se amb ell201. Unes incompatibilitats personals 

arruïnarien una nova oportunitat per a la concòrdia entre dues institucions que, 

quan era necessari, sabien bé prou remar per una causa comuna202? No 

exclusivament203. En part, l’ocasió se n’aniria a l’aigua per un tema de 

desconfiança. I és que la tardor del mateix 1626, els canonges es traurien de la 

màniga un paperot pretesament signat pel rei, però sense cap de les 

preceptives rúbriques dels seus consellers —d’una legitimitat més que dubtosa, 

per tant204—, amb el qual s’ordenava “Parece que se remita a los señores 

obispo de Barcelona y doctor Joseph Ferrer que los concuerden”; id est, que 

s’abandonés la via de la concòrdia i s’optés per la del compromís —una solució 

imposada per les autoritats— per posar terme a les diferències entre les 

principals institucions de la ciutat de Girona. Amb l’inconvenient que les 

autoritats serien el virrei i el magistrat de l’Audiència Josep Ferrer, l’un i l’altre 

considerats —al rei se li diria ben clarament— afectes als interessos del capítol 

de la Seu205. El municipi es mostraria disposat a encaixar l’expedient del 

compromís i la figura del lloctinent general com a un dels compromissaris, però 

només si l’altre era Salvador Fontanet206. 

                                                 
200. AMGI, Capítols de cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [118]r, una carta de 2.V.1626 
dels síndics Vives i Clapés palesa que qualsevulla predicció al respecte hauria estat temerària: 
“Per lo negossi de la concòrdia del pastim que scriguérem, havem parlat ab lo senyor regent 
Fontanet, ha·ns respost que si estes cosas donaven lloch se tractaria.”  
201. Ibidem, fol. [124]v, carta dels delegats gironins del 12.V.1626: “Fins vuy que lo senyor 
ardiacha mayor no ha volgut entendra ab la concòrdia del pastim per haver vostras 
magnificèncias feta comissió al senyor don Joachim, lo qual demà nos ha dit se vol veura ab lo 
senyor regent Fontanet y tractar d’esta matèria. Si acàs se posa en tracta avisarem”. 
202. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, el 15.VI.1626 s’instruïa Joaquim Margarit perquè 
anés a trobar el cardenal Barbarino, nebot i llegat ad latere del Papa, i li insistís sobre l’ofici 
particular que Girona perseguia impetrar des de temps enrera per al seu patró Sant Narcís. A 
tal efecte, Margarit seria convidat a actuar de bracet del cabiscol de la Seu Francesc Aimeric, 
comissionat pel capítol a Barcelona al mateix efecte.  
203. Ibidem, una carta de 17.VIII.1626 a Joaquim Margarit permet deduir que la poca sintonia 
entre ell i Bernat de Cardona no havia arruïnat cap negociació.  
204. Vegeu ibidem una carta de 5.X.1626 dels edils a un destinatari desconegut, al qual 
demanaven dades fidedignes sobre el pretès decret regi. 
205. Ibidem, cartes de 31.X.1626 a Felip III (IV) i a Francesc de Cruquella. 
206. Ibidem, carta de 28.IX.1626 a Joaquim Margarit. 
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IV.5.3.3. Altres intents de concòrdia als anys 1627-1628, l’efímera coincidència 

quinquennal sobre les rendes de l’almoina del pa de la Seu, reproducció i 

ampliació dels plets a finals de la dècada de 1630… Una història sense fi? 

 

Ens abelliria poder cloure aquest apartat i el capítol sencer amb una decisió 

jurisdiccional, una transacció o una renúncia al conflicte per part de la ciutat o 

per part del capítol, però no ens és possible. I és que mentre Fontanella 

continuà exercint com a advocat de Girona, els conflictes entre aquestes 

institucions, tant sobre la producció de pa com en relació a altres matèries 

alimentàries i/o relacionades, foren recurrents i es resolgueren només amb 

acords provisionals que trontollarien amb una gran facilitat. A finals de juliol de 

1627, per exemple, després d’un hivern i una primavera de vacil·lacions207, els 

dirigents municipals i els canonges intentaren, mitjançant uns comissaris 

especials, arribar a una solució global negociada que abarqués no sols el litigi 

del pastim sinó també les dues altres matèries que els mantenien enfrontats —

els molins que els aniversaris presbiterials de la Seu posseïen a Santa Eugènia 

des del 1614, sobre els quals el municipi tenia els ulls posats, i el destí de les 

rendes històricament destinades a l’almoina del pa de cortó208. El més meritori 

d'aquesta iniciativa és que s'endegà sense pressions externes i avançà només 

de la mà de prohoms gironins209. El mes de maig de 1628 semblava que els 

                                                 
207. Les podem resseguir a través d’AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 22.II, 1.III 
i 12 i 26.IV.1627 a Francesc de Cruquella, cartes de 22.II, 1 i 8.III i 2 i 12.IV.1627 a Margarit o 
de 1.III.1627 al regent Salvador Fontanet. La tònica general era que el municipi esperava: a) 
rebre la resolució del Consell Suprem de la Corona d’Aragó que suposadament instava el 
capítol de la Seu a retirar la causa instada a Roma abans de negociar res; b) veure substituït el 
magistrat suspecte Josep Ferrer per Salvador Fontanet en la preparació de qualsevulla 
concòrdia.  
208. AMGI, MAM 230, fol. 63 i s., acta del Consell General de 27.VII.1627: "Com algunas 
personas zelants lo bé públich d'esta ciutat nos hayen representat lo quant ere convenient que 
se atallassen i·s concertassen las difarèntias que són entre dita ciutat y lo reverent capítol de la 
Seu de aquella (...) y vahent que era cosa convanient per totas les parts evitar plets y 
qüestions...". Els jurats presentaven a l’assemblea les gestions que havien fet conjuntament 
amb la comissió o setena del nou redreç, li referien l’existència de contactes amb la part 
contrària a través de comissaris i demanaven que la tal comissió de set persones centralitzés i 
monopolitzés les gestions. Així s’agilitzaria tot, puix no caldria convocar ni consultar les 
diferents comissions o adjuncions especialitzades fins aleshores competents —la de la botiga 
dels forments, en relació al dossier del pastim, la dels molins, i la de quatre persones instituïda 
ad hoc pel tema del pa de cortó. El Consell General beneí la proposta. 
209. M. JIMÉNEZ, L’església catalana sota la monarquia dels Borbons cit., p. 468, hi veu al 
darrera només la mà dels homes de la Seu, que “van reeixir a engrescar l’ajuntament i el 
bisbe”.  
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negociadors eclesiàstics i seculars estaven a prop d’assolir alguns acords210. A 

la pràctica només afectarien les rendes del pa de cortó, com s’aprecia en un 

plec de resolucions de 21 de novembre de 1628211, que materialitzaria, en certa 

manera, les línies mestres apuntades el gener del 1625. Potser finalment 

s’havia optat per l’estratègia de resoldre els contenciosos progressivament, 

d’un en un? O havia estat més determinant l’impuls del bisbe García-Gil 

Manrique212 en endegar una visita —un procés fiscalitzador213— de la dita 

almoina del pa de cortó?  

 

En el mencionat plec de resolucions, tot hi apareixia calculat amb minuciositat, 

començant per la clàusula inicial de reconeixement mutu de les parts 

negociadores. A) En tal clàusula es tenia cura de palesar: a) la legitimitat 

històrica de la pabordia de l’almoina del pa de la Seu en la gestió de les rendes 

del benefici instituït sots invocació de Santa Anastàsia a partir d’una donació 

d’Arnau d’Escala feta el 1228, acceptada pel bisbe Guillem de Cabanellas el 

1232, reverdida per un testament de d’Escala de 1237 i progressivament 

incrementada per altres homes que havien volgut veure salvada llur ànima214; 

                                                 
210. AMGI, MAM 231, fol. 42r-44r, acta del Consell General de 28.V.1628. En el segon punt de 
la proposició preparada pels jurats s'hi deia que els comissaris elegits mesos abans per “atallar 
y concordar les diffarèntias eren entre dita ciutat y lo molt il·lustre capítol de la Seu" havien 
lliurat una proposta sobre els tres punts a debat. La sotmetien a coneixement de l'assemblea 
"antes de minutar-se los actes" —en definitiva, la redacció dels instruments de la concòrdia era 
imminent. 
211. AHG, Notaries de Girona, GI-6/760, s. fol. Tal document seria copiat al tercer gran cartoral 
del municipi, A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702), Lleida, 
Ajuntament de Girona, Fundació Noguera i Caixa de Girona, 2007, p. 163-171. El testament 
dels jurats de 1633 ens informa que la còpia no es faria precisament amb celeritat —AMGI, 
I.1.3.2.1. 
212. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona cit., p. 120, situa cronològicament el 
seu govern de la diòcesi entre 1627 i 1633. Ulteriorment García-Gil Manrique seria bisbe de 
Barcelona i, en la difícil conjuntura estival de 1640, virrei interí de Catalunya. 
213. És a partir de documentació generada per mecanismes fiscalitzadors com la visita 
apostòlica a la catedral barcelonina de 1661-62 que P. FATJÓ ha pogut oferir pàgines com La 
beneficencia eclesiástica en la Barcelona del XVII: la Pía Almoina. 1655-1669, en “Estudis” 12 
(1985-86), p. 71-96. 
214. J. MARQUÈS, La Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona, en “RdG” 81 (1977), p. 325-331; 
id. aut., La Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona (II), en “RdG” 82 (1978), p. 13-21; id. aut., 
La Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona (III), en “RdG” 88 (1979), p. 163-173. J. M. 
MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona cit., p. 78-79. R. LLUCH, L’Almoina del Pa de 
la seu de Girona, segles XIII-XVIII, dins de X. ALBERCH i J. BURCH (coord.), “Història del 
Gironès”, Girona, Diputació de Girona, 2002, p. 372-376. Aquest i altres estudis parcials de 
l’autora anticipaven conclusions de la seva tesi doctoral, Els remences de l’Almoina del Pa de 
la Seu de Girona (segles XIV i XV), UdG, 2003. Uns remences que, com ha demostrat P. 
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b) la legitimitat jurídico-pública dels jurats com a “pares de la república” i, per 

tant, curadors dels destinataris i beneficiaris tradicionals de l’almoina. B) Acte 

seguit, es constataven tres factors negatius en el format vigent de distribució 

del pa de cortó: a) el profit excessiu dels nombrosos intermediaris del procés de 

producció i distribució, en detriment del producte finalment repartit; b) la cultura 

assistencialista abusiva que havia anat generant i estenent el repartiment de la 

caritat, en detriment d’un model que avui anomenaríem d’economia productiva; 

c) els desordres en tal repartiment i el malbaratament del pa que en resultava, 

sovint destinat al bestiar215. C) La reforma o redreçament passaria —sense 

perjudicar en res el patrimoni ni els ingressos de l’administrador de la pabordia 

de l’almoina del pa de la Seu, com a base innegociable— per: a) l’erecció d’un 

mecanisme de gestió i assignació de recursos paritari del capítol i la ciutat, en 

forma de coadjutors del referit administrador; b) la supressió de la tradicional 

forma de pa de cortó i, d’acord amb el que s’havia estatuït en fundar-se el 

benefici, una diversificació i innovació de les tasques docents i assistencials216: 

es destinarien les rendes de l’almoina a dotar mínimament nou donzelles 

pobres gironines i quatre de foranes que es trobarien servint a la ciutat, a fi que 

poguessin contraure matrimoni; a sufragar la cantoria de la Seu, a través de la 

mensa capitular; a distribuir pa cuit quotidianament als pobres de la presó de 

Girona; a erigir i mantenir sis càtedres dels àmbits filosòfic, teològic, jurídic i 

mèdic a l’Estudi General217; finalment, a subvenir les necessitats de les cases 

més pobres de la ciutat.  

                                                                                                                                               
GIFRE, Servituds i prestacions pageses a l’època moderna. L’exemple del domini de l’Almoina 
del Pa de la seu de Girona (1486-1776), en “Recerques” 30 (1994), p. 8-26, fins i tot després de 
llur elevació generalitzada a la categoria d’homes propis, conservarien, per efecte de la rutina 
dels periòdics capbreus, certes obligacions d’arrel feudal devers la Pia Almoina —reconvertida 
al darrer quart del segle XVIII en Reial Hospici de Girona— fins a l’alba del liberalisme. 
215. Aquests arguments són cosins germans dels “tòpics més reprovats del segle de 
l’utilitarisme” que esgrimirien durant el tercer quart del segle XVIII els interessats en 
desmantellar la Pia Almoina per erigir a Girona el Reial Hospici a què acabem de fer menció, 
en un conflictiu procés que ha resseguit M. JIMÉNEZ, L’església catalana sota la monarquia 
dels Borbons cit., p. 459-484, esp. 463-464. 
216. Al nostre entendre, el programa de reformes era més polièdric i tenia més vocació formativa 
que un simple impuls de “altres obres benèfiques” —R. LLUCH, L’Almoina del Pa de la seu de 
Girona cit., p. 374. 
217. En cas d’haver-se consolidat totes aquestes càtedres i el protagonisme del capítol en la 
selecció de llurs titulars, l’Estudi General gironí visiblement hauria fet una passa significativa 
cap a un model de cotutela municipal-canonical en certa mesura equiparable al de Vic, R. RIAL 
i I. ROVIRÓ, Ordinations per lo regiment de la Universitat Literària de la present ciutat de Vich 

IV.5. Controvèrsies amb el capítol sobre l'elaboració i la venda de pa a seglars



 

El 22 de desembre el capítol de la Seu aprovà les clàusules que acabem de 

veure218, que al final no serien definitives, puix uns mesos més endavant s’hi 

introduirien de forma unilateral —però amb el consentiment del municipi— 

diverses modificacions i concrecions. En quina línia? Versemblantment per 

complir amb les provisions de la visita episcopal a la pabordia de l’almoina del 

pa —en virtut de les quals el beneficiat d’aquesta quedaria exclòs de la gestió 

de les rendes que ens ocupen. El 23 de juliol de 1629 el bisbe rubricaria 

solemnement amb la seva signatura la posada en solfa de la concòrdia, en la 

seva versió revisada219.  

 

S’obria així a Girona un fructífer lustre de tranquil·litat entre les dues principals 

institucions locals220. Un període de contenció mútua i de respecte als àmbits 

competencials de l’altre —la carestia i l’elevadíssim preu dels blats al tombant 

de la dècada de 1630221 desmotivarien la competència deslleial del flequer 

canonical? En tal context pacificat, no semblaven caldre acords ni garanties de 

cap mena. La bona voluntat i el sentit de la mesura eren més que suficients. 

Així ho sostenien i ho pretenien, almenys sobre el paper, els jurats gironins en 

una carta informativa adreçada als consellers barcelonins a finals de gener de 

1634:  
 

                                                                                                                                               
(1708), en “Ausa” 143 (1999), p. 415-455, esp. p. 419-420. Si, addicionalment, s’hagués 
aconseguit dels reis Habsburg la gràcia d’una renda elevada derivada de la mensa episcopal —
en la subsecció IV.8.3.3.C.1) parlarem d’aquesta pretensió, plantejada en el marc de les Corts 
de 1585, 1599 i 1626, i també l’any 1611—, el centre d’educació superior de la ciutat de l’Onyar 
hauria pogut esdevenir un nucli intel·lectual de primer ordre. 
218. AHG, Notaries de Girona, GI-6/760, s. fol. i A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc de la ciutat de 
Girona cit., p. 171-181. 
219. AHG, Notaries de Girona, GI-7/760, s. fol. i A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc de la ciutat de 
Girona cit., p. 181-196. Les modificacions i concrecions a què hem fet referència consistirien, 
per exemple, en un augment de nou a onze de les donzelles gironines dotades, la reserva de 
cent setanta-cinc lliures per distribuir anualment en dos períodes —com havia estat habitual— 
als pobres mendicants de la ciutat i als peregrins i passatgers, o una especificació de les 
condicions salarials i contractuals de les càtedres de nova erecció.  
220. En un principi, la tònica en l’àmbit intern eclesiàstic suposadament seria similar, puix a 
l’administrador de la pabordia de l’almoina del pa de la Seu se’l compensaria econòmicament 
per la pèrdua del volum de rendes que havia administrat en el passat —M. JIMÉNEZ, 
L’església catalana sota la monarquia dels Borbons cit., p. 468. Més tard, però, el beneficiat es 
tornaria a abocar a la cúria romana i hi obtindria una sucosa victòria l’any 1701 o el 1702: el 
capítol seria condemnat a restituir-li quatre-centes quaranta mil quatre-centes lliures en 
concepte d’allò incautat des del 1629 —tal quantitat al final seria commutada per una pena molt 
menor—; i, sobretot, l’almoina gironina tornaria a distribuir pa entre els pobres, fins al 1776. 
221. Vegeu al respecte el subcapítol II.7.3.  
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"Assí lo capítol de la Isglésia major d'esta ciutat no arrenda ni té arrendat lo pastim ni la 

provisió de carns que per provisió d'ell y del clero se emplean, sinó que dóna lo pastar a 

un pasticer que ell elegeix, lo qual ha de pastar tot lo pa que per las porcions de tots los 

capitulars y altres beneficiats qui reban porció canonical tenen menester, y no més, y si 

acàs de ditas porcions sobra alguna cosa, tant perquè no residescan tots los qui las reban 

com altrament, en aqueix cas pot dit pasticer vendre allò que sobra juntament ab lo pa 

moreno que de ditas porcions resulta, y no més; y la carn fan tallar axí mateix per un 

carnicer per ell elegit, sens que en assò hy hage limitació, sinó que talla tota la que té 

menester. És emperò ver que nosaltres fem quiscun any cridas y prohibicions que ningun 

secular puga comprar sinó del pa de la fleca de la ciutat assenyalat ab nòstron senyal, no 

entenent ab estas prohibicions per ara compendre lo pa que proceheix dels prims de dit pa 

de canonge ni lo pa de canonge que necessàriament se ha de pastar per ditas porcions, 

sinó en cas que s'[h]i fes eccés; y també que ningun secular gose comprar carn dins la 

present ciutat fora de las carnicerias de la ciutat, no entenent ab lo nom de carn 

conpendre caps, peus ni altres robas ni mercaderias del bestiar las quals no pagan 

inposició, y, en cas que·s trobe que algun secular compre en la carniceria de capítol, se 

executa per la poena, com aconté de ordinari; y assò per antiga consuetut fins assí 

servada, y no perquè entre la ciutat y lo capítol hy hage, axí en rahó del pastim com de la 

carn, concòrdia alguna firmada. Los monestirs tots pasten en llurs cases, però ningú ven 

pa ni los ho sufriríam ni may ho han fet, y en cas no pasten en casa han de fer pastar per 

los flaquers de la ciutat y no per altres personas; y assò és lo que fins assí se és sempre 

praticat y servat y lo que·s serva."222 

 

Ai las, aquest ambient de calma només trigaria un any a esfondrar-se223. Amb 

ell, la vigència de l’instrument pactat l’any 1628 —si és que s’havia executat de 

forma efectiva224—: A les acaballes de desembre de 1635 es veuria substituït 

per uns nous estatuts de l’almoina del pa, dictats exclusivament pel capítol 

catedralici, sense cap participació ni consentiment —ni la seva més remota 

possibilitat— municipals. En virtut del nou règim, les rendes que antigament 
                                                 
222. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 30.I.1634. La de 25.I.1634 dels 
barcelonins demanant informació, que donà lloc a aquesta resposta, es troba a AMGI, 
Correspondència amb Barcelona, lligall 1. 
223. Notem la coincidència cronològica amb el reviscolament de les causes entre la ciutat i els 
aniversaris presbiterials de la Seu sobre els anomenats “molins d’en Moragues”; remetem al 
capítol IV.3. 
224. Permet creure que no el paràgraf ‘Que aviendo Arnaldo’ d’un memorial polític imprès 
adreçat pel govern municipal al virrei a finals del s. XVII, a AMGI, I.1.2.19.2 —Administració 
municipal / Funcionament del Consell municipal / Correspondència / Bans, decrets, edictes, 
lligall 2. No deuria ser per manca de voluntat del municipi; ens consta alguna reunió de la seva 
comissió de set persones, nomenada per conduir la concreció del pacte amb el capítol —AMGI, 
MAM 232, fol. 19r (9.I.1629), “satena super commutatione elemosinae panis Sedis Gerundae”. 
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s’havien destinat —almenys formalment— al pa de cortó passarien a ser 

administrades només pel paborde competent i quatre coadjutors canonicals —

els quatre de designació local desapareixerien de l’escena. S’introduirien “petits 

grans retocs” en la destinació dels fons. Per exemple, s’extingirien tres de les 

sis càtedres de recent erecció al·legant llur poc profit —Girona s’acomiadava 

així d’uns efímers estudis jurídics i mèdics— i s’aplicarien diners que els 

estaven destinades als hospitals de Santa Caterina o de la Misericòrdia. En 

total, sumant la partida destinada a les càtedres de l’Estudi General i la dels 

hospitals, la ciutat rebria anualment cinc-centes lliures, ni una més, i no en 

podria detraure cap quantitat sots concepte de salaris de gestió. I ho perdria tot 

si mai tornava a contestar el transvassament pressupostat de sis-centes lliures 

anuals de la Pia Almoina a la cantoria de la Seu225. Visiblement aquesta 

cantoria es mantenia com a nucli de disputa entre el govern local i la poderosa 

Catedral? 

 

Entre les dues institucions, pel que sembla, no hi podia haver ni un sol punt 

d’acord. Trencats els ponts en matèria de molins i també en beneficència i obra 

social —que, en cas de prosperar, haurien pogut suposar una forta empenta 

cultural a la Girona moderna—, no trigà a reemergir l’antic àmbit de 

discrepància del pastim canonical, i també el de la venda de carn per part de 

l’establiment concertat amb el capítol. Novament la ciutat consideraria que llurs 

vendes a seglars superaven massa sovint els límits tolerables. A principi del 

1638, per treure-ho a la llum pública, els jurats de Girona es servirien d'un talp 

o un fals client laic —una tàctica d'espionatge rudimentària però eficaç— que 

adquiriria sense dificultat sis qüernes i una altra peça més gran al veterà flequer 

de la canonja, Joan Muntaner226. I això no seria més que la punta de l’iceberg. 

                                                 
225. Vegeu els nous estatuts de l’almoina del pa de la Seu, de 22.XII.1635, a AHG, Notaries de 
Girona, GI-6/760, s. fol. Curiosament serien copiats al tercer cartoral o llibre de privilegis del 
municipi —malgrat la ciutat no hi feia més que perdre facultats— A. GIRONELLA (ed.), Llibre 
Groc de la ciutat de Girona cit., p. 228-232.  
226. AMGI, MAM 241, fol. 14 (26.I.1638): "A vint-y-sis de janer 1638 los senyors jurats de la 
present ciutat y altres ben intencionats d'ella tingueren notícia que Joan Montaner, pasticer de 
l’il·lustre capítol, havia molt de temps que ab molta publicitat anava venent cuernas y altres 
pans que a dit pasticer de la canonja no són lícits vendra, y que encara lo dia present anava 
continuant a vendre a tavarners, tant de la present ciutat com forans, y a altres particulars. Dits 
senyors jurats volgueren averiguar lo sobredit, y axí llansaren mà de una tercera persona de la 
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El que treuria definitivament de polleguera els edils seria assabentar-se de què 

el capítol tenia previst —fins i tot concertat per a un quinquenni, amb el 

corredor d’orella Miquel Vilar227— desembarcar en un altre sector estratègic 

dels abastaments alimentaris de la ciutat, aquest cop el de la distribució de la 

neu i el glaç i el vi refrescat de taverna228. Visiblement tal sector, de gestió molt 

complexa per la pròpia naturalesa del producte229, a la dècada de 1630 oferia 

més marges potencials de benefici230 —i, per tant, més risc de competència 

                                                                                                                                               
present ciutat, qui anà a casa de dit Joan Montaner y allí comprà sis pans de quatre dinés o 
cuernes y altre pa de catorse dinés, que són los pans que los pasticers de la present ciutat 
tenen obligació de fer per rahó de la promesa de l’arrendament de la fleca la present ciutat los 
té fet. Que vist per dits senyors jurats y considerant ser tant en dany d'esta ciutat, tant per rahó 
que de poch temps a esta part los arrendaments de la fleca han disminuït molt, com encara que 
en avant, anant dit pasticer de la canonja venent cuernas y altres pans, com sobre és dit, seria 
difícil trobar arrendadors qui arrendassen la fleca de la present ciutat, determinaren fer una 
embaxada al il·lustre capítol, com en efecte la feren…". Una legació de quatre persones fou 
rebuda pel capítol, el qual respongué que intentaria posar remei als excessos del seu flequer 
concertat —AMGI, XV.2.1.6.11 cit., fol. 114v. Joan Muntaner no era precisament novell en la 
gestió del pastim de la Seu, com ho demostren contractes de 6.XI.1625 o de 28.VIII.1628 —
AHG, Notaries de Girona, GI-6/759 i 760, s. fol. 
227. AMGI, MAM 241, fol. 114r i s., proposició del Consell General de 12.X.1638. Dediquem el 
capítol IV.6 als corredors amb llicència per actuar al municipi i districte de Girona. 
228. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y Catalunya (1550-1640), Madrid, 
Alianza Editorial, 1998, p. 227 i 247-262, narra com serien els taverners barcelonins els que, a 
la darreria del segle XVI, impulsarien el costum de refredar el vi per fer-ne augmentar el 
consum; devers 1600 el cap i casal ja arrendaria l’abastament de neu i glaç al municipi; 
ràpidament la moda i la indústria del fred es difondrien per altres localitats catalanes. Es faria 
ressó de la seva popularització J. P. FONTANELLA, Decisiones sacri Regij Senatus 
Cathaloniae, vol. II (1645), cap. 519.1: “Iam enim, quae a principio erat quoddam 
delectamentum divitum, et magnarum personarum, facta est commune, et ordinarium omnium 
quasi alimentum”. 
229. A tall il·lustratiu, AHG, Notaries de Girona, GI-10/454, s. fol., ens ofereix diferents plecs 
contractuals dels que el 1629 eren arrendataris de l’aprovisionament de la neu —el pastisser 
Jeroni Real i Goday i el traginer Joan Fayet— amb els seus concessionaris exclusius per 
zones, per exemple Benet Cantallops, que cobriria des dels Quatre Cantons fins a Ballesteries 
avall, o Bernat Pagès, que distribuiria al Mercadal.  
230. J. P. FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 520.11 
i 15, en donaria fe, tot tractant sobre una causa sobre l’arrendament de la neu de la ciutat de 
Barcelona resolta a la Reial Audiència el 5.VII.1635; la qualificaria com una de les més 
molestes que l’alt tribunal català hauria hagut de jutjar en molt de temps, degut a la riquesa i les 
pressions de les parts: “Sic Senatus, ab una ex molestioribus causis, quae habuit in multis 
annis, se expedivit: molestissima (inquam) propter magnam potentiam partium, cum 
possiderent ultimi conductores, qui cum civitate, quae eis assistebat, defendebant validissime 
suam possessionem, nullis laboribus, et impensis parcentes, currebat multa pecunia, quae est 
belli huius nervus”; més tard s’exclamaria irònicament sobre la facilitat amb què els descartats 
apujarien la seva oferta per fer-se amb la licitació del negoci: “Ingentia debent esse lucra, quae 
hinc procedere sperantur, secundum quod homines sunt faciles ad augendum precium”. A partir 
d’aquestes cites fontanellanes, encaminem el lector cap a R. CERRO, El arrendamiento de 
nieve en Barcelona: principales arrendatarios y fiadores (1610-1713), dins de "[Actes del] XVII 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. I, p. 301-308. 
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deslleial— que no pas el del pa. Sobretot si el municipi n’apujava el preu de la 

concessió i el preu final al públic231.  

 

En relació a la imminent aventura canonical en el comerç de neu i glaç i vi fresc 

de taverna, els jurats i els adjunts de privilegis recorrerien als advocats 

aconductats a Barcelona Joan Pere Fontanella i Pere Boix, que introduirien 

causa de jactats a la Reial Audiència, com amb el conflicte ressucitat de la carn 

i el pa232. Tal causa suscitaria una nova contenció de jurisdiccions233, etc. És a 

dir, la història, les tensions interinstitucionals i les despeses recomençaven. Els 

mencionats jurats i adjunts, dotats d’unes amplíssimes delegació de poders —

fins i tot per reformar ordinacions— i facultat per gastar, es mostrarien 

determinats a acabar amb el tema de soca-rel. Els advocats a Barcelona els 

redactarien dictàmens per indicar-los les resolucions que es podien esperar 

dels plets —previsiblement, una fixació al capítol del volum d’aliments que 

podria fer produir i distribuir cada cert temps— i, successivament, per 

tranquil·litzar-los de què les causes que acabaven d’activar o reactivar estaven 

en la seu jurisdiccional apropiada i no calia témer sorpreses de la contenció de 

jurisdiccions234. 

 

A principis de novembre la ciutat es serviria d’un mecanisme alternatiu al 

jurisdiccional —un acte d’autotutela de factura altomedieval, diguem-ho 

amablement— per posar fre a l’incipient negoci amb neu i glaç concertat pel 

capítol235. El capítol, encès, reclamaria un rescabalament dels danys patits en 

pròpia pell i pel seu cessionari Miquel Vilar, i es mostraria disposat —Fontanella 

ja ho havia anticipat en son dictamen— a negociar el volum de blat que estaria 

disposat a deixar-se taxar —no pas de neu, d’on preveia treure molts profits: 

 

                                                 
231. Novament, AMGI, MAM 241, fol. 114r i s., proposició del Consell General de 12.X.1638. 
232. Ibidem, fol. 108v-109r (17.IX.1638). Parlarem de les causes de jactats al subcapítol IV.6.1. 
233. AMGI, MAM 241, fol. 158v-159r (19.XI.1638).  
234. Vegeu ibidem, fulls cosits entre els fol. 128 i 129. Aquests dictàmens, el primer dels quals 
ens consta fou demanat el 14.IX.1638, els transcrivim en l’apèndix III al final del capítol. Foren 
rebuts a Girona el 1.XI. 
235. AMGI, XV.2.1.6.11 cit., fol. 120r (8.XI.1638). 
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“Lo il·lustre capítol de Gerona desija ab totas veres estar agermanat ab la il·lustre ciutat, 

com és rahó, y per això se adareix en escoltar tracte sobre la tatxa del blat de la canonja, 

de hont poden resultar molts danys als emoluments de dita ciutat y los excessos són molt 

difficultosos de obviar. Però consentir tatxa en la provisió de la neu per lo clero y estat 

ecclesiàstich apar impossible y impracticable, per ser matèria que està subiecta a moltes 

calamitats, que·s deixan considerar de persones tant eminents com té esta il·lustre ciutat 

de Gerona, y així, per ara se admet tatxa ab lo blat per la provisió de la canonja, y esta se 

offereix perquè·s veja lo ànimo té dit capítol de obviar lo que més pot ser danyós a la ciutat 

y llevar tota occasió de discòrdias. Quant als danys, és cosa iusta se refassen, pus no·s 

pot ignorar que los [h]ajen patits dit capítol y qui ab ell [h]a contractat.236”  

 

Parlar de taxació de blats equivalia a dir que, una vegada més, la possibilitat 

d’una concòrdia s’albirava a l’horitzó. Amb el bisbe com a potencial mitjancer. 

Això sí, aquesta vegada la ciutat no volia apedaçaments ni mesures 

provisionals, sinó solucions globals i definitives: "que se done assiento de una 

vegada a totas las diferèncias que [Girona i el capítol de la Seu] tenen"237. 

Mentre aquestes no arribessin —l’experiència havia ensenyat que podien trigar 

molt—, des del municipi es dictarien unes ordinacions més detallades i estrictes 

que mai, d’àmbit pluridisciplinar —abarcarien el pa, la carn, el vi i les tavernes i 

la neu i el glaç— i amb dos elements al nostre entendre remarcables: a) un 

mecanisme de sancions novedós que dissuadiria força gent de contravenir el 

monopoli dels abastaments locals; per garantir la satisfacció de les penes 

pecuniàries, s’implementaria un blocatge als càrrecs públics del municipi i de 

les confraries, àdhuc un impediment d’accés a les bosses en el cas dels no 

insaculats238; b) es garantiria un règim fiscal privilegiat als eclesiàstics que 

anessin a comprar carn als establiments municipalitzats; unes franqueses ben 

gestionades evitarien que la progressiva acumulació d’imposicions sobre els 

                                                 
236. AMGI, I.1.2.17.15 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / 
Correspondència / Diversa / lligall 15 (correspondència i altres papers, 1300-1699)—, camisa 
1630-39, s. fol. 
237. Ibidem, carta dels edils i llurs coadjutors de 18.XI.1638. Una missiva del bisbe de 6.XII.1639 
demostra que persistia en els intents de mediació. 
238. AMGI, MAM 241, fol. 189v-196v, acta del Consell General de 29.XII.1638 —1639 a l’època. 
Els estatuts o ordinacions promoguts pels jurats i adjunts de privilegis són als fol. 190r-194v. 
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ciutadans corrents redundés en més nuclis de competència considerada 

deslleial239. 

 

Ha arribat l’hora d’abandonar aquesta apassionant matèria. Ho fem amb to 

planyívol, en constatar que vint, trenta, cinquanta anys més tard, fins com a 

mínim a finals del segle XVII, el capítol de la Seu i el govern municipal de 

Girona encara s'estarien esbatussant davant dels tribunals i creuant-se 

memorials jurídics davant les instàncies polítiques virregnals amb motiu dels 

establiments d’abastament alimentari240. Les acusacions de vendes excessives, 

competència deslleial i frau a les imposicions locals, les denúncies per exercir 

mesures coercitives, els impediments posats al mostassà, etc. seguirien a 

l’ordre del dia. Sortosament, canonges i jurats haurien sabut posar terme a 

almenys alguns dels seus àmbits de controvèrsia interinstitucional, el dels 

molins i el del censals —esclatat després de la Guerra dels Segadors—, en el 

marc de la gran concòrdia financera de 11 de maig de 1668241.  

                                                 
239. Tot i que el desenvolupament i concreció de tal règim de franqueses als eclesiàstics podria 
suscitar prou controvèrsies, com s’ha constatat en relació al vi i als canonges del capítol de la 
Seu de Tarragona, A. JORDÀ, Església i poder a la Catalunya del segle XVII: la Seu de 
Tarragona, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, p. 63-65. A la mateixa 
Girona les exempcions fiscals als eclesiàstics relatives al vi també havien plantejat problemes. 
Pensem, per exemple, en el cas del prevere Pere Barceló, que el març de 1630 pretendria 
poder fer entrar a la ciutat, sense pagar ni un ral d’imposicions locals, dues bótes i mitja de vi 
blanc i claret fet amb el raïm d’unes vinyes de la seva propietat a la parròquia de Sant Sadurní 
de l’Heura. Barceló aconseguiria convèncer diverses instàncies jurisdiccionals —començant pel 
canceller de Catalunya, com a jutge d’una causa de contencions— que el producte es 
destinava al seu consum domèstic, no pas a un tràfic comercial —ergo constitutiu de frau 
fiscal— seu o del seu germà Benet. Vegeu ADG, Processos moderns, item 492 i ADB, 
Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 259v-260v (20.XII.1630). L’advocat Joan Pere Fontanella 
en un primer moment s’havia temut que el canceller es pronunciaria a favor de les actuacions 
endegades per la cúria eclesiàstica contra el clavari, el verguer i els arrendataris del dret del vi 
de Girona per haver embargat cautelarment alguns béns als Barceló; posteriorment, l’olotí 
s’assabentaria d’un precedent de 1602 que anava a favor dels seus clients i adquiriria una certa 
confiança, raó per la qual la resolució contrària del canceller li cauria com una galletada d’aigua 
freda —AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 21.XII.1630 del síndic 
Bartomeu Ripoll. El cas aniria deixant petja; s’aprecia arran una carta de 18.V.1634 —ibidem— 
on el jurat Iu Ornós assabenta els demés edils de Girona de què s’estava cloent una causa en 
fase executiva en relació a Pere Barceló, potser a la Reial Audiència. Es faria ressó del dossier 
M. de CORTIADA, Decisiones reverendi Cancellarii, et Sacri Regii Senatus Cathaloniae, vol. III 
cit., cap. 208.5 i 208.13.  
240. A tall d’exemple: a) ADG, Processos moderns, item 2622 —causa de 1661 instada pel 
capítol de la Seu contra el mostassà de Girona Pere Carrera, per una execució feta contra el 
venedor de glaç canonical. b) AMGI, MAM 1664, fol. 29v i s., transcripció de la sentència 
dictada el 20.VIII.1663 a la Rota romana a favor del capítol i en contra la ciutat pel tema de la 
fleca. c) AMGI, I.1.2.19.2 cit., etc. 
241. Vegeu l’apartat IV.3.1.3. 
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APÈNDIXS 
 

I. Al·legació jurídica impresa lliurada al canceller en relació a la contenció 
de jurisdiccions de 1623-24 sobre el pastim de la Seu de Girona 

BICAB, Al·legacions jurídiques, volum 46, item 10. 
 
Jesus Maria. Pro curia seculari, syndico civitatis Gerundae, et aliis. Contra 
curiam ecclesiasticam reverendiss. episcopi Gerunden. et syndicum capituli 
canonicorum sedis Gerundae, in causa contentionis iurisdictionis. Allegationes.  
 
Multis quidem medijs probabitur, firmae iuris factae per syndicum civitatis 
Gerundae, et officiales seculares exequentes et pignorantes quosdam laicos, 
pro eo quod emerant panes non a duana et flecca dictae civitatis, tum in curia 
reg. Gerundae, tum etiam R. Audien. ad relationem magnifici Iosephi Ferrer 
regij conciliarij, ocasione procedimentorum factorum instante syndico capituli 
sedis Gerundae contra eosdem officiales seculares exequentes in curia 
reverendissimi episcopi Gerunden. locum esse et causam pertractandam in 
curia seculari.  
 
Primo quia dicta procedimenta exequutiva per dictos officiales seculares 
exequentes facta sunt, in vim praeconij publicati in civitate Gerundae, de quo in 
actis, quod praeconium factum est a potestate ha- /fol. 1v/ bentibus iuxta tex. in 
l. omnes populi ff. de iust. et iur. et not. omnes in l. 1 ff. de iurisd. omni. iudi. et 
minorem res habet difficultatem, quia adest privilegium statuendi dictae civitati 
concessum. Item contra subditos cum sint mere laici qui tenentur superioribus 
obedire l. 1 et 3 ff. de legib. l. 2 in fin. C. de const. prin. Item quia panes 
pignorati fuerunt reperti in dominio et posse dictorum laycorum, unde tunc non 
erant bona ecclesiastica, et sic nec ratione personae, nec ratione rei pignoratae 
causa spectare potest ad curiam ecclesiasticam. 
 
Secundo probatur ex decisione tex. in cap. si clericus laicum ex. de for. compet. 
ubi dicit tex. quod si clericus laicum de rebus eccle. vel proprijs impetierit, et 
laicus negat esse res ecclesiae vel clerici debet de rigore iuris ad forensem 
iudicem trahi. Quia ergo hic negator (sic, negatur) panes pignoratos fuisse ex 
processis a portionibus canonicorum, et agunt clerici contra dictos officiales, qui 
sunt mere laici debet causa pertractari in curia seculari. 
 
Corroboratur ex ijs quae tradit Ferrer c. 229 par. 3 nu. 2 vers. Moti, ubi quando 
laicus non habet animum spoliandi, sed est dubium causa spectat ad laicum 
iudicem. Quia ergo hic Michael Comelles licet sit pistor canonicorum habet 
domum et familiam propriam, et non ipse fuit pignoratus, sed laici ementes ab 
illo panes non est clarum emisse ab illo ex eis qui fuerunt processi a portionibus 
canonicorum, sed valde dubium etiam seclusa probatione facta per curiam 
secularem consequens est etc.  
 
Tertio Michael Comellas inquilinus canonicorum, et pistor non gaudet privilegio 
fori eccle. iuxta glo. in cap. iudicatum 39. dist. spec. Alber. Archid. et alij allegati 
per Surd. cons. 301 num. 69 et multo minus gaudent laici contrahentes cum illo, 
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vel ementes ab illo, licet pro rebus ecclesiae, iuxta illa, quae habentur in Fran. 
Leo. in fi. allegan. et Bovad. in sua polit. lib. 2 cap. 18 num. 280, et quamvis 
Surd. contrarium tueatur in colonis ecclesiarum quod non ligantur statuto 
laicorum procedit eius opinio quando statutum est contra libertatem 
ecclesiasticam, et bona existunt in posse colonorum, et non mutatur persona, 
quod secus est hic, nam tale edictum non est contra libertatem ecclesiasticam, 
nec dictus Comellas fuit pignoratus, sed laici ab illo ementes, et quod magis est 
negatur bona pignorata esse ecclesiae vel clericorum, sed propria d. Comellas, 
quo casu stat firma opinio, quod talia bona non gaudent immunitate sicuti contra 
Surd. stat communis opinio, quod coloni, quo ad fructus a solo separatos, qui 
sunt in dominio ipsorum non gaudent immunitate ecclesiastica glo. Immo. Card. 
et alij in clem. praesenti de censib. Gemi. et Philip. Franc. in cap. quamquam 
eo. tit. in 6. omnino viden. Gemin. in d. cap. quamquam Dyn. Bar. et legistae ad 
l. licitatio §. fin. ff. de publi. Guid. Pap. decis. 208, ratio fundamentalis est quia 
prohibitio et onus respicet fructus qui sunt in dominio coloni l. 1 et ibi Bar. C. de 
anno. et tribu.  
 
Quarto licet clerici per se vel suos famulos habeant hanc immunitatem, ut 
possint libere vendere cap. 1 de immu. eccl. in 6, et expresse in terminis tex. in 
clem. fin. de censib. tamen intelligitur ex proprijs redditibus, et bonis non vero 
ex alijs vel ex negociatione, c. fin. de vit. et honest. cleri. cum alijs /fol. 2r/ multis 
allegatis a Bovad. in sua polit. lib. 2 cap. 18 num. 123 litt. F, et tradit eleganter 
in 29 casu, et cas. 41, 42, 43, ubi tradit hoc 43 casu rationem, quod bona 
clericorum, quae procedunt ex negociatione subsunt statutis laicorum, et 
reputatur in hoc clericus ut laicus, plus dicit, quod exemptio clericorum in non 
solvendis collectis, non se extendit ultra bona ecclesiastica, et patrimonialia, 
auctores adducit, hoc probantes, et de communi attestantes, Franc. Leon. in 
thesau. fori eccle. par 1 de immu. eccl. c. 14 n. 13 in fin., clerici enim quanvis 
habeant hanc immunitatem omni iure intelligitur in casibus a iure expressis, non 
vero prohibitis, iuxta glo. in cap. similiter, et ibi Archi. 16 quaest. 1, glo. in verbo 
episcoporum in cap. possessiones 16 quaest. 4, glo. in verbo ipsarum in cap. 
quamquam de censib. in 6, Bovad. ubi supra num. 260 ubi littera F plures 
allegat. Prohibetur autem clericis negociatio, et ne secularibus negocijs se 
immisceant, ut habetur in cap. negociatorem 88 dist. cap. 1 et cap. secundum, 
glo. in cap. secundum in vers. causa lucri. Tamen recipit intellectum a can. 
clerici 14 quaest. 4, videlicet cum eis non sufficiunt, ita in c. clericus 91 dist. et 
in prin. 88 dist. possent alia iura adduci, quae in re clara, ne membranas 
occupemus, tacitus praetermittuntur.  
 
Hic autem concludentur (i. e. concludenter) est probatus excessus, et 
negociatio dictorum canonicorum cum dicto Comellas pasticerio, multiplici 
genere probationum, ut in facto constat, ergo in suo casu processisse visi sunt 
seculares officiales exequentes laicos ementes panes a dicto Ioanne Comellas, 
quia etiam potuissent eundem Comellas, et eosdem clericos pignorare, sed 
tutius esset eundem Comellas, iuxta ea quae habentur in Bovad. ubi supra 
num. 244. 
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Quinto in ijs terminis excessus notorij extant exemplaria, quibus constat 
declaratum fuisse causam ad curiam secularem pertinere ocasione quidem 
procedimentorum contra eundem pasticerium canonicorum factorum, iuxta 
quae exemplaria iudicandum esse tradunt omnes in l. nemo C. de senten. et 
inter. om. iud. l. fin. C. de leg. Vivi. decis. 91 Caephal. cons. 176 num. 31 cum 
duob. seq. qui loquitur de exemplis sequendis unius tribunalis qui non debet 
esse varius, facit l. minime ff. de de legib. cum ibi notat. per DD. Si ergo ratione 
dicti excessus seu negociationis declaratum fuit in favorem curiae secularis 
etiam ocasione procedimentorum factorum contra famulos clericorum, multo 
magis erit declarandum in hoc nostro casu in favorem curiae secularis, ubi 
procedimenta non contra Ioannem Comellas, sed contra laicos subditos facta 
fuere. 
 
Sexto licet clerici ut dictum est habeant immunitatem, eorum tamen privilegium 
non transit ad emptores laicos, qui tenentur ad collectas iuxta glo. in clem. fin. in 
verbo non negociandi, et ibi Felin. num. 10 de censib. ita alias allegans tradit 
Leon. in thesau. fori eccle. par. 1 de immunita. eccles. c. 14 num. 14 Bovad. 
dicto cap. 18 n. 280 littera I, et quanvis Mier. tangat istum articulum in nostris 
terminis col. 4 reg. Iacob. II in Cur. Barcin. cap. 11 de gabel. num. 9 et illum de 
iure non definiat, sed dicat sopitum per transactionem, tamen de ista /fol. 2v/ 
transactione non apparet, unde remanet res in terminis iuris communis, ut supra 
dicebamus quo cautum est laicos ementes a clericis solvere debere collectas, 
ergo a fortiori laici ementes a laicis licet praetendant clerici res emptas esse 
eorum debere solvere collectas, et consequenter tractanda erit causa coram 
iudice laico. 
 
Septimo praeconium a quo descendunt dicta procedimenta exequutiva, et alia 
sequentia nulla ratione laedit libertatem ecclesiasticam, ergo nec etiam dicta 
procedimenta ledunt dictam libertatem, et per consequens, nec causa potest 
pertractari in curia ecclesiastica, cum persona conventa sit laicus cuius forum 
sequi debetur c. cum sit generale de foro compe. et causa profana cuius ratione 
laicus est iudex c. 3 ex. de for. compe. cum simil. in glo.  
 
Antecedens patet, quia nec directe nec indirecte videtur ledere dictam 
libertatem, ex quo fuit facta exceptio, quod non intendebant comprehendere 
panes processos ex portionibus canonicorum, et quanvis id non foret tacite nec 
expresse comprehensum adhuc tamen non diceretur contra libertatem 
ecclesiasticam licet per id laici non emerent panes a dictis clericis per ea quae 
habentur in cons. Anchar. 11 n. 5 Crave. de antiqui. tempo. 4 par. §. circa n. 7 
et n. 8 quod quidem magis sine scrupulo procederet in nostro casu, cum per id 
dicti clerici indirecte praeiudicarentur in lucro propter excessum supradictum, et 
negociationem, nam etiam ratione iusti lucri cessantis non attenditur statutum 
ledens libertatem ecclesiasticam tradit Bal. in cons. 496 n. 4 in fin. lib. 4 arg. l. si 
venditor §. fin. ff. de servis exportan. et alijs ibi citatis, et non tenetur civitas pro 
commodis ecclesiae in rebus suis facultates minuere l. 2 C. de servit. et aqua. 
Rip. in tract. de remed. contra pestem num. 128 consequentia est manifesta 
iuxta regulam cap. accessorium de reg. iur. in 6.  
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Octavo et ultimo constat ex processu dictum Michaellem committere in 
venditione panium fraudem maximum et dolum, cuius ratione est de foro et 
iurisdictione iudicis laici per ea quae habentur in Bovad. d. cap. 18 in 20 casu. 
num. 90. Potuerunt ergo panes reperti in posse laicorum tanquam res fraudata 
recte apprehendi.  
 
Ex ijs omnibus patet responsum, ad omnia quae in oppositum dici possunt, et 
ad exemplare productum, nam hic constat de excessu et negociatione et 
fraude. Item quod laici et subditi fuerunt pignorati, et panes penes laicos 
existentes apprehensi. Quod secus erat de tempore factae dictae declarationis, 
ubi non constabat de excessu, et procedimenta exequutiva erant facta non 
contra subditum laicorum, sed contra pasticerium et de familiar clericorum, quo 
in casu nullus praesumebatur excessus, et ita ponderanda sunt verba illa rebus, 
ut nunc in dicto exemplari, et declaratione contenta.  
 
Et ita in nostris facti teriminis venire declarandum iuxta dicta 4 exemplaria pro 
hac parte in actis producta, salvo etc. 
 
Boix, I.V.D. 
Cum licentia Barcinone, Ex Typographia Laurentij Dèu, iuxta Domum Regiam, 
Anno 1624. 

 
 
 

II. Al·legació jurídica impresa per reclamar a l’aparell regi l’exercici de 
coercions sobre el capítol de la Seu de Girona, que ha fet citar la ciutat 

davant la cúria romana 
BUB, Manuscrits, volum factici 1959, item 67, fol. 406-407  

BICAB, volum factici 569-48 bis, item 4 
 

Iesus Maria cum utroque Ioanne. Per la ciutat de Gerona. Contra lo capitol. 
 
En la causa de contentió entre lo capítol y ciutat de Gerona a 19 del mes de 
mars de 1624 fonc feta la declaratió següent: Sententiat, pronuntiat, et declarat 
firmae iuris per dictos Narcisum Fabrega syndicum, Antonium Castanyer 
aedilem, Bernardum Valencas baiulum, Raphaelem Mascors et Franciscum 
Puigvert virgarios dictae civitatis Gerundae in dicta curia seculari factae, ad 
effectum ut non impediatur dicta curia secularis quominus procedere possit 
contra dictos laycos ementes panes venditos a dicto Comelles pistore cum dicto 
notabili publico et notorio excessu, rebus ut nunc, locum fuisse et esse. 
 
A 4 del mes de juliol los canonges y capítol de la Seu de Gerona 
comparegueren devant de Sa Sanctedat en Roma y presentaren la supplicatió 
següent: Beatissime Pater, Licet devoti Sanctitatis Vestrae oratores canonici et 
capitulum Ecclesiae Gerunden[se] fuerint et sint in possessione seu quasi 
conficiendi panem venalem tam album quam nigrum russum nuncupatum, nec 
non habendi et tenendi macellum et piscariam mediantibus tamen pistore, 
lanione, et sestario, alijsque ministris secularibus pro servicio episcopi, 
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dignitatum, canonicorum, beneficiatorum, et aliarum quarumcunque 
personarum officialium, et ministrorum, et demum totius cleri, et id quod eis 
superest vendendi personis secularibus, et in sua quasi possessione non 
potuerint inquietari et molestari ab aliquo. Nihilominus jurati et proceres dictae 
civitatis in nonnullas personas ementes panem huiusmodi de facto 
animadvertere caeperunt, et insuper iactarunt //fol. [1]v// et iactant se idem 
facturos contra volentes emere carnes et pisces in magnum praeiudicium iurium 
praedictorum et libertatis ecclesiasticae. Cum autem dictis oratoribus intersit 
iura Ecclesiae suae conservare et similes molestias deinceps coercere, ideo 
humiliter supplicant Sanctitati Vestrae quatenus dignetur causam et causas 
declarationis iurium et privilegiorum huiusmodi, et quam et quas habent et 
movent habereque et movere volunt et intendunt contra dictos adversarios, ac 
cum omnibus suis incidentibus et dependentibus, emergentibus, annexis et 
connexis, totoque negotio principali audien[das], cognoscen[das], dicen[das], 
fineque debito terminan[das] alicui ex vestri palatij Rotae auditoribus, attento 
quod agitur de libertate Ecclesiae, illiusque interpretatione, quae per inferiores 
cognosci non debet, ac perpetuo praeiudicio, et ordinarius Gerunden[sis] 
tanquam membrum capituli Gerundae in praemissis, prout et reliqui illarum 
partium ordinarij, uti similibus gaudentes privilegijs, habet interesse, qui 
propterea verisimiliter ab adversarijs recusabitur, committere et mandare, 
dummodo alibi iudicium caeptum non sit, cum facultate citandi dictos annives. 
omnesque alios, ac illis quibus quoties, ubi et quando opus fuerit inhibendo sub 
censuris ecclesiasticis ac alijs poenis pecuniarijs eius arbitrio etc. caeteraque 
dicen[da], facien[da], geren[da], exequen[da], et exercen[da] quae in praemissis 
et circa ea erunt necessaria et opportuna. Praemissis constitutionibus et 
ordinationibus apostolicis, stylo palatij, caeteris contrarijs non obstantibus 
quibuscunque, statum etc. thenores etc. pro plene sufficienter expressis haben.  
 
Cometé·s la causa a l’auditor Climent Merlino, de manament del qual foren 
despedides lletres citatòries y inhibitòries, y són estades presentades als jurats 
y sýndic de la ciutat de Gerona per a què dins sexanta dies compareguessen 
en Roma a respóndrer a la causa. 
 
Per estes lletres y per lo contengut en elles se veu que lo capítol de la Seu de 
Gerona no vol estar al que se ha declarat en la contentió, ans ha tornat posar lo 
mateix en altre judici, és a saber en la Rota per a què s’[h]i fassa altre 
sentèntia. 
 
De assò s’és quexada y quexa la ciutat, demanant que sia provehit de remey 
oportú, per lo qual lo capítol sia forçat a desistir de dita causa y estar a la 
declaratió feta en la causa de contentió, conforme té obligatió per la depositió 
de la concòrdia feta entre la reyna dona Eleonor y lo cardenal de Comenge, en 
lo volum de les pragmàtiques tit. de conten. de iurisdic. cap. 1 y en la 
pragmàtica del rey don Ferrando de l’any 1496 en lo mateix tit. cap. 6. 
 
Y no és cosa nova demanar semblans remeys y concedir-los los jutjes 
seculars, perquè diu Hiero. Portolés ad Molin. tit. de competen. iurisdic. in 1 
tom. fol. 438 nu. 48 que, [h]avent-se recorregut per via de appel·latió al Papa 
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contra de una sentèntia del canceller, foren los recorrens compel·lits a desistir 
de la appel·latió; lo mateix aporta Sessé de inhibitio. cap. 9 §. 2 nu. 29, ahont 
diu esta compulsió [h]aver-se de fer potestate oeconomi[c]a, vel iuridica. Y en 
Cathalunya és lo negoci més fàcil y proceex més de pla per·ço que la concòrdia 
que vol que no·s puga [h]aver ningun recurs a superior, ans se haja de estar a 
la declaratió del canceller, és estada feta auctoritate apostolica, y axí no entra 
la disputa de Portolés, com se és pogut llevar lo recurs al superior, que pus ell 
ho volgué, lo Papa mateix fonc qui se’l llevà. 
 
La difficultat està en vèurer de quin remey se ha de provehir. Respon-se que 
del que porta en térmens Miquel Ferrer in 3 par. observan. cap. 271 incip. cum 
anno 1575 fol. 145, //fol. [2]r// ahont diu que quan<t> lo ecclesiàstich no vol 
obtemperar y aquietar a la sentèntia del canceller, se pot y acostuma procehir 
en lo Real Consell per ocupatió de temporalitats, axí com quan<t> no volen 
fermar contentió, confirme (sic, conforme) les pragmàtiques que són en lo tit. de 
contentió de jurisdictió, y ho porta Oliba de iu. fis. cap. 11 nu. 27. 
 
Y si acars lo capítol no tenia temporalitats, creuria que·s poria procehir ad 
bannimentum contra eos tamquam contra turbantes quietem et pacem 
publicam regni, segons la pràtiga de Catalunya y altres regnes de què parla 
Don Luýs de Pegue. decis. 92 et in praxi tot. cap. 24. Que encara que allí parla 
de delegats, no [h]y ha rahó perquè lo mateix no·s dega fer ab los demés que 
com los delegats inquietan la república, com estos que, en una cosa tan 
assentada com és una sentèntia de contentió devant de un canceller, van a 
sercar altres remeys que, si·s permetian, és cert que·s perturbaria la pau 
pública y la quietut de la república.  
 
Y lo dret y potestat de poder procehir per los sobredits procehiments igualment 
lo té lo rey ab los ordinaris axí com ab los delegats, sinó que com diu Miquel 
Ferrer in 3 par. observan. cap. 172 vers. Et redeundo ad propositum, per rahó 
de la concòrdia que dóna forma com se han de averiguar les qüestions entre la 
cort ecclesiàstica dels ordinaris y la secular se són dexats exos procehiments 
contra los ordinaris, emperò si ells no volen estar a la concòrdia apar que lo rey 
pot tornar al que abans feya, com s’[h]i torna quan<t> no volen fermar 
contentió, perquè cessante causa cessat effectus, videatur Ferrer ubi supra, 
ahont diu que en tot y per tot torna a procehir lo rey ab los ordinaris, com feya 
abans, si no volen estar a la concòrdia. 
 
Conducit lo que diu Sessé de inhibitio. cap. 10 §. 1 n. 14 que quan<t> lo jutje 
ecclesiàstich no té temporalitats en lo regne que poder-li ocupar pot lo jutge 
secular manar a la instàntia que desistesca y fassa revocar al jutge 
ecclesiàstich, y si no [h]u fa lo pot pèndrer y capturar y detenir-lo fins haja 
complit ab lo que se li mana, y lo mateix [h]avia dit abans cap. 8 §. 3 ex n. 61, 
dient [h]aver-ho vist praticar en molts casos. Quanto magis en nostre cars porà 
lo jutge secular procehir contra la instàntia qui·ns causa tot lo dany, ad 
capturam et bannimentum no tenint temporalitats. 
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Y encara que la part adversa no sia secular sinó ecclesiàstica no importa, que 
no és aquest cars sol en què proceeix y pot procehir lo jutge secular contra les 
persones ecclesiàstiques, molts dels quals aporta Oliba de iu. fis. cap. 14 ex 
nu. 139, ahont posa en particular quan<t> no guardan las manutenèntias y 
salvaguàrdias reals y altres semblants casos al nostre. 
 
Ex quibus apar que justament la ciutat de Gerona demana remey contra lo 
capítol de Gerona qui contravé al declarat en la contentió, salvo etc.  
 
Fontanella, I.V.D. 
Cum licentia Barcinone, Ex Typographia Laurentij Deu, iuxta domum regiam, 
anno 1624. 

 
 
 

III. Dictàmens manuscrits de Pere Boix i de Joan Pere Fontanella en el 
context de la revifalla de plets sobre abastament alimentari entre la ciutat i 

el capítol de la Seu de Girona (tardor de 1638) 
AMGI, Manual d’acords municipals 221, post fol. 128 

Nota: el primer text és manuscrit de Boix, el segon de Fontanella 
 
 
Ihesus Maria 
En lo fet consultat per la ciutat de Gerona, los doctors infrascrits són del vot y 
parer següent: 
 
Primo, quant al primer capítol, que consisteix en si per via de jactats pot lo 
sýndic de Gerona evocar causa en la Real Audiència contra lo capítol de la Seu 
de Gerona per tallar més carns y pastar més pa de aquell que ha menester, 
prejudicant ab dit excés als drets y privilegis de dita ciutat, axí que en dita 
causa pogués arribar-se a tatxar cert número de bestiar y blat y demés coses 
que per dit capítol són necessàries, etc. 
Se respon que·s pot evocar dita causa, com en effecte se és evocada, y 
proseguir-se en lo modo que és estada ja evocada, y se entén que·s reformarà 
lo excés arribant-se a tatxar cert número de bestiar y blats, conforme fonc 
declarat ab la real sentèntia proferida a relatió del noble don Pedro Soler en 27 
de octubre 1615 en la causa del sýndic de la ciutat de Barcelona contra lo 
capítol de dita ciutat, que és en lo procés de dita causa, fol. 207, notari Ribes, 
en la qual són estes paraules formals molt conferents al nostre cas: Et ad 
effectum scindendi in dicto macello taxandos fore et esse prout cum praesenti 
taxat pro nunc et salva ulteriori taxatione majoris vel minoris numeri quindecim 
aristes pro quolibet die. Hoc tamen intellecto quod prius teneatur syndicus dicti 
capituli idoneam praestare cautionem de scindendis et scindere faciendis 
quolibet die dictos quindecim arietes in dicto eorum macello pro sustentatione 
dictarum ecclesiasticarum personarum. 
 
Y més apretadament en lo mateix procés, ab la provisió feta a 13 de juny 1619 
en causa de contrari imperi del decret de execució confirmat, se ligen /v/ estas 

IV.5. Controvèrsies amb el capítol sobre l'elaboració i la venda de pa a seglars



 

paraules: Quod executio regiae sententiae in dicta provisione provisa fiat per 
dictum capitulum omni dolo et fraude cessantibus et quod pro nunc non 
concedat macellum titulo arrendamenti et quod sit salvum jus dictae civitati ad 
instandam revocationem excessus executionis dictae sententiae si in futurum 
contra seriem et tenorem illius apparebit fuisse commissum. 
 
Les quals sentènties, essent com són conforme a dret y justítia, se entén se 
conseguirà lo mateix en la causa introduïda per part de dita ciutat, que no serà 
cosa de poc benefici e importàntia. 
 
Quant al segon, en lo qual diu si donat que, quant a la carn y pastim assò 
tingués alguna difficultat, si alomenos pot evocar-se dicta causa de jactats 
quant a la neu y taberna, de què may dit capítol ha tingut possessió, en manera 
que també se arribàs a fer dita taxatió. 
 
Se respon que ja està evocada y que se spera se conseguirà lo que està resolt 
en lo precedent dupte per ésser, com és, de justítia. Y aquest és nòstron parer 
salvo semper. 
 

Fontanella 
Boix 

 
 
Ihesus Maria cum utroque Joanne 
La ciutat de Gerona, després de [h]aver vist aquest vot, ha volgut y vol que més 
especificadament digam nòstron parer acerca de la jurisdictió, a effecte de 
saber si acars en les coses que demanen y en la causa tenen evocada firmava 
lo capítol contentió, [h]auria de obtenir. A la qual demanda y consulta 
satisfahent diem que la causa que [h]avem evocada és de iactats, en la qual és 
indubitat podem convenir lo capítol, perquè lo reo és la ciutat, y és també causa 
possessòria, en la qual també la ciutat és rea, y per açò pot convenir als 
ecclesiàstichs en la Real Audiència, y per aquex camí apar que la jurisdictió 
està ben radicada en la Real Audiència.  
 
En lo demés de la tatxa de la carn y dels demés, apar se [h]a de dexar venir lo 
capítol y veure si ve demanant, com apar [h]a de venir, y leshores se entrarà en 
exes tatxas. Lo que apar ara se ha de fer és provehir en articular y provar tot lo 
que tenim dit en la supplicatió evocatòria [insert. marg. sin. deduint de tot axí de 
les tatxes com altrament], y dexar córrer la causa, salvo ettc.  
 

Fontanella
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IV.6. La provisió d'un corredor de coll per part del batlle de 
Girona aixeca polseguera l'any 1624 

 

En aquest capítol presentem la crònica del que haguera pogut ser un nou litigi 

per a la ciutat de Girona i que, gràcies a les intervencions a Barcelona de Joan 

Pere Fontanella i d'un ministre regi contemporitzador, es quedà en unes 

simples tensions de poc més d’un mes de durada. Així, per una vegada —i 

sense que serveixi de precedent— ens interessem per un cas que finalment no 

passà de l'anècdota. Les tensions a què ens referim foren protagonitzades pel 

batlle de Girona, de nomenament regi, i els jurats municipals. S'originaren arran 

de l'adjudicació d'una llicència per exercir com a corredor de coll a la ciutat de 

l’Onyar. Sovint aquest tipus d'adjudicacions eren controvertides, la qual cosa 

ens obliga a inquirir els interessos que amagaven. Com el lector es pot 

ensumar, eren de naturalesa econòmica. 

 

 

IV.6.1. Els corredors de coll gironins i la confraria de santa Magdalena 

 

En els principals municipis de la Catalunya moderna, a la Diputació del General 

i en altres marcs socials i/o institucionals les transaccions que tinguessin per 

objecte certs drets, béns mobles, animals o béns immobles s'havien de realitzar 

forçosament a través d'un mitjancer, el corredor públic: una figura descendent 

del proxeneta del dret romà que proliferaria a l’edat mitjana en els espais 

polítics de l’actual Estat espanyol i dels seus dominis transatlàntics amb formes 

i reglamentacions dispars1. El nom d'aquest oficial variava en funció del tipus 

                                                 
1. A. GARCÍA ULECIA, Delimitación conceptual del oficio de corredor en el derecho histórico, 
en “AHDE” LXVI (1996), p. 181-200, ha precisat el concepte de corredor atenent a aquesta 
diversitat, entre els temps medievals i l’onada codificadora. Id. aut., a Análisis histórico-jurídico 
del carácter público y de las funciones de fedatario del corredor, en “HID” 25 (1998), p. 267-
293, n’ha subratllat el caràcter d’oficial públic, la seva connexió amb consells rectors dels 
municipis i la component de fe pública i publicitat de les actuacions on intervenia. Abans 
d’abordar aquestes anàlisis més conceptuals i comparatistes, havia fet estudis més 
particularitzats sobre, per exemple: a) la potenciació dels corredors a la Castella del segle XIV, 
lligada a la generalització de l’exacció de les ‘alcabalas’ —El papel de corredores y escribanos 
en el cobro de las alcabalas, en “HID” 13 (1986), p. 89-110—; b) les successives ordinacions 
tocants als corredors de llotja sevillans —Las ordenanzas de los corredores de lonja de Sevilla, 

IV.6. Provisions problemàtiques de corredors de coll



 

de compra-vendes en què intervingués. A casa nostra hi havia en primer lloc el 

corredor d'animals, que no requereix massa aclariments. El corredor d'orella 

estava especialitzat en negociacions que es fessin en privat o amb una certa 

discreció2 —entre elles les de caire financer3. Els corredors de coll, més 

nombrosos que la resta, tenien l'àmbit d'actuació més ampli —residual de les 

dues categories prèviament enunciades—: passaven per les seves mans tots 

els béns mobles i immobles que es volguessin pregonar i posar públicament al 

mercat, especialment les robes4; no només —creiem— gèneres usats o que 

fossin objecte d’encant, de subhasta5. En total, a mitjan segle XVII a Girona 

existien disset places de corredor: dues de corredor d'animals, sis de corredor 

d'orella i nou de corredor de coll6. Aquests darrers tenien assignats uns llocs a 

la zona de l'Areny on havien d'estar de forma continuada els dies de mercat7. 

Tenien reconeguda la facultat de confiscar les mercaderies d'aquelles persones 
                                                                                                                                               
en “HID” 14 (1987), p. 161-179—; c) la progressiva exclusió de jueus, musulmans i conversos 
dels oficis, ja des d’abans dels Reis Catòlics i sobretot durant i des del seu regnat —La 
incidencia del factor étnico-religioso en la regulación legal del oficio de corredor, en “HID” 23 
(1996), p. 307-315. E. AZNAR posteriorment confirmaria o enriquiria algunes de les seves 
aportacions —per exemple a Los corredores de lonja en la Sevilla bajomedieval, en “HID” 31 
(2004), p. 41-49. 
2. J. P. FONTANELLA, en les seves Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, vol. I (1639), 
cap. 219, num. 11, explicava que els corredors d'orella s'anomenaven així "quia ad aurem 
vendunt, et seu venditiones faciendas concordant, super negociis mercantilibus, non 
vociferando in locis publicis, sicut alii". Aquesta identificació es faria en el context de dues 
decisiones —218 i 219— consagrades a elucidar qüestions sobre l’àmbit material d’aplicació 
del capítol 24è del privilegi Recognoverunt proceres —CYADC (1704), II, 1, 13, 1. 
3. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y Catalunya (1550-1640), Madrid, 
Alianza Editorial, 1998, p. 83 i  289, ha incidit sobre la centralitat dels corredors d’orella en el 
desenvolupament de les transaccions a la Catalunya moderna, en un marc de 
protoindustrialització i d’especialització territorial entorn d’una puixant capitalitat barcelonina. 
4. Versemblantment el seu nom derivava del temps en què portaven penjades al coll les robes 
que se'ls havien encomanat per vendre.  
5. A. GARCÍA ULECIA, Delimitación conceptual del oficio de corredor cit., p. 197, a partir de R. 
CANOSA, Proceso histórico de la correduría mercantil española, en “Revista de Derecho 
Mercantil” II-5 (1946), p. 32. 
6. Hem obtingut aquesta dada a AMGI, MAM 252, fol. 56r-58v, carta de 8.II.1649 enviada pels 
jurats a Llàtzer Vilallonga, aleshores síndic de Girona a Barcelona. Ens consta que el 
22.IV.1635 una ordinació dels jurats hauria prohibit qualsevol augment del nombre de corredors 
de coll, disposició que seria confirmada l’any 1702 —AMGI, Associacions, Gremis, R. 11540, 
Corredors de coll. Veurem infra la controvèrsia que podia generar l’erecció de places 
supernumeràries. 
7. AMGI, MAM 234, fol. 109v (7.VIII.1631). En tal data els corredors de coll demanaren a la 
ciutat que fes respectar el seu monopoli en les transaccions comercials. Aquesta accedí a la 
seva petició, tot recordant-los, però, que durant uns certs dies no es podien moure dels seus 
llocs a l'Areny. Això vol dir que no sempre se’ls trobava allà on convenia... L’Areny fou 
inicialment el nom amb què es conegué tot un àmbit al sud del nucli primigeni de Girona proper 
a l’Onyar, urbanitzat a partir del 1160 —J. i E. CANAL, J. M. NOLLA i J. SAGRERA, La ciutat 
de Girona l'any 1535, Girona, Ajuntament de Girona, 1995, p. 30.  
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que, tant en un lloc públic com privat, pretenguessin realitzar una venda de 

relleu sense contactar-los.   

 

Els corredors de coll de Girona, amb una dilatada i reglamentada trajectòria 

històrica8, des de l'any 1570 s’agrupaven en una confraria professional i de 

devoció privativa situada sota l'advocació de santa Maria Magdalena9. L'erecció 

d'aquesta corporació i les seves ordinacions internes bàsiques havien estat 

aprovades pels jurats de la ciutat i posteriorment ratificades pel lloctinent 

general de Catalunya, Diego Hurtado de Mendoza10. Grosso modo aquests 

capítols rectors inicials11 —vint-i-cinc en total— limitaven el nombre de 

corredors de coll dins la ciutat i terme de Girona [cap. 7], els prohibien treballar 

en certes dates de l'any [cap. 12] i els imposaven algunes incompatibilitats [cap. 

21]; contemplaven l'obligatorietat d'afiliar-se i de cotitzar per poder exercir l'ofici 

[caps. 5 i 17] i enumeraven els requisits que els professionals de nova 

incorporació haurien de complir i els deures que assumirien durant els seus 

primers temps dins la confraria [caps. 6 i 14]12; autoritzaven les reunions dels 

corredors de coll —d'assistència obligatòria [cap. 11]— per tractar sobre 
                                                 
8. A. MASFERRER, L’element sancionador i el contingut penal de les ordinacions penals 
catalanes. Especial consideració a les ordinacions de Girona de 1358, dins de "[Actes del] XVII 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó ", Barcelona, 2003, vol. III, p. 523-551, esp. p. 545 i s. 
—cap. 26è, cap. 33è, i cap. 37.35, 37.37 i 37.40 (sic)— transcriu una potent reglamentació 
municipal que fixaria mantes i rellevants obligacions professionals als corredors de la ciutat de 
l’Onyar.  
9. En relació a la naturalesa i l'organització de les corporacions professionals a la Girona  
moderna, es convida el lector a dirigir-se al capítol IV.10, dedicat als avalots que l'any 1628 
tingueren lloc en el si de la confraria dels Quatre Sants Màrtirs.  
10. ACA, Cancelleria, registres, 4701, fol. 1r-8r. El privilegi amb què el virrei sancionà la creació i 
la reglamentació inicial de la confraria dels corredors de coll gironins data de 8 d'agost de 1570. 
Els jurats de la ciutat de l’Onyar s'hi havien mostrat conformes tres setmanes abans, el 15 de 
juliol. Per a unes referències bàsiques del virregnat d’Hurtado de Mendoza, distingit per Felip II 
amb els títols de príncep de Mélito i duc de Francavila —R. PÉREZ BUSTAMANTE, 
Virreinalització i castellanització de la lloctinència del principat de Catalunya (segles XVI i XVII), 
en “Pedralbes” 13-1 (1993), p. 75-94, esp. p. 87—, romanem fidels a J. REGLÀ, Els virreis de 
Catalunya, Barcelona, Ed. Teide, 1956, p. 102-105.  
11. Ens limitem aquí a donar-ne unes indicacions breus, no són pròpiament l'objecte del nostre 
estudi. De tota manera els hem transcrit en un apèndix al present capítol perquè, al nostre 
entendre, il·lustren la precarietat normativa amb què una confraria professional es podia posar 
en funcionament a la Catalunya moderna i permeten comprendre les innombrables 
controvèrsies que se'n podien seguir.  
12. Quan un corredor comencés a exercir el seu ofici hauria d'assumir les funcions d'andador 
[DCVB, tom I, Palma de Mallorca, Imprenta de Mn. Alcover, 1930, Andador: "Home que està al 
servey d'una confraria o altra corporació per anar a donar avisos, fer cobranses o complir altres 
encàrrechs a domicili"]. El probable incompliment d'aquesta regla al llarg dels anys obligà a 
dictar-la novament, AMGI, MAM 236, fol. 111, ordinacions dels corredors de coll de 8.VIII.1633.  
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qüestions que afectessin la corporació o els seus membres [cap. 2], 

preceptuaven l'elecció anual de diversos pabordes i oïdors de comptes pels 

volts de la festa patronal [caps. 2 i 9]13, establien un sistema fiscalitzador dels 

balanços econòmics dels dirigents que deixaven el càrrec [caps. 9 i 10] i 

facultaven els pabordes i els confrares per dictar noves ordinacions, les quals 

entrarien en vigor quan fossin ratificades pels jurats de la ciutat [cap. 20]. 

Diversos apartats tenien per objecte l'assegurar la cohesió de tots els membres 

de la corporació en actes religiosos solemnes i en l'acompanyament dels 

confrares moribunds i difunts [caps. 3, 4, 22 i 23]. Els actes de devoció i de 

solidaritat externa —els corredors havien d'obeir els jurats quan els demanessin 

d'acaptar per a pobres, peregrins o causes pies [cap. 24]— no admetien 

fissures internes en el grup. Hi havia un altre aspecte en el qual tampoc es 

podrien marcar les diferències —econòmiques en aquest cas— entre els 

corredors de coll: certs capítols de les ordinacions imposaven que les 

retribucions d'una sèrie de tasques, com per exemple la realització 

d'estimacions de béns o la direcció de subhastes, fossin compartides entre tots 

els confrares, és a dir, que no beneficiessin només el corredor que les hagués 

efectuades materialment [caps. 15, 16 i 19]. Així s'evitava que uns pocs 

membres de la corporació s'especialitzessin en feines segurament més 

lucratives. Caldria assegurar una rotació de tots els corredors en l'exercici 

d'aquests treballs [cap. 18]14. Dos apartats del privilegi preveien certes 

garanties per als confrares: els blindaven d'una eventual privació injustificada 

del seu ofici [cap. 14] i permetien a les vídues seguir duent a terme, durant 

només un any, les funcions dels seus marits difunts —fins que tanquessin els 

                                                 
13. Aquesta elecció s'havia de fer el diumenge propsegüent al 22 de juliol o el diumenge 
successiu com a màxim —excepcionalment es feia el mateix dia de santa Magdalena, AMGI, 
MAM 204, fol. 74r (22.VII.1601). En alguna ocasió la regla fou transgredida: per exemple l'any 
1612 la designació dels pabordes tingué lloc el 17 d'octubre, AMGI, MAM 215, fol. 88r.  
14. A la pràctica aquesta rotació no s'observarà, la qual cosa comportarà greus controvèrsies 
dins la confraria. AMGI, MAM 212, fol. 5v-6r, acta del Consell General de 1.I.1609. Els 
corredors de coll hi denuncien que en realitat els pabordes fan un sorteig, amb la qual cosa hi 
pot haver corredors que facin moltes més subhastes que d'altres. Quan arriba el moment de fer 
el repartiment dels diners resultants de la gestió entre tots els confrares —un repartiment que 
ha esdevingut injust—, es produeixen tot tipus d'avalots. En conseqüència, demanen una 
liberalització del mercat de les subhastes. No tenim constància de què aquesta sigui concedida. 
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compromisos que aquests tenien adquirits— [cap. 13]15. Finalment, un capítol 

[el 8è] prohibia als corredors deixar o llogar a terceres persones les robes o 

matèries que se’ls haguessin encomanat per vendre sense el permís del 

propietari, i el darrer apartat [el 25è] consagrava una exempció que 

versemblantment havia estat llargament reivindicada: que els corredors no 

haguessin d'acompanyar els sentenciats en el dramàtic moment de l'execució 

de les sentències criminals.  

 

Aquestes ordinacions de la confraria de santa Magdalena suscitaren diverses 

controvèrsies molt poc després d'entrar en vigor. En primer lloc s'hi mostrà 

disconforme algun particular que quedà impedit de seguir fent les funcions 

d'intermediació comercial que fins aleshores havien constituït el seu modus 

vivendi.16 Segonament, generaren una reacció dels dos corredors de bestiar 

gironins17, Bartomeu Martí i Francesc Espinàs, que veieren en el text alguna 

frase que podia conduir a una greu invasió competencial. Concretament, el 

capítol quinzè preveia la possibilitat que un corredor de coll inclogués animals 

en els lots de les seves subhastes. Els corredors de bestiar instaren el batlle de 

Girona perquè impedís aquesta eventualitat mitjançant un mandat. Aital ordre 

fou dictada el 24 d'octubre del mateix 1570. Els corredors de coll, capitanejats 

per Joan Teixidor, àlias Bombasina, n’apel·laren davant la Reial Audiència de 

Catalunya. El 1575 la sala del canceller, on seia el relator Joan Jofre, els 

                                                 
15. Amb aquest capítol es derogaven unes ordinacions dels jurats de 1568, dictades en 
consonància amb unes altres de 1537, AMGI, MAM 169, fol. 38v (22.VI.1568). La reiteració del 
mandat del capítol, amb una pena de seixanta sous per als contraventors, en unes ordinacions 
municipals de 22.IV.1635 cit., també reverdides el 1702, fa sospitar que les vídues dels 
corredors es resistien molt a deixar l’àmbit professional de llurs difunts marits. No és 
d’estranyar, a la llum de les conclusions de M. VICENTE, Les dones en els gremis de l’edat 
moderna a Barcelona (segles XVI i XVII), en “Pedralbes” 10 (1990), p. 137-142.  
16. AMGI, MAM 170, fol. 106 (31.VII.1570). 
17. Aquests, quan s'adonaren que els seus similars s'havien mobilitzat per fundar una confraria, 
impetraren també, amb gran celeritat, un privilegi o llicència del virrei Diego Hurtado de 
Mendoza per dotar-se d'una certa —molt escassa— reglamentació professional, ACA, 
Cancelleria, registres, vol. 4700, fol. 23r-25v (31.VIII.1570). Com que només eren dues ànimes 
naturalment no sol·licitaren erigir una confraria autònoma sinó ser rebuts a la dels traginers i 
mulaters. Aquesta havia estat reconeguda pel virrei de Catalunya i bisbe de Sigüenza, don 
Fadrique de Portugal, el 10.VI.1526, tenia sant Antoni, abat, per patró, i el monestir de Sant 
Pere de Galligants per lloc de reunió. 
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denegà definitivament i amb contundència el dret que pretenien18 —el fet que la 

més alta jurisdicció de Catalunya condemnés la part actora a pagar les costes 

del procés implicava una forta component de desautorització19.   

 

Com que, malgrat la intervenció dels magistrats reials, els altercats entre els 

corredors de coll i els de bestiar gironins es seguiren produint, l'any 1601 els 

jurats de la ciutat impulsaren una concòrdia entre els dos col·lectius. Amb 
                                                 
18. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 78, fol. 4 (8.II.1575). Transcrivim aquesta provisió perquè 
forneix les dades sobre les reclamacions dels corredors de coll a partir de les quals hem 
construït el nostre discurs: "In facto cause appellationis interposite per Joannem Texidor alias 
Bambosina (sic: Bombasina) curritorem collis civitatis Gerunde tam pro se quam alijs 
curritoribus collis dicte civitatis tam coniunctim quam divisim a penali mandato sibi et alijs facto 
ex parte baiuli dicte civitatis instantibus Bartholomeo Marti et Francisco Spura (sic) curritoribus 
animalium dicte civitatis vigesimo quarto octobris MDLXX facta relatione in Regia Audientia per 
Joannem Jofre doctorem Regie Audientie et cause predicte relatorem. Attento quia meritis tam 
primitivi quam presentis cause appellationis processuum et alias constat per dictum Joannem 
Texidor [insert. marg. alias Bombasina] curritorem collis dictis civitatis Gerunde dictis nominibus 
fuisse appellatum a precepto per baiulum Gerunde facto et decreto de consilio judicis ordinarij 
dicte curie dicti baiuli eidem Joanni Texidor alias Bombasina et alijs curritoribus collis /v/ dicte 
civitatis vigesimo quarto octobris de anno MDLXX habente tamen clausulam aut justas ponant 
rationes et sic a decreto citationis et illius exequtionis et consequenter nil fuisse per dictum 
Joannem Texidor alias Bombasina et alios litis consortes curritores collis dicte civitatis Gerunde 
deductum aut allegatum propter quod dicta provisio decrete citationis et illius exequtionis 
debeat revocari. His et alijs dictorum amborum processuum attentis et alias fuit conclusum quod 
declaretur bene per dictum baiulum Gerunde de consilio dicti judicis ordinarij fuisse provisum et 
processum male autem per dictum Joannem Texidor alias Bombasina dictis nominibus 
appellatum et quod dictus Joannes Texidor alias Bombasina dictis nominibus in expensis 
condemnetur."   
19. Parlem d'una forta component de desautorització perquè a la Catalunya moderna no era 
gens habitual aquesta condemna en costes. J. P. FONTANELLA, a Sacri Regii Senatus 
Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 95 passim, es preguntava perquè la Reial Audiència 
quasi mai no condemnava a pagar les despeses de les causes als litigants que les perdien —
almenys als que actuaven temeràriament o als que es servien manifestament de l'administració 
de la justícia amb fins dilatoris. Aquesta pràctica tan benigna propiciava, al seu entendre, que 
els plets esdevinguessin eterns a Catalunya, en gran perjudici de la cosa pública: "Tantam 
benignitatem Senatus nostri in absolvendo ab expensis quos in principali condemnat, tantam 
considerationem iustae causae litigandi in eisdem, tantam remissionem articuli expensarum ad 
diffinitivam, quae fit in declarationibus altercatorum in discursu causae incidentium, absque eo 
quod postea, nec in diffinitiva, nec alibi de eo articulo habeatur aliqua ratio, non possum multum 
laudare, quia solent haec multiplicandarum litium, et altercatorum movendorum causam 
praebere non raro, in magnam boni publici perniciem, et detrimentum." (95.17). "Vellem igitur, 
quod aliquando Senatui videretur aliquis ex multis litigatoribus non habere iustam litigandi 
causam, ut tam in diffinitiva, quam alias, posset in expensis condemnari, si non in omnibus, in 
eis, quae fiunt postquam pars potuit, vel ex instrumentis productis, vel ex probatione facta per 
adversarium, certificari se non fovere bonum ius (…) Inde forsan sequeretur ut abreviarentur 
lites, ex quo quanta utilitas reipublicae obvenerit, nemo non videt." (95.18) —les cursives són 
de la nostra responsabilitat. El jurista olotí contrastava la pràctica dels magistrats de Barcelona 
amb la de la Rota Romana, que sempre es mostrava rigorosa amb els perdedors dels litigis, 
tant si tenien una justa causa per pledejar com si no. També recordava que abans que ell 
comencés a exercir com a advocat, l'Audiència catalana a vegades no només obligava a pagar 
les despeses processals a la part derrotada sinó també —quina humiliació!— a l'advocat que 
l'havia aconsellada malament (95.21). 
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aquesta els imposaren l'obligació estricta de respectar-se recíprocament els 

respectius àmbits competencials, "per obviar a littes y gastos que·s porien 

seguir entre dites parts y posar aquelles en pau y quietut, y que quiscuna part 

fasse allò que li toca y no més"20. A ningú li podia passar per alt que la part 

veritablement amonestada era la dels corredors de coll21… 

 

Molt poc després de la concòrdia que acabem de referir, l'any 1603, els 

corredors tornaren malgré eux a la primera plana de l'actualitat política gironina. 

Succeí que els jurats de la ciutat s'assabentaren que el mercader Pere Orsí, 

possiblement amb alguns socis, estava fent gestions amb el govern virregnal i 

amb la cort de Felip II (III) per obtenir la facultat d'elegir i proveir en el futur les 

corredories de coll locals. Naturalment preveia aconseguir la dita facultat 

mitjançant uns serveis econòmics a la monarquia que de moment no sabem 

quantificar… Els edils s'oposaren amb totes les seves forces a la iniciativa 

d'Orsí i, de retruc, a l’ambició de la corona d’estendre el seu radi d’oficis 

patrimonialitzats, reeixida a Castella22 des de la baixa edat mitjana23, fins i tot 

sobre l’àmbit de les regidories municipals24. Dues foren les raons al·legades 

pels jurats gironins: la primera, que atemptava contra llur possessió immemorial 

                                                 
20. AMGI, MAM 204, fol. 72v-73r (18.VII.1601).  
21. Ibidem, la proposta de pacte promoguda pels jurats acabava amb una amenaça a aquests 
corredors de coll de ser multats amb deu lliures barcelonines cada vegada que vendrien 
qualsevol tipus d'animal.     
22. El malaguanyat Francisco TOMÁS y VALIENTE es manté com a autoritat indiscutible en la 
matèria, tant identificant formats de patrimonialització en abstracte com il·lustrant-los amb 
anàlisis de casos concrets —vegeu-ne un sobre les corredories de Cuenca a Dos casos de 
ventas de oficios en Castilla, dins de “Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol”, València, UV, 
1975, vol. I, p. 333-343. M. HERNÁNDEZ, Cuando el poder se vende: venta de oficios y poder 
local en Castilla. Siglos XVII i XVIII, dins de J. ALVARADO (coord.), “Poder, economía, 
clientelismo”, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 71-95, esp. p. 75-76, proposa un balanç dels 
progressos en el tema. Com a referent sobre la venalitat d’oficis en un altre domini dels 
Habsburg, que avançaria dels càrrecs d’àmbit tècnic i d’auxili governatiu als d’administració de 
justícia —successivament àdhuc als pròpiament jurisdiccionals—, V. I. COMPARATO, Uffici e 
Società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell’ideologia del magistrato in età moderna, Firenze, Leo 
S. Olschki editore, 1974, esp. p. 112-113. Pel que fa a França, és obligat remetre’s a R. 
MOUSNIER, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, 2a ed., Paris, PUF, 1971 —tot 
advertint que tal pràctica arrancaria molt abans d’aquests monarques dels segles XVI i XVII. 
23. F. TOMÁS y VALIENTE, Origen bajo-medieval de la patrimonialización y la enajenación de 
oficios públicos en Castilla, dins de “Actas del I Symposium de Historia de la Administración”, 
Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, p. 163-206.  
24. F. TOMÁS y VALIENTE, Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías 
urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII), en “HID” 2 (1975), p. 525-547.  
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de fer les eleccions i provisions en qüestió25; segonament, ni Orsí ni cap altre 

particular no tindria compte de l'interès públic a l'hora de seleccionar els 

corredors! L'únic criteri que els guiaria seria l'obtenció del major guany possible:  

 
"[El que pretén Orsí seria] contra de la bona administratió de la cosa pública, per·ço que lo 

qui obtindria dit privilegi no consideraria tant les qualitats de les persones de corradós com 

fan dits senyors jurats, attenent més lo profit dels dinés que se'ls donarian que no la 

legalitat de la persona"26. 
 

Els jurats feren gestions a nivell extrajudicial i paral·lelament interposaren una 

causa de jactats27 davant la Reial Audiència28. L'intent dels mercaders no 

prosperà, però l'enrenou que suscità ens inquieta suficientment com per fer una 

ullada al règim jurídic mixt privat i públic de les llicències de corredor. Aquesta 

frase del "attenent més lo profit dels dinés que se'ls donarian que no la legalitat 

de la persona" requereix ser desxifrada. 

 

 
                                                 
25. AMGI, MAM 206, fol. 118r, acta de la reunió de 14.VI.1603 dels jurats i els seus consellers 
en matèria de privilegis: "[Els reunits] desliberen y ordenen que sie scrit a la magestat del rey 
nostre senyor y a sa excel·lència notificant com de temps immemorial ensà los jurats han 
acostumat de provehir dits officis [de corredors de coll], y axí supplicar a sa magestad se 
servesca de no concedir privilegi algú de dits officis, com fos en preiudici de la ciutat y de la dita 
possessió...".  
26. Ibidem.  
27. J. P. FONTANELLA, Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, vol. II (1645), 321.11, 
identifica el “remedium iactatorum” amb el que troba cobertura jurídica a C. 7, 14, 5. 
28. Aquesta causa de jactats s'incoà a través d'un escrit signat per Francesc Ferrús. El 
coneixem a través de la citació que l'Audiència envià a Pere Orsí i els seus litisconsorts, 
insertada a AMGI, MAM 206, fol. 131v-132v (1.VI.1603). S'hi exposen les inquietuds de Girona 
amb les següents paraules: "Civitas Gerunde et seu jurati illius sunt in possessione seu quasi a 
decem viginti triginta quadraginta quinquaginta centum annis et ultra et a tanto tempore quod 
memoria hominum non existit in contrarium concedendi personis dictis juratis benevisis officia 
curritor dicte civitatis vulgo dictas plasses de corredors de coll eveniente casu vacationis 
dictorum officiorum et licet dicta civitas non debuisset molestari nec perturbari in dicta 
possessione seu quasi quieta et pacifica in qua existit non dubitant tamen Petrus Orsi mercator 
dicte civitatis et alij nominandi in actu executionis literarum dictam civitatem et juratos illius 
inquietare et perturbare in dicta possessione seu quasi jactando se quod in vim alicuius regij 
privilegij impetrati seu forsan impetrandi competet eis jus providendi et concedendi dicta officia 
curritorum spoliando et privando dictam civitatem dicte possessioni seu quasi...". Acte seguit es 
fa firma de dret i es sol·licita que la causa sigui evocada a la Reial Audiència de Catalunya 
perquè en joc hi ha més de tres-centes lliures i perquè a la ciutat de Girona hi viuen pubills, 
pobres i altres persones miserables. La sol·licitud de part dels jurats fou admesa a l'alt tribunal 
regi i assignada al magistrat Jaume Puigmitjà. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les 
Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo Ed., p. 189 i s., situa Puigmitjà a 
la sala del regent la Cancelleria entre 1599 i 1613, l’any del seu traspàs.  
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IV.6.2. Les provisions de les corredories locals, un negoci lucratiu en què 
participaven diferents instàncies públiques 
 

Com hem esmentat al pòrtic del present subcapítol, ens disposem a analitzar 

unes tensions que es produiren a Girona arran de l'adjudicació d'una llicència 

per exercir com a corredor de coll. Tenim la certesa de què aquest tipus de 

llicències eren venals a la ciutat a l'edat moderna29. Constituïen un dret que 

s'integrava de ple i de forma indefinida en el temps en el patrimoni de les 

persones. El que ostentava la plaça podia traspassar-la inter vivos a un familiar 

predilecte o a qui li'n pagués una certa quantitat de diners30. L'acord privat entre 

el possessor i l'home que el succeiria en l'ofici no generava cap tipus d'efectes 

de cara a tercers fins que no s'oficialitzés mitjançant una resignació del càrrec. 

Tal resignació, que reproduïa el model canònic de la “resignatio in favorem”, es 
                                                 
29. Per al cas de Girona, al llarg del present capítol oferirem referències d’arxiu que fonamenten 
aquesta afirmació. Pel que fa a Barcelona, a títol comparatiu, n’hi ha prou amb consultar a 
AHCB, Consell de Cent, XVII-2, el voluminós procés número 3 de la visita que els consellers de 
l’any 1584 —de fet havien accedit al càrrec el 30.XI.1583— instruiren i substanciaren contra 
tres dels seus predecessors, Magí Pelegrí, Joan Puigvert i Joan Teixeres. Al fil de les peces 
acusatòries d’aital procés, els imputats haurien rebut cent lliures i escaig per l’adjudicació d’una 
corredoria de coll i tres-centes lliures més cada cop que proveïen un corredor d’orella. El tenor 
de les sentències de la visita —28.IX.1584 en primera instància i 8.XI.1584 en apel·lació al 
Consell del Trentenari barceloní— demostra la fiabilitat d’aquestes elevades xifres. Que la 
venda de llicències de corredor a Barcelona no havia estat puntual l’any 1583 sinó que 
constituïa una pràctica consolidadíssima, estesa i tolerada ho reconeixia la pròpia resolució del 
Trentenari, que alleujava les penes prèviament imposades a l’advocat Joan Puigvert: “Essent 
emperò provat que los més provats recauen en la matexa spècia de vendes de corrodories...”. 
Vegeu esp. loc. cit. fol. 364v-366v i 392r-394r. Hem tingut notícia de l’existència d’aquesta 
documentació de l’AHCB de retruc, a través de J. M. BRINGUÉ, P. GIFRE, G. MARÍ, M. 
PÉREZ LATRE i J. PONS, Els quatre processos catalans de la Cort de Montsó de 1585. Un 
avanç d’estudi comparatiu, en “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2003), p. 773-795, esp. p. 777-778. 
30. No hem trobat testimonis expressos dels juristes de la Catalunya moderna sobre aquesta 
venalitat de llicències per exercir oficis en el món local; sí que aixecaren acta de la mateixa 
pràctica a la Diputació del General —i els paràmetres d'actuació devien ser força similars en 
ambdós àmbits institucionals. El prohom austriacista Domènec d’AGUIRRE li dedicà una 
monografia, farcida d'idees de teoria política pactista, titulada Discursus super officiis venalibus 
Generalitatis Cathaloniae, seu jure officialium ea obtinentium, et an ipsorum tituli revocari 
possint, Viennae Austriae [Viena], 1721 —el lloc d'edició es deu a l'exili forçat de l'autor després 
de la desfeta dels seus davant Felip IV (V). Aquest opuscle fou reeditat a Venècia el 1723. 
Vegeu-ne esp. caps. 2-11. Per al seu treball, d’Aguirre es nodrí en bona part de les reflexions 
sobre els oficis venals de la Diputació —també dits “antics” (puix havien estat creats pels 
diputats abans que les Corts no els privessin de la facultat d'instituir nous càrrecs) o “de 
justícia” (per distingir-los dels de gràcia, que eren els oficis que els diputats assignaven 
lliurement a algú)— de J. P. FONTANELLA, Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, vol. I 
(1639), capítols 252 i 253; vol. II (1645), capítols 549-555; n’anirem comentant aspectes quan 
s’escaigui. La figura de Domènec d’Aguirre i les reflexions jurídiques que ens llegà han estat 
recentment estudiades per T. de MONTAGUT, El jurista Domènec d’Aguirre i la memòria del 
dret públic català, en “Ivs Fvgit” 13-14 (2004-2006), p. 231-249. 
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feia en presència de les autoritats competents de l’àmbit local: el que detentava 

l'ofici demanava que se li admetés la renúncia i assenyalava el candidat a 

continuar la seva tasca. Si les autoritats no mostraven cap impediment envers 

el substitut —de moment no entrem en si caldrien diners a tal efecte—, 

procedien a fer públic el traspàs de la llicència31. En el context que estudiem, a 

diferència de Castella o França32, no consta que estigués preceptuat cap 

termini de supervivència del resignant per al perfeccionament de l’operació. 

 

Fent capmàs, el titular d'una llicència adquiria unes facultats amplíssimes sobre 

la corredoria de la seva propietat. Només a l'hora de transmetre-la veia 

teòricament restringit l'àmbit del seu domini per la tutela de les institucions 

públiques. Quines eren, a la Girona de principis del segle XVII, les autoritats 

competents per fer aquesta tutela? En el cas dels corredors de coll eren els 

jurats de la ciutat i el batlle. És a dir, el representant dels interessos del rei a la 

demarcació local participava conjuntament amb els edils en el procés 

d'avaluació i d'aprovació del candidat a subrogar-se en la plaça d'altri33. 

                                                 
31. Descriuria aquesta mecànica de forma general —tot i que predicant-la dels oficis venals de 
la Diputació— J. P. FONTANELLA, Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, vol. II (1645), 
cap. 549, num. 4-5, fent èmfasi en què la dilació de les autoritats a formalitzar la resignació no 
n’impediria els efectes si el resignant ja declarat moria durant l’espera: "Quod practicatur, et 
practicari solet hoc modo, postquam partes sunt inter se concordes, fit resignatio, seu 
renunciatio officii per obtinentem illud, in manibus deputatorum, in favorem N., supplicando eos, 
ut illi in vim dictae renunciationis, et resignationis collationem, et provisionem de illo faciant, et 
in possessionem mittant. Et si persona est habilis, nec aliud obstat quod alias impediat, 
tenentur deputati huiusmodi renunciationem, et resignationem in favorem alterius factam 
admitere, et collationem et provisionem illi facere. Et si recusant, quamvis moriatur deinde 
officialis renunciatione non admissa, vel acceptata, nihil interest, constare sufficit, fuisse in vita, 
et sic legitimo tempore resignationem, et renunciationem factam: consequitur enim 
resignatarius per iustitiam nihilominus officium atque ita iudicatur quotidie." 
32. F. TOMÁS y VALIENTE, La formación del Estado y la venta de oficios, dins d’A. IGLESIA i 
S. SÁNCHEZ-LAURO (eds.), “Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII”, Barcelona, 
Publicacions de la UB, 1989, p. 387-399, refereix l’esperança d’una dona perquè son marit 
presumptament difunt hagués resignat son ofici d’escrivà major de la duana d’Orduña com a 
mínim vint dies abans del seu suposat traspàs, com es preceptuava legalment des de 1480 a 
Castella per eludir l’amortització del càrrec. B. BARBICHE, Les institutions de la monarchie 
française à l’époque moderne, Paris, PUF, 1999, p. 79, sintetitza magistralment la regla de 
quaranta dies instituïda a França des de 1534 i l’hàbil sistema que la monarquia orquestraria a 
partir de 1604, de dispensa “à ce système si fâcheux [aux officiers]”, mitjançant el pagament de 
la paulette, un dret anual equivalent a una seixantena part del valor del càrrec. L’impulsor 
d’aquest mecanisme seria Maximilien de Béthune, altrament conegut com Sully: B. BARBICHE 
i S. DE DAINVILLE-BARBICHE, Sully: l’homme et ses fidèles, Paris, Fayard, 1997, p. 160 i s. 
33. En l'època indicada, es proveiren d'aquesta manera, entre molts d'altres, les següents 
places de corredor de coll de Girona: AMGI, MAM 199, fol. 28r (29.III.1597); MAM 204, fol. 71v-
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Quelcom coherent amb la naturalesa règia i alhora l’àmbit municipal d’actuació 

de tals oficials34. 

 

La situació era diferent per als corredors d'orella, on la tramitació del traspàs de 

la llicència corresponia només als jurats35. Una vegada ells donaven llum verda 

al nou titular de la plaça, aquest tenia el peix al cove. Els tràmits que li 

mancaven eren pures formalitats, presentar-se davant del batlle local i lliurar-li 

un llistat de fidejussors —aquest document era preceptiu en tots els oficis amb 

responsabilitats econòmiques públiques. També havia de prestar-li jurament de 

què exerciria les seves funcions dins els límits de la legalitat. La delimitació de 

funcions entre els capitostos municipals i l'oficial regi era, per tant, netíssima36.  

 

La via de la resignació suara descrita era relativament còmoda i senzilla, però 

no sempre factible. Al corredor de coll li podia sobrevenir qualsevulla 

circumstància que li ocasionés el traspàs abans d'haver tancat els tractes amb 

un successor hàbil37 i/o d'haver-los fet reconèixer institucionalment38. 

                                                                                                                                               
72r (14.VII.1601); MAM 205, fol. 95r (1.VI.1602); MAM 206, fol. 312v (29.XII.1603); MAM 215, 
fol. 87v (12.X.1612)…  
34. La manifestació més clara de la condició d’oficials regis que ostentaven els corredors de coll 
la trobem en llurs procediments de fiscalització —els judicis de taula—, que tenien lloc 
triennalment. Vegeu a AHG, Notaries de Girona, GI-05/923 tri, les actes d’un d’aquests judicis 
que es conserven a la demarcació gironina, iniciat el 8.VIII.1635: el decret de citació d’oficials 
subjectes a la purga —fol. 5r-6v— té, entre altres destinataris, els corredors en qüestió, que 
compareixen a partir del fol. 17r i paguen les oportunes caucions. 
35. Devia succeir similarment a Barcelona, com a mínim amb aquest tipus de corredors, com es 
detreu del document notarial transcrit a “EHDAP” III (1955), p. 301-302: Pau Calopa, 
26.XII.1580 [1579]-22.X.1580, Capítulos acordados entre Antich Cirerench, corredor ‘d’orella’, y 
Pedro Pellicer, mercader, sobre la cesión que hace el primero al segundo de una correduría —
9.II.1580.  
36. AMGI, MAM 204, fol. 39v-40r (10.IV.1601); MAM 225, fol. 28v (8.IV.1622); MAM 231, fol. 129 
(7.XI.1628). 
37. J. P. FONTANELLA, Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, vol. I (1639), cap. 252-
253, s’interessaria per un cas molt sucós al respecte, on ell, amb l’experiència acumulada com 
a assessor del General entre 1623 i 1629 —vegeu el subcapítol II.6.4—, hauria aconsellat amb 
èxit, superant moltes incidències, Maria Figueras i Josep Puig. Quin seria l’objectiu d’aquests 
joves esposos? Recuperar l’ofici de guarda ordinària del General que l’oncle de Maria, Miquel 
Figueras, havia rebut davant notari de son germà Francesc, poc abans de morir, amb l’encàrrec 
de traspassar-lo al futur marit de la noia —que l’any 1624, com a nena i com a dona, era inhàbil 
per al càrrec. El jurista olotí ironitzaria sobre la dificultat de l’oncle —i demés persones que 
ostentaven oficis venals del General— per desfer-se’n: "Nescio quid habent ista officia, ut nullus 
sit qui nollet cum eis mori". Nota: Podria ser casual, però no volem deixar de remarcar-ho; que 
la resignació de Francesc Figueras a favor de Miquel Figueras l’executés com a procurador el 
donzell Josep Espuny —Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V, Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, 1999, p. 68 (14.XI.1624)— i que l’advocat de la filla del mateix Francesc fos Joan 
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Aleshores, amb gran pesar dels familiars i deutes del difunt, s’amortitzava la 

llicència39. Aquesta passava en mans dels dirigents locals abans indicats —el 

batlle reial i els jurats de la ciutat per al cas dels corredors de coll, únicament 

els edils per als corredors d'orella40—, els quals adquirien el dret d'assignar-la 

al seu lliure albir, sense estar condicionats per la voluntat de l'antic possessor 

del càrrec. L'ocasió no es produïa sovint. Quan es presentava, com el lector pot 

imaginar, donava lloc a tractes molt sucosos a diferents nivells… Si no hagués 

estat així, no s'entendria massa el rebombori suscitat per la llibertat que es 

prengué el batlle local la primavera de l'any 1624. 

 

 

IV.6.3. La primavera de 1624, la plaça de corredor de coll deixada vacant 
per la mort de Guillem Llandric desperta l'interès —millor dit, la 
cobdícia— del batlle Bernat Valencas.  
 

El 22 d’abril del 1624 l’aleshores batlle de Girona, Bernat Valencas41, sense 

obeir a directrius superiors, procedí a proveir tot sol una de les nou places de 

corredor de coll de la ciutat, la que un tal Guillem Llandric havia deixat vacant 

en morir. Valencas afavorí el taverner Baldiri Cabanyer amb el càrrec42. Els 

                                                                                                                                               
Pere Fontanella, reforça la idea que un i altre homes amb vincles garrotxins —vegeu l’apartat 
II.12.4.1— fossin poderosos eixos d’un grupuscle d’interessos —defensats a les sessions de 
Corts de 1626? vegeu l’apartat IV.8.5.1— a la Barcelona de la dècada de 1620. Un grupuscle 
que, el lector voldrà saber-ho, sortiria airós del cas que ens ha ocupat —ACA, Generalitat, G-
50/4, fol. 45r, conclusió del consistori de 1.II.1631; Josep Puig seria proveït formalment en la 
disputada plaça de guarda ordinària el 15.II, ACA, Generalitat, N-186, fol. 417r-418r, i Dietaris 
de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 360-361. 
38. J. P. FONTANELLA consagrà sis capítols —els 549-555 ja esmentats— del segon volum de 
ses Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae (1645) a una delicada controvèrsia que havia 
tingut lloc a la Diputació del General entorn d'un oficial que caigué en una espècie de coma. Es 
dubtà sobre la licitud de les gestions realitzades sobre el seu càrrec mentre ell es mantingué en 
aquest estat abans d'apagar-se definitivament. Volem destacar l'encert del jurista olotí en 
escollir per a la seva obra un cas particularment crític —i, per tant, gens representatiu— que 
tenia la virtut de posar sobre la taula els arguments in extremis. Si aquests s'elucidaven, tots els 
demés haurien de ser de fàcil resolució. 
39. F. TOMÁS y VALIENTE, La formación del Estado y la venta de oficios cit., precisament 
exemplifica el mercadeig, molt beneficiós per a les arques de la monarquia, a què donarien lloc 
les vacants d’oficis renunciables a Castella. 
40. AMGI, MAM 222, fol. 49[bis]r (8.VI.1619).  
41. L’hem identificat al capítol III.3, on hem parlat de son pare, que fou advocat ordinari de 
Girona entre 1590 i 1591. 
42. AMGI, MAM 227, fol. 45r (22.IV.1624).  
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jurats gironins s’indignaren davant d’aquesta actuació, ja que es consideraven 

en possessió, des de gairebé quaranta anys enrera, del dret de fer aitals 

provisions de forma conjunta amb el batlle43. No feia ni quatre mesos que 

havien procedit així, tots plegats, per citar només l’ocasió més recent44! En 

conseqüència, els jurats nomenaren pel seu compte un altre corredor de coll, 

Bernat Creixell45, impel·liren Cabanyer a abstenir-se d’exercir el seu nou càrrec 

—malgrat ja havia estat publicat arreu—46, instaren diferents persones i notaris 

a què no li reconeguessin cap autoritat si pretenia fer de corredor47, 

denunciaren l'actuació del batlle a la cort reial…  

 

Un dels pretextos insinuats pels jurats per mobilitzar-se contra Cabanyer era la 

seva manca d’idoneïtat per a l'ofici48, un tema sobre el qual Fontanella s'havia 

esplaiat —dins unes coordenades diferents— en el seu Tractatus de pactis 

nuptialibus49. Ara bé, les funcions assignades als corredors de coll, requerien 

algú amb unes capacitats extraordinàries? A primera vista era poc plausible; 

com a mínim, opinable. Això posa de manifest que, en la seva oposició al 

batlle, els jurats de Girona bàsicament actuaren moguts per defensar llur 

parcel·la de poder i llur porció del pastís, en aquell cas i en d'altres que es 

plantejarien en l'esdevenidor. Així s’explica llur ràpida decisió de contactar amb 

Fontanella perquè implorés justícia al virrei a Barcelona. El jurista, fidel a 

l’encàrrec, adreçà a aquest una suplicació demanant-li que tingués a bé “manar 

                                                 
43. En la carta de 8.II.1649 amunt referida els jurats exposaven que vers 1580 la provisió de 
nous corredors de coll en places vacants la feien o bé els jurats sols o bé els jurats i els 
pabordes de la confraria dels corredors, i que a finals del segle XVI el batlle començà a 
participar també en l'elecció. 
44. AMGI, MAM 227, fol. 16v-17r (19.I.1624). Vegeu dos altres episodis, més reculats, en què 
s'havia elegit i proveït un lloc de corredor de coll vacant de forma consensuada entre els jurats i 
el batlle, a AMGI, MAM 199, fol. 24v-25r (10.III.1597) i a MAM 215, fol. 85v-86r (27.IX.1612).  
45. AMGI, MAM 227, fol. 45v-46r (22.IV.1624). 
46. Ibidem, fol. 47v-48r (23.IV.1624).  
47. Ibidem, fol. 48 i 49r (23.IV.1624).  
48. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 22.IV.1624 dels jurats de Girona al 
lloctinent general, el bisbe de Barcelona.  
49. J. P. FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus, vol. I (1612), cl. 4, gl. 10, p. 1, cap. 55 i 
s. En el procés d’exposar la institució de les baronies, l’olotí detallava el procés corrent a 
Catalunya mitjançant el qual es proposaven als senyors jurisdiccionals candidats a exercir com 
a batlles en una demarcació. I referia el ventall d’impediments que en virtut del dret comú —
donada la multiplicitat de drets propis— es podien oposar a alguns dels candidats. L’exploració 
sobre obstacles per regir càrrecs revestits d’autoritat donava lloc a una reflexió més genèrica 
sobre idoneïtats i handicaps de certs homes per a algunes posicions o oficis. 
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declarar no ésser estat lícit a dit balle fer dita nominatió, ans [h]aver-se de fer 

conforme lo acostumat” i que admetés l’evocació a la Reial Audiència de la 

causa incoada a la cort reial gironina. Els pretextos per sol·licitar l’evocació 

eren la quantia de la causa, superior a tres-centes lliures50, i el fet que a la 

ciutat hi havia vídues, pubills i altres persones miserables —un recurs molt 

utilitzat pels advocats dels municipis i comunitats de Catalunya de l’època per 

accedir a la instància jurisdiccional superior de forma directa51. 

 
"Excel·lentíssim senyor: 

No obstant que los jurats de la ciutat de Gerona estiguen en possessió quieta y pacífica de 

molts anys a esta part de fer y crear iuntament ab lo balla de dita ciutat los corredors de 

coll de dita ciutat y provehir los oficis de aquells sempre que vagan per qualsevol camí que 

sia, noresmenys Bernat Valencas, ciutedà de dita ciutat y vuy balle de aquella, no ha 

duptat a 22 del corrent mes de abril provehir ell sol en corredor de coll de dita ciutat a 

Baldiri Cabanyer, taverner de la matexa ciutat, y fer crides públiques que tothom lo tingués 

per corredor de coll, en gran dany y preiudici de la ciutat y de la possessió dalt dita, de la 

qual particularment consta ab un acte de altre creatió de corredor feta a 19 de janer 

proppassat, que és la última creatió que se ere feta antes de la controversa. Per·ço 

fermant dret y de dret a dit balle y al dit Cabanyer per deu sous ab lo degut augment y en 

la forma acostumada, a vostra excel·lència supplican dits jurats, admesa dita ferma de 

dret, sia servit manar declarar no ésser estat lícit a dit balle fer dita nominatió, ans aver-se 

de fer conforme lo acostumat, y evocar-se la causa a sí y a la Real Audiència com a major 

de tres-centes lliures conforme consta del tenor de la present suplicació eo praetextu quia 

in dicta universitate sunt viduae pupilli et aliae miserabiles personae y comètrer aquella a 

algun magnífich doctor de la Real Audiència, lo qual de (i .e. doni) lletres citatòries y 

inhibitòries proveesca y iustítia administre. Et exhibet instrumenta dictarum creationum ut 

inserantur..."52.  

                                                 
50. CYADC (1704), I, 3, 7, 14. Constitució 52/1585. 
51. Sense anar massa lluny, hem vist supra un altre cas en què Girona al·legava els mateixos 
pretexts per instar una evocació a la Reial Audiència. Sobre l’amplíssima interpretació que 
acabaren rebent aitals condicions de viduïtat, pupil·laritat i miserabilitat per justificar una 
evocació, V. FERRO, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova 
Planta, Vic, Eumo Ed., 1987, p. 111-112, i J. OLIVARES, Viles, pagesos i senyors a la 
Catalunya dels Àustria, Lleida, Pagès Editors, 2000, p. 93 i s. Com a context antropològic de la 
protecció compensatòria als desprotegits o discriminats de la societat moderna, és inexcusable 
A. M. HESPANHA, Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época moderna, en “Ivs 
Fvgit” 3-4 (1996), p. 63-100, esp. p. 86. 
52. Suplicació redactada per Fontanella que la ciutat de Girona adreça al virrei el 26.IV.1624. La 
transcrivim en el present capítol, malgrat no és més que un document de tràmit secundari, 
perquè a AMGI, MAM 227, en un foli cosit post fol. 50, se'n conserva —no és habitual— el 
manuscrit original de l'advocat.  
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Fontanella no es limità a fer i a lliurar aquesta suplicació, sinó que establí una 

sèrie de contactes amb l'advocat fiscal —el potencial oponent a les pretensions 

de Girona—, aleshores el segarrenc Hipòlit Montaner, gendre del cèlebre 

magistrat ceretà difunt Antoni Oliba53. Quan la petició d'evocació fou estudiada 

a la Reial Audiència, hi hagué un cert consens de què l'afer no s'havia de 

judicialitzar. L'advocat narrava aquests tràmits en la carta següent: 

 
“En aver rebut la que·m scrigué mossèn Riurans sobre lo negoci del corredor, aní a 

informar-ne a l’advocat fiscal, qui ere lo que·ns podia fer contrari, y restàrem de acord 

que·s donàs la suplicació de la evocatió de la causa ab los actes. Férem-hu, y com en la 

sala ha hont se tractà lo negoci hi avia alguna persona que desijava pau y quietut, se posà 

de per mig y féu fe[r] iunta particular en lo Rational, en què eren los senyors canceller, 

regent y advocat fiscal, los quals hu tractaren després ab lo senyor virrey, y [h]an presa 

resolució que no·s litigàs sinó que·s fés lo que vostres magnificències veuran ab la carta 

que se’n porta Mascarós. Jo pens axò deu ésser lo que aquí poden desijar y, si axí és, 

han de tenir a bé que·s passe per lo concert, y quant hi agués preiudici de la ciutat 

manaran avisar y procurarem de remediar-hu.54" 

 

Com veiem amb les paraules suara transcrites, si el conflicte entre els edils i el 

batlle no tingué majors conseqüències fou per diverses raons: primo, la ciutat 

pogué mostrar actes d'eleccions de corredor de coll anteriors fetes de la forma 

coordinada que els jurats consideraven reglamentària; secundo, a partir 

d'aquests documents, Fontanella sabé persuadir els capitosts de l'administració 

virregnal que, en cas que es substanciés judicialment la polèmica, la justícia 

estaria de la part de Girona; tertio, entre els ministres regis hi hagué almenys 

un individu contemporitzador que advocà perquè el batlle Bernat Valencas fes 

marxa enrera en els seus procediments; comprengué que només així s'evitaria 

                                                 
53. C. J. MALUQUER DE MOTES i A. VAQUER, Estudi introductori, dins d’A. OLIBA, 
“Comentaris sobre De actionibus”, facsímil de l’editio princeps de 1606, vol. I, Barcelona, 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya [Col·lecció Textos Jurídics Catalans 
(16)], 1997, p. XI-XLIV, esp. p. XXX-XXXI. M. A. FARGAS, Família i poder a Catalunya, 1516-
1626. Les estratègies de consolidació de la classe dirigent, Barcelona, Fundació Noguera, 
1997, p. 343-344, 370 i 390. 
54. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 29.IV.1624 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona.  
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un plet estèril per als interessos de la monarquia55. De les reunions celebrades 

a Barcelona en sorgí la idea de fer confluir les parts enfrontades en un acord. 

Imaginem que aquest no implicava altra cosa que un retorn a la situació prèvia 

al 22 d'abril. Fontanella aconsellà als jurats que s'adherissin a la proposta del 

pacte.  

 

El 29 d'abril el bisbe de Barcelona Joan Sentís, aleshores virrei56, manà al 

batlle reial de Girona que desistís de les seves pretensions i procedís a fer una 

nova elecció de la plaça vacant de corredor de coll amb els jurats57. Com que 

durant quinze dies el batlle no obeí aquesta ordre58, calgué enviar-li'n una de 

nova59. Aquesta segona sí que tingué l'efecte desitjat. El 31 de maig fou elegit 

Pere Serra de la manera preceptiva i es donà l'afer per tancat60.  

 

En poc més de trenta dies, les gestions fetes per Fontanella a Barcelona havien 

donat el seu fruit. La problemàtica dels corredors de coll estava superada 

sense estridències. Als anys següents, però, es tornaria a fer present a la vida 

municipal gironina… 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 94, ofereix un text de Pere 
d’Alòs, regalista convençut, on Montaner és retratat com a defensor poc acèrrim dels interessos 
del patrimoni regi.  
56. J. REGLÀ, Els virreis de Catalunya cit., p. 132, ofereix unes notes contextualitzadores sobre 
el primer dels tres bisbes-virreis de la dècada de 1620 amb què Felip III (IV) intentà governar 
Catalunya. 
57. AMGI, MAM 227, foli no numerat, cosit post fol. 50. La carta del mateix dia on notifica als 
jurats l’haver donat aquesta ordre és a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona 
(1517-1713), vol. III, Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2005, p. 1295-1296 
(doc. 963). 
58. Així ho denunciaren els dirigents municipals al virrei amb una suplicació de 14.V.1624, 
AMGI, MAM 227, fol. 52r. Aquesta es troba al mateix AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
59. M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1296-1297 (doc. 965).  
60. AMGI, MAM 227, fol. 53v.  
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IV.6.4. Precaucions adoptades pels jurats perquè el conflicte no es repetís 
i controvèrsies posteriors sobre la matèria 
 

En el marc de les Corts de 1626, entre les mesures de gràcia que els síndics 

gironins sol·licitarien a Felip III (IV)61, hi havia la concessió d'un privilegi que 

exclogués els batlles de la ciutat de les eleccions dels corredors de coll62. Si 

l'haguessin obtingut, haurien evitat ulteriors controvèrsies amb els dits oficials 

reials i, de passada, els haurien arrabassat una petita parcel·la de la seva 

jurisdicció:  
 

"Ítem, que com la creació dels corredors de coll de la present ciutat de Gerona se haja 

acostumat de fer de temps antiquíssim ensà per lo balle y per los jurats de Gerona 

junctament, y com se hajen seguits alguns inconvenients y differèncias entre lo dit balle 

y jurats asercha de la electió y provisió de dit offici. Perquè se eviten dits inconvenients 

y perquè dits jurats saben millor quines persones són més a propòsit y benemèritas per 

dit offici, se obtingue privilegi de què dita electió y provisió se fassa per dits jurats 

assoles, sens intervenció de balla ni altre official algú perpètuament, totas las vegadas 

que vagarà algú de dits officis de corredors.63 

 

De bones a primeres la gràcia que la ciutat de l’Onyar demanava no semblava 

exorbitant ni massa nociva a l'interès de la corona. Recordem, sense anar més 

lluny, que les designacions dels corredors d'orella ja les feien els jurats sols 

sense el batlle gironí64. Això no obstant, els ministres de Felip III (IV) es 

pronunciarien en contra de la petició amb un lacònic “Que se guarde lo 

                                                 
61. Sobre el capteniment que un municipi com Girona mostrava en les Corts de l’edat moderna 
per defensar i millorar el seu bagatge de privilegis, vegeu els apartats IV.8.3.3 i 5. 
62. En les Corts Generals de la Corona d’Aragó celebrades a Montsó el 1585 Girona havia 
pretès un privilegi en un sentit anàleg, aparentment que comprengués totes les categories de 
corredors, per evitar abusos dels oficials reials. AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum de 1585), fol. 
19r, cap. 10è de les peticions gironines a tramitar com a mercès.  
63. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r, memorial de peticions en 
matèria de gràcia (6.IV.1626), apartat 17è. Volem fer notar que en el llistat anàleg que s'havia 
confiat als síndics que a l'hivern del mateix any havien marxat cap a Lleida, on inicialment 
s'havien de celebrar les Corts, s'hi parlava de "temps immemorial y antiquíssim" —ibidem, fol. 
[31]v, memorial enviat el 16.II.1626—... És a dir, entre febrer i abril els gironins, amb molt bon 
criteri, havien renunciat a aquesta paraula "immemorial", que no s'adeia amb la realitat històrica 
del costum que s'al·legava.  
64. Vegeu el subcapítol IV.6.2.  
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acostumbrado”65. No podrem saber mai les raons d’aital refús. Responia 

simplement a una estratègia negociadora? És a dir, Girona hauria acabat 

esgarrapant mesures com aquesta si hagués cooperat a què la reunió entre rei 

i estaments avancés pel bon camí i arribés a una conclusió satisfactòria? O, 

altrament, les quantitats que movien les llicències de corredor de coll a Girona 

eren més altes del que ens pensem?  

 

El pas dels anys ens ajudarà a tancar interrogants. I és que l'ocasió de 1624 no 

seria l'única, en el període que estudiem, en què la provisió d'un corredor de 

coll seria objecte de controvèrsia. El febrer de 1629 se'n produí una altra de 

més castissa, arran del traspàs de Bartomeu Verdera. El sots-batlle Francesc 

Casas prengué tot sol la iniciativa de cobrir la llicència que aquest havia deixat 

vacant a favor d'un ciutadà corrent, el taverner Joan Oliver, esperant que fos 

grat als jurats66. Aquests no només no s'hi mostraren conformes sinó que es 

manifestaren proclius a un candidat alternatiu, Antoni Puigjaner, resident a Vic, 

amb qui tenien establert un contacte67. El sots-batlle seguia pressionant a favor 

del seu postulant, la qual cosa obligà els edils locals a expressar —o almenys a 

pretextar— la raó per la qual Puigjaner els semblava més idoni per a la plaça 

vacant:  

 
"Dit Puigjaner és vuy una de las millors trompetas del present principat de Cathalunya, y 

venint <h>a habitar en la present ciutat, com ho ha offert donant-li dita corrodoria, se 

remediarà la falta y necessitat tant gran que [h]y ha en dita ciutat de una bona trompeta 

per acudir al servey de Déu Nostre Senyor, en las professons y altres festas, y al de sa 

                                                 
65. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [109] i [113], carta de 
26.IV.1626 dels síndics Miquel Vives i Joan Clapés als jurats gironins. Hi adjuntaren, ibidem, 
fol. [111], un índex dels privilegis que havien sol·licitat amb les respostes dels oficials reials —
com aquest “que se guarde lo acostumbrado”— al marge.  
66. AMGI, MAM 232, fol. 35v-36v: El 27.II.1629 els edils gironins s'assabentaren de què el sots-
batlle nomenava corredor de coll a Joan Oliver "sempre que sia gust de ses magnificèntias". Li 
respongueren que aquesta provisió l'havien de fer ells i el sots-batlle —en absència de batlle— 
conjuntament, i el censuraren per haver assignat el càrrec "absoludament y sens concórrer lo 
consentiment, voluntat y desliberatió de dits magnífichs jurats" —volem posar de relleu l'ús de 
la paraula "absoludament", que es repeteix el 28.II, fol. 37r. Emplaçaren l'oficial reial a què els 
anés a trobar a la casa municipal el dijous següent per seguir el procediment reglamentari.  
67. Ibidem, fol. 38v-39r (7.III.1629).   

1015



 

magestat y bé públich, en cars de guerras y altres occasions que en lo discurs de l’any 

se offerexen."68 

 

Si aquest mestre de la trompeta s'instal·lava a Girona, no només practicaria 

l'instrument sinó que ensenyaria a tocar-lo a d'altres persones. El sots-batlle 

respongué que havia de consultar l'afer amb el virrei i, per tant, demanà 

paciència als jurats. Aquests, per la seva banda, també decidiren exposar-li la 

seva versió dels fets al lloctinent general, que aleshores era el bisbe de 

Solsona. Li presentaren el sots-batlle com algú "mogut de algun interès, segons 

se dupte" a favor d'Oliver, mentre que ells s’identificaven amb el bé públic local.  

 
"Segons se pença estarà dit sots-balla, axí com està, tant arrimat a dita electió que no 

vol mirar lo bé públich de la ciutat ni las convenièntias que [h]y ha al servey de Déu, del 

rey y de la ciutat"69. 

 

No els faltava pas raó. En una carta que el virrei escrigué al seu subordinat 

Francesc Casas se'ns descobreixen els interessos que aquest veia perillar si 

Puigjaner era finalment l’elegit: la monarquia deixava d'ingressar setanta lliures 

que Oliver li havia promès, i s'havia de conformar amb les deu lliures que el 

trompeta vigatà oferia:  
 

"He visto (...) que reparáys conformaros con esta última electión [de Puigjaner] porque 

sólo da diez libras para su magestad, y el otro da satenta, y haviendo conferido esta 

duda en el Consejo Real, vistos y leídos en él los papeles que por parte de la ciudad se 

han remetido, ha parecido ser muy justo nombrar el dicho Puigjaner (...) y assí os 

ordeno y mando que os conforméis en la electión y nombramiento que los dichos 

jurados han hecho".70 

 

                                                 
68. Ibidem, fol. 38v.  
69. Ibidem, fol. 39r. Carta de 7.III.1629. J. REGLÀ, Els virreis de Catalunya cit., p. 132-134, 
sobre el marc del govern del tercer dels bisbes-virreis de Felip III (IV) a la Catalunya dels anys 
1620. 
70. AMGI, MAM 232, fol. 43: Carta de 10.III.1629 del virrei a Francesc Casas, transcrita dins el 
Manual d'Acords gironí de l'any corresponent. El dia següent, el bisbe de Solsona escriuria als 
jurats en el mateix sentit, però sense concretar tant els aspectes crematístics: “Se ha acordado 
que, sin embargo que Oliver offrecía maior cantidad para Su magestad que no Puigjaner, sea 
éste preferido y que el sobayle se conforme con el voto de vuestras mercedes” —M. J. 
ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1330-1331 (doc. 1008). 
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Puigjaner acabà acceptant el càrrec de corredor de coll el 19.III.162971. No 

sense abans negociar amb els jurats i els adjunts de privilegis unes condicions 

econòmiques —concretament un plus de quaranta lliures anuals, subjecte a 

prestacions franques de serveis— que li compensessin el transferir-se amb sa 

família a les ribes de l’Onyar, deixant enrera la posició consolidada que tenia a 

Vic —hi era trompeta major, atenia encàrrecs del municipi i de la Seu, i rebia 

per les seves habilitats una contribució dels altres corredors locals. Els jurats no 

trigarien a sotmetre a un Consell General llurs gestions i condicions de 

contractació, “tant convenients a la polissia de dita ciutat” —en el sentit de 

reglamentació i funcionament interns d’aquesta. El Consell les ratificaria72. I 

també acceptaria la proposta dels jurats de què saber tocar trompeta 

esdevingués d’aleshores ençà un requisit inexcusable per assumir una llicència 

de corredor de coll del municipi —de fet, ja ho havia estat formalment noranta 

anys abans73—; és més, delegaria als edils els processos de selecció futurs a 

realitzar “per oppositió”; això sí, amb el deure de respectar una clàusula de 

discriminació positiva a favor dels locals: 

                                                 
71. AMGI, MAM 232, fol. 43v. 
72. Ibidem, fol. 53r-54r, en el quart punt de l’ordre del dia de la reunió de 27.III.1629 del Consell 
General gironí se’ns descobreixen els serrells, econòmics i altres, de la negociació entre 
Puigjaner i els jurats: “Puigjaner (...) nos digué los inconvenients que tenia y lo dany li·n vindria 
de haver de mudar sa habitatió de Vich assí en Gerona per la corrodoria sola, perquè en dita 
ciutat de Vich guanyava molt per poder-se passar sa vida, tant per los avantatjes que la dita 
ciutat de Vich y lo capítol de la seu de dita ciutat li donaven com altrament per ser trompeta 
major de dita ciutat y per contribuir-li certa cosa tots los demés corredors de ella com també per 
altres ganàntias tant ordinàrias com extraordinàrias que en dita ciutat tenia, y que si se li 
donave ultra dita corrodoria algun aventatge de béns de dita ciutat ab què ell se pugués 
entretenir y passar sa vida, que vindria <h>a habitar en esta ciutat sols per servir a ella, y axí 
nosaltres y dits adjunts de privilegis, attenents ditas cosas y lo quant importave a dita ciutat que 
dit Puigjaner vingués <h>a habitar en ella per las rahons dalt refferidas, determinàrem ab 
confianssa de què vostras magnificèncias ho tindrian a bé que durant la mera y líbera voluntat 
de vostras magnificèncias se li donassen de adjuntori de béns de dita ciutat quis- /54r/ cun any 
coranta lliuras pagadores de mig en mig any anticipat, comensant a córrer lo primer de abril 
més propvinent, ab pacte y conditió que ell, ab sa família, haja de fer sa pròpria habitatió en la 
present ciutat, y que haja de servir aquella de franch axí de las cridas que·s fan ab trompetas y 
tabals com en las demés cosas y occasions tant ordinàrias com extraordinàrias, y també que ell 
hage de pagar de sos dinés per la vigília de Nadal las quatra lliuras y deu sous que dita ciutat 
acostuma de pagar a Joatxim de Rochabruna olim Sampsó com ha senyor que és de dita 
trompeta per rahó de las cridas ordinàrias que dita ciutat fa fer entre anys, al qual la [h]y té 
arrendada.”  
73. AMGI, I.1.3.1.2 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 2—, copiador de resolucions i ordinacions municipals, fol. 97, refereix 
una ordinació de 28.IV.1537 prohibint que  qualsevulla persona sigui acceptada com a corredor 
de coll “que primer no sia [h]àbil de sonar la trompeta, y que no sien admesos que no sien 
[h]àbils”. 
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Text de la proposició dels jurats: “Apparexeria que se ordenàs que d’esta hora al devant 

no pugués ésser admès en corredor de coll persona alguna que no sabés de tocar 

trompeta, per hont seria occasió que algunes persones se donarian apèndrer de tocar-

ne, y esta ciutat restaria decorada de personas que en totas las occasions li convindria la 

porian servir, y se vindria alcansar lo fi que·s desija provehint ditas corrodorias sempre a 

personas hàbils en tocar trompetas.”  

 

Text de la resolució del Consell: “Que d’esta hora al devant los senyors jurats de dita 

ciutat hajan a provehir las corrodorias de coll que vagaran per oppositió al qui millor 

sabrà tocar una trompeta, tenint sguart que, bo per bo y hàbil per hàbil, se hagen de 

provehir en favor dels habitants en la present ciutat, a coneguda de dits senyors jurats”74. 
 

Amb tals mesures de foment del domini de la trompeta i de vinculació 

d’aquest a les places de corredor, el municipi de Girona participava de la 

tònica predominant en les institucions del seu àmbit i època, com, entre 

d’altres, el municipi de Tortosa75 o les principals seus de les diputacions 

locals de Catalunya76. Amb una satisfacció més que justificada: Les queixes 

raonades dels jurats locals al virrei havien fet que una incipient situació 

conflictiva es redrecés. Volem posar de relleu que a Barcelona s'havien 

pesat detingudament en les balances de l'oportunitat —més que no pas les 

de la justícia— els pros i contres de les pretensions de cadascuna de les 

parts implicades en l'afer.   

 

                                                 
74. AMGI, MAM 232, fol. 54r, cinquè punt de la proposició de 27.III.1629 i resolució del Consell 
General. 
75. ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 141v (24.XI.1631): Dos procuradors i la vint-i-
quatrena del municipi resoldrien  que Jaume Mora fos admès en corredor de coll en la forma 
acostumada amb tal que no pogués regir l’ofici si no era practicant de trompeta durant dos 
mesos; al cap d’aquests, l’aleshores trompeta de la ciutat faria relació als procuradors de les 
seves habilitats i, si resultaven satisfactòries, li traspassaria les funcions. Visiblement 
l’expedient es resoldria desfavorablement, o els seus resultats durarien poc, perquè Tortosa 
seguia preocupada per trobar un trompeta durant la tardor de 1632. S’ocupava de les gestions 
el jurista Pere Joan Miravall des de Barcelona, on havia estat tramès com a síndic de Corts: 
ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), cartes de Miravall dels dies 1, 8 —“[Hi ha 
un candidat a trompeta que] és fadrí y corder de offici, que podria casar aquí y ensenyar a 
altres”— o 15.IX.1632. 
76. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599. Tesi 
doctoral dirigida per Eva Serra, IUHJVV (UPF), 2001, p. 187-188, en el marc dels oficis de les 
diputacions locals a la segona meitat del segle XVI, parla dels corredors o trompetes del 
General —amb una conjunció disjuntiva indicativa d’equivalència— a les principals ciutats i 
viles cap de col·lecta com Balaguer, Tarragona, Girona, Cervera, Perpinyà i Lleida.  
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IV.6.5. Vicissituds vàries del règim de provisió de les corredories 
gironines sota el regnat de Lluís II (XIV de França) i després del retorn de 
Catalunya a l'obediència filipista 
 

A la tardor de 1645 es produí un cas invers als precedents que obrí una nova 

etapa de conflictivitat en la matèria77. En aquesta ocasió van ser els jurats els 

que es van avançar i cobriren una corredoria de coll vacant sense consultar-ho 

prèviament amb els oficials reials de la ciutat78. No tindrien pas ocasió de 

repetir la jugada… Pocs anys més tard es veurien allunyats de qualsevulla 

competència en aquestes designacions. 

 

El 26 de novembre de 1648 un doctor de la Reial Audiència estretament 

vinculat amb Girona, Narcís Fàbrega79, rebria un privilegi del virrei de 

                                                 
77. Prèviament, els anys 1642 i 1643, els intermediaris comercials havien protagonitzat malgré 
eux una altra pàgina polèmica en la història municipal gironina. La releguem a una nota a peu 
de pàgina perquè afecta els corredors d’orella i no pas els de coll als quals està dedicat el 
nostre capítol. Resulta que els jurats del 1642 resolgueren crear una plaça supernumerària —la 
setena— de corredor d’orella i l’adjudicaren a un tal Pere Coll. Aquest Coll, per obtenir la 
flamant llicència, devia estar disposat a desembutxacar una quantitat elevada de diners que 
cauria com aigua de maig al municipi, immers com estava en les despeses extraordinàries de 
la guerra en curs. El problema sorgí tan bon punt els corredors d’orella regulars de Girona 
s’assabentaren que tenien un nou col·lega. Impugnaren l’actuació dels edils per considerar-la 
lesiva als seus drets adquirits. Si haguessin sabut que estaven exposats a l’erecció arbitrària de 
noves corredories potser haurien ofert un preu molt més baix per les seves llicències! Aquest 
argument s’expressava meridianament —això sí, sota un tel d’ambigüitat— per part d’un dels 
afectats, Jaume Carreras: “Perquè quant ditas corredories [d’orella] o alguna de aquelles vaca 
per mort o renuntiatió las provehexen dits senyors jurats a amichs y persones de obligatió, com 
és públich y notori, y los tal novament nomenats solen-ho molt agrahir ab las demonstrations 
poden en estimatió de dit ofici, ab la bona fe causada d’esta consuetut de no ésser més de sis, 
que si havian de ser més no seria axí ab tantes demostracions.” AMGI, MAM 249, post fol. 19, 
suplicació lliurada al Consell General de 17.I.1643. El lector es preguntarà, Coll acabà 
consolidant-se com a corredor d’orella de Girona? La resposta és sí. L’any 1646 el trobem 
ostentant la referida condició i litigant contra els jurats perquè li impedien treure neu i gel del 
municipi per proveir les localitats circumveïnes, AMGI, Documentació notarial, Plets entre 
l’ajuntament de Girona i d’altres organismes o particulars, lligall 6, num. 16, apunt 9è. A partir 
del 19.VIII.1650 ni litigaria més ni exerciria més com a intermediari de transaccions, puix la 
pesta bubònica se l’enduria a l’altre barri, J. CLARA, La pesta del 1650. La desigualtat davant 
la mort i aspectes religiosos, en “Estudi General” 2 (1982), p. 165-188, esp. p. 180. 
78. AMGI, MAM 248, fol. 160v-164v (acta del Consell General de 23.XII.1645). Es tractava de 
cobrir la plaça deixada lliure per Miquel Artigas. El batlle reial prendria jurament al candidat 
designat pels jurats i procediria acte seguit a nomenar una altra persona per a la mateixa 
vacant. 
79. Vegeu al capítol III.3 com aquest Fàbrega havia exercit d'advocat de la ciutat abans 
d'accedir a la més alta jurisdicció règia de Catalunya a les acaballes del regnat de Lluís XIII de 
França. 
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Catalunya, el mariscal Schomberg80, amb el qual se li atorgava la potestat 

absoluta d'elegir i proveir privativament els corredors de coll i d'orella de la 

ciutat de l’Onyar, la seva batllia i la seva vegueria81. Versemblantment amb una 

concessió com aquesta el govern, privat d'altres recursos, premiava els 

esforços del fidel servidor82. No tothom aprovà una recompensa d'aital 

naturalesa… Sense anar més lluny, els dirigents municipals gironins n'instaren 

la revocació per la via judicial83. Ben aviat, però, degueren comprendre que els 

seria impossible aconseguir-la i impulsaren una negociació directa amb el 

magistrat regi per comprar-li el seu flamant dret. Es mostraren disposats a 

pagar-li'n nou-centes, àdhuc mil lliures, la qual cosa ens dóna una primera pista 

oficial sobre en quina mesura era sucós el mercat que hi havia rera els 

nomenaments de corredors. Girona tancà l'acord de compra-venda amb 

l'influent magistrat de l'Audiència el 13 de desembre de 165084.  

 

D'aleshores ençà, la ciutat monopolitzaria els nomenaments i cobraria 

obertament als corredors de coll i d'orella unes quantitats gens menyspreables 

en concepte de presa de possessió de la llicència i també unes certes qüotes 

anuals: es fixava un mínim de seixanta lliures d'entrada i deu lliures per any als 

                                                 
80. Aquest mariscal exercí efectivament —mentre els atacs de gota li ho van permetre!— com a 
virrei de Catalunya del 5.VI al 30.XII.1648. Vegeu unes pinzellades sobre la seva gestió, 
centrades sobretot en l’aspecte militar, a J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la 
pugna por la hegemonía de Europa (1640-1659), Barcelona, RABLB, 1956, p. 409-428.  
81. Fàbrega també rebé els drets d’explotació de la notaria i escrivania pública de la batllia i 
terme d'Ullastret. ACA, Cancelleria, Intrussos, vol. 121, fol. 61v-64v. Quan s'assabentaren 
d'aquest privilegi, els jurats amb prou feines podien donar crèdit a la forma com la designació 
dels corredors els havia estat llevada de les mans: AMGI, MAM 252, fol. 56r-58v, carta que 
adreçaren el 8.II.1649 a Llàtzer Vilallonga, el síndic que tenien a Barcelona; ibidem, fol. 61v-
66v, acta del Consell General municipal de 25.II.1649. 
82. J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña cit., p. 421-428, retrata la penúria 
econòmica que patiren les autoritats franceses a Catalunya a partir de l’estiu de 1648. A causa 
de la Fronda, no els arribaven diners per assumir despeses corrents ni per pagar els soldats; 
aquests darrers es veieren abocats a la comissió d’abusos contra la població civil... La situació 
a la província es deteriorava a marxes forçades. En aquest context, el mariscal Schomberg 
repartí entre els seus fidels molts dels béns confiscats anys abans als catalans filipistes i 
concedí altres mercès —la de Narcís Fàbrega es pot incardinar en aquesta categoria. 
Contràriament al que s’esperava, el repartiment de gràcies generà més animadversions que no 
pas adhesió envers l’aparell de govern regi. 
83. La informació que oferim a continuació està extreta del Consell General de 13.XII.1650, 
AMGI, MAM 253, fol. 360v i s.   
84. Ibidem, fol. 373v-375v. Prèviament a la signatura de la transacció la ciutat volgué veure com 
els mitjancers mercantils que Jeroni Fàbrega havia nomenat els mesos precedents renunciaven 
a les seves places, ibidem, fol. 360 (13.XII.1650). 
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corredors de coll i un mínim de trenta lliures i cinc lliures respectivament per als 

corredors d'orella85. El març del 1651 aquesta taxa professional de 

recentíssima institució —no era, ni de bon tros, l'única font extraordinària 

d'ingressos que la ciutat estava en vies d'imposar86— ja era contestada… Els 

jurats suggerien que en els casos de resignació d'un càrrec de corredor —

recordem-ho, la renúncia a seguir-lo exercint acompanyada de la proposta de 

nomenament d'un successor— només es pagués la meitat de la qüota oficial 

d'entrada87. Per què? Segurament s'adonaven que ningú no estava disposat a 

assumir el cost de la compra de la llicència de corredor i a pagar alhora un 

elevat gravamen al municipi pel canvi de titular.  

 

Els dirigents locals, es mantinguessin o no les qüotes inicials, estaven cofois de 

la prerrogativa que havien arrabassat dels oficials regis després de tants estira-

i-arronses. Durant més d’un lustre, tant a les acaballes de la dominació 

francesa com després del retorn de Catalunya a l’obediència filipista, es 

permeteren el luxe de nomenar al seu albir les corredories que s'anaven 

alliberant88. En les llicències hi feien constar que la competència per proveir 

l'ofici no sols els corresponia arran de la concòrdia signada el desembre de 

1650 amb Jeroni Fàbrega ans també per un dret de possessió immemorial89. 

No s'oblidaven de convidar-hi el nou corredor a què procedís puntualment a 

prestar el preceptiu jurament al batlle de la ciutat: ells entenien que rebre el 
                                                 
85. En el reiterat Consell General de 13.XII.1650, fol. 363v-365v, es deliberà que els jurats 
rebessin dels corredors proveïts en el futur "axí de entrada com de dita pensió o prestatió 
annual tot lo que haver ne pugan (...) ab exprés gravamen que de las [corredories] de orella ne 
han de fer donar per cada <h>u dels provehits per cada una lo menos trenta lliures de entrada 
y sinc lliures aprés quiscun any de pentió eo annual prestació, y de las de coll axí mateix per 
cada una lo menos sexanta lliures de entrada y deu lliures aprés quiscun any de prestatió eo 
pensió annual...".  
86. AMGI, MAM 254, fol. 141v i s.: acta del Consell General de 24.III.1651. La gran majoria de 
les dotze propostes plantejades en aquesta assemblea conduïen a un augment de la pressió 
fiscal i financera a la ciutat. La perllongada aventura bèl·lica havia eixugat completament les 
arques municipals. 
87. Ibidem, fol. 145v-146r, apartat onzè de la proposició llegida en el Consell General de 
24.III.1651.  
88. Vegeu per exemple AMGI, MAM 254, fol. [387]r-389v (16.IX.1651), a favor de Pere 
Quingles, o MAM 257, fol. 72v-74r (24.III.1654), a favor de Joan Daran.  
89. Aquesta precaució de legitimar la seva facultat per partida doble podia respondre a un temor 
que l’efímera possessió de Fàbrega i son traspàs posterior quedessin anul·lats en el supòsit 
que la província reconegués novament Felip III (IV) com a rei —per al cas de la provisió del 
16.IX.1651 suara referida— o per les mesures de l’aparell de don Joan d’Àustria a què fem 
menció infra —en el cas de 24.III.1654.  
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jurament era l'única missió que el dit oficial reial havia tingut sempre —i de la 

qual no s'hauria d'haver extralimitat mai! Malauradament per als jurats, aquesta 

il·lusió no duraria massa… 

 

Al tombant de l’estiu del 1656 —per tant, quan la reincorporació de la 

Catalunya cispirinenca dins la monarquia Hispànica estava força 

consolidada90— arribà a Girona una ordre del lloctinent del mestre racional de 

la Corona d'Aragó al Principat que donaria un nou gir a l'afer de les corredories 

de coll —i, de retruc, a les d'orella. L'ordre en qüestió anava dirigida al batlle de 

la ciutat, Jaume Guitart, perquè prengués sense vacil·lacions les regnes d'uns i 

altres oficis i utilitzés els profits que se'n derivarien per nodrir les arques 

reials91. Les directrius del ministre financer, s'emmarcaven dins el programa de 

“reacomodació” de la província rebel a l'obediència filipista? Com és ben sabut, 

durant el virregnat de don Joan d’Àustria s’havien impulsat mesures vàries —

que coneixem cada cop millor— de subjecció política92 i de signe 

inequívocament repressiu a la ciutat de Barcelona i a la Diputació del 

                                                 
90. El 11 d’octubre de 1652 la ciutat de Barcelona i la Diputació del General havien jurat 
solemnement obediència a don Joan d’Àustria, tot posant terme oficialment a l’aventura 
secessionista del Principat. Malgrat això, la província continuà durant anys essent un escenari 
bèl·lic per als exèrcits de Felip III (IV) i de Lluís II (XIV de França) —ho hem apuntat als 
subcapítols II.12 i 13. Inevitablement moltíssims catalans es mantingueren implicats en la 
contesa, sobretot a les comarques gironines, on les depauperades poblacions, fortament 
endeutades i desemparades davant institucions i creditors, hagueren de seguir suportant 
feixugues càrregues militars i fiscals i tot tipus d'arbitrarietats. F. SÁNCHEZ MARCOS, 
Cataluña y el Gobierno central tras la Guerra de los Segadores (1652-1679), Barcelona, 
Publicacions i edicions de la UB, 1983, passim. P. GIFRE, Universitats, fiscalitat de guerra i 
privilegiats. A propòsit d'algunes universitats empordaneses durant la Guerra de Secessió, en 
"Pedralbes" 13-I (1993), p. 561-572. Id. aut., Universitats endeutades i fiscalitat comunitària. 
Les universitats del comtat d’Empúries, 1659-1705, en “Recerques” 33 (1996), p. 53-75. 
91. AMGI, MAM 259, fol. 107r i ss: l'acta del Consell General de 21.VI.1656 resumeix les 
tibantors que els jurats i el batlle mantingueren des que aquesta ordre es conegué a Girona. 
Una ordre que venia a agreujar l’ofec financer d’una ciutat ja molt mal parada per un 
endeutament inassumible, postrada davant uns creditors reacis a renunciar a part dels seus 
drets —P. GIFRE, Guerra en terra de frontera: la vegueria de Girona (1640-1713), dins de 
“Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions”, vol. 3, Lleida, 
Associació Recerques, UdL i Pagès ed., 2005, p. 11-26, esp. p. 17-18; M. CRUSAFONT, El 
problema monetari després de la guerra dels Segadors, ibidem, p. 45-54, refereix el problema 
financer anàleg amb el municipi de Barcelona i la Diputació. 
92. A. IGLESIA, El Estado en Cataluña y en Castilla, en “Ivs Fvgit” 3-4 (1996), p. 101-119, esp. 
p. 117, ha valorat com un canvi de la pròpia naturalesa del sistema jurídico-polític paccionat 
tant la devolució com la reserva de drets i privilegis als catalans per part de Felip III (IV) l’any 
1652: “La organización política catalana encontraba ahora su fundamento en el poder soberano 
del monarca.”  
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General93. Aitals “precaucions” continuarien sota la lloctinència general del 

marquès d’Olías i de Mortara94 i durant les dècades següents. Potser l’any 

1656 a Girona li tocava assumir una porció del càstig general95? Creiem que no 

es pot respondre amb una afirmació taxativa —però sí amb una de matisada— 

a aquesta qüestió. De bones a primeres, la innovació que el lloctinent del 

                                                 
93. F. SÁNCHEZ MARCOS, Cataluña y el Gobierno central cit., p. 63 —i en articles 
d’anticipació, com El nuevo ‘status’ de Barcelona tras su reincorporación a la Monarquía 
Hispánica, dins de “Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol”, València, UV, 1975, vol. I, p. 
597-609—, ja advertí que les innovacions que l’aparell monàrquic introduí l’any 1653 al status 
de Barcelona i del General de Catalunya no foren "meros retoques de escasa entidad". El propi 
SÁNCHEZ MARCOS, Cataluña y el Gobierno central cit., p. 96-116, i, més severament, J. M. 
TORRAS RIBÉ, El projecte de repressió dels catalans de 1652, dins de “La revolució catalana 
de 1640”, Barcelona, Ed. Crítica,  1990, p. 241-290, i també El control polític de les 
insaculacions del Consell de Cent de Barcelona (1652-1700), en "Pedralbes" 13-I (1993), p. 
457-468, d'entre aitals innovacions centraren la seva atenció en el control regi de les 
insaculacions i la reserva de la facultat de desinsacular en relació a les bosses de la Diputació i 
de la capital de Catalunya. Més recentment E. SERRA, Insaculacions de notaris a les bosses 
dels càrrecs de govern de la ciutat de Barcelona (1626-1713), en “EHDAP” XXIV (2006), p. 25-
88, ha constatat fins a quin punt fou primmirat tal control regi o “filtre selectiu”, i com suposà 
quelcom més greu: una tergiversació completa dels mecanismes normatius i consuetudinaris 
de la insaculació. La mateixa E. SERRA, tant a Catalunya després del 1652: recompenses, 
censura i repressió, en "Pedralbes" 17 (1997), p. 191-215, com a El pas de rosca en el camí de 
l'austriacisme, en J. ALBAREDA (ed.), "Del patriotisme al catalanisme", Vic, Eumo Ed., 2001, p. 
71-103, ha subratllat l’abast interestamental de totes les mesures referides i ha posat sobre la 
taula molts altres àmbits sobre els quals es projectà la intervenció repressiva dels virreis: obrir 
la porta a què oficials regis haguessin de ser admesos en llocs de la Diputació i dels municipis 
on fins l'any 1652 havien estat exclosos; adopció de polítiques monetàries que accentuaren 
l’endeutament de la Diputació i l’obligaren a desprendre’s de part del seu patrimoni; revisió i 
depuració de documentació de les institucions catalanes a tots els nivells; restriccions en l’ús 
del símbols institucionals; vegeu encara una altra cara d'aquesta política infra. A. SIMON 
TARRÉS, 1652. Entre la clemència i el càstig. Teoria i pràctica política d’una repressió, dins de 
“Segon Congrés Recerques” cit., vol. III, 2005, p. 27-44, esp. p. 38-44, ha rubricat l’anàlisi dels 
canvis operats a partir de 1652 amb un repàs dels seus efectes, a mitjà i llarg termini, de tipus 
ideològics i identitaris, de silenciament d’autors, de projecció d’una imatge desconfiada envers 
Catalunya, etc. Tals esfectes no han deixat indiferents els historiadors del dret, com ho 
demostra J. ALVARADO, Juristas turbadores: la censura inquisitorial a la literatura jurídica y 
política (siglos XVI-XVII), dins d’id. aut. (ed.), “Historia de la literatura jurídica en la España del 
Antiguo Régimen”, vol. I, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 331-385, esp. p. 369-378. 
94. Aquest noble exercí la lloctinència general de Catalunya des del 3 de maig de 1656 fins al 
gener de 1663, J. REGLÀ, Els virreis de Catalunya cit., p. 142 i 147-150.  
95. F. SÁNCHEZ MARCOS, Cataluña y el Gobierno central cit., p. 56, sobre com a la cort de 
Felip III (IV), i més específicament en el si del Consell Suprem de la Corona d'Aragó, la ciutat 
de Barcelona era tinguda per la responsable primera dels esdeveniments iniciats l'any 1640, 
pels quals no es considerava que hagués mostrat un penediment suficient. Aquesta centralitat 
barcelonina en l'atribució de les culpes hauria estalviat la implantació de mesures repressives a 
altres ciutats i viles catalanes. A la subsecció IV.8.3.3.C.3) observem com els anys 1653 i 1654 
Girona obtindria algunes mesures de gràcia de relleu relativament menor, en el que podria 
haver estat un gest d’aproximació de l’aparell regi després que la ciutat resistís el setge francès 
de juliol-setembre de 1653 —E. GRAHIT, El sitio de Gerona en 1653 (extracto de documentos 
inéditos), en “RdG” XVI (1892), p. 23-30, 53-62, 84-91 i 101-108; vegeu-ne relacions breus però 
actualitzades a J. BUSQUETS i A. SIMON, Girona al segle XVII, Girona, Ajuntament i Diputació 
de Girona, 1993, p. 78-79 i J. CLARA, La clau del regne. Girona, setges i mites, Barcelona, 
Rafael Dalmau Ed., 2008, p. 44-45. 

1023



 

mestre racional promovia en relació als corredors de coll i d'orella gironins 

s'hauria de vincular estrictament amb la necessitat cada vegada més 

peremptòria que tenia l’aparell virregnal català de trobar recursos econòmics 

per finançar un cop militar que allunyés definitivament les tropes franceses del 

Principat96. Ara bé, la idea de posar mà als oficis subjectes a una llicència venal 

d'un municipi com Girona no s'hauria produït fora del context general de 

subjecció que havien conegut la Diputació del General i la ciutat de Barcelona. 

La Diputació mateixa havia vist com les autoritats virregnals li arrabassaven la 

facultat —i els consegüents profits— de proveir els seus, de càrrecs venals97! 

Girona no deixava de patir una mesura anàloga a la de la institució provincial 

que ningú no s'hauria ni imaginat remotament abans de l'aventura 

secessionista del Principat.  

 

El lector es preguntarà, com es desvetllà l’interés precís del lloctinent del 

mestre racional a Catalunya sobre les llicències d’intermediació comercial de 

Girona? Qui li obrí els ulls i li indicà l’oportunitat d’afavorir-se aquestes petites 

parcel·les de jurisdicció i de guanys? No ens ha estat fàcil detectar-ho. 

L’informador fou el ciutadà honrat de Girona i de Barcelona Joan Pau 

Perpinyà98. Des del 1645, aquest individu era senyor del castell de Gironella, i 

en tal condició pretesament havia acostumat de percebre una cinquena part 

dels diners que els nous corredors de coll pagaven tant en pendre possessió de 

la seva plaça com en concepte de cens anual. A primers de maig del 1656 

s’aventurà a denunciar davant l’Ofici del mestre racional que, des que els jurats 

de Girona s’havien apoderat en exclusiva del tràfic de llicències, no se li havia 

                                                 
96. Vegeu unes notes sobre aquesta recerca desesperada de recursos a F. SÁNCHEZ 
MARCOS, Cataluña y el Gobierno central cit., p. 136-139. Creiem que es pot fer perfectament 
extensiva al virregnat del marquès d'Olías i de Mortara l'afirmació que el mateix autor, ibidem, 
p. 70, formulava per al període 1653-56: "La cooperación (sic) del Principado con don Juan de 
Austria en la guerra contra Francia no va a tener una norma jurídica prefijada, será discrecional 
y al compás de la urgencia de las circunstancias". 
97. E. SERRA, Catalunya després del 1652 cit., p. 199-200 i p. 202.  
98. Molt present a la documentació municipal gironina de la primera meitat del segle XVII, intuïm 
seria un botiguer de teles pròsper desitjós de tenir una ascensió social meteòrica —per això es 
faria dir Joan Pau Perpinyà en comptes de Joan Pau Bosch? Pitjor encara, es voldria fer passar 
per fill d’un Bosch antigament insaculat a la mà mitjana gironina, quan el seu pare no hauria 
tingut tal honor? Ens hem assabentat d’aquestes circumstàncies a AHG, Notaries de Girona, 
GI-05/920, fol. 162v-163v —execució d’una citació judicial de la Reial Audiència de 14.XII.1629. 
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pagat ni un quint més99. Aquest Perpinyà jugà bé les seves cartes: en la 

denúncia hi deixà entreveure que la possessió dels edils de crear corredors de 

coll no era en absolut pacífica; el fisc regi podia tenir interès en treure-hi el 

nas... D’aquí ve l’aparició del lloctinent del mestre racional en escena, la qual 

es visualitzà amb l’ordre ja referida que adreçà al batlle de Girona perquè 

prengués sota el seu domini la gestió de les corredories del municipi.   

 

Naturalment a la casa de la ciutat gironina aquesta ordre no fou gens ben 

rebuda. El batlle local l’executà amb determinació, la qual cosa obligà els jurats 

—vista la ineficàcia de les seves protestes— a instar una causa judicial contra 

el fisc davant la Reial Audiència100. El nostre objectiu no és, en absolut, 

resseguir les vicissituds d'aquest plet, nascut d’una petita espurna —de la 

reivindicació d’uns quints— i ràpidament transformat en una pugna 

competencial considerable. Doncs bé, no ens entretenim amb el plet però 

n'aprofitem un riquíssim document processal —un dels articulats que els 

gironins lliuraren al relator a l'inici del litigi101— per esbossar les pretensions 

que esgrimien una i altra parts: el procurador del fisc regi fonamentava la seva 

justícia en què el nomenament i provisió de corredors era una regalia, i que 

aquesta no havia estat mai transmesa als dirigents municipals de Girona. Per 

reforçar la seva tesi, recordava les incomptables vegades en què el batlle havia 

intervingut en la designació d'aitals càrrecs. El síndic de Girona li replicava que 

en cas que el nomenament de corredors públics fos una regalia, no era de les 

supremes ans de les més ínfimes i fàcilment comunicables. No calia ni tan sols 

un privilegi per a la transferència d'aquesta potestat, el simple pas del temps la 

rubricava. Li feia valdre l'amplitud de les facultats que la ciutat tenia sobre tots 

els afers relatius a confraries, oficis i règim jurídic d'exercici de les diferents 

professions —les corredories incloses— i, per reblar el clau, li feia ostensió de 

                                                 
99. AMGI, Documentació notarial, Plets entre el municipi de Girona i d’altres organismes o 
particulars, lligall 7, num. 19: s’hi conserva un petit plec amb els moviments inicials del litigi 
mogut per Joan Pau Perpinyà contra els jurats de Girona. 
100. AMGI, I.1.2.17.15 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / 
Correspondència / Diversa / lligall 15 (correspondència i altres papers, 1300-1699)—, camisa 
1630-39, s. fol., instruccions del 25.VI.1656 dels jurats al síndic Diego Puig.  
101. Ibidem, s. fol., esborrany d'aquests articles de l'any 1657.  
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diversos actes tocants a corredors —ordinacions i provisions— que 

pretesament els jurats havien efectuat tots sols en un passat força remot.  

 

O sia que en algun moment de la història gironina el batlle, el braç del rei a la 

demarcació local, s’havia limitat a prendre el jurament i a registrar el llistat de 

fidejussors que li portava un corredor de coll seleccionat, designat i proveït pels 

edils? Versemblantment sí, almenys en dates puntuals de les dècades de 1560, 

1570 i 1580102. Tanmateix —això als advocats de Girona no els convingué 

referir-ho el 1657— ja en dates tan reculades l’oficial regi en qüestió s’havia 

lamentat de l’estret marge competencial que li deixaven els dirigents del 

municipi i havia maldat per recuperar la parcel·la de jurisdicció que se li havia 

llimat en les atribucions de corredories103.  

 

En definitiva, les vicissituds de 1624 que Joan Pere Fontanella havia contribuït 

a pacificar no eren ni de bon tros originals. Responien a tensions que 

s’arrossegaven des de feia més de mig segle i que continuarien produint-se a 

Girona durant dècades.  

 

 

IV.6.6. Unes consideracions sobre la incomoditat del càrrec de batlle —o 
sobre la dificultat de governar Girona en nom del rei a finals dels anys 
1620? 
 

No volem acomiadar el present capítol sense obrir una brevíssima reflexió 

sobre la complexa posició en què es trobava el batlle, a l'alta edat moderna, en 

                                                 
102. Això s’hauria esdevingut el 1567, el 1579, el 1580... Vegeu, per exemple, com el 
13.VII.1580 els jurats havien adjudicat autònomament la corredoria que antigament posseïa 
Gerard Plages —vegeu son testament de 10.VII.1580 a AHG, Notaries de Girona, GI-08/371, s. 
fol.— al paraire Jaume Ferrer, AMGI, MAM 179, fol. 48[bis]v.   
103. Ibidem, resolució del 20.VII.1580 dels jurats gironins i els adjunts de privilegis: "Deliberarunt 
que la qüestió és entre los magnífichs jurats de la present ciutat de Gerona y lo magnífich balle 
de dita ciutat acerca la electió de corredor de coll de la present ciutat (...), attès lo balle no vol 
admetra Jaume Ferrer perayre de Gerona ni pendra lo jurament de ell, que sien donades 
requestas a dit balle y a altres qualsevol oficials que prengan dit jurament a dit Ferrer per rahó 
de dit offici, y prosseguir dita qüestió, axí en Gerona com en altra qualsevol part, a conaguda y 
ordinació dels advocats dels dits jurats, manant al síndich que prosseguesca dita causa."  
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una ciutat de dimensió mitjana com Girona104. Fixem-nos, per exemple, en el 

rival dels jurats en l’afer de la corredoria suara rememorada de 1624; pensem 

en aquell Bernat Valencas, ciutadà de la mà major, que fou extret a sort el 17 

de gener del 1623, en un Consell General de la seva ciutat, per figurar en la 

terna de candidats a batlle105 —era el primer cop que concorria106. Al virrei i als 

seus consellers els correspondria decidir-se entre un dels tres homes proposats 

—Valencas en el cas que ens ocupa107—, al qual convertirien en l’autoritat 

jurisdiccional i governativa ordinària a nivell local durant un trienni. 

Sobtadament, el personatge es veuria investit d’uns poders i d’unes 

connotacions que el situaven per sobre dels seus conciutadans108 i 

simultàniament, en certa manera, l’aïllaven d’ells109 —una posició com a mínim 

incòmoda.  

 
                                                 
104. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 124, sintetitza magníficament la debilitat del batlle 
en localitats importants de Catalunya a l’edat moderna: “El batlle era l’oficial governatiu superior 
de la comunitat, si bé les seves facultats havien quedat poc o molt retallades pels privilegis que 
la universitat o corporació local havia anat acumulant. No era la mateixa la posició del batlle 
d’una ciutat o vila important que la del d’una població rural. En el primer cas, el seu paper 
polític restava anul·lat pel del Consell i administradors locals”.  
105. AMGI, MAM 226, fol. 12v. Els seus dos contrincants per a la plaça foren Joan Clapés i Rafel 
Camps. Les ternes de batlle, sots-batlle i jutge ordinari de la cúria gironina es confegien per 
extracció a sort d’unes bosses ad hoc cada tres anys en el si d’un Consell General que el 
municipi celebrava el dia de Sant Antoni, abat, en execució del que havien establert un privilegi 
impetrat de Ferran II el 3.XI.1481, posteriorment renunciat per la ciutat —G. JULIOL (ed.), Llibre 
Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 
2001, p. 365—, un altre del mateix de 16.VII.1510 —ibidem, p. 383-384— i un altre de 
l’emperador Carles de 16.I.1520 —ibidem, p. 429-431.  
106. AMGI, IX, 1, 1 —Eleccions / Insaculació / lligall 1— ens assabenta que Valencas ocupava 
un dels setze llocs de la bossa de batlle corresponents a la mà major des de 1621 —hi havia 
vuit places addicionals reservades a ciutadans de la mà mitjana.  
107. No hem trobat la designació de Valencas allà on versemblantment hauria d’estar inscrita, 
ACA, Cancelleria, registres, 5493. Sí hi hem localitzat, en canvi, fol. 38v-40v, el nomenament 
del doctor en drets Francesc Castelló com a jutge ordinari de Girona (12.IV.1623) per al mateix 
trienni.  
108. El cerimonial de la ciutat confegit entre 1594 i 1596, AMGI I.1.3.3 —Administració municipal 
/ Funcionament del Consell municipal / Càrrecs municipals / lligall 3—, fol. 25v, reconeixia la 
precedència del batlle respecte els jurats de Girona, tret que hi hagués present una autoritat 
règia de rang superior; ibidem, fol. 49r i s., aquesta precedència també es visualitzava en la 
pregària de les quaranta hores del dia dels Rams. 
109. En el context rural, a partir d’estudis sobre justícia criminal a nivell local, J. L. BETRÁN 
MOYA, Violencia y marginación en la Cataluña de la Época Moderna, en “Estudis” 28 (2002), p. 
7-41, esp. p. 33, ha apuntat que la situació podria haver estat prou diferent: “Lo más frecuente 
era la aplicación de remisiones o multas. Ante la carencia de medios represivos, la red de 
relaciones que se establecía siempre en una pequeña localidad y la presión social inevitable 
sobre un batlle que sólo ejercía el oficio durante tres años, provocaba como resultado más 
probable el pacto, la benevolencia, la consideración de los intereses individuales y la defensa 
de la comunidad como principio rector.” 
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En condicions normals, durant qualsevol altre període de la seva vida, 

Valencas hauria assumit càrrecs, responsabilitats i administracions en el 

municipi, hauria defensat els privilegis de la localitat davant d’eventuals 

exaccions o usurpacions jurisdiccionals de l’aparell monàrquic —i naturalment 

d’altres institucions. En qüestió d’hores, per una qüestió d’atzar i d’oportunitat 

política, es trobava convertit en un representant de la potestat règia110, conduït 

a exercir un paper sovint impopular111.  

 

Com era possible traspassar la línia divisòria entre la defensa dels interessos 

del municipi i la dels del rei en tan poc temps? Entenem que la cúria local era 

clau en aquest procés d’adaptació. Assessors, fiscals, escrivans i demés 

personal de la cúria en qüestió —i. e. elements tècnics, burocràtics i 

executius112— devien informar amb celeritat el seu nou superior perquè pogués 

salvaguardar amb plenes garanties l’àmbit jurisdiccional del monarca113. Fets 

com els de l’any 1624 que hem analitzat demostren fins a quin punt Bernat 

Valencas havia assumit el seu flamant i efímer rôle de batlle a Girona. La 

primavera del 1626 deixaria el seu càrrec en mans d’un altre prohom i es podria 

reincorporar als patrons de les institucions municipals. L’any 1628, sense anar 

massa lluny, ocuparia la magistratura de jurat en cap114. De fet, seria l’edil que 

provocaria un gran enrenou protocolari el 25 de març, al monestir de Sant 

                                                 
110. Malauradament, encara no tenim per a Girona un estudi com el d’E. CABRUJA VALLÈS, 
Els batlles reials a la sotsvegueria d’Igualada durant els segles XVI-XVII, en “Pedralbes” 23 
(2003), p. 113-132, on, entre d’altres coses, s’aprecien les coincidències de llinatges en les 
places rectores del municipi d’Igualada i en els càrrecs de batlle —reial i baronial, en tal cas. 
111. Vegeu en la subsecció IV.8.3.3.C.1) un sonor enfrontament que es produí els anys 1602-03 
entre el batlle i els dirigents municipals de Girona. El motiu? Ni el dit batlle ni els demés 
representants dels interessos del monarca a la ciutat volien autoritzar reunions del Consell 
General perquè temien que en resultessin aldarulls. El clima social estava enrarit a les ribes de 
l’Onyar a causa de greus dissensions entre els membres de la mà major i els seus 
conciutadans de condició inferior.  
112. Emprem la subdivisió orgànica i funcional de J. LALINDE, La jurisdicción real inferior en 
Cataluña (‘corts’, veguers, batlles’), Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona-Museo de Historia 
de la Ciudad, 1966, p. 218 i s. 
113. Al llarg de les nostres recerques sobre la Girona de la primera meitat del segle XVII hem 
tingut repetidament la impressió que, d’entre el personal de la cort reial, es destacava per la 
seva entrega als interessos de la monarquia l’escrivà Narcís Fàbrega o Fàbregues sr. —vegeu 
el capítol IV.2 i, sobre el seu context familiar, el primer apartat ‘Jeroni Fàbregues’ del capítol 
III.3. El suposem un excel·lent informador per als homes que s’havien d’aclimatar als càrrecs de 
batlle, sots-batlle i jutge ordinari cada tres anys. 
114. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, conté la carta de 3.I.1628 que se li envia a 
Vilamalla per comunicar-li la seva elecció per al càrrec i demanar-li que l’accepti.  
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Agustí, per evitar que ell i els seus col·legues de consistori haguessin de seure 

en un vulgar banc durant un ofici religiós mentre que el bisbe García Egidio 

Marique seuria, prop de l’altar, en una cadira de vellut amb un coixí. Valencas 

legitimaria la seva tossuderia, finalment prou rendible, “per ser en molt gran 

reputatió de la present ciutat”115. Ara bé, també seria, cinc anys més tard, l’edil 

—aleshores com a jurat segon116— que, amb unes finances locals precàries 

com mai, es mostraria més generós que ningú —cap dels disset conciutadans 

reunits amb ell no el secundaria— a l’hora d’opinar si es faria un servei 

econòmic a la monarquia i de quina quantia: Bernat Valencas apostaria per 

prestar deu mil lliures, si bé amb la condició de què Felip III (IV), abans de 

cobrar-les, hagués d’eximir la ciutat de l’Onyar de dues de les càrregues fiscals 

que més maldecaps li havien ocasionat a l’època, els quints i el valor dels 

carretatges de fusta. En tal conjuntura, quins interessos defensava 

prioritàriament, el nostre protagonista: els del monarca o els de la ciutat117?  

 

Si observem els complicadíssims relleus de Valencas en la dignitat de batlle —

les vicissituds dels seus successors fallits en els triennis de 1626 i de 1629—, 

ens adonem que, en la segona meitat de la dècada de 1620, assumir aquesta 

magistratura règia a Girona havia esdevingut quelcom més que un tema 

incòmode: s’havia convertit directament en una font de problemes insolubles. 

Visiblement el primer en adonar-se’n seria Miquel Cerdà, que abandonaria el 

càrrec a mig mandat —menys de dos anys després de Carnestoltes del 1626, 

quan havia començat a exercir-lo118. Ningú completaria el residu del seu trienni, 

                                                 
115. Apuntem aquest tema al subcapítol III.6.3. 
116. J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real 
(1626-1683), vol. II, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1994, p. 515, recull el fet de què l’any 
1628 Bernat Valencas ocuparia el càrrec de jurat en cap del municipi i el 1633 el de jurat 
segon. Això pot sobtar si hom no té en compte el que hem apuntat al capítol III.1 i al subcapítol 
III.6.3, que des de l’any 1602 els nobles i els ciutadans de la mà major s’alternaven en els 
juradescs més preeminents.  
117. Al subcapítol IV.1.3 hem parlat d’aquesta negociació que es produí l’estiu del 1633 —AMGI, 
MAM 236, fol. 112r-119v, esp. fol. 117 (9-31.VIII.1633). Valencas parlaria de deu mil lliures i no 
pas de mil o de cinc-centes, com farien els altres tres jurats i la majoria d’adjunts consultats 
sobre el tema. El problema és: Com podem valorar el preu de les condicions que només 
Valencas preveia estipular? 
118. Vegeu a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, una carta de 21.II.1628 amb què els jurats 
enviaven al bisbe de Solsona, l’aleshores virrei, una nova terna de candidats a batlle perquè 
n’escollís i proveís un de nou. Ibidem, trobem una carta de 4.IV.1628 reproduint la petició.  
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la qual cosa donaria un protagonisme inesperat al sots-batlle —formalment 

autònom del batlle119—, l’argenter Francesc Batlle, en abundants controvèrsies 

amb el govern local120. A principis de 1629, a penes feta extracció a sort d’una 

nova terna de batlle, detectem els moviments d’un dels seus integrants, Rafel 

Cerdà, per defugir l’ofici en cas de ser escollit pel virrei, aleshores el bisbe de 

Solsona 121. Les precaucions no li servirien de res: seria nomenat. Això donaria 

lloc, poc temps més tard, a la seva renúncia i, successivament, a una 

controvèrsia tant forta com eloqüent entre els dirigents de Girona i el nou 

lloctinent general, el duc de Feria. Amb aquesta, articulada en termes de criteris 

d’idoneïtat personal —en realitat, política— per assolir la plaça que antany 

havia ocupat Bernat Valencas, posarem punt i final al present capítol. Vegem 

els fets de prop. Per cobrir la vacant de Rafel Cerdà, el duc de Feria sol·licitaria 

a la ciutat de l’Onyar una nova terna, confegida mitjançant la preceptiva 

extracció a sort122. En rebre-la, la censuraria per considerar-la il·legítima. El 

motiu? No veuria amb bons ulls cap dels integrants d’aital terna, per concórrer 

en tots ells —Joan Miquel Abric, Gabriel Masdéu i Pere Vicenç Saiz—, o 

almenys en els dos primers, la condició d’oficials vitalicis del General de 

Catalunya123. Aital condició, al tombant de la dècada de 1630, tot i ser 

perfectament legal124, havia esdevingut suficient per dubtar de la identificació 

dels que l’ostentaven amb la defensa de l’interès reial125? Per al duc de Feria, 

                                                 
119. Formalment, el sots-batlle era independent del batlle tant pel que fa a la definició i 
l’organització de les seves atribucions com al seu nomenament. De fet, apreciem que durant 
les dècades de 1600, 1610 i 1620 es feien regularment les extraccions a sort de la seva terna, 
etc. Ara bé, la petició d’una gràcia vehiculada per part de Girona a Felip III (IV) a través d’una 
ambaixada a la cort l’any 1654 —en parlem a la subsecció IV.8.3.3.C.3)— ens fa sospitar que 
el sots-batlle hauria acabat subjecte al batlle, pel que fa a provisió i també a assignació i 
exercici de funcions. 
120. Hem detectat aquest protagonisme en el present capítol i en el IV.10. 
121. A AHG, Notaries de Girona, GI-10/454, s. fol., trobem una procura d’aquest ciutadà honrat 
gironí a favor de don Lluís de Tormo i de Vilademany, resident a Barcelona, perquè renunciés 
en nom seu a l’ofici de batlle si mai n’era proveït. 
122. M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1333-1334 (doc. 
1012), carta de 24.VII.1629 del lloctinent general des de Barcelona.  
123. Aquesta circumstància se’ns declara en la votació del parer majoritari al tercer punt de la 
proposició del Consell General de 5.XI.1629, a AMGI, MAM 232, fol. 159v.  
124. Ibidem, s’explica que en un primer moment el síndic de la ciutat havia obstat a la terna de 
batlle, però ràpidament els advocats municipals li havien fet comprendre que no vulnerava cap 
norma general ni particular ni cap costum. 
125. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 117, ha apuntat com a 
partir de l’any 1635, en l’àmbit precís dels juristes, l’aparell virregnal català s’aïllaria respecte el 
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sí. Així, tornaria a demanar una nova terna126 —la tercera del trienni, de fet—, 

que el Consell General, seguint el parer resistencialista dels sectors populars 

urbans, es negaria a facilitar127. La qüestió mouria un sorollós enrenou, 

incrementat pel fet de coincidir en el temps amb una severa fractura social a 

Girona —suscitada per les disputes sobre el port de les vares del tàlem del 

Santíssim Sagrament el mes d’abril precedent128— i amb tres altres 

discrepàncies entre l’aparell virregnal i el govern municipal: a) sobre el 

contingut d’alguns capítols de la Unió que Girona havia accedit a subscriure 

després de no poques reticències129; b) sobre el nomenament dels 

comandaments d’aquesta força de seguretat pública no permanent130; c) en 

relació a altres àmbits jurisdiccionals, concretament la facultat dels jurats 

d’ordenar detencions que els oficials regis haurien d’executar131. La renitència 

de la ciutat a obeir les ordres superiors no es produiria obertament, sinó amb 

una certa picaresca: emparant-se rera formalitats i al·legant una impossibilitat 

recurrent —gens innocent— de reunir el quòrum preceptiu per celebrar una 

sessió del Consell General en la qual tocava llegir públicament cartes del 
                                                                                                                                               
personal que hagués assessorat de forma regular la Diputació. A la llum del cas que ens 
ocupa, certes prevencions de la monarquia venien de dates més reculades. 
126. M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1337 (doc. 1016), 
carta de 5.X.1629 del duc de Feria des de Perpinyà. 
127. Vegeu la rèplica al virrei dels jurats gironins, de 6.XI.1629 —AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10—: “Y en lo tocant a la nova extractió de personal per dit offici de balla, [el Consell 
General] ha resolt que aquella no·s fes, per perèxer legítima la últimament feta (segons parer 
dels advocats consultats), y que per·ço se torne supplicar a vostra excel·lència lo que ab altra 
[comunicació]. Està resulació (i. e. resolució), senyor, apar que és justa (salvat sempre lo parer 
de vostra excel·lència y del Consell Real), y en esta conformitat són sempre estats [h]abilitats 
per a semblants altres officis reals los officials del General, no sols en esta ciutat però encara 
en qualsevol altre, y puix [és] cas lo occorrent, que per sort ha succehit y no per elecció, apar 
que vostra excel·lència se ha de servir de tenir per legítima dita terna, y axí le [h]y supplicam ab 
esta en quant po[drà], y que mane nomenar una de les tres personas de aquella per dit offici de 
balla”.  
128. En parlem al subcapítol III.6.3. Recordem que el virrei bisbe de Solsona i el Reial Consell 
inicialment s’havien inclinat per reglamentar el cerimonial en processons i oficis religiosos de 
Girona d’una forma favorable als militars urbanitzats i als ciutadans de la mà major, però poc 
més tard s’havien hagut de plegar al refús de les mans mitjana i menor i descartar qualsevulla 
innovació protocolària.  
129. Al capítol IV.10 resseguim la pressió política del virrei, exercida en diverses ocasions a 
partir de la tardor de 1627, perquè Girona s’adherís a la dita unió o germandat, i la reiterada 
negativa a fer-ho dels dirigents de la ciutat de l’Onyar. Una negativa que no trigaria a passar 
factura als súbdits indòcils. Vegeu a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., 
vol. III, p. 1336-1337 (doc. 1015), la carta virregnal de 27.IX.1629 on es proposaven alguns 
retocs als capítols de la Unió que Girona ja havia acceptat i signat. 
130. El duc de Feria instaria que es nomenés coronel i altres oficis de la Unió en dues cartes, de 
19.IX —ibidem, p. 1335-1336 (doc. 1014)— i de 27.IX.1629, referida en la nota precedent.  
131. A més del que direm unes notes més avall, remetem el lector al subapartat IV.8.3.3.C.1).  
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virrei132. Quan el 5 de novembre s’aconseguiria reunir vàlidament el tal Consell 

General133, els consellers de les mans mitjana i menor hi imposarien els seus 

criteris, tant poc dòcils envers l’aparell virregnal com devers els segments més 

privilegiats de la ciutat134. Al final, després de diversos estira-i-arronses i intents 

de negociació estèrils135, el lloctinent general accediria a nomenar com a batlle 

de Girona el que consideraria menys inconvenient dels integrants de la terna, 

Joan Miquel Abric136. Aleshores, ai las!, les parques s’endurien l’elegit als seus 

dominis i caldria recomençar el procediment de zero. En la novíssima terna —la 

                                                 
132. Vegeu, respecte la negociació per tancar els serrells de l’aportació gironina a la Unió i 
també en relació a les reunions fallides del Consell General per falta de quòrum, AMGI, MAM 
232, fol. 146v i s. (2.X.1629 i s.), on hi ha transcrites nombroses cartes del duc de Feria. 
Concretament, les reunions polítiques municipals avortades serien quatre, la del dit 2.X —fol. 
146v-147v, només hi hauria trenta-cinc consellers presents, a més de tres dels quatre jurats—, 
una de 8.X —fol. 149r-v, amb vint-i-tres consellers i tres jurats—, una de 10.X —fol. 150v-152v, 
amb trenta consellers, a més de tres jurats— i una darrera de 24.X.1629 —fol. 154v-155r, amb 
trenta-un consellers i tres jurats. Vegeu ibidem, fol. 153v, com els jurats en cap i segon 
aixecaven acta de la llur discrepància amb els edils tercer i quart sobre si es convocava, i quan, 
alguna de les reunions polítiques municipals. A AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, hi 
llegim una carta de 26.X.1629 destinada a fer minvar la irritació del virrei, a base de garantir-li 
que no falten intents de reunir vàlidament el Consell General i de fer-li adoptar resolucions.  
133. De la reunió del 5.XI, on finalment s’aconseguiria l’assistència preceptiva de quaranta 
consellers, se’n transcriuria oficialment no només l’acta original — AMGI, MAM 232, fol. 155v-
160v— sinó també una còpia autentificada notarialment —fol. 161r-166v—, cosa prou eloqüent 
de la seva transcendència. Segurament és a tall de recompensa per l’amanyagament de la 
ciutat que el duc de Feria li concediria un reverdiment de son privilegi impetrat el 1448 a fi que 
els oficials regis no es poguessin excusar d’executar les ordinacions dels jurats —incloent les 
ordres de detencions de persones, deduïm a la llum de la subsecció IV.8.3.3.C.1—: M. J. 
ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1338-1340 (doc. 1017), carta de 
12.XI.1629 del virrei als seus oficials a la ciutat de l’Onyar, i A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc 
de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702), Lleida, Ajuntament de Girona, Fundació Noguera i 
Caixa de Girona, 2007, p. 215-218.  
134. Vegeu a AMGI, MAM 232, fol. 158v-159v, les deliberacions del 5.XI.1629, que reflectirien 
una anòmala i netíssima escissió dels consellers de Girona en dos blocs intransigents de 
factura estamental; o gairebé: a) només el mercader Francesc Moner trencaria la disciplina de 
vot de la mà mitjana —si es permet l’expressió— i s’adheriria als parers dels militars i ciutadans 
de la mà major, suposem pel fet de tenir-hi mantes connexions —era cunyat de l’advocat 
municipal Francesc Codina i del jurista Pau Escura— i de voler intensificar-les, segurament; b) 
el jurat Llorenç Font jr. i son pare homònim no trairien cap de les postures de la mà mitjana, a 
diferència del que havien fet el 29.IV.1629 en temes de cerimonial, on, per sobre de tot, els 
havia pesat la dignitat de jurat del noi; c) tres consellers de la mà major, Rafel Cerdà i els 
advocats Rafel Prats i Jacint Camps, s’abstindrien en la votació sobre els capítols de la Unió i 
el nomenament dels seus comandaments; visiblement es negarien a acceptar servilment les 
modificacions del virrei en el reglament de la força pública, però tampoc voldrien alinear-se amb 
els indòcils sectors populars. 
135. AMGI, MAM 232, fol. 157v-158r, la proposició del Consell General de 5.XI.1629 refereix una 
anada a Perpinyà del jurista Francesc Marçal —del qual hem parlat al capítol III.3—, 
comissionat per Girona per reunir-se amb el virrei —infructuosament.  
136. Carta de 12.XI.1629 del duc de Feria des de Perpinyà que no està recollida a M. J. ARNALL 
(ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit. —li escauria estar al vol. III, p. 1338, abans del doc. 
1017. Vegeu una contextualització de la família i la figura de Joan Miquel Abric al capítol III.3.  
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quarta del trienni!— només repetiria el nom presumptament irritant —als ulls 

virregnals— de Gabriel Masdéu137. 

 

                                                 
137. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 23 i 29.I.1630 al duc de Feria.  
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APÈNDIX 
 

Ordinacions de la confraria de santa Maria Magdalena dels corredors de 
coll de la ciutat de Girona, aprovades pels jurats de Girona el 15.VII.1570 i 

decretades, a Barcelona, pel virrei Diego Hurtado de Mendoza y de la 
Cerda, príncep de Mélito i duc de Francavila, el 8.VIII.1570 

ACA, Cancelleria, registres, 4701, fol. 1r-8r. 
 
 
[1er] "[Que] los corredós de coll de la present ciutat de Gerona pugan <h>i·ls 
sia lícit y permès instituhir y fundar <h>una confraria dita vulgar[ment] dels 
corredós de /fol. 1v/ coll de la present ciutat de Gerona sots invocatió de sancta 
Magdalena en la iglésia, monestir o capella a ells millor los aparrà. Plau a sa 
excel·lència. 
[2on] Ítem, instituhida y fundada dita confraria, sia lícit y permès a dits corredors 
de coll de la present ciutat de Gerona ajustar-se <h>una y moltes vegades en 
lo lloch <h>ahont dita confraria serà instituhida y fundada, sens incorriment de 
pena alguna, per lo bé y útil de dita confraria y per a elegir y crehar pabordres y 
fer y tractar altres coses necessàries a tots útils y profits de dita confraria y 
confrares de aquelles (sic), y los pabordres qui seran elegits hajan de acceptar 
lo dit offici de pobordres sots pena de vint liures per cascun e per cascuna 
vegada, aplicadora dita pena les dues parts a la confraria y l'altra a l’official 
executant, e que lo pobordre major haja ésser i sia to[t]s temps natural del 
present principat de Cathalunya, lo qual en lo temps de la sua electió haja sinch 
anys sia corredor de coll de la present ciutat. Plau a sa excel·lència. 
[3er] Ítem, que tots los corredós de coll de la present ciutat de Gerona hajan y 
sien tinguts y obligats dit dia de santa Magda- /fol. 2r/ lena colre dita festa, y lo 
dia abans de [di]ta festa hajen y sien tinguts anar aplegats primer en la casa del 
pebordre major de dita confraria, en la església o capella o monestir <h>ahont 
dita confraria serà constituhida y fundada a les vespres, y dites aquelles, hajan 
de tornar acompanyar lo dit pabordre en casa sua, sots bant e pena de sinch 
sous a quiscun e per cascuna vegada que serà fet lo contrari, <h>a obs y utilitat 
de dita confraria y per les necessitats de aquella. Plau a sa excel·lència, salvat 
just impediment. 
[4rt] Ítem, que lo dia de la festa de dita sancta Magdalena tots los corredors 
confrares qui seran en la dita ciutat de Gerona, [s]i just impediment no tindran, 
sien tinguts y obligats anar en casa del dit pabordre principal de matí, y tots 
aplegats [h]ajen de anar en lo offici divinal se farà dit dia en la capella o lloch 
<h>aont dita confraria serà constituÿda y fundada, y allí oyr lo divinal offici dit 
dia, y dit aquell, [h]ajen de tornar acompanyar lo pabordre principal en casa 
sua, sots ban y pena de sinch sous a obs y profit de dita confraria. Plau a sa 
excel·lència, salvat emperò just impediment. 
[5è] Ítem, /fol. 2v/ qualsevol qui volrà ésser corredor de coll en dita ciutat de 
Gerona, térmens ni llímits de aquella haja y sia tingut, <h>ans ús de dit offici, 
posar-se en dita confraria de dita sancta Magdalena y pagar per entrada, per a 
soportar los gastos y càrrechs de aquella, sexanta sous moneda barcelonesa 
per bé y útil de dita confraria y perquè millor se puga fer y se fassa lo culto 
divino e[n] dita confraria, y quiscun disapte haja i sia tingut donar y pagar a 
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l’andador de dita confraria o al qui tindrà càrrech de aquella <h>un diner, e, 
admès aquell en corredor, haja y sia tingut de donar als confrares corredós de 
confraria col·lació, y assò ans que puga usar de dit offici de corredor, sots ban e 
pena de tres liures, de la qual pena seran fetes tres eguals parts, la <h>una 
part per la dita confraria y l'altra part per lo official qui farà la executió y la 
restant tercera part a la capella de la casa del consell de la present ciutat de 
Gerona. Plau a sa excel·lència. 
[6è] Ítem, que los qui volran entrar y ésser corredós de coll de la present ciutat 
de Gerona, térmens ne llímits de aquella, /fol. 3r/ ans de usar ni ésser admès 
en aquell, [h]ajen de donar y assegurar dit offici ab idòneas fermanças a 
coneguda dels jurats de la present ciutat de Gerona que vuy són y per temps 
seran, la qual seguretat [h]aje de prestar en poder del scrivà major de la cort 
real de dita ciutat de Gerona, y [h]aja de jurar y prometra que lo primer any 
entrarà en dit offici serà andador de aquell, raportarà y farà tot lo que semblants 
andadors acostumen y solen fer, y açò sens salari algú, y dar bo y leal comte 
als pabordres qui lesores seran, y açò sots ban e pena de vint sous a obs de 
dita confraria per quiscú qui recusàs fer y complir lo contengut en dit present 
capítol, a obs de dita confraria. Plau a sa excel·lència. 
[7è] Ítem, que no puguen ésser ni haver en dita ciutat y térmens de aquella més 
de nou corredós com vuy són, y que lo nombre no puga ésser crescut, ans si 
algun corredor se morie, que per mort de aquell ne puguen crear altre y altres 
pus lo nombre no puga ésser més de nou corredós. Plau a sa excel·lència. 
[8è] Ítem, que no sia lícit ni permès a ningun corredor de coll logar ni dexar a 
ninguna persona ninguna cosa li fos acomanada per vendre sens expressa 
licèntia y voluntat de l’amo de dita roba, e assò sots ban o pena de vint sous 
per quiscun e per quiscuna vegada que ser[à] /fol. 3v/ fet lo contrari, divididora 
per tres eguals parts com dalt és dit. Plau a sa excel·lència. 
[9è] Ítem, que quiscun any lo diumenge aprés la festa de dia sancta Magdalena 
o lo diumenge aprés següent dits confrares corredors se hajen de ajustar en lo 
lloch <h>ont dita confraria [insert. marg. sin. serà instituÿda per fer nova electió 
de] pabordres y oÿdors y rebedors de comtes de dita confraria, [els quals] hajan 
de acceptar lo offici y càrrech de aquell[a] y tot aquell any [h]y ésser pabordres, 
sots ban e pena de vint sous per quiscun e per quiscuna vegada que refusaran 
de acceptar dit offici de pobordre, e que elegits dits pobordres encontinent 
hajen elegir los oÿdors o rebedors de comtes de dita confraria, los quals ajen 
de oyr ensemps ab los pobordres novament elegits los comtes dels pabordres 
vells, ço és de aquells qui hauran dexat y serà acabat llur any de pabordre, de 
totes les pecúnies en dit any los seran entrades per dita confraria, y assò 
[h]ajen de fer sots ban o pena de sinch sous per quiscú e per quiscuna vegada 
que dits oÿdors de comtes refusaran de acceptar dit offici de oÿdor de comtes. 
Plau a sa excel·lència. 
[10è] Ítem, que los pobordres vells qui seran fora de dit offici de pobordres, 
quinze dies aprés que seran fora de dit offici hajen de donar bo y leal comte als 
oÿdors e rebedors de comtes de dita /fol. 4r/ confraria y als pabordres 
novament elegits, y lo que·s trobarà ésser restituydors dins dit termini hajen de 
restituyr als dits pobordres nous y fer y cobrar d'ells y dels dits oÿdors de 
comtes diffinitió, y assò [h]ajen de fer sots pena de cent sous a obs de dita 
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confraria y de ésser privat[s] de dit offici de corredor. Plau a sa excel·lència, 
però que los comtes se [h]ajen e puguen donar dins <h>un mes. 
[11è] Ítem, que totstemps que per los pobordres de dita confraria seran 
convidats los confrares corredós per a consell general o aplech per bé y útil de 
dita confraria, que tots los dits confrares corredors se [h]ajen de aplegar en lo 
lloch <h>ont dita confraria serà constituÿda y <h>edificada per a tractar y 
concloure los negocis de dita confraria a tota utilitat de aquella, sots ban y pena 
de deu sous a cascú e per quiscuna vegada, divididora dita pena per tres 
eguals parts com dalt és dit. Plau a sa excel·lència. 
[12è] Ítem, que ningun corredor de coll de dita ciutat, térmens y llímits de 
aquella gos ni presumesca en dia de festa que tingue vigília fer encan[t] algú ni 
aportar en lo coll ninguna manera de roba per vendre, sots pena de vint sous a 
cascú e per quiscuna vegada a obs de dita confraria. Plau a sa excel·lència. 
[13è] Ítem, que ninguna dona en la present ciutat de Gerona, térmens ne límits 
de aquella puga usar de corredor de coll si ja no era stada muller de algun 
corredor deffunct, y /fol. 4v/ en dit cas dita dona puga usar de corredor de coll lo 
any que son marit serà mort, e no més avant, per a exaguar les robes que dit 
son marit tindrà en comanda, y assò sots ban e pena de sexanta sous de dita 
moneda, divididora per tres eguals parts com dalt és dit. Plau a sa excel·lència. 
[14è] Ítem, que los corredós qui vuy són y per temps seran sien tinguts y 
obligats en prestar lo jurament solen e acostumen prestar en poder del balle y 
scrivà major de la cort real de dita ciutat y jurats de la dita ciutat de Gerona y 
pobordre de dit offici y donar bones e ydònees fermançes a coneguda de 
aquells, e que no puguen ésser remoguts de dit offici de corredor de coll sinó 
causa cognita y trobats ells en frau algú, y en dit cas los dits balle e jurats y 
pabordres los puguen revocar e inhibir de dit offici, y essent revocats e inhibits 
no puguen usar de aquell sots ban e pena de cent sous divididores per dos 
eguals parts, la <h>una a l’official fahent la executió, l'altra mitat a obs de dita 
confraria y per los gastos de aquella. Plau a sa excel·lència. 
[15è] Ítem, que ningun corredor confrare de dita confraria no puga ni li sia lícit ni 
permès fer dins la ciutat de Gerona, ballia ni vegueria de aquella ningun encant 
sens que primer no [h]aja demanada licència als pobordres de dita confraria, e 
noresmanco qualsevol corredor qui pendrà per vendre alguna casa o cases, 
terres o [h]onors, possessions, bestiars de qualsevol spècia que sien ni altres 
coses, exceptat emperò /fol. 5r/ robes, or, argent, com que les tals coses dins 
<h>un dia aprés haurà pres dit càrrech [h]o aja de den[un]tiar al pabordre de 
dita confraria, encara que sien qualsevol vendes per executió, tant per 
manament de la Règia Audièntia com de altres qualsevol corts o tribunals, e 
que lo pre[u] que en redundarà se [h]aja de partir egualment entre tots los 
corredors, y també s'[h]i entenen y comprenen les crides que fan del peix, e si 
tant[s] corredós seran dins la dita ciutat, o no haurà més de un dia serà fora de 
aquella, o serà malalt, que en tal cas sia participant en dit preu com los altres 
corredors confrares, e si cas serà que dits corredós confrares estaran més de 
tres dies fora la dita ciutat de Gerona, que la part que·ls tocaria de les coses 
venudes sie de la confraria de dits corredors. Plau a sa excel·lència. 
[16è] Ítem, que los pobordres de dita confraria hajen y sien tinguts de exhigir y 
llevar y rebre tots los salaris dels encants e altres coses venudes, que lo guany 
sie comú per tots los corredors, e quiscun mes [h]ajan de donar a cascú lo 
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que·ls tocarà en portió, sots pena de deu sous a obs de dita confraria. Plau a sa 
excel·lència. 
[17è] Ítem, que de cada vint sous de profit haurà qualsevol corredor sie ob[li]gat 
a donar a dita confraria y als pabordres en nom de aquella <h>un sou per útil 
de dita confraria. Plau a sa excel·lència. 
[18è] Ítem, que los pabordres que lesores seran puguen fer anar los corredós 
de coll [de] dita ciutat als /fol. 5v/ encants se faran, tots per orde, e que quiscun 
[h]aja de anar en aquell sens dilatió alguna si ja no tenie just impediment o que 
aquell dia hagués de lliurar alguna proprietat, e que los pabordres també sien 
tinguts anar a dits encants per llur tanda com los altres corredors, y cada 
corredor que, manat per los pabordres, no volrà anar, caygue en pena de deu 
sous a obs de dita confraria, havent emperò los pabordres feta llur tanda, y si 
no [h]y volran anar dits pabordres caygan en la matexa pena. Plau a sa 
excel·lència. 
[19è] Ítem, que totes les estimes se faran en dita ciutat de Gerona, ballia y 
vegueria de aquella de qualsevol coses, fetes de o per ningun corredor confrare 
de dita confraria, que lo mateix dia haurà feta dita estima [h]o haja de denuntiar 
al pabordre de dita confraria, o lo dia aprés següent, sots pena de deu sous a 
quiscú e per quiscuna vegada aplicadora a obs de dita confraria, e que lo profit 
de dites estimes vingue a profit y útil de dits corredors per yguals parts y 
portions com dalt és dit. Plau a sa excel·lència. 
[20è] Ítem, que los pabordres, ensemps ab los corredós confrares, puguen fer 
qualsevol desliberations y ordinations per bé y utilitat de dita confraria y puguen 
aplegar dits confrares y tenir consell tantes quantes vegades volran per bé y 
utilitat de dita confraria, les quals deliberations y ordinations hajen de ser 
confirmades y roborades per los jurats de la dita ciutat de Gerona /fol. 6r/ ans 
que d'ell[e]s puguen usar conforme als privilegis té la dita ciutat y en aquells en 
res no perjudicant. Plau a sa excel·lència. 
[21è] Ítem, que ningun corredor confrare de dita confraria puga ésser ni sia 
porter de ningun consistori o tribunal ni missatge de alguna cort, sots bant e 
pena de cent sous de dita moneda barcelonesa divididora per tres eguals parts, 
ço és la <h>una a l’offitial fahent la ex[e]cutió y l'altra tercera part a l’acusador y 
la restant terça part a la dita confraria. Plau a sa excel·lència. 
[22è] Ítem, que tostemps que [h]y haurà algun combregar de algun confrare de 
dita confraria, que tots los confrares corredors convidats per lo andador de dita 
confraria hajen de acompanyar lo sanct sagrament de la iglés[ia] de hont partirà 
fins a la casa del confrare qui combregarà<n> y, ans de tornar-se'n, hajen de 
tornar acompanyar del lloch <h>ont serà exit, sots ban e pena de mittja liura de 
sera a obs de dita confraria. Plau a sa excel·lència, salvat emperò just 
impediment. 
[23è] Ítem, que si algun confrare de dita confraria se morà dins dita ciutat, 
térmens e llímits de aquella, que tots los confrares [h]ajen de anar en la casa 
<h>ont lo tal confrare serà mort y acompanyar aquell en la iglésia <h>ont serà 
soterrat, y que de allí no se'n puguen tornar fins dit confrare mort sia soterrat, 
sots la matexa pena divididora com dalt és dit. Plau a sa excel·lència, salvat 
emperò just impediment.  
[24è] Ítem, que tostemps que per los jurats de la ciutat de Gerona qui ara són o 
per /fol. 6v/ temps seran serà manat al pobordre de dita confraria acaptar per 
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persones pobres, pelegrins y per altres qualsevol persones y causes pies, sens 
salari algú, [h]o hajen de fer tantes vegades com per los dit[s] jurats los ho serà 
manat, sots pena de deu sous a quiscú e per quiscuna vegada aplicadós en el 
pobre per qui haurien acaptar. Plau a sa excel·lència. 
[25è] Ítem, co[m] sia digne e deguda cosa que qui és gravat en alguna cosa y 
en alguna altra sia rellevat, attès dits corredós són obligats a les coses en lo 
precedent capítol contengudes, per·ço que d'assí al davant no sien obligats 
acompanyar los sententiats a la executió de les sentènties criminals. Plau a sa 
excel·lència.

IV.6. Provisions problemàtiques de corredors de coll



IV.7. Girona es resisteix amb prou èxit 
a contribuir als carretatges de fusta per a les galeres del rei 

 

La present secció ens condueix novament cap a controvèrsies de naturalesa 

fiscal o parafiscal entre Girona i l’aparell virregnal de Catalunya. Hi retrobem 

arguments ja coneguts —el recurs a les franqueses impetrades per la ciutat a 

principis del segle XIV— i d’altres encara no explorats —la idea que a Girona 

se li comuniquen els privilegis i exempcions de Barcelona. L’observador profà 

es sorprendrà davant del desplegament d’advocats i procuradors, la despesa 

en causes judicials, etc. que assumeix el municipi per alliberar-se de satisfer 

una quota anual irrisòria. La desproporció de mitjans econòmics no preocupa 

els jurats si s’assoleix l’objectiu primordial: mantenir íntegre el bagatge jurídic 

privatiu de la ciutat. Si canviem de perspectiva ens trobem confrontats a una 

situació semblantment curiosa: des de Lloctinència General s’envien comissaris 

arreu del Principat, s’insten procediments de constrenyiment contra els 

renitents a pagar, es cometen abusos i arbitrarietats. Els provincials acaben 

pagant més en concepte de les dietes i tràmits dels agents de la monarquia que 

no pas per raó dels carretatges. Quan es clou la campanya d’execució, els 

referits comissaris tornen a la capital amb poc diner líquid per lliurar als seus 

superiors i havent generat una forta animadversió a la terra.  

 

 
IV.7.1. Primers requeriments de l’aparell virregnal i rèpliques estèrils 
gironines per vies jurisdiccionals, criminal i civil 
 

Emprenem l'anàlisi d'un tercer capítol sobre conflictes fiscals entre Girona i 

l'aparell reial a la primera meitat del segle XVII. Versa sobre les prestacions 

relacionades amb fusta que s’exigien per a la construcció de les galeres 

règies1, unes prestacions amb moltes ramificacions —talar arbres, transportar 

                                                 
1. A tall de contextualització sobre les naus al servei de la monarquia dels Àustria i l’evolució de 
les seves característiques i les canviants necessitats de l’Armada, M. de P. PI CORRALES, La 
Armada de los Austrias, en “Estudis” 27 (2001), p. 23-51, o I. A. A. THOMPSON, Las galeras 
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els troncs, esbrossar camins per on s’hauria de dur la fusta, allotjar persones 

foranes implicades en tals tasques, etc.2— de naturalesa controvertida: eren 

regalies introduïdes per antiguíssim costum, que veurien llur fràgil legitimitat 

normativa a Catalunya reforçada pel ius commune, el dret comparat i sobretot 

la jurisprudència judicial3? o vells drets senyorials assumits —prèvia traslació a 

l’esfera del dret públic— per la corona4?  

 

Al llarg del segle XVI5, aquests gravosos serveis que estaven ocasionant 

maldecaps i abusos a múltiples municipis i comunitats veïnals de Catalunya, 

eren objecte de contestació per via jurisdiccional i també en Corts6, motivaven 

ambaixades7 i altres mobilitzacions de la Diputació del General8, etc. —

                                                                                                                                               
en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI, en “Manuscrits” 24 
(2006), p. 95-124. 
2. Vegeu dos testimonis d’època i un de contemporani sobre aquesta varietat de prestacions: a) 
S. de CORTIADA, Discurso sobre la iurisdicion del excelentissimo señor virrey, i del 
excelentissimo señor capitan general del principado de Cataluña, Barcelona, Por Iosef Forcada, 
1676, qüestió 17, num. 13-17, a partir d’una conclusió criminal de 1596, una de 1625, una de 
1633 i una de 1637; b) se’n faria ressó P. d’AMIGANT, Decisionum et enucleationum 
criminalium congeries, seu praxis Regij criminalis Concilij Cathaloniae (...) volumen secundum, 
Barcinonae [Barcelona], Ex Typographia Iosephi Llopis, 1697, cap. 80.8; c) J. M. COLOMER, 
Mataró al Mil Cinc-cents, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 1969, p. 55. 
3. P. d’AMIGANT, Decisionum et enucleationum criminalium cit., cap. 80, pòrtic i n. 1-8, cap. 81, 
n. 17. El jurista d’origen manresà convertiria aquests capítols 80 i 81 en un aparador del criteri 
equitatiu, raonable, àdhuc sensible, amb què ell i altres membres del Reial Consell 
aconsellarien el virrei el 25.VI.1682 sobre l’abast dels drets relacionats amb la tala i transport 
de fusta per a la corona; els magistrats serien del parer que era oportú preservar-ne arbres 
plantats en certs llocs —en horts i explotacions específiques o davant les portes de cases—, 
amb finalitats determinades —per impedir inundacions o per a usos recreatius— o simplement 
que fessin particular goig; també opinarien sobre la forma com calia procurar amb directrius 
ben precises que els serveis exigits es repartissin equitativament entre la població i que es 
previnguessin abusos dels oficials. 
4. J. GIMÉNEZ, Mataró en la Catalunya del segle XVII (II): La gestió del quotidià, Mataró, Caixa 
d’Estalvis Laietana, 2005, p. 280, diu literalment “vells drets senyorials ara assumits per l’Estat” 
—entenem que l’ús del terme Estat respon al propòsit divulgatiu de la seva obra. 
5. Símptoma eloqüent dels elevats nivells d’explotació forestal al Principat a mitjan segle XVI 
per proveir de material la construcció de galeres règies és la literalitat del capítol de Cort n. 27 
que es presentaria a Felip I (II) en les Corts de 1563-64 —CYADC (1704), I, 4, 25, 21—, 
demanant la prohibició absoluta de treure fusta de pi i d’altres arbres de la província; el rei hi 
accediria “exceptat per fàbrica de galeras, y vexells de sa magestat” —una resposta sens dubte 
càustica. 
6. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599 (tesi 
doctoral), UPF, 2001, p. 315 i s., ha fet un ampli repàs d’exigències abusives o protestades de 
carretatges durant la segona meitat del segle XVI a localitats com La Bisbal d’Empordà o àrees 
com el Baix Llobregat i el Vallès. 
7. Ibidem, p. 319, se’n refereixen dues ambaixades a la cort, l’any 1587 i el 1596.  
8. La Diputació on desembarcarien els Fontanella —a partir del trienni de 1620, vegeu el capítol 
II.6—, patiria un hivern i una primavera de 1621 amb un front tricèfal de problemes relacionats 
molt diversament amb galeres: a) la pressió de la monarquia per incidir en els comandaments 
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actuacions per regla general estèrils9. Tradicionalment, l’ajut que, a instàncies 

de Capitania General10 —de Lloctinència General al segle XVII11—, havien 

reclamat oficials del rei en la seva modalitat més corrent, el tragí de fusta, 

s'havia satisfet en força de treball d’homes i llogant bestiar i carretes —cada 

cop més nombroses i millors tècnicament12— a preus molt desavantatjosos i en 

                                                                                                                                               
de la flota del General; b) l’escultura de les armes de Castella i Lleó a les drassanes de 
Barcelona; c) la reacció a nous manaments perquè alguns provincials carretegessin fusta o 
paguessin una composició alternativa —Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, 1997, p. 445-446 (21.II.1621), 450-451 i 471-472 (23.III i 28.IV.1621) 
i 452-453 (27.III.1621). Els dietaris, diverses minutes dels equips jurídics i d’altres oficials del 
General i les deliberacions perquè se’ls pagués testimonien la continuïtat del tercer d’aquests 
conflictes institucionals a la casa del General. Pel que fa al trienni en què la Diputació hauria 
estat presidida per Benet Fontanella, Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV cit., p. 518-
519 (24.XI.1621), i ACA, Generalitat, N-180, fol. 742v i 747r (deliberació de 20.XII.1621, a partir 
d’una informació rebuda el 17.XII). En quant al trienni de 1623, Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, vol. V, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999, p. 77 i s. (junta de braços de 
10.III.1625) i ACA, Generalitat, VG-81, querella 30, on es copiarien dues minutes de 
31.XII.1624 i de 18.VI.1625. Les declaracions testificals de dos estampers, Miquel Manescal 
(20.II.1627) i Jeroni Margarit (25.II.1627), que recordarien particularment la controvèrsia dels 
carretatges entre les del trienni precedent, conviden a pensar que aquesta hauria pogut donar 
lloc a la impressió d’algun memorial polític. 
9. La ineficàcia palesa de les contestes en via jurisdiccional i política faria que els carretatges de 
fusta s’anessin vivint en molts punts de Catalunya com a quelcom indefectible. Només en 
aquesta línia podem entendre que no els dediqués cap censura, ni expressa ni tàcita, J. P. 
FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), cl. 3, 
gl. 2, cap. 43, on en parlaria incidentalment en referir una provisió de 9.VII.1603 de la Reial 
Audiència en què els actors es veieren alliberats d’unes penes per haver contrafet crides del 
batlle del Catllar que prohibien treure llenya del terme, puix pogueren demostrar que ho feien 
per mandat del veguer de Tarragona, per aportar material a la construcció de galeres. 
10. V. FERRO, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, 
Vic, Eumo Editorial, 1987, p. 67 i s., sobre aquesta estructura, que durant bona part de l’alta 
edat moderna estaria sempre encapçalada per la persona que ocupés la Lloctinència General 
de Catalunya —per entendre’ns, el virrei. Curiosament, aquest gran coneixedor de la literatura 
jurídica catalana moderna desconeixia l’interessant treball de Sebastià de Cortiada, que ens 
omple d’orgull difondre. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 318-319 o 322, 
certifica les protestes suscitades a la segona meitat del segle XVI pel paper actiu de Capitania 
en les exigències i, subsisdiàriament, exaccions relacionades amb la fusta per construir galeres 
règies. 
11. Gràcies a S. de CORTIADA, Discurso sobre la iurisdicion del excelentissimo señor virrey cit., 
entenem que des de finals del segle XVI l’aparell regi a Catalunya hauria corregit el rumb —
versemblantment arran de les protestes suara comentades— i, com era oportú, hauria retirat 
Capitania General de les relacions amb civils esdevingudes fora d’un context directament 
bèl·lic. El fill del regent Miquel de Cortiada insistiria molt sobre aquest aspecte —esp. qüestions 
7 i 17—, tot citant reiteradament un discurs manuscrit de Vicenç Hortolà “sobre las diferentias, i 
contenciones de jurisdiciones, que se ofrecen entre el lugar-tiniente general de Cataluña, y el 
mesmo lugar-tiniente, como capitán general”. Per deixar fora de dubte la competència d’Hortolà 
en el tema, en subratllaria la condició d’assessor i advocat fiscal de Capitania General durant 
dues dècades —cal afegir aquesta dada a les pinzellades biogràfiques del subcapítol II.3.1. 
12. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y Catalunya (1550-1640), Madrid, 
Alianza Editorial, 1998, esp. p. 310 i s., ha sostingut que els camins i els mitjans de transport a 
la Catalunya del segle XVI no devien ser tant precaris com la historiografia ha tendit a creure —
el seu desenvolupament hauria estat indissociable precisament al transport de fusta i també de 
gra per cobrir una demanda lligada a fets bèl·lics. 
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èpoques sovint inconvenients13. Més endavant, s’oferiria la possibilitat de 

commutar o composar els serveis personals, animals i/o materials pel 

pagament d’unes quantitats en metàl·lic, anomenades capsous. Aquestes 

quantitats, prou elevades en alguns casos14, resultarien irrisòries per als 

comptes del municipi gironí. No obstant això, els jurats es mostrarien totalment 

contraris a satisfer-les per considerar-les atemptatòries dels drets adquirits de 

la ciutat. Aquesta no havia estat mai cridada a contribuir als carretatges de 

fusta en el passat. La resistència de Girona en el cas que estudiarem es pot 

qualificar de tenaç, d’extremadament vehement per la seva llarga durada —

més de deu anys— i de relativament victoriosa —la ciutat obtindria un 

sobreseïment en l’exacció, però aquest arribaria després de moltes molèsties i 

gravosos procediments de constrenyiment. Vegem la qüestió al fil de la 

cronologia.  

 

                                                 
13. Tips d’aquesta situació, els estaments catalans —particularment el reial— impulsaren tres 
iniciatives a les Corts de Barcelona del 1599: a) en un intent de reparació de contrafaccions 
passades o en curs, una munió de municipis presentà greuges particulars —M. PÉREZ LATRE, 
Diputació i monarquia cit, p. 321-323—; b) també es formulà un greuge general —E. 
BELENGUER, Un balance de las relaciones entre la corte y el país: los «greuges» de 1599 en 
Cataluña, en “Estudis” 13 (1987), p. 99-130, esp. p. 108-110—; c) pensant en el futur, s’elevà la 
seva veu a Felip II (III) —vegeu en tal sentit el lideratge de Lliçà de Vall i de localitats 
propveïnes al braç reial, ACA, Generalitat, vol. N-1044, fol. 252v-256v (26.VI.1599)— perquè 
restringís el marge de discrecionalitat dels seus oficials a l’hora d’organitzar els carretatges de 
fusta, tant per a la construcció naval com per a l’edificació i reparació de fortificacions; 
concretament se li proposà que els serveis de transport es demanessin prioritàriament a 
persones que es dedicaven professionalment al lloguer de vehicles o a tasques anàlogues; 
subsidiàriament es podria recórrer a les carretes, animals de tracció i mossos de la pagesia, tot 
estalviant, això sí, les èpoques més laborioses al camp; als súbdits que contribuïssin als 
carretatges se’ls haurien de satisfer les despeses a preu de mercat i amb antel·lació a la 
prestació del servei; el rei negligí la major part d’aquestes reivindicacions; es limità a ordenar 
una petita puja en la retribució que es pagaria als que carretegessin i, pel que fa a la resta de 
punts, manà als seus agents que procuressin excusar al màxim les molèsties als provincials. 
Capítol de Cort 48/1599, vegeu CYADC (1704), I, 4, 25, 24. Cal dir que els síndics que Girona 
havia enviat a aquesta darrera assemblea del segle XVI —J. CAPDEFERRO, La participació de 
Girona a la Cort General de Catalunya de 1599, dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de 
la Corona d'Aragó ", Barcelona, 2003, vol. III, p. 109-132— tindrien l’encàrrec de defensar una 
proposta constitucional relacionada amb la matèria. Però no pas en sentit global, sinó només 
per evitar una deforestació abusiva i les consegüents pèrdues econòmiques per a la pagesia —
els ciutadans amb propietats al rerepaís en devien ser els inspiradors?— AMGI, MAM 202, 
Liber Curiarum de 1599, fol. 29r-v. 
14. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 319 i s.  
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A les acaballes de l’any 1625, els jurats de Girona són requerits a subvenir la 

construcció de galeres per a Felip III (IV)15. Concretament, se’ls demana el 

pagament de vint-i-dues lliures anuals. A més, se'ls encarrega la gestió de 

l’exacció corresponent a les localitats circumveïnes. Els ministres reials envien 

una estimació de la taxa que haurà de satisfer cada nucli de població, per la 

qual cosa els oficials de Girona no hauran ni de fer càlculs; simplement caldrà 

que recaptin els diners. Com a compensació per la seva intermediació se'ls 

permetrà apropiar-se d’una mòdica prima. L’administració virregnal treballa 

amb els següents barems: el carretejar la fusta per a la construcció d’una 

galera ordinària s’estima en cinc-centes lliures, que pugen fins a set-centes 

lliures si es tracta d’una galera capitana o patrona16.  

 

Les pretensions de la monarquia toparan amb el silenci com a única resposta 

dels gironins. L’any 1626, la vinguda del rei per jurar els drets de Catalunya i 

per celebrar una Cort General provocarà que no se’ls parli de l’exacció durant 

una bona colla de mesos —altres municipis no tindran la mateixa sort17. 

Convençuts d’haver estat víctimes d’un malentès, els edils de la ciutat de 

l’Onyar negligiran completament el tema en les instruccions donades a llurs 

síndics en l’assemblea política18. Llur silenci o el de Cervera —més justificat 

                                                 
15. Els fets que narrem tot seguit sobre la continuació i l’expansió de l’ofensiva parafiscal de 
l’aparell de Felip III (IV) per subvenir a la construcció de galeres règies a Catalunya qüestionen 
en certa manera la tesi de la decadència de la indústria naviliera al Principat a partir de 1609 
que ha sostingut I. A. A. THOMPSON, Las galeras en la política militar española cit., p. 105-106 
i 121-122, sens dubte a partir d’una identificació errònia de l’activitat de les drassanes 
barcelonines amb la globalitat del país. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo. Barcelona y 
Catalunya, 1550-1640, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 263-267, ja havia constatat al segle 
XVI una deslocalització al Maresme de l’activitat productiva dels mestres d’aixa. Els estudis 
sobre la capital comarcal, en parlar tant de contractes a aquests mestres d’aixa com de 
carretatges de fusta per construir galeres règies, apunten a una coexistència estructural de 
drassanes barcelonines i mataronines al segle XVII: J. GIMÉNEZ, Mataró en la Catalunya del 
segle XVII [(I)]: Un microcosmos en moviment, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 2001, p. 140 i 
s. —amb testimonis de la dècada de 1630— i Mataró en la Catalunya del segle XVII (II) cit., p. 
280-281 —a partir de documentació de finals del segle XVI i principis del XVII. 
16. Hem obtingut les dades d’aquest paràgraf d’una carta de 4.XI.1627 de Joan Miquel Boldó 
que contextualitzem unes notes endavant. 
17. Vegeu per exemple el cas de Caldes de Montbui, AMCMO, Llibre del Consell de 1624 a 
1639, s. fol. (16.I.1626), a la qual es demanen sis lliures anuals en concepte de carretatge.  
18. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626 —en tractar-se d’una omissió, la 
cita òbviament no té més elements localitzadors.   
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que el gironí19— contrasta, per exemple, amb la tant propera i alhora llunyana 

Vic20; també amb Tortosa, que sembla tenir assumida la inevitabilitat d’aquest 

vectigal inusitat i l’oportunitat de satisfer-lo a través de prestacions de serveis, 

sense commutar-lo en diners; simplement malda per restringir l’abast territorial 

de tals serveis21. Els dirigents gironins aviat deuran lamentar la seva omissió, la 

seva badada. I és que a la tardor de 1627 les pressions recomençaran —molt 

poc després que ho facin les altres ofensives fiscals de la monarquia, sobre els 

quints i sobre els coronatges de Felip III (IV) i de la seva esposa22. La ciutat de 

l’Onyar rebrà dues cartes instant al pagament de tres anualitats de carretatges: 

les de 1625 i 1626 que no ha satisfet i la de l'any en curs. La primera missiva 

arribarà de la mà del bisbe de Solsona, lloctinent general i capità general del 

                                                 
19. ACSG, vol. 515 (CR), una carta de 17.I.1626 escrita pel diligentíssim síndic cerverí a les 
Corts convocades a Lleida ens assabenta de què la vila segarrenca hauria obtingut poc abans 
una sentència que hauria reconegut la seva exempció dels drets de carretatge: “He pensat si 
per nostra defensa y pretensió del quint convindrie fer traure la sentènsia que ara últimament 
s’és donada en favor de la vila de Cervera per rahó dels carretatges, que me apar diuen s’és 
feta en virtut del nostre tant preminent privilegi, que tanpoch no parle expresament de dit 
carretatge, sinó generalment, que tanbé me apar s’[h]i conclou (i. e. inclou) lo vechtigal del 
quint.” L’afirmació de Fuster de què tal provisió s’hauria fonamentat sobre un privilegi que no 
reconeixia explícitament la immunitat de carretatges sobta, a la llum del que veurem en breu.  
20. AMVI, MAM 15, fol. 223v (5.II.1626), punt 3er de les instruccions als síndics a Corts: “Ítem, 
per quant cada·l·die las universitats són vexadas acerca del carretejar fustas per las galeras, 
que sa magestat absolga y remeta a ditas universitats qualsevol actions que puga tenir contra 
dites universitats per rahó de dit caretejar, axí que de aquí al devant no tinguen obligatió dites 
universitats de carretejar ni pegar (i. e. pagar) per aquell cosa alguna, ni pugan per axò ser en 
manera alguna molestades per officials alguns de sa magestat, y de assò die feta constitutió 
perquè millor sie guardat.” 
21. ACBEB, Provisions municipals de Tortosa, vol. 79, fol. 273r, cap. 18è, que versa sobre el 
carretatge. Notem que no es tracta de les directrius originals expedides als síndics de Corts 
l’any 1626 —document de 13.I.1626 que no s’ha conservat— sinó del seu reverdiment i, si 
s’escau, esmena o addició per al prosseguiment de l’assemblea política l’any 1632. Se 
n’ocupen dos dels procuradors tortosins i la vint-i-quatrena el 15.IV.1632: “Respongué dit 
senyor procurador que ja està demanat se fasse per constitutió y privilegi, y així fonch delliberat 
que se estiga com està dit apuntament, y que·s procure per dits síndichs ab los medis 
possibles, ara sia fent-ne greuge ara sia via de dissentiment en les coses de gràtia, en què·s 
remedie lo nou gravamen o vectigal se ha imposat als ciutadans de Tortosa y llochs de sa 
contributió en lo que toca al dret de carretatje, y que juntament se supplique a sa magestat se 
serveixca fer addit a la constitutió de l’any 1599, capítol 48, en què los <que> de aquest 
Principat no deguen eixir de sa vegueria per a anar a carre[te]jar la fusta per a obs de sa 
magestat, sinó que quan<t> sa magestat ne fassa en lo terme de Tortosa tinguen los de la 
vegueria obligatió de portar-la, pagant sa magestat lo que acostuma, y cas que fassa la fusta 
fora la vegueria de dita ciutat, no tinguen obligatió de anar-hi los de la dita vegueria de Tortosa, 
sinó que la porten los de la vegueria hont se farà.” Ibidem, fol. 300r-v, es formalitza l’enviament 
d’aquesta directriu (2.V.1632). 
22. Vegeu els subcapítols IV.1.3 i IV.2.2 respectivament.  
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Principat i dels Comtats23 —aleshores impulsor d’unes ordinacions de protecció 

forestal davant, precisament, de les devastadores iniciatives per fornir de 

llenyam les dressanes reials24. La segona serà del canonge del capítol 

barceloní Joan Miquel Boldó, al qual s’ha delegat la funció de col·lector dels 

polèmics drets a la província25. Cap d’aquests requeriments, malgrat les 

amenaces d’execució que s’hi poden llegir26, no produirà l’efecte desitjat. 

Tampoc no servirà per a res el desplaçament a Girona del comissari Antonio 

Bravo a principis de març de 1628.  

 

Per què no paga, la ciutat? Què els respon al comissari Bravo, al virrei o al 

canonge Boldó? Ben senzill: que Girona considera exempts, tant el municipi 

com els seus habitants, de qualsevulla prestació, sia personal, sia material, sia 

monetària, tocant als carretatges de fusta per a les galeres règies. Així es 

dedueix del tenor dels privilegis concedits als gironins pels predecessors de 

Felip III (IV), “ab los quals expressament se’ls fa gràcia y mercè y exempció 

particular de tots serveys pecuniaris, portatges y altre exactió real y de 

qualsevol subsidi que per rahó de dites coses se pugués demanar”. Perquè el 

vigor i l’ampli sentit dels dits privilegis quedi fora de dubte, els dirigents locals 

n'addueixen l’observança des de temps immemorials: “[han estat] tant 

                                                 
23. Carta de 15.IX.1627, insertada a AMGI, MAM 231, post fol. 17 (8.III.1628). M. J. ARNALL 
(ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), vol. III, Lleida, Ajuntament de Girona i 
Fundació Noguera, 2005, p. 1318-1319 (doc. 992). 
24. J. GIMÉNEZ, La qüestió forestal a Catalunya: Les ordinacions de 1627, dins de “[Actes del] 
Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya”, Barcelona, Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 1984, vol. I, p. 245-253, entorn de la crida virregnal de 26.X.1627 per evitar una 
explotació indiscriminada dels arbres catalans —molts d’ells inapropiats per fabricar galeres—; 
a tal efecte, i per prevenir abusos sobre els habitants del país, destinarà un cos de comissaris 
dependents del superintendent de les drassanes, que tutelarà el procés de selecció, tala, 
pagament i posterior trasllat de la fusta i, finalment, el repoblament forestal. 
25. Carta de 4.XI.1627 cit., també inserida a AMGI, MAM 231, post fol. 17 (8.III.1628). 
26. Joan Miquel Boldó, concretament, explicita amb prou contundència que si Girona no paga 
les vint-i-dues lliures anuals que se li reclamen, alguns dels seus habitants rebran manaments 
“per a què vagen ab ses mules, matxos, bous y altres animals a carretajar, rossegar y traginar 
la dita fusta dels llochs y en los llochs diran dits manaments”. En cas que rebutgin d’anar-hi, 
se’ls imposaran sancions que, en cas de no satisfer-se, es cobraran per la via del 
constrenyiment. La lletra es clou amb una fòrmula premonitòria: “Confiam que com a leals 
vassalls acudiran al servey de sa magestat y que evitaran les execusions que se solen fer per 
no acudir al dit servey.” Resulta encara més dur el to comminatori del virrei: “ha paregut donar-
vos avís ab esta [carta], desenganyant-vos que tots los que no obeyran seran executats per les 
penes incorregudes.” 
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inconcussament fins assí observats que may en nigun temps se ha exhigit 

semblant dret de dita ciutat”27.  

 

Feta aquesta rèplica inicial per sortir del pas, caldrà abordar gestions més 

concretes, des de Barcelona estant. Qui posarà el fil a l’agulla serà l’hàbil síndic 

Bartomeu Ripoll, en una ronda de visites al virrei —que el dirigirà cap a Pau 

Guiamet, del Reial Consell criminal— i al canonge Boldó. Llegim de la seva 

pròpia ploma l’efecte que li farà veure el gruixudíssim procés general d’exacció 

dels carretatges i també els resultats de la seva reunió amb Guiamet —

recordem-ho, nebot polític del poderós regent del Consell Suprem d’Aragó 

Salvador Fontanet28—:  
 

"He fet diligènsia en vèurer lo procés dels carretatges, que és una xavega gran, y ab ell he 

vist que moltes vilas y llochs circunvehines de Barcelona, com <h>a carrer d’ella, se són 

exhimidas, deffensant-les lo sýndich de la ciutat en virtut del privilegi del rey Jaume, datum 

Barcinone pridie kalendas januarij 1299, les paraules formals del qual són questijs et etiam 

ab omnibus et singulis pecuniarijs servitijs ac prestitis forciatis quas et que in casibus tam 

a jure concessis quod non concessis etc., y aquest privilegi està exhibit en dit procés en 

virtut del qual se ha obtingut sobrecehiment tots los que pretenen gaudir dels privilegis 

concedits a la ciutat de Barcelona, y sens lo dit privilegi dita ciutat ne té dos altres de altres 

dos reys ab què concedeix lo mateix, y y són las mateixas paraulas, però en ningú parle 

de carretatges. A la ciutat de Barcelona may s’és demanat dit dret ni ara tanpoch se li 

demana ni pensen demanar-le-[h]y. Yo [h]u he dit molt llargament al senyor Guiamet, dient 

que eixa ciutat té los mateixos privilegis que la de Barcelona, y per consagüent és 

exempta de semblant servitut, [h]a·m dit que exhibesca los privilegis que té la ciutat, 

perquè d’esta vegada ne volen axir, y vèurer qui és exemp y qui [h]u dexe de ser, y que, 

no obstant que algunes universitats tenen sobrecehiment, ab tot axò a totes se’ls és 

presentat manament per a què de nou vingan, perquè ho volen averiguar d’esta volta”29. 

 
Procedim a resumir el contingut d’aquesta valuosa comunicació. Sens dubte la 

primera  dada que n’inferim és la determinació de l’aparell virregnal de plantejar 

l’ofensiva fiscal o parafiscal dels carretatges de forma general sobre tot 

Catalunya, sense escletxes, salvetats ni concessions sobrevingudes; es 
                                                 
27. Rèplica de la ciutat de Girona, de 8.III.1628, a l’envers de les cartes suara indicades. 
28. Vegeu els apartats dedicats a Joan i a Salvador Fontanet al capítol III.3.  
29. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 16.III.1628 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona.  
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pretendrà abordar la matèria partint de zero, tot prescindint d’herències 

gravoses a la corona privades d’una legitimitat poderosa; així, es qüestionaran 

tots els sobreseïments proveïts en causes passades sobre l’exacció; i es farà 

una anàlisi el més minuciosa possible dels privilegis que algunes localitats 

catalanes puguin al·legar; en aquests no s’admetran analogies, interpretacions 

àmplies ni declaracions d’immunitat genèriques —tret que siguin categòriques. 

La segona dada a tenir en compte és l’estratègia que ens anuncia Ripoll de què 

els edils gironins buscaran refugi en el fet de què llur ciutat té comunicats els 

privilegis de Barcelona —és a dir, queda sota la cobertura jurídica d’aquests. La 

forma airosa com el cap i casal30 i municipis que en tenen la consideració de 

carrers31 s’estan deslliurant de la prestació no farà sinó reforçar aquesta línia 

argumental. Es tindrà particularment present el cas de Tona32, beneficiària 

d’una provisió de sobreseïment recent33 i d’una altra anàloga dictada una 

dècada enrera34 —hom es pregunta perquè a les acaballes del segle XVI 

Granollers no hauria tingut la mateixa fortuna35. 

                                                 
30. J. P. XAMMAR, Civilis doctrina de antiquitate, et religione, regimine, privilegiis, et 
praeheminentiis inclytae civitatis Barcinonae, Barcinonae [Barcelona], ex Typographia Gabrielis 
Nogues in vico Sancti Dominici, et eius expensis, 1644, cap. 18, num. 24 i 26, subratllaria amb 
orgull com Barcelona veuria reconeguda la seva immunitat respecte els molestíssims 
carretatges que aixecarien tants clams entre altres municipis catalans i protestes de la 
Diputació: “Ab onere vehendi ligna ad navale regium pro constructione regiarum triremium, 
quod aliae universitates Cathaloniae non privilegiatae, graviter contradicente tamen fisci 
procuratore Generalis Cathaloniae, passae sunt, civitas Barcinonae tanquam privilegiata 
semper habita fuit exempta, et eius cives exempti habiti sunt. (...) Pressae sunt postea 
u[n]iversitates hoc onere, proclamante iam dicto Generali Cathaloniae: sed civitas Barcinonae 
et eius cives in tuto fuere.”  
31. Al capítol IV.12 tractem i il·lustrem la institució del carreratge, originària del segle XIV i en 
força aspectes inadaptada al XVII. 
32. Sobre el privilegi de Martí l’Humà de 2.III.1401 que convertiria en carrer de Barcelona la vila 
de Tona, desconfiada i desavinguda amb el municipi vigatà que havia contribuït a redimir-la del 
senyoriu de Ramon de Planella, T. PLADEVALL, Tona, mil cent anys d’història, Vic-Tona, 
Eumo Ed. i Ajuntament de Tona, 1990, p. 205 i s. M. COLL i ALENTORN, Tona, ‘carrer’ de 
Barcelona, dins de “Obres de Miquel Coll i Alentorn. vol. III (Història/2)”, Barcelona, Curial i 
PAM, 1992, p. 386-388.  
33. ACA, RA, Provisions verbals criminals, vol. 8, s. fol., provisió de 15.XI.1627 de Pau Guiamet 
a la tercera sala: “In facto supplicationis oblata per syndicum de Tona contra procuratorem 
fiscalem capitaniae generalis fuit factum verbum per Guiamet Iudex Regiae Curiae et 
deliberatum quod inseratur in processu una cum exhibitis de quod pro nunc et donec aliter sit 
provisum et sine praejudicio jurium et pretentionum partium supersedeatur in mandatis factis 
universitati et singularibus de Tona et in exequutione contra eos instata et pro fis fiantur et 
expediantur litterae instructiones et aliae provisiones opportunae juxta regiae curiae stylum.”  
34. ACA, RA, Provisions verbals criminals, vol. 7, s. fol., provisió de 13.X.1617 dictada per Joan 
Magarola —per malaltia de Miquel Rollan.  
35. J. P. XAMMAR, Civilis doctrina de antiquitate (...) civitatis Barcinonae cit., cap. 18, num. 25, 
refereix com una sentència del Reial Consell dictada l’any 1598 hauria desestimat les 
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A resultes de la primera conversa entre Pau Guiamet i Bartomeu Ripoll, Girona 

serà convidada a presentar una suplicació al Reial Consell i fer-hi ostensió 

formal del bagatge jurídic que legitimaria la seva exempció dels carretatges. 

Això s’esdevindrà el mateix març de 1628, davant del propi Guiamet36. És aquí 

on entraran en escena els advocats aconductats a Barcelona, Joan Pere 

Fontanella i Pere Boix, per afinar els postulats del municipi. Els correspondrà 

precisar com —amb quins paràgrafs concrets o amb quins silencis eloqüents— 

els privilegis locals donen cobertura legal a la negativa a transportar fusta i/o a 

pagar subsidiàriament. El seu àmbit de treball serà delimitat des de la pròpia 

ciutat de l’Onyar —presumim mitjançant una tasca de preselecció duta a terme 

pels advocats locals— en aquests quatre documents37: a) l’ampli privilegi 

d’exempció impetrat de Jaume II el 25 de maig de 131538, que havia resultat 

clau per a l’expansió econòmica i urbana gironina al segle XIV39; b) el 

confirmatori del precedent concedit per l’infant Alfons el 7 de desembre de 

132140; c) el privilegi de comunicació dels drets de Barcelona atorgat per Joan I 

el 31 de desembre de 1388 en el marc d’una Cort General celebrada a 

Montsó41; d) la confirmació d’aquest per part de Felip I (II), també a Montsó, el 

26 de novembre de 158542.  

                                                                                                                                               
pretensions de Granollers d’alliberar-se de la controvertida servitud que ens ocupa i hauria 
delimitat els contorns d’aquesta: “Nam 5 octobris 1598 inter syndicum villae Granullariorum et 
Laurentium Torres referente Peguera fuit conclusum in Regio Concilio quod provinciales omnes 
in viam iuris tenentur locare plaustra ad ligna vehendum ex locis circumvicinis ad navale civitatis 
Barcinonae ad opus fabricae regiarum triremium et quod ad huius servitutis praestationem 
tenentur cum suis mulis, bobus, vel plaustris, soluta eis solita mercede, nisi speciali privilegio 
excusentur, et quod in sumptibus et expensis faciendis ultra mercedem regiam in dictis lignis ad 
dictum navale vehendis tenentur contribuere omnes particulares universitatis ad solidum et 
libram seu ad modum fogagij, et quod pro praedictis potest procedi per comissarios Capitaniae 
Generalis via executiva per praecepta quinque dierum vel brevioris spacij paena centum 
librarum vel alia.” A l’apartat IV.2.1.2 ja hem comprovat que les clàusules de son carreratge 
amb Barcelona tampoc eximirien Granollers de pagar el maridatge d’Anna d’Àustria l’any 1617. 
36. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 20.III.1628 a aquest Guiamet, per 
anunciar-li la compareixença i la comissió del síndic Bartomeu Ripoll. 
37. Ibidem, carta de 20.III.1628 a Bartomeu Ripoll: “[Aquests privilegis] procurerà ab tota 
prestessa de exhibir-los perquè no·ns fessen manament ni [hi] [h]agués gastos”.   
38. C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2000, p. 93-96.  
39. N’hem parlat i referit una base bibliogràfica al capítol IV.2.  
40. C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona cit., p. 118-122.  
41. Ibidem, p. 570-573. De fet el privilegi consta expedit el 1389, puix a l’època els anys es 
computaven a Nativitate Domini. 
42. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 533.  
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L’estudi de la causa instada davant del Reial Consell serà posposat més 

d’una43 i més de dues vegades44. No serà fins a mitjan agost de 1628 que 

Fontanella i el síndic seran cridats a informar pel doctor Guiamet45. A partir 

d’aquesta audiència, el magistrat trigarà més d’un mes a donar-los una 

resposta. Naturalment a la ciutat aquesta llarga espera la impacientarà, 

convençuda com estarà de tenir la justícia del seu costat, tant per entendre 

compresos els carretatges en la seva exempció en termes genèrics de 

“qualsevols portatges, servicis y demandas” com per l’absència total de 

precedents de la prestació en la seva història46. Quan Guiamet es pronunciï, el 

28 de setembre, serà de forma desfavorable a Girona i, el que és pitjor, sense 

donar explicacions ni tan sols emetre una provisió escrita —susceptible de 

suplicació. Serà, per tant, com si l'afer no hagués estat ni substanciat. 

Resultarà inútil la insistència de Bartomeu Ripoll per fer canviar el magistrat 

d’idea, “tenint la justítia tan clara y patent com té la ciutat”, o almenys per fer 

“provisió al peu de la supplicatió (...) presentada ab los privilegis”. Guiamet, 

com a mer executor d’una ordre dels seus superiors, es mostrarà inflexible en 

l’exigència de què el municipi pagui les tres anualitats de carretatges vençudes:  

 
"[Guiamet] digué·m que no m’[h]i trencàs lo cap, perquè [a la suplicació] no [h]y faria 

provisió ninguna, sinó que la ciutat que pagàs, que aqueix orde tenia de sa excel·lència y 

del Consell.”47 

 

El mateix dia 28, Ripoll anirà a buscar els advocats Fontanella i Boix perquè 

l'acompanyin a veure novament el magistrat reial. No aconseguiran que 

                                                 
43. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.IV.1628 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona —"Asserca lo negoti dels carretatges, lo Consell Real té molt gran difficultat en 
lo dels privilegis, axí en los nostros com en los de la ciutat de Barcelona, y axí passats feriats 
[h]aurem de infformar a tots estos senyors asserca la justítia té la ciutat, que d'esta manera ho 
tinch concertat ab lo senyor Guiamet”— i de 13.IV.1628. 
44. Ibidem, carta de 12.V.1628 de Bartomeu Ripoll als jurats: “En lo dels carretatges, misser 
Guiamet, jutje de la caussa, és fora, a Tortosa, en ser arribat faré si prenga resolutió.” Ibidem, 
carta de 18.V.1628 en el mateix sentit: “Lo senyor misser Guiamet fins ara no és arribat de 
Tortosa, ahont és anat; en ser assí pendrem resolutió en lo negoti dels carretatjes." 
45. Ibidem, carta de 11.VIII.1628 de Bartomeu Ripoll als edils de Girona. 
46. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 25.IX.1628 al síndic Ripoll.    
47. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 28.IX.1628 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona, fol. [2]. 
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modifiqui la seva postura48. Això portarà el principal advocat de Girona a 

escriure dolgut, i alhora resignat: 

 
“Nos han desenganyats que la ciutat pagàs conforme la tatxa, que crech són algunes vint 

o vint-i-dues lliures, no sabem què dir-hi, pus lo Concell ho ha determinat, que ni·ns 

admetrian altre judici. Les Corts són prop, <h>a <h>ont pensam s’[h]i pendrà resolució, 

però per ara volen que paguen, que altrament los farian manaments y gastos, y lo mal és 

que no [h]y volen fer provisió, sinó de paraula. M’[h]aguera gustat [h]aver-ho pogut millor 

negociar, però no és estat possible.”49  

 

En la seva carta, Fontanella fa balanç de les raons que han mogut Guiamet a 

prendre la seva determinació: no s’han admès els arguments basats en els 

privilegis de Girona perquè en aquells no hi consta una exempció expressa dels 

carretatges; no s’ha valorat la pretesa correspondència dels privilegis gironins 

amb els de Barcelona perquè s’ha descobert que la capital catalana tampoc era 

clar que estigués indemne del servei exigit; finalment, l’argument de la 

possessió immemorial de Girona de no prestar carretatges no ha donat cap fruit 

perquè en matèria de regalies no hi ha possessió que valgui50. 

 

Fontanella sembla descoratjat davant l’adversari. No veu que la qüestió pugui 

ser resolta favorablement a través de la negociació, i menys encara prosperar 

per la via jurisdiccional. L’única esperança que entreveu és política: que, quan 

es reprenguin les Corts interrompudes l'any 1626 —en breu, segons els seus 

càlculs—, Girona, o els municipis catalans, de forma coordinada, arribin a un 

compromís amb l’aparell del rei. La ciutat de l’Onyar, altrament, té una reacció 

visceral i combativa. S’exclama pel contingut i per la forma de la resposta de 

l’aparell virregnal, puix es veu privada de la seva legítima possibilitat de ser 

                                                 
48. Ibidem: “Encontinent aní a dir-[h]o al senyor misser Fontanella y senyor misser Boix, los 
quals tots junts [h]y anàrem y no poguérem acabar cosa”.  
49. Ibidem, carta de 28.IX.1628 de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona. 
50. Ibidem: “Assí, ab informations y altrament, [h]avem procurat de defensar la iustítia de la 
ciutat en lo dels carretatges, y no és estat possible [h]aver pogut revènçer-ho ni ab los privilegis 
de la ciutat, perquè no diuen res de carretatges, y en no·n [h]aver-hi expressa exemptió que 
parle de carretatjes no·n volen passar res, ni ab los privilegis d’esta ciutat [Barcelona], perquè 
se ha averiguat que no·n té ningú, y si algun temps se ha pensat ne tenia, ara com han 
averiguat no·n té no volen passar-ho, ni de no [h]aver pagat may volen fer cars, perquè com 
són regalies no valen en elles possessions."  
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escoltada —és a dir, de no ser condemnada sense el preceptiu judici 

contradictori. Així li ho comunica a l’advocat olotí, juntament amb un programa 

d’actuacions gens conformista51. Aquest passa per intentar que el dossier sigui 

evocat a la Reial Audiència, per la via civil. El síndic Bartomeu Ripoll, també 

combatiu, no sols no llença la tovallola ans s'engresca amb l'estratègia 

suggerida pels jurats. El seu entusiasme no és compartit per tothom. Sense 

anar més lluny, l’advocat Fontanella considera altament improbable que 

l’aposta tingui èxit. Tot i això, ajuda Ripoll a redactar la suplicació instant 

l’evocació. En el curs de tal gestió li diu “que ere inpossible la passasen y 

que·ns [h]avia de costar molt, y que no n’ixiríem com voldríem”52. 

 

Contra tot pronòstic, la ciutat i el síndic es surten amb la seva. El 9 d’octubre 

aquest darrer, sense ni un bri de modèstia, pot escriure als jurats de Girona que 

“esta matinada ab mas trassas y diligènsia he evocada la causa en lo Consell y 

comesa al senyor misser [Miquel] Carreres”53. Fontanella i Boix assisteixen 

perplexos al seu èxit54. Els gironins el celebren amb gran joia55. De tota 

manera, el més difícil —la causa pròpiament dita, si és que prospera—, encara 

ha de venir. Així ho veu Joan Pere Fontanella, que es tem que el virrei i els 

membres del Reial Consell, aliens a les lentes i incertes passes de l’alta 

jurisdicció civil, donin una garrotada a Girona a base de descavalcar-la com a 

interlocutora i adreçar-se directament a alguns dels seus habitants perquè 

executin personalment els controvertits carretatges.  

                                                 
51. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 3.X.1628 a Fontanella: “[Ens donem 
per assabentats de la resolució del Reial Consell] de què esta ciutat pague sens ésser 
<h>ohida ni voler fer provisió, sinó de paraula, lo que nos som molt admirats, perquè és rahó 
<h>ogen y vejan nostra iustítia"; als membres de l’adjunció de privilegis els ha semblat "cosa 
molt agra y extraordinària"; han resolt que es faci el que veurà en un memorial que li enviem. 
52. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 9.X.1628 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona. 
53. Ibidem, fol. [1]v-[2]r. 
54. Imaginem que els jurats preguntaran a Fontanella si Ripoll haurà estat ocupant la plaça que 
li pertocava o si s’haurà extralimitat. L'olotí valorarà positivament el síndic amb les següents 
paraules —AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.X.1628 de Fontanella 
als edils gironins—: "En lo del síndic, assegure a vostres magnificències que antes peca de 
demassiat solícit que de poch, y assò dich en ma conscièntia, y si assí ho veyen, dirien lo 
matex." Al subcapítol III.6.3 tractem sobre el bon tàndem que formen Fontanella i Ripoll. 
55. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 9.X.1628 a Bartomeu Ripoll: "Tenim 
vist las diligèntias que vostra mercè ha fetas en evocar la causa dels carretatges en l'Audiència, 
que [h]u estimam quant dir se pot, y axí procurerà en tenir-hi la mà en dita causa". 
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“Qualsevol remeys que se intentan per part de la ciutat temem molt aprofiten, perquè lo 

senyor visrey y estos senyors del Concell nos han molt desenganyats, y declarat que no 

demanaran ninguna cosa a la ciutat, sinó als particulars manaran que vajen a carretejar. 

He volgut advertir-ho perquè sàpian vostres magnificències lo estat del negoci; farem ab 

tot això nòstron dever y no perdonarem a ninguns treballs.56” 

 

L’advocat olotí i Pere Boix no comparteixen l’estratagema de llurs patrocinats i 

estan recelosos de la reacció dels contraris, però no per això es desentenen del 

dossier. Ben al contrari, el condueixen amb llur diligència habitual. Per prevenir 

les eventuals execucions de ciutadans gironins per la via criminal —i no sols 

com a tàctica dilatòria, ans també per atreure l’atenció sobre l’afer—, com que 

l’afer dels carretatges ha estat presentat a la Reial Audiència amb la 

consideració de civil, plantegen formalment el dubte sobre quin tipus de causa 

és57. I protesten irritats davant del virrei que els membres de la secció criminal, 

sense donar lloc a la més mínima intervenció del fisc regi, s’hagin emparat 

il·legítimament de documents que el municipi havia lliurat al notari de la via civil. 

La resposta que els dóna el lloctinent general no és gens tranquil·litzadora, per 

la qual cosa sol·liciten als edils una certa pressió política: 

 
“Introduírem la causa civil del dret de carretatje a relació del magnífich misser Miquel 

Carreres conforme la instructió de vostras magnificèncias y encontinent, després de haver 

presentat lo cartell citatori al procurador fiscal, donàrem supplicació de dubte si la causa 

ere civil o criminal per evitar que no·s despedís execució per lo criminal contra los 

particulars d’exa ciutat. Resultà de aquí que prengueren los papers de mà del notari; com 

de tot, donarà rahó lo síndich a vostras magnificèncias. Lo die de aÿr a les tres anàrem a 

informar lo senyor virrey per lo que havie fet lo Concell en pendre los papers, dient-li la 

justícia que corria en haver de passar avant la causa civil, però no tinguérem bona 

resposta. Nosaltres estam determinats de passar avant ab tots los remeys que convingan 

perquè puga passar avant dita causa, però ans de tot ne havem volgut dar rahó a vostras 

magnificèncias per a què nos manen lo faedor, y si tenen que advertir-nos cosa. Nosaltres 

advertim seria bé escriguessen una carta al senyor virrey, que assí farem lo demés sens 

                                                 
56. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, post scriptum de Joan Pere Fontanella a 
una carta de Pere Boix adreçada als jurats de Girona el 12.X.1628. 
57. Vegeu al subcapítol IV.11.6 la constitució 9/1564, reguladora d’aquesta tipologia de dubtes, 
vigent el 1628 perquè no se n’aprovaria la reforma buscada a les sessions de Corts de 1626. 
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perdre punt, cumplint en quant pugam a nostra obligació de servir a vostras 

magnificèncias.58” 

 

La tal pressió política no triga gens a fer-se efectiva, en forma de carta —una 

carta que s’envia oberta perquè l’equip jurídic aconduït al cap i casal la pugui 

validar59. Els jurats, perplexos i alhora determinats a no doblegar-se60, hi 

exigeixen per al dossier dels carretatges la mateixa sortida jurisdiccional que se 

li donà anys enrera al cas dels quints —autoritzar-la està en mans del virrei. No 

s’estan de recordar-hi la tradicional exempció fonamentada en dret paccionat, 

literalment comprat —“en virtut de privilegis reals que los sereníssims reys de 

Aragó foren servits concedir-li [a Girona] y als particulars d’ella en remuneració 

de serveys”—, de què el municipi ha gaudit respecte prestacions relacionades 

amb les galeres règies61. A què abocarà aquesta petició i les temptatives 

                                                 
58. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.X.1628 de Pere Boix als jurats. 
59. AMGI, Ordinacions dels jurats, cartes de 16.X.1628 a Joan Pere Fontanella i Pere Boix i a 
Bartomeu Ripoll. 
60. Ibidem, vegeu dos extrets de la carta als advocats: “Certas (i. e. certament) nos som 
maravallats dels procehiments que eixos senyors han menat fer després de ésser evocada la 
causa al Real Consell y intimada al procurador fiscal (...). Poden estar vostres mercès certs que 
nosaltres no retrocedirem ni farem sinó lo que aparega sie de justícia, que nostra pretenció no 
és sinó que·ns fassan justícia y que·ns hojan y que causa cognita se veja com és rahó, y 
confiam que vostres mercès hi mireran molt y sens pèrdrer punt”. S’expressa en el mateix sentit 
un extret de la carta al procurador —“nosaltres no farem altre cosa sinó lo que apar és de 
justícia y no retrocedirem un punt de axò, perquè volem ser hoÿt[s] y que causa cognita se 
fassa com és just.”—; li aplaudeixen i agraeixen l’haver-se quedat amb una còpia dels tràmits 
jurisdiccionals avortats i del procés distret obscurament —“Estimam [molt a] vostra mercè lo 
bon cuydado que ha tingut de aturar-se còpia de aquell de mà del notari, la qual gorderà molt 
bé per poder-se’n servir en las occasions que  convindrà”.  
61. Ibidem, carta de 16.X.1628 al virrei, bisbe de Solsona: “La exempció que esta ciutat té de 
carratejar fusta y de pagar las taxas que per dit effecte se són fetas se funda en virtut de 
privilegis reals que los sereníssims reys de Aragó foren servits concedir-li y als particulars d’ella 
en remuneració de serveys, los quals privilegis estan en viril observansa, etiam en orde a la 
pretenció que tingué lo fisch de què se havia de pagar lo dret del quint de las impositions, 
acerca de la qual se firmà de dret en la Real Audiència, la qual se admaté ab molt gran acort, 
emperò com procehia de justícia ho tingué a bé lo excel·leníssim lloctinent general de sa 
magestat qui leshoras era, com confiam que·s servirà del mateix vostra excel·lència. en 
respecte de la causa de ferma de dret que acerca de dit dret de carratejar se és evocada a 
relació del doctor Miquel Carreras, de la qual estam avisats que, després de ésser ja citat lo 
procurador fiscal, manà lo Consell Real que·s recullís lo trallat y demés papés, per impedir la 
continuació de dita causa, al que·s pot pensar. Excel·lentíssim senyor, esta pretenció se entén 
que proceheix de justícia, majorment havent succehit casi cada any lo haver fet carratejar unas 
y altras universitats d’est Principat, de què sempre se és deslliurada esta, rahó que apar 
invencible perquè lo procurador fiscal no dega incistir en lo que fa. Per lo que se supplica a 
vostra excel·lència que·s servesca tenir a bé que·s passa (i. e. passi) avant la causa introduhida 
y que no·s procehesca executivament en dit negoci, que, a més de què la justícia apar que està 
per esta universitat, restarà ab tot en perpètua obligació per esta mercè de haver de acudir a 
majós cosas del servey de sa magestat.”  
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intentades pels advocats en via jurisdiccional? La resposta més eloqüent ens la 

proporcionarà Pau Guiamet, en qui encara es tenia una certa confiança62, 

mesos després, a principis de 1629, quan, de part del virrei i del Reial Consell, 

torni a instar la ciutat de l’Onyar a pagar els drets de carretatges dels quals és 

pretesament deutora. Davant l’oposició del síndic Bartomeu Ripoll, esgrimint 

que l’afer està en mans de l’alta judicatura civil —“de asò n’[h]i havia causa en 

la Audièntia”—, Guiamet replicarà “que dita causa no ere res”63. El virrei en 

persona es posicionarà en idèntic sentit, en adoptar una resolució contra 

Girona eminentment política, sense cap coneixement de causa, a principis de 

març64. Això, com comprovarem tot seguit, deixarà els ciutadans gironins 

exposats a uns procediments executius molt irritants. 

 

 

IV.7.2. L’aparell virregnal es decanta per un constrenyiment molt gravós i 
Girona emprèn una nova croada en seu jurisdiccional 
 

L’any 1629, com acabem d’apuntar, l’aparell virregnal envia manaments a 

diversos habitants de Girona perquè contribueixin amb animals, vehicles i amb 

el seu esforç personal a transportar fusta ja talada des dels termes de Terrassa 

i Rubí —per què no Tivissa i Organyà?— cap a les drassanes reials de 

Barcelona. L’equip jurídic de la ciutat de l’Onyar al cap i casal, juntament amb 

l’advocat Francesc Marçal i el síndic Joan Curús —enviats ad hoc durant un 

parell de mesos65— intenten blocar els efectes de les ordres mitjançant 

                                                 
62. Ibidem, carta de 23.X.1628 al síndic Bartomeu Ripoll: “En lo dels carretatges nos apar bé lo 
que han aconcellat eixos senyors que se aguarde lo senyor misser Guiemet.”  
63. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 1.II.1629 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona. 
64. M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1330 (doc. 1007), carta 
de 5.III.1629 on el bisbe de Solsona i virrei fonamenta l’ordre de satisfer les taxes de 
carretatges corresponents als exercicis 1625-1629 en: a) una pretesa revisió que s’hauria fet 
unilateralment al Reial Consell dels privilegis gironins —de la qual s’hauria deduït la 
inexistència de l’anhelada franquesa—; b) la falta urgent de recursos per construir galeres al 
servei del rei. Subratllem l’explicitació d’un argument d’oportunitat —de necessitat, en concret— 
al costat d’un de legalitat en aquesta missiva. 
65. AMGI, MAM 232, fol. 105r-106r, acta de la reunió dels jurats i els adjunts de privilegis 
celebrada el 17.VI.1629, on s’acorden les remuneracions per als cinquanta-sis dies que ha 
durat la missió d’aquests enviats; ibidem, fol. 119r i s., en el marc del Consell General de 
9.VIII.1629 Marçal presenta un balanç triomfalista —i il·lusori, com el temps demostrarà— de 

IV.7. Girona es resisteix a carretejar fusta per construir galeres règies



 

successives suplicacions, dues el dia 31 de maig, una el 19 de juny i una altra 

el 6 de juliol. En aquestes sol·liciten que el cas es proveeixi jurisdiccionalment 

o, com a mínim, que es rebin cautelarment testimonis de la possessió gironina 

del dret de no carretejar —aquesta darrera mesura serà admesa i es 

materialitzarà66, tot i que ineficaçment. L’objectiu de tot plegat? Obtenir una 

declaració de no estar obligada la ciutat al gravamen o, subsidiàriament, un 

sobreseïment en l’execució de les penes dels manaments. Com que no 

prosperen tals actuacions, ni ningú acata els manaments de Lloctinència 

General —es succeeixen crisis de collites i falten braços al camp67—, ni ningú 

paga la penalització de deu lliures en cas de desobediència, l’any següent, el 

mes de juny, es trameten a Girona i al seu districte un comissari reial i tres 

persones més amb lletres de constrenyiment expedides per la Cancelleria a 

partir d’una provisió de Montserrat Ramon —en absència de Pau Guiamet68. 

Amb l’ajut de l’algutzir ordinari del portantveus del general governador, els tals 

homes hauran d’efectuar diverses confiscacions, fer inventaris de béns en les 

cases dels renitents —això per cobrir l’import de llurs sancions— i, pitjor 

encara, prendre a la força carros i animals de tir per traslladar la fusta oportuna 

a les drassanes de Barcelona. Per als gironins la distància a cobrir amb aquest 

transport seria particularment gravosa. I quan diem els gironins ens referim, ni 

més ni menys, a cent un (!) particulars, tots ells de sectors socials no 

privilegiats, puntualment identificats —entre ells el lector interessat hi 

reconeixeria molts dels personatges secundaris de les històries d’aquest nostre 
                                                                                                                                               
les seves gestions a Barcelona i aconsegueix veure millorada la seva retribució amb un 
aconduïment d’efectes futurs com a advocat municipal a Girona; ho hem referit al capítol III.3. 
És en aquesta acta de 9.VIII.1629 on aprenem que la fusta que es volia fer carretejar als 
gironins es trobava a Terrassa i a Rubí. 
66. Coneixem aquests tràmits processals a través de l’al·legació jurídica que transcrivim en 
apèndix al final del capítol —J. P. FONTANELLA, Jesus Maria cum utroque Ioanne. Per la 
ciutat, y ciutadans de Girona. Contra lo procurador fiscal, s. l., s. d. (1632?). N’hi ha un 
exemplar en força mal estat a AMGI, I.1.2.19.2 —Administració municipal / Funcionament del 
Consell municipal / Correspondència / Bans, decrets, edictes / lligall 2— i un altre molt millor 
conservat a ACCE, R. 837 —“Resolutiones diversorum in utroque iure"—, num. 28 de la 
col·lecció factícia. 
67. A. SIMON i TARRÉS, Els anys 1627-32 i la crisi del segle XVII a Catalunya, en “EHA” 9 
(1992), p. 157-180, esp. p. 162, vincula aquesta falta de braços no sols als efectes de la severa 
crisi frumentària general a Europa al tombant de la dècada de 1630 —en parlem al subcapítol 
II.7.3— ans també a les crides reials publicades al Principat a finals de maig de 1629 obligant a 
marxar del país els francesos arribats els deu anys previs, sota pretext de la guerra de Màntua. 
68. ACA, Cancelleria, registres, vol. 5519, fol. 173v-178v, ordres de 18.VI.1630 dirigides a 
Miquel Feixes.  

1055



 

treball, Josep Pigem, Joan Bodó69, etc. Quines altres localitats de la diòcesi de 

Girona entren en aquesta ronda de constrenyiment programada de l’algutzir i 

dels seus esbirros? a) algunes del que avui seria l’Alt Maresme, com Arenys de 

Munt i Arenys de Vall, Torrentbó, Calella, Sant Genís de Palafolls, o Malgrat; b) 

viles i parròquies de l’interior de l’actual comarca de La Selva —la millor zona 

en termes de riquesa forestal— com Santa Coloma de Farners, Fogars, Sant 

Salvador de Breda, Viabrea, Arbúcies, Lliors, Cerdans, Joanet, Riudarenes, 

Vallcanera o Sils; c) poblacions de La Selva marítima i altres costaneres de 

L’Empordà, com Blanes, Lloret, Tossa, Palamós o Sant Feliu de Guíxols.  

 

Centrem-nos en Girona, ja prou afectada per la revifalla del litigi sobre el quint 

de les imposicions ciutadanes i per l’intent d’execució del dret de maridatge 

exigit amb motiu del casament de la germana de Felip III (IV) amb el rei 

d’Hongria70. El municipi —romàs en un segon pla, en no ser directament 

destinatari dels manaments, però erigit en paraigües dels seus ciutadans— 

s’exclama de què els oficials reials i llurs auxiliars es disposin a realitzar els 

constrenyiments després dels diversos tràmits endegats per la via judicial. 

Quanta desatenció envers els arguments al·legats pels seus juristes, els 

privilegis exhibits, els testimonis administrats, etc. Ai las!, tants esforços per a 

una declaració que “no·s pogué acabar” —i. e. assolir71. Quelcom 

particularment feridor si es contraposa al tracte atorgat a altres localitats en una 

situació considerada similar, com la de ja referida de Tona72. Més encara si es 

tenen en compte diverses constitucions de Catalunya manifestament 

contrafetes. Per començar, la 24/1283, on Pere II havia consagrat la prohibició 

de privar ningú de cap possessió o quasi possessió sense coneixement de 

causa73. Segonament, i fent una incisió més directa en gravàmens fiscals i 

parafiscals, el quart apartat d’un privilegi atorgat per Ferran II a l’estament reial 

en el marc de les Corts de Montsó de 1510; mitjançant aquest, a les poblacions 

                                                 
69. Pigem apareixerà al capítol IV.10, Bodó al IV.12.  
70. Vegeu els subcapítols IV.1.3 i IV.2.3. 
71. AMGI, MAM 233, fol. 69r i s. Acord del Consell General de 10.VII.1630. 
72. Incidirà en aquest aspecte d’una pretesa discriminació l’al·legació redactada per Joan Pere 
Fontanella localitzada a l’AMGI que transcrivim en apèndix, fol. 1v i 3v. 
73. CYADC (1704) I, 8, 1, 4.  
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que creguessin se’ls exigien tals càrregues injustament se’ls havia garantit una 

causa “sumàriament, e de pla, e sens strèpit, forma, e figura de juý, la sola 

veritat del fet attesa” davant la Reial Audiència; i, a falta de declaració en un 

termini de sis mesos per culpa o negligència del procurador del fisc regi, 

s’entendria suspesa l’exacció i no es podria reprendre fins que no es dictés una 

sentència condemnatòria74. En tercer lloc, el capítol de Cort 2/1512 que havia 

desenvolupat la regla precedent, de manera que el simple pas del termini dels 

sis mesos —sense requerir una inacció dolosa o culposa del defensor dels 

interessos regis de forma complementària— consolidés el sobreseïment 

provisional de la punció fiscal o parafiscal75 —es podria parlar d’un silenci 

jurisdiccional positiu, fent una agosarada analogia amb el dret actualment 

vigent dels processos administratius. I ja no parlem de la prohibició genèrica 

d’imposar nous vectigals a Catalunya contemplada en la constitució 29/1553 i 

adreçada particularment al capità general76! Als dirigents gironins els dol tot 

això i, no pas menys, que el seu procurador permanent a Barcelona no els hagi 

informat de la resolució desfavorable de Montserrat Ramon. No li estalviaran 

una estirada d’orelles al respecte. Donada la gravetat de la situació —i potser 

per evitar nous descuits?—, reenvien Francesc Marçal al cap i casal77. 

Molt aviat la preocupació dels jurats deixa de centrar-se en la legitimitat de 

l’exacció en si i es desvia cap a una qüestió emergent: les despeses 

ocasionades per les execucions en curs. D’entrada, es considera que els 

agents regis que les practiquen tenen un rang superior al que la constitució 

                                                 
74. CYADC (1704) II, 4, 9, 6 (sic, 7). La data del privilegi és 2.IX.1510. 
75. CYADC (1704) I, 4, 25, 12.  
76. CYADC (1703), I, 4, 25, 20: “Per quant nous vectigals en Cathalunya, e comtats de Rosselló, 
y Cerdanya no poden ésser imposats, statuím, y ordenam, que al capità general no li sie lícit, ni 
permès, per si, ni per ministres alguns, directament, ni indirecta, palesament, o amagada, ab 
qualsevol motiu, o potestat imposar, exigir, ni fer exigir algun vectigal, o impositió, ni 
contributió...”. 
77. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 10.VII.1630 a Bartomeu Ripoll: “Aquí va lo 
doctor Francesch Marçal per orde nostre per a reparar o procurar en reparar los danys que ja 
[h]an resultat y que porian resultar de la provisió interlocutòria que lo senyor misser Ramona ha 
feta contra los particulars d’esta ciutat en la causa dels carratatges, de la qual sabem a tinguda 
vostra mercè notítia ja ha molts dies sens haver-nos-ne dat avís algú, del que fem y se ha feta 
avuy en lo Consell General no poca quexa de vostra mercè, admirant-nos de què ab negoci 
tant grave y de tanta importància haja tingut tal descuyt. A dit senyor Marçal procurarà 
descansar en lo que puga, assistint-li en lo que convinga, prenent ab moltas veras y valor lo 
negoci que dit senyor Marçal li encomanarà, que serà tot manaster perquè tingan lo èxit y fi 
que·s desija per ser de tant mala digistió com se deixa considerar.”   
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21/1503 i el capítol de Cort 14/1585 —de dubtosa aplicació al cas, cal dir-ho— 

permeten78. Endemés, en els inventaris de béns que prenen a moltíssims 

gironins —entre seixanta i noranta, no pas a dos o tres, com se’ls hauria 

ordenat79— pretenen cobrar quatre lliures, dotze sous i sis diners per acte, “en 

què se entén que [h]y ha molt gran excés”80. Als edils no els falta raó: la taxa de 

només cinc inventaris superaria ja llargament les vint-i-dues lliures que a la 

ciutat li correspondria pagar en concepte d’una anualitat de carretatges. El 

problema és només o fonamentalment de diners? En absolut. Rau en la venda 

de moltíssims béns embargats a l’encant públic, a preus sistemàticament 

inferiors al valor real, sense respectar els terminis acostumats, etc. En 

definitiva, en una manifesta desproporció i una pretesa il·legitimitat dels mitjans 

executius, sovint acompanyats d’abusos:  
 

“[Els oficials que executen per raó dels carretatges han fet] inventeriar moltíssims 

particulars (...), entenem passats molts més de sexanta o setanta, y alguns d’ells qui may 

han tinguts manaments, y tant misarablas que no tenan pa que manjar, fent-los mil 

vetxasions per fer-los traure penyoras, ja capturant-los o, altrament, amenasant-los de 

captura, y ademés de axò, sens tenir orde de algú, a lo menos que d’ell constàs, perquè 

no contenia tal la provisió, y contra tot dret y estil de la Real Audièntia se són posats a 

                                                 
78. La primera —CYADC (1704) I, 7, 10, 8— hauria disposat que les execucions de sentències 
reials —aquí rau el problema, a Girona no se li ha dictat sentència— que no importessin més 
de cent lliures no es podrien encomanar a un algutzir enviat expressament —pretesament amb 
el respectiu notari i procurador, la qual cosa multiplicava les despeses—; ben al contrari, les 
hauria d’assumir un simple porter o un mer verguer, o s’haurien de confiar directament als 
oficials ordinaris de cada districte; en les resolucions sobre un objecte superior a les cent 
lliures, la determinació dels agents executors —sempre cridats a actuar exclusivament, no 
cumulativa— quedaria a l’arbitri del canceller, vicecanceller o regent la Cancelleria. El segon —
CYADC (1704) I, 7, 10, 14— s’hauria perseguit l’any 1585: per haver quedat desfasat el topall 
de les cent lliures, els braços sol·licitarien que s’elevés a mil, de manera que per sota només 
poguessin fer el constrenyiment els oficials ordinaris, reials o de baró, i que la regla valgués no 
sols en l’execució de sentències definitives sinó també interlocutòries de la Reial Audiència; el 
rei desestimaria moltes d’aquestes pretensions i es limitaria a ordenar un augment de cent a 
dues-centes lliures del topall a què ens hem referit. L’apel·lació a aquestes normes es fa al fol. 
[5]v de l’al·legació jurídica que referim a continuació.  
79. J. P. FONTANELLA, Jesus Maria cum utroque Ioanne. Per la ciutat, y ciutadans de Girona 
cit., fol. [5]v: “Més avant tingueren orde del Real Concell los officials quant anaren a fer la 
executió, que per evitar tants gastos, fessen sols dos, o tres inventaris en cada lloch, en les 
persones més poderoses, conforme consta ab una carta que de part del Real Concell los 
escrigué lo noble regent la Real Thesoreria de 2 de iuliol de dit any 1630, los dits officials ne 
feren una immensitat, sinquanta vuyt ne confessan en lo procés, però foren més de noranta, 
rebent lo salari y dieta de cada hu, encara que en un mateix dia ne fessen molts, y no sols 
rebian aquexos salaris y dietas, però lo salari de un protest que presentaren a cada hu”. 
80. AMGI, MAM 233, fol. 70r, acta del Consell General de 10.VII.1630. 
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vèndrer moltas penyoras de dits inventariats per summa de més de ... lliures81” —no es 

dóna la xifra perquè encara no se’n té el còmput global82. 

 

Unes desproporció i il·legitimitat que seran viscudes amb tanta irritació com 

impotència pels afectats i que, si fem cas a les relacions dels rectors del 

municipi, estaran a punt de provocar severes turbulències a la ciutat de l’Onyar. 

De poc servirà que els jurats, vistos com a negligents per llurs conciutadans, es 

comprometin, amb l’aval del Consell General, a un rescabalament de les 

pèrdues econòmiques patides pels particulars. Tindran sort de comptar amb 

l’assistència dels homes i les armes del portantveus del general governador per 

evitar un “motí” - “desastre” - “escàndol” - “alborot” generalitzat:  

 
“Aquí enviam a vostra mercè tres requestas, la una auctèntica y las dos ab còpias simples, 

perquè lo temps esforça, que tenim fetas presentar an al mer executor dels manaments 

dels carretatges, los quals no sols han continuat y continuan en exequutar los qui tenian 

manaments, però encara, segons nos han referit en est punt, a alguns qui may han vistos 

tals manaments ni los són estats intimats, y lo que pitjor és, que se són posats y 

perseveran en vèndrer las penyoras dels inventeriats ab motiu que volan cobrar las 

despesas, cosa que té tant irritat lo poble que, a no haver nosaltres procurat en aquietar-lo 

per molts medis que havem sercats y ab moltas promesas que havem fetas de què no·n 

patirian los particulars, com axí ho tinga desliberat lo Consell General, temíam molt de un 

motí, y duptam que, a no trobar-se lo senyor governador assí, que fóssem estats bastants 

a detenir la gent que no haguessen fet algun desastre, y, ab tot, no dexam de estar ab 

molt gran cuydado no succehesca algun escàndol en esta matèria per ser tal lo alborot 

que és en los ànimos dels particulars, y axí lo suplicam ab las veras possibles se servesca 

procurar (si és possible) algun sobrecehiment de prompte, a lo menos en quant a las 

vendas de las penyoras, perquè pugam donar entenent al poble, qui pensa que·ns hy 

adormim, que [h]y fem lo que podem, que de eixa manera restaran tots algun tant 

aconsolats.83” 

 

                                                 
81. AMGI, Ordinacions dels jurats, carta de 16.VII.1630 a Francesc Marçal.   
82. Ibidem, carta de 22.VII.1630 a Francesc Marçal: “Afins vuy no havem pogut averiguar quants 
són los inventeriats, ni tampoch qui són tots, ni quinas (sic, quins) han pagat ab diner las 
despesas sens par penyoras. Sols sabem que los inventeriats són moltíssims y que alguns 
d’ells (si bé molt pochs) han pagadas las despesas ab diner. De las penyoras ne veneren la 
major part y las demés són restades assí. Assò és lo que per ara poder (sic, podem) saber.” 
83. Ibidem, carta de 13.VII.1630 a Francesc Marçal.  
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Addicionalment, faran sort d’una intervenció decidida —espontània?— de Joan 

Agustí Savarrès84, instant els executors a declarar llurs pretensions perquè la 

ciutat les satisfaci i els pugui veure marxar. Els oficials regis manifestaran 

acontentar-se del valor de les despeses de llurs actuacions, taxades no pas en 

una cinquantena de lliures —l’oferta inicial de Savarrès— sinó en, com a 

mínim, més del quàdruple: dues-centes vint-i-una lliures. Ras i curt, un 

“desvargonyiment”: 

 
“Lo senyor Savarrès, desitjós de què la gent se assosegàs, y per evitar majors danys, 

volgué saber dels dits officials lo que pretenian, y ells digueren que per las despesas 

volian vendre las penyoras de tots los inventeriats, y, replicant-los dit Savarràs que li 

diguessen quantes eran las despesas, que quissà ell los faria donar alguna cosa que se 

n’acontentarian, y los offerí unas sinquanta lliures, li digueren que ells no volian passar per 

manco del que està contengut en un compte o memorial que li donaren, que entre tot 

suma dues-centes vint-i-una lliures, com en lo mateix memorial veurà, que, perquè puga[n] 

amostrar-lo aquí y vejan llur desvargonyiment, enviam lo mateix original que ells 

donaren.85” 

 

Visiblement aquesta abusiva quantitat els serà satisfeta immediatament. Així, 

els oficials executors marxaran de Girona amb gran celeritat, deixant un rastre 

de prepotència. Més que marxar, s’esfumaran, de manera que intimar-los 

qualsevulla comunicació o protesta oficial de part de la ciutat esdevindrà una 

tasca impossible86. I és que els dirigents gironins, lluny de tirar la tovallola, 

                                                 
84. Fill del Joan Miquel Savarrès de qui hem parlat al subcapítol IV.4.1, aquest ciutadà honrat 
resident a la plaça del Vi, després d’exercir com a jurat en cap el 1631 —J. BUSQUETS, La 
Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real (1626-1683), 2 vol., 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, vol. II, p. 502—, rebria sepultura el 
13.VIII.1632 —ADG, RRPP, Catedral de Girona, 2on LO, fol. 24v— a la col·legiata de Sant 
Feliu —davant l’altar de Santa Anna, com llegim a AHG, Notaries de Girona, GI-05/923bis, fol. 
120v-124r, on hi ha el testament de la seva vídua Jerònima, filla del jurista Francesc Ferrer i de 
Paula Marquesa Bahurt Raset (els hem referit al capítol III.3 del nostre treball), un instrument 
estès el 11.X.1636 (i obert vuit dies més tard, com aprenem a AHG, Notaries de Girona, GI-
5/914 (27.X.1639). El fet que en ses darreres voluntats Jerònima no nomeni cap descendent 
directe com a hereu ens assabenta de què els seus fills —parlem a partir d’ADG, RRPP, 
Catedral de Girona, 4rt LB, fol. 37v, 54v, 71r i 106v— Maria Narcisa Francisca (batejada el 
6.XI.1621), Francisca Narcisa Beneta Margarida (el 8.III.1624), Joan Llorenç Narcís (el 
10.VIII.1626) i Narcisa Emerenciana Elisabet Anna Germana (el 31.VII.1630) moririen tots 
abans de poder procrear. 
85. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 16.VII.1630 a Francesc Marçal cit.  
86. Ibidem: “Los officials de la exequutió dels carratatgas ja són fora d’esta ciutat y affins (i. e. 
fins) en est punt ni encara sabem <h>a <h>ont són y, axí, no los havem poguda donar ni enviar 
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abocaran el seu equip jurídic concentrat a Barcelona —amb el suport 

extraordinari de Francesc Marçal, recordem-ho— a perseguir tres objectius 

complementaris: a) corregir els excessos dels mecanismes de constrenyiment 

viscuts, àdhuc a instar-ne l’anul·lació i revocació; b) instar el sobreseïment de 

l’execució de totes les prestacions vinculades als carretatges; c) buscar una 

declaració judicial sobre el dossier.  

 
“Havem manada juntar la juncta de privilegis, la qual ha resolt que suplicàssem a vostra 

mercè, com ho fem, fos servit procurar per las vias possiblas posar en tall lo remey que 

[h]y puga haver en cobrar de dits offitials lo demés que han cobrat de la venda de ditas 

panyoras de allò que per llurs salaris justament los toca, los quals se servirà procurar se 

tatxen y que·s revoque la venda de ditas penyoras tant nul·lament feta y que·s 

restituescan las penyoras a dits particulars, ara sia per via de sobraseïment o perquè ells 

han excedit en inventeriar a més de què tenien orde y, altrament, instar que dita causa se 

declare87” 

 
Donada la imminència dels festius estivals dels membres de l’aparell virregnal, 

tals actuacions, ja preparades88, es posposaran lleugerament en el calendari. 

Vista la gravetat de l’escenari, el Consell General de Girona deliberarà que es 

facin diligències amb els diputats del General de Catalunya89 per veure si 

estimen que el format —i les consegüents despeses— de les actuacions de 

constrenyiment de l’aparell reial sobre ciutadans de Girona atempten 

efectivament contra les constitucions de Catalunya. Resoldrà, a més, que en 

cas que això s’apreciï, se’ls demani una intervenció activa en el dossier90. És 

                                                                                                                                               
la carta qu·és sota plech de la de vostra mercè per lo propri tenim rebuda (de la qual besam a 
vostra mercè las mans, que està molt a son punt), però en saber <h>ont són la enviarem.” 
87. Ibidem.  
88. Ibidem, carta de 22.VII.1630 a Francesc Marçal: “Las dos suplicacions estan molt a son 
punt, plegue al Senyor que eixos senyors nos fassen la justítia que tenim, de la manera que la 
sap demanar vostra mercè”. Ibidem, el 30.VII se li demana a Pere Boix que enviï a Girona 
còpia dels tant nombrosos com controvertits inventaris. 
89. El primer document on ens consta que es preveu la possibilitat de tustar la porta de la 
Diputació és una carta de 16.VII.1630 a Bartomeu Ripoll: “Nosaltres estimam molt que vostra 
mercè, ab la solicitut y cuydado que confiam, passats los feriats, o en haver-hi occasió, aprete 
dits negocis ab las veras y per tots los camins possibles, sens deixar diligèntia de fer, etiam 
acudint als senyors diputats y altrament”. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
90. Malauradament no es conserva la comunicació forçosament resultant de tal deliberació, ni a 
l’arxiu municipal gironí ni entre els escassos registres de correspondència rebuda de la 
Diputació. A ACA, Generalitat, N-186, tampoc es conserva cap deliberació de l’estiu ni la tardor 
de 1630 on s’apreciïn anàlisis o moviments respecte les denúncies de Girona. 
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de doldre que aquesta iniciativa d’implicar els dirigents de la Diputació en l’afer 

no s’hagi produït abans. Entre d’altres raons perquè, fins al 31 de juliol de 1629, 

quan el tema era més manyac, Joan Pere Fontanella acumulava en la seva 

persona les funcions d’advocat aconductat de Girona i d’assessor ordinari del 

General91, per la qual cosa hauria pogut estimular o accelerar molts tràmits. Ara 

la situació és ben diferent: a) d’una banda el que motiva la queixa ja no és 

l’exigència en si del carretatge, sinó el seu aparatós i gravós constrenyiment; b) 

a partir de setembre de 1630, la Diputació queda delmada de serveis jurídics 

regulars amb la promoció a la Reial Audiència de l’assessor ordinari Felip 

Vinyes —que veu recompensat un calculat assuaujament del to de la institució 

de legitimitat ascendent que assessora envers la monarquia—; i la cobertura de 

la seva vacant no serà gens pacífica; per acabar-ho d’adobar, qui l’ocuparà 

finalment, el veterà Josep Ramon, de salut fràgil, no podrà imprimir vigor a les 

polítiques del consistori92. Podem llegir l’omissió de consell o suport a Girona 

en l’execució dels carretatges com un efecte del desballestament de l’antany 

resolut equip jurídic del General? 

 

Al llarg dels mesos d’agost i de setembre de 1630, l’incansable síndic Bartomeu 

Ripoll és assabentat, per boca del magistrat substitut assignat al dossier, 

Montserrat Ramon —germà, recordem-ho, del Josep Ramon a què suara hem 

al·ludit93—, i de Rafel Domènech, l’escrivà de manament competent, de la 

taxació global de les despeses dels constrenyiments fets a ciutadans gironins94. 

Després de veure l’elevadíssima valoració —“molt grassa”— feta per aquest 

Domènech, recorre a Joan Pere Fontanella i Pere Boix perquè l’acompanyin a 

suplicar-ne al doctor Ramon una revisió a la baixa. La conversa amb el 

magistrat serà d’una gran violència; no hi faltaran amenaces d’una part i altra:  

 

                                                 
91. Vegeu el subcapítol II.6.4.  
92. Tractem sobre la falta de regularitat i continuïtat a l’equip jurídic del General després del 
sexenni de Joan Pere Fontanella als apartats II.6.4.3 i IV.8.5.3.  
93. Hem referit aquesta fraternitat al subcapítol II.7.1. 
94. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 22.VIII.1630 de Bartomeu Ripoll 
als jurats de Girona, referint com ha anat a veure Domènech i l’ha “infformat de tots los 
excessos dels offitials, y donat memorial de las despeses que pretenem que justament se 
poden pagar”; també carta de 5.IX.1630 entre els mateixos Ripoll i jurats. 
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“Trobàrem [Montserrat Ramon] fet un leó contra la ciutat perquè no havia volgut deposar 

lo de la tatxa (i. e. pagar les vint-i-dues lliures anuals exigides). Estos senyors [advocats] li 

digueren lo que convenia y que miràs que la ciutat de Gerona tenia ungles, y que, en cars 

no se li guardàs justítia, sabria enviar a Madrit. En fi, que·s passà molt avant (...) temo 

[Ramon] fassa cosa bona en beneffici de la ciutat”95. 

 

La sospita de Ripoll —pregat a perseguir la revocació dels constrenyiments96, 

condemnat a no abaixar la guàrdia97— es complirà, de la taxació no se’n 

modificarà ni una sola partida. Qui en patirà les conseqüències? En primer lloc i 

de forma més directa els habitants de Girona, que hauran vist llurs béns 

afectats pels segrestaments. De forma mediata, el propi municipi, que assumirà 

com a pròpies de la comunitat les penalitats dels ciutadans i procedirà a 

rescabalar-les, no sabem si de forma total o parcial98. Sortosament, hi haurà 

motius per creure en un avenir més esperançador. Els dirigents de la ciutat de 

l’Onyar dipositaran la seva confiança en la inauguració d’un nou govern 

virregnal de la mà del duc de Sogorb i Cardona99. 

 

 

 

 

                                                 
95. Ibidem, carta de Bartomeu Ripoll als jurats gironins de 12.IX.1630. Nota: cal llegir la darrera 
frase com “M’estranyaria que Ramon fes res de bo per a Girona”. 
96. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 16.IX.1630 al síndic Bartomeu Ripoll: “Las 
dos de vostra mercè, ço és la de 5 y la de 12 del corrent ab la suplicació y memorial dels 
gastos dels carretatges tenim rebudas. Som-nos admirats molt de l’excés de la tatxa de las 
despesas, ja vehem que ab la suplicació se demana la moderació d’ellas, plegue a Déu que·s 
fassa axí com v. ms. ho saben demanar. Lo senyor Marçal és fora ciutat, qui està al cap de 
aquesta matèria, y axí no escrivim tant llargament com escriurem en ser ell tornat. Sols per ara 
diem que·s servesca procurar ab las vias possiblas se moderen ditas despesas, pus clarament 
se veu quant són excessivas, y en particular instar ab moltas veras la revocació de la venda de 
las penyoras y demés procehiments tant nul·lament fets”.  
97. Ibidem, carta de 21.X.1630 ordenant-li que no aixequi la mà de la causa dels carretatges. No 
ens consta que el seu greu descuit denunciat en la carta dels jurats de 10.VII.1630 cit. li passés 
cap altra factura que recordatoris com aquest. 
98. AMGI, MAM 233, fol. 108v (26.XI.1630). Els jurats ordenen al clavari de la ciutat que 
rescabali un intermediari de les quantitats “que per orde de sas magnificèncias ne ha pagadas, 
ab molts partits, per llevar indempnes an als particulars de la present ciutat de la exeqüció y 
venda de penyoras que lo fisch feya contra d’ells per rahó dels carretatges”.  
99. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes credencials i instruccions de 10.XI.1630 a 
favor dels nobles Alexandre i Francesc de Cartellà perquè facin una visita protocolària al 
flamant lloctinent general —gest inèdit: “no obstant que nostres predecessors fins vuy no hajan 
acostumat de donar la benvinguda a algun virrey”. 
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IV.7.3. Un tortuós camí fins al sobreseïment dels constrenyiments 

 

Què coneixem dels esdeveniments successius? No pas moltes coses, i totes a 

través d’informacions indirectes. No tenim cap notícia de l’any 1631 —potser 

l’aparell regi agraeix amb prudència el “préstec” de tres mil lliures dels 

gironins100. Del 1632 sí en tenim alguna, i aparentment a favor de la ciutat de 

l’Onyar. Amb la convocatòria perquè es prossegueixin les sessions de Corts 

interrompudes abruptament sis anys enrera, es suspèn —a l’època diuen que 

es prorroga— l’habilitació de la Reial Audiència per enjudiciar causes —entre 

aquestes, la de la pretesa exempció de Girona dels carretatges que se li han 

exigit. El procés generat sobre aquest plet es confia al síndic de la mà major 

gironina, l’advocat Jacint Camps —qui, per cert, no el restitueix al municipi en 

acabar (millor dit, en fracassar novament) l’assemblea política101. És de 

suposar que aquest Camps i el segon síndic gironí, Joan Clapés, tindrien 

instruccions, ara sí, de plantejar el tema per via de greuges o, sinó, de justícia o 

de gràcia —impulsant un projecte constitucional o buscant la impetració d’un 

privilegi102. Aconseguiran quelcom? Visiblement sí. Que el rei, mitjançant un 

decret rubricat pel secretari Lorenzo Villanueva, mani que el cas sigui ventilat 

per la via jurisdiccional. Hom podria dubtar: tal resolució tindria validesa i 

efectes, vist que les Corts no es clourien103? Sí, altrament Fontanella, i potser 

també Boix, no s’hauria abocat a redactar una al·legació jurídica104 —recordem-

                                                 
100. Al subcapítol IV.1.3 parlem d’aquest i altres serveis de Girona a la corona als anys 1630. 
101. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 21.I.1633 on el síndic Jaume 
Gendarme informa de forma general sobre els afers que la ciutat té a Barcelona: "Los negocis 
que corren o poden córrer de la ciutat són lo dels carretatges, lo qual cessà per la porrogació 
de las Corts, y est procés entreguí jo al doctor misser Jacinto Camps, sýndich de Corts, 
quan<t> era assí per ellas, y no me'l tornà, y axí vostra senyoria se servescan manar-me dar lo 
orde que he de tenir en dita causa." (fol. [1]r) 
102. El valuós Liber Curiarum de 1626 —AMGI, Capítols de Cort, lligall 2— s’interromp després 
de referir les passes inicials del procés d’elecció de síndics l’any 1632. Així, malauradament no 
s’han conservat les instruccions donades als tals delegats ni correspondència creuada ni res. 
Recordem, en tot cas: a) que el 1626 Girona no havia posat sobre la taula cap petició en relació 
als carretatges; b) com el 28.IX.1628 l’advocat Fontanella havia indicat que calia reservar el 
dossier per al següent cop —proper, al seu entendre— que Felip III (IV) reunís els estaments 
catalans. 
103. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), cap. 
473.11, certificarà al lector el caràcter retòric d’aquesta pregunta.  
104. AMGI, I.1.3.1.2 —Administració municipal / Funcionament del consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 2—, testament dels jurats de 1632, que refereix una aturada 
generalitzada dels plets de Girona conduïts a Barcelona, entre d’altres raons per les 
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ho, habitualment complementària a tràmits d’informació oral— reivindicant 

alhora: a) l’anhelada exempció gironina de prestar un servei personal, material 

o dinerari en concepte de transport de llenya, tot fent-se fort en la paraula 

‘portatge’ continguda en el privilegi de 25 de maig de 1315 i en l’observança 

interpretativa —que no dispositiva105— d’aquest, del seu confirmatori de 1321 i 

dels de 1388 i 1585 que haurien comunicat els privilegis de Barcelona a la 

ciutat de l’Onyar; una ciutat —no estaria de més verbalitzar-ho— ara 

incomprensiblement discriminada respecte altres, malgrat els seus estimables 

serveis a la corona; b) l’anul·lació dels procediments de constrenyiment, 

gravosos i de dubtosa legitimitat, duts a terme durant el 1630.  

 

Un problema prosaic derivaria del fet que el valuós decret regi de 1632 

quedaria en mans del jurat segon de l’any 1633, Bernat Valencas106 —de la 

mateixa manera que el procés dels carretatges romandria en poder del regent 

del Consell d’Aragó Salvador Fontanet107—; se li reclamaria un any més tard, 

tot coincidint amb rumors d’una nova tanda d’execucions, per tenir Girona la 

confiança que no hi havia altre mitjà per assolir el sobreseïment d’aquestes108.  

                                                                                                                                               
sovintejades suspensions d’activitat de la Reial Audiència. L’excepció, amb el perillós dossier 
dels carretatges, es proclama al fol. [2]r del document —que no del volum—: "Dels altras plets 
de Barcelona y Gerona sabran ab lo síndic lo estat d’ells, que per [h]aver vagat tant aquest any 
la Audièntia se ha fet poca cosa, sols en la causa dels carretatges se treballà y se feren 
memorials per los advocats de Barcelona y se inprimiren, dels quals ne restan còpias en mà del 
secretari. De dita causa perilla molt la ciutat rebre enquantre si no·s té sempre d'ella molt 
cuydado, per tenir fiscals que la instan". Aquesta notícia ens ha resultat clau per datar 
l’al·legació fontanellana que transcrivim en apèndix al final del capítol i que ens ha fornit tant 
dades cronològiques com jurídiques cabdals per redactar les presents pàgines.  
105. No cal dir que l’observança dispositiva hauria estat ineficaç a l’hora d’acarar un costum a la 
força suprema de les regalies, per això l’advocat olotí condueix el seu client al dúctil terreny de 
l’observança interpretativa, de la qual ha demostrat ser hàbil glossador des dels primers 
passatges de J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, 
vol. I (1612), cl. 1, gl. 1, cap. 32 i s. o al vol. II (1622), cl. 6, gl. 1, p. 4, cap. 16, o cl. 6, gl. 3, p. 2, 
cap. 22 i s. —vegeu, per exemple, al cap. 30 “sola observantia subsequuta, tollit dubitationem 
dispositionis praecedentis, et est regina omnium interpraetationum”. 
106. Vegeu al capítol IV.6.6 alguns aspectes del cursus honorum de Valencas en el marc de la 
Girona moderna. 
107. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 14.II.1633 dels jurats a Jaume 
Gendarme, notari reial i síndic a Barcelona: “Lo procés dels carretatges està en poder del 
senyor regent Fontanet y, en cas convinga cobrar-lo, solicitarà lo notari de la causa que·l cobre, 
que al fin estaria mal no·s trobàs quant lo tingam menester.”  
108. Ibidem, carta de 13.II.1634 dels jurats a Bernat Valencas: "De Barcelona nos té scrit nostre 
sýndich que apretan la causa dels carretatges, y, per lo que temem nos fassen alguns gastos 
als habitants, volent-ho remediar, havem sercats los papers que fan al propòsit, y com, entre 
altres, sia <h>u dels més importants lo paper del decret que, essent los sýndichs de Cort 
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Vegem la cronologia d’aquest nou constrenyiment: Jaume Gendarme, a 

principis de gener de 1634, dóna notícia de què es volen reprendre els serveis 

de carretatges, pel que sembla a instàncies directes de Felip III (IV). Per si un 

cas, el síndic ja posa en alerta Joan Pere Fontanella. I, de passada, adverteix 

els seus clients que Pau Guiamet torna a tenir confiat el negoci. Visiblement 

recela d’ell, dubta que pugui voler proveir quelcom a favor de la ciutat de 

Girona109. Els flamants jurats es donen ràpidament per assabentats. Malgrat 

mostrar que l’afer els suscita una gran preocupació, no s’hi aboquen sinó que el 

deixen en mans de l’equip jurídic destacat a Barcelona110. El síndic té motius 

per sentir-se en una posició de desamparament absolut. D’una banda, el jutge 

de Cort Pau Guiamet dóna llargues a la seva pretensió de rebre’l perquè 

informi amb els advocats. I per altra part els tals advocats, particularment 

Fontanella, no estan massa disponibles per servir la ciutat de l’Onyar. Per 

motivar-los caldria una pressió extraordinària dels clients111. Abans de fer-la, 

els edils voldran tenir una relació més directa de l’afer; esperaran obtenir-la tot 

trametent al cap i casal el notari Joan Riurans, membre del Consell General112. 

Potser amb aquest gest feriran l’orgull de Gendarme? Almenys li estimularan la 

competitivitat. El síndic no trigarà a referir unes gestions prou exitoses. Haurà 

aconseguit: a) reunir-se amb tots els membres del Reial Consell criminal; b) un 

                                                                                                                                               
misser Jacynto Camps y Joan Clapés en Barcelona, obtingueren de sa magestat, firmat de 
Llorens de Vilanova, en lo qual manà sa magestat que dit negoci dels carretatges se veja per 
justícia, y dit misser Camps nos hage dit que lo havia lliurat a vostra mercè, ab esta lo suplicam 
que ab la brevedat possible nos mane donar lo dit paper de dit decret, perquè per ara 
consisteix en ell lo sobracehiment de dit negoci y lo tenim de enviar en Barcelona". 
109. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.I.1634 de Jaume Gendarme 
als jurats de Girona: “Aÿr me avisaren que lo senyor virrey manave se proseguís la executió 
dels carretatges, ja [h]u he dit a misser Fontanella, jo pens vuy anirem a informar sobre exa 
causa, que·m diuen hi ha orde de sa magestad per a què·s passe avant, lo senyor misser 
Guiemet és lo qui ha de fer la provisió, dich-ho per avís.” 
110. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 18.I.1634 a Jaume Gendarme: 
“Estimant-li lo bon cuydado de l’avís de la causa dels carretatges, lo advertim que la emprenga 
de veras, pus sap lo quant és de inportància a esta ciutat”. 
111. AMGI, I.1.2.17.15 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / 
Correspondència / Diversa / lligall 15 (correspondència i altres papers, 1300-1699)—, camisa 
1630-39, s. fol., carta de 2.II.1634 de Jaume Gendarme: “En lo negoçi dels carretatges parlí a 
misser Guiemet dient que açerca d'ell volia informar lo senyor misser Fontanella. Digué'm que 
ell me n'avisaria quan<t> seria hora y no volia donar lloch antes de què ell no [h]u digués. 
Tindrie per acertat que vostra senyoria scriguessen a misser Fontanella encomanant-li en 
particular ex negoçi." 
112. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 11.II.1634 dels jurats a Jaume 
Gendarme.  
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compromís d’accelerar la substanciació del cas gironí; c) una garantia 

d’immunitat provisional davant nous manaments de carretejar fusta, almenys en 

espera d’una resolució ferma ad hoc. 

 
“En la causa dels carretatges he parlat ab tots los del Conçell Real, di[u]en hi faran prest 

declaratió y que ja me avisaran per a què informe, y axí, si acàs presentan aquí algun 

manament, vostras senyorias se servescan enviarme’l perquè jo [h]y pugue donar rahó, 

que a moltes universitats ne han presentats y temo no fassen lo mateix a exa ciutat y, en 

cas ho fassen, no se’n donen pressa vostras magnificèncias, que, avisant-me’n, jo·m 

tindré cuydado de axir a la defensa113”. 

 

Unes notícies tan bones potser no obtindran el tipus desitjat de reacció dels 

edils gironins, immersos sobtadament en una espiral de tensió d’origen fiscal 

amb els dirigents i els habitants de Sant Feliu de Guíxols114. A la qual cosa 

Jaume Gendarme respondrà insistint perquè contactin amb el sobreocupat 

Joan Pere Fontanella, altrament no el tindrà disponible ni ben predisposat quan 

arribi l’hora d’informar l’aparell virregnal: 

 
“Dels carretatges no se ha dit res, jo pens faran declaració a nostra pretentió ans de fer-hi 

cosa, dich que [h]u pens axí perquè és de justítia, ab tot rebria merçè de vostra senyoria 

scriguessen a misser Fontanella encarregant-li en particular ex negoci perquè, com està 

carregat de negoci, quant és menester tinch gran treball a traure’l de casa”115. 

 

És fàcil entendre perquè no li han escrit encara, i perquè Gendarme s’ha 

capficat en què ho facin amb temps. Tenen pendent passar comptes amb ell, 

satisfer-li anualitats d’aconductament vençudes i qui sap quantes 

remuneracions extraordinàries. Els gironins sabran reprendre amb tacte el 

vincle amb el seu advocat i reverdir-li l’interès per la causa dels carretatges:  

 
"La causa dels carretatges és vuy la qui·ns dóna més pena, y axí, no per pensar que 

vostra mercè no·n tinga lo degut cuydado, sinó per cumplir a nostra obligació, ab esta 

                                                 
113. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 23.II.1634 de Jaume Gendarme 
als jurats. 
114. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 6.III.1634 dels jurats a Jaume 
Gendarme. Sobre les controvèrsies amb els ganxons, vegeu el capítol IV.12 del present treball.  
115. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 9.III.1634. 

1067



 

suplicam a vostra mercè quant encaridament podem que en totas las causas de la ciutat, y 

molt en particular en la de dits carretatges, mostre lo valor que fins assí y fasse com de 

vostra mercè confiam que la ciutat obtinga y alcanse la justítia que pretenim té, que 

ademés que la ciutat acudirà com és just a la satisfacció dels treballs de vostra mercè, 

nosaltres ne rebrem particular mercè. Servir se ha enviar lo compte del que la ciutat li deu 

dels anys atràs, que la semmana vinent enviarem diner.116" 

 

Aquesta vegada llur propòsit es deurà materialitzar117. I els advocats 

respondran amb diligència i, sobretot, amb uns resultats òptims: en algun 

moment entre finals de març i mitjan maig, Girona obtindrà un sobreseïment en 

l’execució dels controvertits carretatges. Els maldecaps del municipi en l’àmbit 

fiscal quedaran reduïts només —només és un dir— en el quint: 

 
“En la causa dels carratatges no s’[h]i ha dit cosa després que s’[h]a obtingut lo 

sobrecehiment. Yo he sabut per don Francisco Bach que don Garau Guardiola [h]avia dit 

que també [h]y [h]avia orde de demanar lo quint a eixa ciutat, no obstant [h]y [h]aie causa 

introduïda, y lo mateix me ha dit Joan Matxí.118” 

  

Això sí, de forma molt efímera, perquè les prorrogacions de la Reial Audiència 

començaran l’agost del mateix 1634 —no es reprendrà l’activitat després de 

l’aturada de juliol. I posteriorment, amb el desplaçament dels principals 

tribunals regis a Girona consumat el maig de 1635119, és natural creure, si no 

en un cert idil·li de l’aparell virregnal amb la ciutat de l’Onyar, almenys en un 

esforç per no alimentar-hi tensions. Més encara després que Girona es mostri 

exemplar en els seus serveis a la monarquia —recordem un altre “préstec”, de 

finals de gener de 1636, per valor de mil dues-centes lliures120— i que la 

                                                 
116. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, s. fol., carta de 13.III.1634 dels jurats a Fontanella. 
117. Ibidem, una carta de 20.III.1634 dels jurats a llur síndic especial Joan Curús, enviat a 
Barcelona per ocupar-se del dossier de Sant Feliu de Guíxols a què hem fet referència, 
corrobora llur viu interès per liquidar els deutes i recuperar la bona comunicació amb els seus 
juristes destacats al cap i casal: "An als advocats dirà que·s servescan enviar los comptes del 
que la ciutat los deu, que en tenir-los tindran ells diners, y que·s servescan estar molt alerta en 
la causa dels carretatges".  
118. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 18.V.1634 del jurat Iu Ornós, des 
de Barcelona, als seus col·legues. 
119. Vegeu el subcapítol II.8.5. 
120. Remetem un cop més al subcapítol IV.1.3.  
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conjuntura condueixi la corona a requerir esforços més directament bèl·lics121. 

Tota aquesta part de la història, el síndic Jaume Gendarme ja no tindrà ocasió 

de viure-la a causa del seu traspàs122. També es perdrà, per raons òbvies, la 

liquidació al notari reial Joan Romaguera de les tant elevades com protestades 

despeses processals del mecanisme de constrenyiment efectuat a partir de 

l’estiu de 1630. Potser entre advocats i magistrats s’hauria pactat una 

transacció entre Girona i l’aparell regi? La primera renunciaria a la seva 

reivindicació de veure anul·lades les severes mesures executives ja realitzades; 

el segon desistiria de nous constrenyiments.  

 

El pagament a Romaguera es farà en diverses fraccions, per exemple l’agost i 

el novembre de 1635123. Visiblement, entre aquestes dues les parts hauran 

acordat —també mitjançant gestions dels advocats?— una sensible reducció 

de la xifra global, a partir d’una renúncia del notari a formalitats que reconeixerà 

prescindibles o sobreres —la documentació diu “feta gràtia del més”—: així, es 

passarà d’un total de cent seixanta-una lliures i deu sous a un de cent trenta 

lliures i vuit sous. La partida més rebaixada serà la del procés d’execució, 

aprimat de mil tres fulls a ‘només’ sis-cents seixanta-vuit. Sis-cents seixanta-

vuit fulls, recordem-ho, on, entre d’altres coses, s’havien copiat cent un 

manaments presentats a particulars de Girona, dels quals cinquanta-nou 

haurien abocat a requeriments i a ordres d’inventariar béns. Definitivament, la 

croada per l’exacció dels carretatges a la ciutat de l’Onyar, vistos els seus 

efectes colaterals, hauria constituït per a l’aparell virregnal de Catalunya, més 

que no pas una font d’ingressos, una operació de desprestigi i un factor de 

distanciament davant les institucions de legitimitat ascendent i la població.  

 

 
 
 
 

                                                 
121. Ara la remissió és cap al subcapítol II.10.1.  
122. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, el 5.I.1635 Miquel Bonet refereix l’òbit de 
Gendarme el 28 del mes precedent. 
123. MAM 238, fol. 62[bis] i 63r (13.VIII.1635) —es paguen vint-i-cinc lliures— i fol. 81v-82r 
(10.XI.1635) —per valor de vint-i-set lliures i deu sous. 
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APÈNDIX 
 

Al·legació jurídica de Joan Pere Fontanella de 1632 (?) per fonamentar 
una petició d’anul·lació dels constrenyiments fets als ciutadans de Girona 
en concepte de carretatges i un sobreseïment dels eventualment faedors 

AMGI, I.1.2.19.2 —Administració municipal / Funcionament del Consell 
municipal / Correspondència / Bans, decrets, edictes / lligall 2—; 

ACCE, R. 837 —“Resolutiones diversorum in utroque iure"—, num. 28 de la 
col·lecció factícia. 

 
Nota: per a la transcripció del document hem respectat les cursives de l’original, 
reservades a dates i a cites d’autoritats legals i doctrinals. Com que llatí i català 
s’alternen amb gran naturalitat, els donem exactament el mateix tractament. 
 
 

Jesus Maria cum utroque Ioanne. 
Per la ciutat, y ciutadans de Girona. Contra lo procurador fiscal. 

[gravat amb l’escut de la ciutat de Girona] 
 
Estant la ciutat, y singulars personas de Girona en quieta y pacífica possessió, 
o quasi, de no contribuir, com may no havien contribuït, en lo servey del 
carretejar, que demana lo rey nostre senyor en aquest Principat, ni havent may 
carretejat, ni feta aquexa servitut, succehí en lo any 1628 que·s tractà de fer 
alguns manaments de carretejar a la dita ciutat, y singulars persones. Y havent-
ne tingut notícia la ciutat, a 12 de setembre de dit any 1628 per medi de son 
sýndich, presentà una supplicatió, deduint, que estava exempta dita ciutat de 
aquexa servitut, axí per privilegis particulars, /fol. [1]v/ que tenia, y té importants 
dita exemptió, com també per tenir comunicats los privilegis y exemptions de la 
ciutat de Barcelona, la qual a notorio és exempta de dita servitut, supplicant 
per·ço que fos sobresegut en la expeditió de dits manaments, dexant a la ciutat 
en la possessió, en què estava.  
 
En aquexa supplicatió fonc feta provisió de inserantur producta, dels privilegis, 
que exhibia la ciutat, y en virtut de dita provisió fonc posat en procés un privilegi 
del sereníssim rey Don Ioan dat en Monçó a 31 de dezembre 1389 y una 
confirmatió del any 1585 en los quals fou concedida la dita comunicatió de 
privilegis de la ciutat de Barcelona a la de Girona, y ab la mateixa supplicatió se 
deduhi, que en lo Real Consell a tots los que tenien comunicatió dels privilegis 
de Barcelona, se'ls havien fets sobresehiments ab aquest sol motiu, ahont en 
particular se cotava una provisió feta per lo magnífich micer Ioan Magarola 
leshores iutge de la Règia Cort, y vuy regent en lo Supremo de Aragó, a 13 de 
octubre 1617, y després se'n féu altre a relatió del magnífich micer Pau 
Guiamet a 16 de noemb. 1627 en favor del lloch de Tona. 
 
Y pensant la ciutat de Girona, que havent donat aquexa satisfactió no seria 
més molestada, ni la tindrian per de deterior conditió que los altres per no haver 
ella fets menors serveys a la corona real, que los demés, y a la mateixa ciutat 
en altres ocasions en lo Real Concell se li avia declarat en son favor, e rahó de 
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dita comunicatió, com ho aporto jo in 1 de pact. nupt. clau. 4 glos. 12 num. 138 
ahont per aquexa rahó se declarà que en Girona també avia d'ésser present lo 
creedor ab especial obligatió firmada per lo senyor directe com en Barcelona, 
per tenir comunitats (sic) los privilegis de aquella, no curà de fer altres 
procehiments, ni justificar-se més, perquè tampoch la Règia Cort no li digué 
ninguna cosa fins al any 1629 que tornaren a voler procehir contra d'ella ab 
manaments, que·ls volgueren despedir, als quals se tornà encontinent opposar 
la ciutat, donant /fol. [2]r/ supplicatió a 31 de maig del dit any 1629 en la qual 
entre altres coses exhibí los privilegis particulars, a més dels de la comunicatió 
de Barcelona, que tenia per a poder pretendre dita exemptió, y en particular un 
privilegi del sereníssim rey Don Iayme dat en Barcelona a 8 de las kalendas de 
iuny 1305 (sic, 1315) en lo qual se llijan estas paraulas formals: 
 
Infranquimus, et liberos et immunes facimus, et esse volumus in perpetuum vos 
dictos procuratores, et syndicos, et omnes, et singulos cives, et habitatores in 
eadem civitate, praesentes scilicet, et futuros, et omnia bona vestra, et dictae 
civitatis, et civium, tam habita, et habenda ab omnibus, et singulis quaestijs, et 
etiam ab omni lesda, et penso, portatico, et ab omni etiam subsidio, quod pro 
praemissis, vel aliquo praemissorum, aut eorum occasione nos, et successores 
nostri habere deberemus, vel vellemus, les quals paraules, per la sua gran 
generalitat, és cert que comprenen també aquest cars de la servitut del 
carretejar, pus no·n exceptà lo rey ningú. Lo que la observança subseguida ha 
declarat aver-se de enténdrer de aquexa manera, pus avent-se demanat 
aquest dret, y servituts a tota Cathalunya, y a tots los llochs, ciutats, y viles de 
aquella, may se ha demanat fins ara a la ciutat de Girona, y singulars de 
aquella, Ioseph. Ludovi. in commun. conclu. 38 vers. infertur 13 et vers. infertur 
140, ubi quod observantia interpraetatur privilegia omnia dubia, sicuti 
quamcunque aliam dispositionem, ut est apud Ludovi. tota d. conclu. 38, 
Valenzuela cons. 52 num. 49 et cons. 53 num. 9 et cons. 79 num. 20, Francis. a 
Ponte decis. 5 num. 12, ego etiam in 2 de pact. nup. clau. 6 glo. 3 par. 2 ex 
num. 36, quod est adeo verum ut casus observatus censeatur in privilegio 
comprehensus, et provisus tametsi clare in eo non dicatur, ut est pulchra 
decisio Senatus per me ipsum relata ubi supra a num. 44. 
 
Et observantia interpretativa est optima legum interpres, ex vulgaribus iuribus 
Afflict. decis. 136, Menoch. cons. 983 num. 4 vol. 10, Hondede. cons. 92 num. 
28 lib. ... Unde /fol. [2]v/ minime mutanda sunt quae semper certam 
interpretationem habuerunt, l. minime ff. de legib., et omnis dubietas ex 
observantia subsequuta tollitur c. cum dilectus, extra de consue.  
 
De hont apar que les paraules del privilegi de la ciutat de Girona, ab omnibus et 
singulis quaestijs, et etiam ab omni lesda, et penso, portatico, et ab omni etiam 
subsidio, comprenen est cars del carretejar, pus may la·y han demanat a la 
ciutat, avent-ho demanat a tots los demés, y axí la observàntia ho ha declarat 
en son favor. 
 
Y assò no és al·legar prescriptió, que preté lo fisch no tenir lloch en est cars de 
regalia, ço és que ningú pot prescriure la exemptió de aqueix dret, de què 
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aquesta part per ara no disputa ni tracta, per no tenir-ne necessitat, sinó que 
al·lega consuetut interpretativa, que és molt different de la dispositiva, y entra 
per tot, etiam allí ahont no pot entrar la dispositiva, de tal manera, que encara 
que una cosa no·s puga prescriure, però pot induir la observança y consuetut 
que se entenga d'esta manera, o de aquella conforme se és observat, com està 
dit, y més en térmens ho porte jo in 1 de pact. nup. clau. 1 ex num. 32, ubi 
forsan plusquam alij in hac materia laboravi: ahont també tinch provat, que lo 
sobredit proceeix etiamsi verba privilegij repugnarent, et observantia videretur 
esse contra verba privilegij, adhuc observantiae est standum. 
 
Lo que de la repugnàntia de les paraules no·s pot dir ésser assí, ans bé hi és 
en lo privilegi aquella paraula, portatico, que si no vol dir carretejar in specie, 
però és tal, que s’[h]i pot ben acomodar aqueixa significatió per la observança 
subseguida, pus lo carretejar fusta, no és sinó portar fusta, y sent líbera, y 
immune la ciutat, y ciutedans de qualsevol portatge, apar los ha volgut fer 
franchs de carretejar, y apar que no·s pot donar altre significatió a la dita 
paraula, portatje, o portàtic, posada en dit real privilegi, y en la constit. 12 del tit. 
de vectig. y en lo cap. fin. del mateix tit. de vectig. en lo volum de les prag. /fol. 
[3]r/  
 
Quant y més, que cum lex et consuetudo ius aequale efficiant, l. nulli 3 ff. quod 
cuiusq. univer. nom., l. prohibere 3 §. si quis ff. quod vi aut clam, l. observare 4 
§. 5 ff. de offic. procons. non est dubium, quod consuetudo, vel observantia 
eam vim habebit quod sufficiat, ut quis excusetur a solutione vectigalium, Guid. 
Pap. singul. 298 §. an in solutione, Becc. cons. 96 num. 14 lib. 2, Ioseph 
Ludovi. conclu. 1 de consuetu. illatio. 36 et 55, Valenzue. cons. 52 n. 52 et 53, 
maxime in Cathalonia, ubi habemus illas duas constitutiones, quas supra 
retulimus, ubi expresse disponitur suffragari in his possessionem non solvendi, 
ut dicemus infra. 
 
Les mateixes suplications, o altres semblants, y la mateixa instàntia continuà 
després la ciutat a 31 de maig ab altre suplicatió diferent de la precedent dalt 
mentionada, a 19 de iuny y 6 de iuliol de dit any 1629, insistint sempre en sos 
privilegis de exemptió, y en la possessió d’ella, demanant que fossen rebuts 
testimonis de la possessió, o quasi de la ciutat, com se provehí en la suplicatió 
de 19 de iuny, y foren realment rebuts los testimonis, que són a la fi del procés, 
concloent sempre la ciutat, que fos declarat no tenir obligatió de fer dita servitut, 
o almanco sobresegut en la executió de les penes dels manaments. 
 
Quant pensava la ciutat, que·s faria provisió acerca del sobredit, en son favor, 
en lo iuny del any 1630, se veu los officials de la Règia sobre de si, ab lletres 
despedides de la Real Cancelleria, que anaren per executar als particulars, a 
qui se avian donat manaments per la pena de 10 lliures en què·s pretengué 
aver quiscú d'ells incidit per no aver acudit a carretejar al puesto, conforme los 
ere estat manat ab los manaments. 
 
Dels quals procehiments feren molt gran admiratió la ciutat, y los particulars de 
Gerona, que sens aver declarat sobre ses pretensions, en lloch de declarar que 
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no estavan obligats, o almanco en lloch de sobreseure en la executió, com 
avian fet ab altres, com se és dit, se enviassen officials /[3]v/ a executar-los. Y 
per veure lo que ere, enviaren un sýndich, lo qual trobà que dits officials eren 
anats en virtut de una provisió de executió, feta per lo magnífich micer 
Monserrat Ramon qui leshores ere relador de la causa a 18 de iuny 1630 al peu 
de una suplicatió volant, que presentà lo fisch demanant dita executió, sens 
aver rahó de les pretentions de la ciutat, ni voler-les vèurer en procés, pus sens 
ell al peu de una suplicatió volant se féu la provisió de executió. De manera que 
la ciutat de Gerona ab tants, y tant grans serveys com té fets a sos reys y 
senyors, no meresqué, ni pogué alcançar lo que lo lloch de Tona, y altres, que 
ab lo sol privilegi de comunicatió dels privilegis de la ciutat de Barcelona 
obtingueren diversos sobresehiments, no faltant-li a la dita ciutat la dita 
comunicatió, com dalt està dit, y altres privilegis particulars, que proven dita 
exempció, y són en procés. 
 
D’esta executió se quexa la dita ciutat, y demana ésser declarat aquella nul·la, 
y nul·lament, y en cars no permès feta, per les causes y rahons següents. 
 
Primerament per la dispositió de la constit. 12 del tit. de vectigals, y per lo cap. 
últim del tit. també de vectigals en lo volum de les prag. en què·s disposa, que 
si·s portaran causes en la Real Audièntia ab lo fisch, sobre privilegis de 
exemptió y franquesa de lleudas, peatges, portatges, o altres drets, que·s 
pretenga per qualsevol ciutats, viles, y llochs, y singulars persones del present 
Principat, y aquelles causes no·s seran declarades dins sis mesos, les dites 
ciutats, viles, o llochs, o particulars persones, que tindran dits privilegis, no 
puguen ser molestats, ni vexats en la exactió de dits drets, si estan en 
possessió de no pagar-los, fins que per justítia en las ditas causas sia declarat, 
imposant pena de privatió de sos officis, y altres de la constitutió de la 
observança als que en assò contrafaran, com en dites constitutions és de 
vèurer, les quals se feren, com se diu en la última, per remediar les injustes 
exactions que leshores de dits drets se feyen. /fol. [4]r/  
 
Ajusta-s’[h]i la constit. 4 del tit. de violen. y restitu. de despull. en què lo rey 
promet no despullarà ningú sens conexensa de causa, de la possessió, o 
quasi, que tinga de qualsevol cosa, y si acars seran estats despullats, mana 
sien restituïts íntegrament, salvat lo dret de la proprietat. 
 
A estas constitutions apar se ha contrafet ab dita provisió de executió, y ab los 
procehiments que després se són fets, puis avia més de sis mesos que la ciutat 
de Gerona avia presentat sos privilegis de exemptió, y franquesa, y estava en 
possessió de no fer, ni prestar aqueix vectigal, y avia més de sis mesos, que 
sobre assò se portava causa ab lo fisch. Y com tot lo fet contra constitutions sia 
nul·lo, y nul·lament fet, conforme disposen totes les constitutions del tit. de 
observar constitutions, segueix-se que esta provisió de executió cum omnibus 
inde sequutis se deu declarar nul·la y de ningun effecte, reintegrant a la ciutat, y 
als singulars de aquella en tots los danys que ha patit, y despeses que han 
suportat per rahó de dita executió. 
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Y encara que no hi fossen estades aquexes constitucions, lo mateix fora estat 
per dispositió de dret comú, que lite pendente no hagueren pogut executar a la 
ciutat, y particulars d’ella, mentres que·s disputa de la veritat, y forces dels 
privilegis, que ha exhibits la ciutat, del que hi ha un text exprés y vulgar, en lo 
cap. sunt personae de privileg. in 6, et in cap. cum venissent, de institu., atque 
ita tenent Fran. Anchar. et alij in d. cap. sunt personae, Abb. in cap. 1 num. 4 ut 
lite penden., ubi notat quod pendente lite super validitate privilegij, seu an fuit 
privilegium concessum, vel non, privari non debet usu possessionis, vel quasi 
etiam si illa possessio esset contra ius, dicens esse multum notandum, Covar. 
in prac. cap. 17 num. 6, Capici. decis. 189 nu. 1 et 209, ubi late. 
 
Nec obstat si dicatur, quod fiscus cum in his habeat suam intentionem 
fundatam, numquam litigat dissaisitus, ut tradit Rebuff. in consti. Galliae tom 3 
tit. de mater. possesor. ar. 2 glo. 2 num. 26, et post eum Menoch. de retinen. 
remed. 3 /[4]v/ num. 154, unde nonnullis placuit, in rege, eiusque fisco, speciale 
esse, ut pendente lite subditus, qui cum eo litigat, non sit tuendus in 
possessione, ut scribit Nicola. Boer. in consue. Bituricen. tit. de feud. §. 13 col. 
2. 
 
Sed vere falsum hoc est. Nam fiscus in hoc, iure privati utitur, nec lite pendente 
potest privatum, cum quo contendit, possessione rei, de qua tractatur, privare, 
ex tex. eleganti in l. defensionis facultas 7, et l. fin. ubi glo. in 2 intellectu C. de 
iu. fis., text. quoque in l. res quae in controversia 22 ff. eo. tit. iuncta glo. ibi 
verb. res quae, et in l. litigibus C. de agricol. et censi. lib. 10, pulchre Guid. Pap. 
decis. 366 et de hoc dubitandum non esse cum nullibi a iure, fisco privilegium 
hoc concessum legatur, tradit alijs probans Covar. lib. 1 varia. resolu. cap. 16 
num. 9 elegantissime egregius olim senator noster Antonius Oliba in usat. alium 
namque cap. 15 ex nu. 2 cum sequen. ubi late super hoc discurrit, dicens quod 
ubi de non liquidis agitur, vel de iure praetenso per fiscum contra privatum, vel 
in quibuscunque causis patrimonij Caesaris, et fiscalibus, in quibus ius speciale 
non est constitutum, iuris ordo servari debet, et quando in numero debitorum 
redacti non sunt ij, contra quos agitur, et dubitatur an sint, seu contradicunt se 
debitores esse etc. Guid. Pap. ultra locum supra allegatum decis. 536 n. 2 et 
Fran. Mar. decis. 38 par. 1 
 
Y que lite pendente deguessen, y deguen la ciutat, y singulars persones de 
Girona, etiam inspecto iure communi, ésser mantenguts en la dita possessió, o 
quasi de no contribuir, ni fer lo servey, de què·s tracta, és sens dupte algú, axí 
per lo que dalt està dit, com també per lo que diuen Fran. in d. cap. cum 
personae num. 3, Anchar. nu. 6, Geminia. n. 3 vers. Quaerit hic, Capici d. decis. 
180 et decis. 209, Sesse de inhibitio. cap. 5 §. 10 nu. 10, et recte probat Covar. 
in pract. cap. 17 num. 6 vers. Primum ubi de iuribus etc. ubi dicit quod ubi de 
iuribus ad principem iure communi pertinentibus agitur, et quoties pro principe 
praesumptio iuris est, tunc interim, seu lite pendente possidere debet, nisi liti- 
/fol. [5]r/ gans cum fisco producat aliquem titulum, qui valeat elidere, saltim ad 
effectum huius interlocutoriae, praesumptionem iuris communis. 
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Quod quidem ita intelligendum est ad favorem privati litigantis cum fisco, tam 
quando privilegia, quae allegat statim valida apparent, quam si de eis dubitetur, 
sint tamen colorata, et talia, quae praestare possint causam praescribendi, in 
utroque casu possessor est in sua possessione manutenendus: uterque ex his 
casibus probatur plene ex tex. saepe cita. cap. cum personae de privileg. in 6. 
Primus satis clarus est, secundus qui posset habere difficultatem, probatur in 
illis verbis, Et si privilegium exhibitum non ad plenum per se sufficit ad 
exemptionem, seu libertatem huiusmodi comprobandam, sed tale est, quod 
causam praebeat praescribendi. Et postea ibi, Tamen quia de privilegio, quod 
saltem causam praescribiendi praebet, faciunt fidem in libertatis, vel 
exemptionis possessione non violenta, non clandestina, nec concessa 
praecario, de qua fidem coram eisdem fecerint non turbentur, tradunt Anchar. 
ibidem nu. 4, Fran. vers. Quod si tales num. 3, Gemin. ibidem nu. 6, Capi. 
decis. 189 et 209, Covar. in prac. cap. 17 num. 6 vers. Primum igitur, Ioseph. de 
Sesse de inhibi. cap. 5 §. 10 n. 13, ubi dicit cum hoc transire scribentes omnes 
nemine dempto. Y que los privilegis de la ciutat sien tals, que quant no 
parlassen tan clar com lo fisch diu ésser menester, almanco tribuunt iustam 
causam etc. com assí se requerexen ad effectum conservandi possessionem, 
no·s pot duptar, conforme està dalt provat plenament, maxime attenta 
observantia subsequuta, quae facit rem claram, et manifestam. 
 
Axí que de aquest discurs se veu que la ciutat de Girona tenia, y té en son 
favor, no sols les constitucions de Cathalunya, però encara lo dret comú, per a 
què lite pendente no se li pogués fer la executió que se li és estada feta, ni 
llevar-li la possessió en què estava, y axí ha d’ésser restituïda, y reintegrada in 
primis et ante omnia plenament. /fol. [5]v/ 
 
La segona rahó, perquè se ha de dir la executió mal feta, és perquè lo interès, 
per quiscú dels executats, no ere de més de deu lliures, que ere la pena 
posada en los manaments a ells presentats, y axí no·y podian anar, com hi són 
anats tots los officials, com són alguazil, notari, procurador, y porter, contra la 
dispositió de la constit. 8 y de la constit. 14 del tit. de execu. de senten. a las 
quals se ha manifestament contravingut. 
 
Finalment se ha de anul·lar la executió per aver-se comesos grandíssims 
excessos en ells (sic, ella). Primerament en vèndrer encontinent les penyores, 
sens aguardar los deu dies, com apar en procés, lo que causa notòria nul·litat 
per ésser contra lo estil inconcussament observat sempre en Cathalunya de no 
vendre los mobles sinó després de deu dies, y los immobles després de trenta, 
de què parla Don Luis de Peguera en la sua practica civil rub. 29 de executio. 
senten. nu. 25, quod etiam in alijs locis servatur, ut tradit Bernardin. Muscatel. 
in prac. appellato. 3 par. glo. servata num. 75 et rursus glo. venduntur ex num. 
10, et dantur isti termini ut debitor possit, si velit, intra eos pignora capta luere, 
ut dicunt doctores praedicti.  
 
Més avant tingueren orde del Real Concell los officials quant anaren a fer la 
executió, que per evitar tants gastos, fessen sols dos, o tres inventaris en cada 
lloch, en les persones més poderoses, conforme consta ab una carta que de 
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part del Real Concell los escrigué lo noble regent la Real Thesoreria de 2 de 
iuliol de dit any 1630, los dits officials ne feren una immensitat, sinquanta-vuyt 
ne confessan en lo procés, però foren més de noranta, rebent lo salari y dieta 
de cada hu, encara que en un mateix dia ne fessen molts, y no sols rebian 
aquexos salaris y dietas, però lo salari de un protest que presentaren a cada 
hu, y finalment han fet un procés tan gran de dita executió, que ocupa 668 
fulles, reiterant una mateixa cosa moltes vegades, les quals se podien, y devien 
sens dupte escusar, com ho adverteix lo escrivà de /[6]r/ manament en la tatxa, 
y en lo mateix procés se dexa ben vèurer. Lo que és digne, y mereix que·s 
mire, y advertesca, a effecte de reprimir un excés tant gran, com han fet estos 
officials ab despeses, y gastos voluntaris. 
 
Anul·lada y revocada la dita executió, com anul·lar y revocar se deu per les 
rahons dalt dites, y tornada la ciutat en sa possessió, o quasi, y reintegrada en 
ella ab refectió de danys y despeses, se aurà de entrar en los mèrits de la 
causa principal, si la ciutat té justítia, o no, en la exemptió que preté. Per lo qual 
se aurà de advertir, y considerar tot lo que en justificatió de dita exemptió se ha 
dit, que la fa tan clara y manifesta com se pot pensar. Y ha d’ésser servit lo 
Real Concell pèndrer-hi resolutió fixa, y fer-hi declaratió formiter, conforme 
moltes vegades té demanat per arribar al desengany, que si té obligatió la 
ciutat de pagar, no·y repararà més. Que la causa de aver-hi fins vuy contradit 
és estat per pensar tenir justítia, y no aver-se sobre sa pretentió encara 
declarat. Haec dicens salvo etc.  
Fontanella, V.I.D.  
 
 

IV.7. Girona es resisteix a carretejar fusta per construir galeres règies



IV.8. La ciutat de Girona, assessorada per Joan Pere 
Fontanella, participa a les sessions de Corts de Catalunya de 

l’any 1626 
 
 
Aquest capítol constitueix sens dubte l’eix central del present bloc de casos. I 

és que la convocatòria dels catalans a Corts per part del rei és una ocasió 

immillorable per fer balanç de l’estat de la província i, concretament per a un 

municipi del domini regi, per fer capmàs dels seus avenços i retrocessos, dels 

seus dèficits i de ses ambicions institucionals, econòmiques, socials, etc. La 

transcendència de l’esdeveniment és particularment gran el 1626, donat que 

han passat vint-i-set anys des de la darrera Cort General; el transcurs d’un 

lapse de temps tan llarg ha generat unes fortes expectatives i ha provocat la 

multiplicació i la urgència dels afers a tractar en l’assemblea. Més encara si es 

té en compte que l’arribada de Felip III (IV de Castella) al tron de la monarquia 

Hispànica universal no ha estat precisament pacífic en relació a Catalunya —on 

el monarca encara ha de prestar el seu jurament preceptiu. Malauradament ens 

veiem forçats a cenyir la nostra anàlisi a les sessions de Corts del 1626, 

frustrades per la partida precipitada del rei, perquè pràcticament no tenim 

informació directa —i la que es conserva és poc rellevant— sobre l’activitat de 

Girona a la represa de la reunió l’any 1632. 

 

Finalment, aquest capítol també ens serveix com a calaix de sastre, com un 

àmbit per oferir pinzellades sobre certs aspectes precisos de la vida municipal 

gironina del Sis-cents amb què hem anat topant al llarg de la nostra recerca 

però que no tenen suficient entitat o no han deixat prou rastre documental com 

per merèixer un capítol autònom de tesi.  
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IV.8.1 Notes introductòries sobre les Corts Generals i alguns canvis que 
conegueren a l'edat moderna 
 
IV.8.1.1 Iniciatives de treball recents sobre les Corts catalanes 

 

De forma general a Europa, i més concretament a l’Estat espanyol i a 

Catalunya, les darreres dècades han vist renàixer l’interès de la historiografia 

per les cúries règies extraordinàries o reunions interestamentals anteriors al 

constitucionalisme contemporani1. Dins d’aquesta línia, i en el context de la 

recuperació limitada de les nostres institucions d’autogovern i la democràcia, 

les Corts catalanes que s’havien forjat a partir de les assemblees de Pau i 

Treva medievals i que desapareixerien brutalment amb el Decret de Nova 

Planta de 1715/162 han estat directament mereixedores o, com a mínim, 

agraïdes beneficiàries d’almenys cinc grans iniciatives col·lectives d’estudi i 

difusió que apuntarem somerament, sense cap ànim d’exhaustivitat. 

Primerament, l’abril del 1988 es celebrà a Barcelona el congrés “Les Corts a 

Catalunya”, que tingué gran rellevància per fer balanç dels coneixements 

consolidats sobre la institució parlamentària i per traçar les directrius dels 

estudis futurs3. Una segona aportació l’ha liderada el Departament de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya, ara en col·laboració amb el Parlament de 

Catalunya, amb la col·lecció “Textos Jurídics Catalans”. Aquesta acull des de 

l’any 1992 l’edició de les actes —els processos— de diverses Corts medievals i 

                                                 
1. Diem “renàixer” perquè els nostres predecessors, sobretot del segle XIX, ja consagraren una 
gran atenció a aitals assemblees. Llur propòsit sovint era més instrumental —oferir elements de 
reflexió per a la configuració de les Corts de l’estat constitucional liberal— que el que ens guia 
avui en dia. Trobareu una guia bibliogràfica de la tasca dels autors decimonònics a A. JORDÀ, 
La interesencia de las ciudades en el brazo real de las Cortes. Acerca de las pretensiones de la 
ciudad de Tarragona (s. XIII-XIX), en “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), p. 803-837, esp. p. 803-
804, i a E. SERRA, Butlletí bibliogràfic sobre les Corts catalanes, a “ATCA” 26 (2007), p. 663-
738 —un esplèndid i exhaustiu recull historiogràfic on es contenen moltes idees que exposarem 
tot seguit—, esp. p. 677 i s.   
2. Per a una visió sintètica i alhora completa de la institució, meritòriament escrita abans que 
apareguessin moltes de les fonts que es citaran en les notes següents, V. FERRO, El Dret 
Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo Ed., 1987, 
p. 185-241.  
3. Les actes d’aquest congrés d’història institucional es publicaren a Barcelona pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 1991.   

IV.8. La participació de Girona a les Corts catalanes de 1626



modernes4; la tasca no està ni de bon tros finalitzada, però sí plenament 

consolidada5; any rera any en podem veure els resultats a les nostres 

biblioteques6. Un tercer ingredient cabdal per conèixer les nostres antigues 

Corts el constitueix el congrés “Cortes Generales de la Corona de Aragón en el 

siglo XVI” que es celebra a la vila de Montsó el juny del 20027. En quart lloc, un 

any més tard, Barcelona acull un altre congrés, el de la International 

Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions8, 

on naturalment els estudiosos del nostre país tenen una oportunitat daurada 

per concretar i projectar internacionalment els seus resultats científics. 

Finalment, el juny del 2006 la Universitat de València organitza una fructífera 

reunió sota el suggerent títol “A la vetlla de la Guerra de Successió: Corts i 

Parlaments de la Corona d’Aragó”9. Les iniciatives plurals no s’aturen aquí, com 

tampoc ho fan les incomptables aportacions individuals dels darrers trenta 

anys, que fóra agosarat intentar resseguir des de la nostra modesta posició10: 

dels múltiples autors de treballs recents sobre aspectes més o menys puntuals 

de la institució que ens ocupa, ens quedem amb noms com Belenguer i 

Oleart11; Palos; Sales i Serra...12 

                                                 
4. Actualment el catàleg de la col·lecció ofereix als estudiosos el procés de la Cort General de 
Montsó de 1382-1384 (vol. 8), editat l’any 1992, els quatre processos de les Corts també de 
Montsó del 1585 (vol. 18-21), publicats des del 2001 fins al 2003, i les actes de la Junta de 
Braços de 1713, aparegudes el 2009.  
5. Estan en preparació les actes de la Cort General de Montsó de 1375-1376, les de 1388-1389, 
un cinquè volum complementari de les Corts de 1585 i els processos de l’assemblea del 1705-
1706.  
6. Quan aquest projecte arribi a son terme, s’hauran eixugat els dèficits que pateixen les sèries 
Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón (1847-48) i 
Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña, a càrrec 
de la RAH (27 vol. de 1896 a 1927, als quals cal sumar un volum editat en una segona època, 
el 1982) en relació a les assemblees catalanes. E. SERRA, Butlletí bibliogràfic cit., p. 665, 
apunta encertadament a Núria Sales com a reivindicadora de l’actual ofensiva d’edició de fonts 
de les nostres Corts de l’edat moderna. 
7. Les ponències i comunicacions que es presentaren en el marc d’aquesta trobada científica 
estan publicats en el volum 10-11 de la revista “Ivs Fvgit” (2001-2002).  
8. Vegeu en dos volums, coordinats per J. SOBREQUÉS, J. AGIRREAZKUENAGA, M. 
MORALES, M. URQUIJO i M. CISNEROS, les Actes del 53è Congrés de l’esmentada comissió 
—Barcelona, Parlament de Catalunya i Museu d’Història de Catalunya, 2005.  
9. Vegeu-ne les actes a R. FERRERO i L. GUIA (eds.), Corts i Parlaments de la Corona 
d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, València, PUV, 2008.  
10. E. SERRA, Butlletí bibliogràfic cit., passim, és sens dubte la millor font per identificar-les i 
contextualitzar-les. 
11. E. BELENGUER, Un balance de las relaciones entre la corte y el país: los «greuges» de 
1599 en Cataluña, en “Estudis” 13 (1987), p. 99-130; id. aut., La legislació político-judicial de 
les Corts de 1599 a Catalunya, en “Pedralbes” 7 (1987), p. 9-28. Per no parlar de la seva 

1079



D’entre les múltiples línies de recerca que s’han emprat per acostar-se a les 

Corts dels nostres avantpassats n’hi ha una, fins fa poc escassament 

explorada, que està projectant imatges de gran interès: la perspectiva local13. 

És en el marc d’aquesta que s’inscriu el present capítol de la nostra tesi14. La 

perspectiva local no pot ni de bon tros remplaçar els estudis generals. Ara bé, 

els complementa amb encert per almenys dos motius: el primer, perquè la 

documentació de caràcter particular que es conserva en alguns arxius 

municipals sol tenir molta més vivacitat que les fredes actes oficials del 

protonotari i dels estaments15; el segon, perquè les assemblees del rei i els 

                                                                                                                                               
reivindicació de la fortalesa de les Corts catalanes, defugint contrastos absurds amb la 
institució homòloga de Castella, a És vàlid avui el concepte formulat per Reglà de ‘fossilització 
del dret català’ al llarg del segle XVII?, en “Manuscrits” 15 (1997), p. 33-40. Resultats 
fragmentaris de la tesi d’O. OLEART sobre greuges a les Corts del segle XVI han estat 
publicats, com Las sentencias de ‘greuges’: un aspecto jurisdiccional de las Cortes catalanas 
en el siglo XVI, dins de J. AGIRREAZKUENAGA i M. URQUIJO (eds.), “Contributions to 
European Parliamentary History” , Bilbao, Juntas Generales de Bizkaia, 1999, p. 261-289; id. 
aut., Els notaris dels braços a la Cort General de Catalunya al segle XVI, dins de “Estudis sobre 
història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera”, Barcelona, 
Fundació Noguera, 1988, p. 185-209. 
12. E. SERRA, Perpinyà, una vila a Corts catalanes (Montsó, 1585), en “Afers” 28 (1997), p. 
574-626; id. aut., La sindicatura de Rafel Coll, síndic de Tuïr a les Corts catalanes de Barcelona 
del 1626, ibidem, p. 627-633. N. SALES, Diputació, síndics i diputats. Alguns dels errors 
evitables, en “Pedralbes” 15 (1995), p. 95-102, en contundent rèplica a les inexactituds 
terminològiques ―amb discrepàncies valoratives de fons― de J. L. PALOS, Un sector 
específico de diputados: los síndicos municipales y capitulares, dins de “Les Corts a Catalunya” 
cit., p. 394-402; id. PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria, Lleida, Pagès ed., 1994 ―p. 218-
323 pel que fa a Corts. Personalment, en quant a precisió lèxica en relació a les Corts, trobem 
més preocupant el treball de R. GARCÍA CÁRCEL, Las Cortes de 1519 en Barcelona, una 
opción revolucionaria frustrada, dins de “Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol”, València, 
UV, 1975, vol. I, p. 239-255 —el tema aleshores encara era poc freqüentat, cal dir-ho. 
13. Si ens cenyim a l’àmbit català, J. GIMÉNEZ, Les Corts catalanes dels segles XVII i XVIII des 
d’una perspectiva local, dins de “Les Corts a Catalunya” cit., p. 256-260; id. aut., Mataró en la 
Catalunya del segle XVII (II): La gestió del quotidià, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 2005, p. 
284-304; les referències de la professora E. SERRA i de J. L. PALOS suara donades; M. 
PÉREZ LATRE, Les Corts i les veus de la terra. La participació política dels no convocats 
(1552-1599), dins de “Actes del 53è Congrés” cit., vol. I, p. 697-715; E. MARTÍ, Lleida a les 
Corts: els síndics municipals a l’època d’Alfons el Magnànim, Lleida, Edicions de la Universitat 
de Lleida, 2006, entre d’altres.  
14. Aquest constitueix, d’alguna manera, una continuació dels resultats que hem ofert a J. 
CAPDEFERRO, La participació de Girona a la Cort General de Catalunya de 1599, dins de 
"[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 109-132. 
15. Durant els dos primers segles d’existència de les Corts catalanes els tres estaments 
produiren conjuntament un sol procés; aquest, que s’anomenava familiar general, oferia una 
perspectiva complementària a la del procés del protonotari —el secretari reial de major rang a 
la Corona d’Aragó—; a partir del 1519-1520 aquesta situació canvià: els notaris de cadascun 
dels braços feren autònomament un seguiment escrit del que passava en el seu estament. Es 
consolidarien així els processos familiars dels estaments eclesiàstic, militar i reial —sempre 
coexistents amb les actes del protonotari. A. HERNÁNDEZ, Tipología de los procesos de 
Cortes, dins de “Les Corts a Catalunya” cit., p. 62-70, esp. p. 66.  
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braços necessàriament eren un mosaic de voluntats plurals; bé és cert que 

aquestes s’havien de reconduir a un tot unitari; el tot unitari, però, no ho 

oblidem, només es podia forjar per la via del consens a partir de les pretensions 

de cadascun dels assistents.  

 
A la Catalunya medieval i moderna, com en els demés espais polítics de la 

Corona d'Aragó, la Cort General era la institució en què es materialitzava d'una 

forma més rodona, més perfecta, el sistema polític pactista. La Cort General 

constituïa el fòrum apropiat perquè el rei i els estaments de la província fessin 

capmàs del passat i establissin conjuntament les regles del joc polític, 

econòmic, social, etc. per als anys a venir. Els integrants dels estaments —més 

representants de les jurisdiccions que no pas de la població de la província— i 

el monarca es concertaven en la fixació i l'actualització de la legislació general; 

el rei reparava els greuges que ell o els seus ministres i/o oficials haguessin 

pogut infligir a les persones físiques o jurídiques del país; tot això es produïa en 

el marc d'un procés altament juridicitzat, al capdavall del qual els membres dels 

braços resolien oferir de forma voluntària, sota les condicions que 

consideressin oportunes, un ajut o una quantitat —el donatiu— al seu senyor. 

La Cort General, de la qual el rei era l’autèntic i únic motor, servia 

addicionalment com a context per al desenvolupament de la normativa orgànica 

de la cada vegada més poderosa Diputació del General —no en va els tres 

estaments n’eren l’ens delegant16. També era aprofitada perquè tota classe de 

persones físiques i jurídiques impetressin del monarca privilegis i altres 

gràcies17. Aquesta avinentesa adquiriria progressivament relleu a mesura que 

avancés l’edat moderna i s’accentués l’absentisme regi d’una Catalunya 

desarticulada en el complex marc de la monarquia Hispànica universal18. En 

                                                 
16. Vegeu uns apunts sobre la controvertida naturalesa dels capítols del redreç del General i en 
qui recauria la potestat per decretar-los a J. CAPDEFERRO, Els assessors ordinaris de la 
Diputació del General de Catalunya als anys previs a la revolució de 1640, treball de recerca 
inèdit presentat a l’IUHJVV de la UPF el 1999, p. 20 i s.  
17. J. GIMÉNEZ, Les Corts catalanes dels segles XVII i XVIII cit., p. 257, sintetitza la 
transcendència d’aquests privilegis i gràcies per als municipis catalans i la centralitat de les 
reunions de Corts per renovar-los i ampliar-los.  
18. Sobre com aquesta desarticulació no seria sols política i institucional, ans també de discurs 
publicístic i historiogràfic —en termes d’imperi—, J. P. RUBIÉS, La qüestió imperial en el 
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aquest context global, la Cort General no sols mantindria una importància a 

nivell material, d’assoliments concrets, ans potenciaria la seva rellevància 

simbòlica. Esdevindria l’ocasió propícia per a un retrobament —no 

necessàriament harmoniós19— dels súbdits i/o vassalls amb el seu senyor20. 

En aquest sentit simbòlic cal imbricar-hi la idea que el retrobament permetria al 

rei posar fi a desajustaments que freturaven d’una intervenció ferma21. A partir 

de la idea, cada cop més estesa, que si aquests desajustaments no trobaven 

remei en condicions ordinàries era per la mala gestió de la informació, per 

l’existència d’uns filtres massa rígids que aïllaven el monarca —el Consejo 

Supremo de la Corona de Aragón, els successius validos o privados o el rebuig 

sistemàtic d’ambaixades serien tres cares d’aquesta realitat22. 

 

                                                                                                                                               
pensament polític de la Catalunya moderna: història d’una absència, en “Manuscrits” 17 (1999), 
p. 207-235. 
19. J. NADAL, Catalunya sota els Àustries, dins de J. NADAL i P. WOLFF, “Història de 
Catalunya”, Barcelona, Oikos-tau, 1983, p. 355-384, esp. p. 363, arriba a identificar les Corts 
amb “el baluard des del qual hom havia de defensar la personalitat política de Catalunya 
enfront de l’agressivitat i les pretensions hegemòniques de Castella”.  
20. Juristes com J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus 
tractatus, vol. I (1612), cl. 3, gl. 3, cap. 68-69, subratllarien amb orgull com Catalunya, al 
tombant del segle XVII, mantenia intacta la prerrogativa de què les seves Corts només 
poguessin ser presidides pel monarca personalment —excepte en comptades excepcions, 
sempre consentides pels tres estaments—, a diferència del règim a què podia abocar l’aplicació 
del ius commune o a diferència del recentment ‘pacificat’ regne d’Aragó. A J. CAPDEFERRO, 
Joan Pere Fontanella (1575-1649?), el Dret al servei de la Pàtria, dins de J. ALBAREDA (ed.), 
“Del patriotisme al catalanisme”, Vic, Eumo Ed., 2001, p. 51-70, hem aportat aquesta i altres 
proves per il·lustrar la idea d’un patriotisme català que a l’edat moderna pivotaria 
fonamentalment sobre factors jurídics i polítics. 
21. En aquest sentit, hem escollit a l’atzar dos missatges entre tants del nostre jurista de 
referència. a) El primer es vincula amb el dret general del Principat, J. P. FONTANELLA, Sacri 
Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 284.4-6: després de lamentar que a la 
Reial Audiència de Catalunya massa sovint la resolució de les causes, on estan en joc 
patrimonis acumulats amb molta i vigílies, es decideix amb pocs magistrats, aposta per una 
reforma normativa que fixi un nombre mínim de votants: “Adimpleamus et nos istud in nostris 
Comitiis generalibus ubi possumus, et praefigamus votorum numerum congruentem causis 
decidendis, et si non sunt sufficientes in una Aula, accipiantur de alia.” b) El segon amb dret 
particular de Girona. A AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, hi ha una carta de 
28.IX.1628 on l’olotí adverteix als jurats de Girona que els caldrà pagar el que se’ls demana en 
concepte de carretatges, no obstant els sembli una exacció il·legítima: “No sabem què dir-hi, 
pus lo [Reial] Concell ho ha determinat, que ni·ns admetrian altre judici. Les Corts són prop, 
<h>a <h>ont pensam s’[h]i pendrà resolució, però per ara volen que paguen”.  
22. El cas més proper a nosaltres és el de Joan Pere Fontanella, enviat sense èxit a Madrid 
l’any 1621, referit en subcapítol II.6.2.  

IV.8. La participació de Girona a les Corts catalanes de 1626



En el marc del secular —que no immutable— pactisme català23, apreciem que 

la Cort General s’erigia en l’escenari de quelcom més que un simple do ut des 

en què cadascuna de les parts —rex i regnum— aportaria a l’altra quelcom que 

li fos necessari o, com a mínim, oportú. S’entenia que els objectius perseguits 

aconseguien una resposta legítima quan redundaven simultàniament en servei 

de Déu i del monarca i en utilitat de la terra. Això valia per a la creació 

normativa general i particular i també per a la reparació de greuges, pel 

donatiu, etc. Tots ells eren elements que, si bé podien beneficiar 

immediatament només un dels grans actors de l’assemblea, també repercutien 

en un profit per a l’altre. El recte desenvolupament de la Cort General exigia 

que s’assolís un cert grau de reciprocitat i una satisfacció concorrent dels 

interessos de tots els participants. Mantenir aquesta satisfacció concorrent 

seria quelcom inherent a una obligació mútua. No en va, rex i regnum estaven 

recíprocament obligats en virtut de la tradició, dels vincles de dret natural i, 

d’una forma més concreta i material, dels juraments mútuament prestats al 

principi de cada regnat. En cada Cort General tots aquests llaços estaven 

cridats a renuar-se amb força.  

 

IV.8.1.2. Alguns efectes de la rarefacció de les convocatòries de Corts als 

catalans a l’edat moderna 

 

Com és ben sabut, a mesura que avanci l'alta edat moderna les convocatòries 

dels catalans a Corts per part dels monarques de la casa d'Àustria cada 

vegada seran més espaiades en el temps. Les dades parlen soles: Des de 

1500 fins a 1550 es celebren onze assemblees24. A la segona meitat del segle 

XVI aquest nombre baixa fins a quatre. Durant tot el segle XVII només té lloc 

                                                 
23. E. BELENGUER, La Monarquia Hispànica i la Corona d’Aragó: el progressiu qüestionament 
del pactisme a Catalunya, en “Pedralbes” 13-I (1993), p. 207-215.  
24. À. CASALS, Carles I i la historiografia catalana. Una relació incompleta, en “Afers” 60 
(2008), p. 359-375, esp. p. 371, alerta del risc que les vuit —en realitat set— reunions de Corts 
celebrades als catalans durant el regnat de Carles I s’identifiquin amb “una veritable etapa 
daurada del parlamentarisme català”, a partir de factors com el desvirtuament de l’eficàcia dels 
greuges —en una línia similar, pel que fa a les darreres Corts del regnat de Ferran II, per altres 
causes, id. aut., Les Corts Catalanes de 1510-1520: una etapa d’irregularitats, en “Afers” 9 
(1990), p. 23-37. 
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una reunió del rei amb els tres estaments catalans25. Aquesta es desenvolupa 

en dos períodes de sessions, als anys 1626 i 1632, i coneix tant un procés com 

un final summament accidentats26. 
 
Aquesta rarefacció de les convocatòries de Corts, que es presenta 

acompanyada d’una més escassa disponibilitat de temps per part del rei27, 

naturalment genera que siguin més nombroses ―i no menys controvertides― 

les matèries a tractar. Aquests i altres factors que apuntarem en les pàgines 

immediatament següents provocaran mutacions internes substancials28 en els 

mecanismes tradicionals de funcionament de l'assemblea, concretament en els 

distints nivells de treball i de debat en el si de la Cort29. Subratllem l’adjectiu 

                                                 
25. R. CONDE, A. HERNÁNDEZ, S. RIERA i M. ROVIRA, Fonts per a l’estudi de les Corts i els 
Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments, dins de “Les Corts a 
Catalunya” cit., p. 25-61. 
26. La crònica contemporània més completa —per no dir l’única— d’aquesta Cort General és la 
que J. H. ELLIOTT inclogué en el cor de la seva La revolta catalana, 1598-1640, Ed. Vicens 
Vives, Barcelona, 1966, p. 205-236; en unes altres coordenades, s’ha interessat força per ella 
J. L. PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria cit., p. 218-323. Aquest panorama contrasta amb 
l’atenció monogràfica que s’ha consagrat a assemblees estrictament coetànies d’altres espais 
polítics de la Corona d’Aragó: D. de LARIO, Cortes del reinado de Felipe IV: I. Cortes 
valencianas de 1626, València, UV, 1973 —per no parlar d’estudis de detall com id. aut., Cortes 
valencianas de 1626: problemas en torno al pago del servicio ofrecido, en “Estudis” 4 (1975), p. 
115-127—; E. CLEMENTE, Las Cortes de Aragón en el siglo XVII: Estructuras y actividad 
parlamentaria, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997. Al llarg del capítol anirem indicant 
oportunament bibliografia més específica. 
27. A J. CAPDEFERRO, La participació de Girona cit., vam entrar en detall sobre la parquedat 
del temps ofert per Felip II (III de Castella) en les darreres Corts catalanes del segle XVI i sobre 
les distorsions que aquesta introduí en els mecanismes tradicionals de la institució. Ens limitem 
a recordar al lector que les Corts del 1599 foren convocades precipitadament i substanciades, 
tal i com l’aparell regi havia prefixat, en poc més de cinc setmanes ―vegeu com es negocià 
aquesta prefixió a J. M. TORRAS RIBÉ, Poder i xarxes clientelars a la Catalunya dels Àustria: 
Pere Franquesa (1547-1614), Vic, Eumo Ed., 1998, p. 141-148. Aquestes circumstàncies 
impediren que una ciutat catalana important com Girona pogués tenir una influència o 
participació mínimament satisfactòries en la tasca legislativa. Quan els dirigents gironins 
tingueren preparat un llistat de projectes de noves constitucions —que naturalment haurien 
volgut sotmetre a l’estudi de la comissió interestamental oportuna—, l’assemblea ja estava al 
seu equador. 
28. En aquest punt, per sana precaució, fem nostre l’advertiment formulat per E. SERRA Ciutats 
i viles a Corts catalanes (1563-1632): entorn de la força municipal parlamentària, dins de 
"[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 873-900, 
esp. p. 874, de què abans d’afirmar res sobre el braç reial o les Corts catalanes ens caldria 
estudiar-ne tots els testimonis i actes des dels seus orígens, per no caure en el parany de 
veure novetats on no n’hi ha.  
29. El plantejament que sostenim és eloqüent de la imatge gens decandida que ens hem forjat 
sobre les Corts catalanes de l’època de Felip II (III) i III (IV), reeixides o no, a través de la 
consulta de molta documentació d’arxiu. A les antípodes del nostre retrat, pel que fa als veïns 
meridionals en època coetània, vegeu E. SALVADOR, La atonía de las Cortes valencianas 
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‘internes’ per deixar clar que no estem parlant de canvis en un pla estrictament 

formal ni directament jurídic ―sens perjudici que, en cas de consolidar-se, 

haurien acabat generant nous usos parlamentaris30.  

 

Ens abelleix oferir tres exemples d’aitals mutacions, interrelacionats entre si i 

que afecten directament els propòsits del nostre estudi ―els jurisconsults i el 

poder municipal―:  

 

A) Es produeix un progressiu reforçament del paper dels juristes. El motiven el 

tecnicisme dels cada cop més abundants assumptes a tractar i l'exigència de 

substanciar-los en un termini molt breu. Endemés, hi ha la qüestió de la 

perdurabilitat: Cal llevar de les persones llegues, majoritàries als braços31, la 

responsabilitat que comporta la tasca de confegir uns textos legals que, si es fa 

cas a l’experiència, no podran ser revisats fins quinze o vint anys més tard —en 

el millor dels casos.  

 

Vegem-ho a través de la comparació de les dues darreres reunions de Corts 

catalanes del segle XVI32. En l’assemblea celebrada a Montsó i closa a Binèfar 

                                                                                                                                               
durante los Austrias menores, dins de R. FERRERO i L. GUIA (eds.), “Corts i Parlaments de la 
Corona d’Aragó” cit., p. 349-362.  
30. Sobre aquests al Principat a l’edat moderna, T. de MONTAGUT, Pràctiques parlamentàries a 
Catalunya en el segle XVI i la seva formulació escrita per Lluís de Peguera, en “Ivs Fvgit” 10-11 
(2001-2002), p. 633-656. Pel que fa als dels nostres veïns, L.-J. GUIA, El regne de València. 
Pràctica i estil parlamentaris, ibidem, p. 899-933. Aitals articles rebaten afirmacions de J. L. 
PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria cit., p. 217-218, del tipus “En realitat, les Corts de 
Catalunya eren una institució que no tenia reglament” (...) “Aquesta absència de normativa (...) 
deixava el camí expedit per a tot tipus d’interpretacions i provocava discussions interminables 
entre les parts enfrontades (...) Això [permet] comprendre les arbitrarietats en què 
incorregueren freqüentment”, etc. 
31. Trobareu unes pinzellades sobre la proporció de tècnics en dret en el si dels estaments de 
diverses Corts del segle XVI a S. SOLÉ, Juristes a les Corts catalanes de l’edat moderna, en 
“Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), p. 735-761, esp. 745. Diversos testimonis ens condueixen a 
discrepar ―a l'alça― de les estimacions apuntades en aquesta comunicació, sobretot en 
relació al braç reial. Les percepcions contemporànies corroboren la nostra impressió: E. 
SERRA (coord.), Cort General de Montsó (1585) ―Montsó-Binèfar―: Procés familiar del braç 
militar, vol. 20 de TJC, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003, p. 129, o id. aut., Ciutats i 
viles a Corts catalanes (1563-1632) cit., p. 879.  
32. Per a una visió a vol d’ocell dels advocats dels braços en les quatre assemblees 
immediatament precedents, J. BUYREU, Els notaris dels braços i les seves activitats durant les 
Corts de mitjan segle XVI (1542-1564), en “EHDAP” XXII (2004), p. 57-75, esp. 59-60. Unes 
pinzellades sobre els juristes a les Corts entre 1563-63 i 1599 les ofereix M. PÉREZ LATRE, 
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el 1585, en el si d’una Cort General de la Corona d’Aragó, el rol concret que es 

vol assignar als advocats dels estaments no és del tot pacífic en un primer 

moment33. Les reserves i els peròs es dissipen quan la pressió del treball es 

comença a fer sentir: Aleshores proliferen les peticions perquè la sala de reunió 

dels advocats s’ubiqui en un indret més proper a les dels plens dels braços i 

perquè els horaris d’uns i altres es facin coincidir a fi d’assegurar la 

immediatesa de l’assessorament jurídic34. L’estament eclesiàstic s’erigeix 

repetidament en el promotor d’aquestes iniciatives i altres del mateix tenor35. El 

braç militar, per la seva banda, té prou feina a superar les tensions internes36 

que enterboleixen de rebot la primera designació dels seus advocats37 ―i, 

mesos més tard, la substitució d'alguns inoperants o absents38. 

 

Què succeeix en les Corts celebrades a Barcelona l'any 1599? Diversos 

indicadors ens parlen del protagonisme creixent que els professionals del dret 

van adquirint en la gestió tècnica de la Cort. Alguns d’aquests indicadors 

―vicissituds relacionades amb la nòmina dels juristes― són en aparença més 

                                                                                                                                               
‘Dogmatizadores de malas doctrinas’. Els juristes i les institucions catalanes en un temps de 
conflicte (1563-1602), en “Afers” 60 (2008), p. 401-430, esp. p. 406-407. 
33. E. SERRA (coord.), Cort General de Montsó (1585) (...) braç militar cit., p. 30 (9.VII), on es 
precisa de forma inèdita el contingut d'una comissió feta als advocats el dia precedent 
―ibidem, p. 26. 
34. Ibidem, p. 107 (12.VIII.1585) o p. 129 (19.VIII). 
35. Vegeu il·lustrativament ibidem, p. 198 (29.VIII.1585), on el promovedor del braç eclesiàstic 
transmet que els seus companys d'estament són del parer de deixar certes tasques en mans 
exclusivament dels advocats de la Cort "perquè los apar que los advocats són persones de 
confiansa que se'ls pot acomanar a ells sols tota cosa". 
36. Aquestes són causades per l'enfrontament entre dos grans sectors de l'estament sobre 
l'abast i el format del dret de vot dels participants a la Cort mitjançant un procurador. Ibidem, p. 
16 i s. (3.VII.1585). 
37. Enmig de les turbulències i davant la necessitat de nomenar advocats i altres oficials perquè 
la Cort evolucioni, prospera la idea de constituir una comissió electora paritària entre els dos 
bàndols en què està escindida la noblesa, independentment del seu nombre d'adherits. Així, 
seran deu persones ―inicialment se n'havien previst dotze―, juntament amb el president del 
braç, el duc de Cardona, els que designaran porter, promovedor, habilitadors i advocats. 
Aquest mecanisme indirecte comportarà una ruptura conscient, si bé protestada ―i al 
capdavall tolerada―, dels usos parlamentaris. Ibidem, fol. 18-25 (4-8.VII.1585).  
38. El 19.VIII.1585 es posa en evidència que, dels quatre advocats designats tan tortuosament 
pel braç militar, només n'hi ha un, Frederic Cornet, que exerceixi ses funcions. Dos altres, com 
el gironí Bernat Alzina ―vegeu l’apartat dedicat a Bernat Valencas al capítol III.3― o el cerverí 
Hug Montaner, ni s'han presentat ni han declinat el nomenament! El càrrec no sembla gaire 
ambicionat. Que, a partir de 1.X, el ple de l'estament i la comissió dels deu electors pugnin per 
fer les provisions de substituts, no sembla respondre a un interès desmesurat de candidats 
rivals per l'ofici, sinó a un desig de conservar o recuperar parcel·les de poder. E. SERRA 
(coord.), Cort General de Montsó (1585) (...) braç militar cit., p. 128, 280, 285 i 308. 
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anecdòtics i obeeixen a causes plurals: per exemple, la recerca de paritat o 

desig de mimetisme dels braços eclesiàstic i reial per comptar amb el mateix 

nombre d'advocats que la noblesa39; un segon exemple, el poc original debat 

que s'encén en el procés d’elecció d’aitals professionals40 ―de fet, les 

dissensions en el si del braç militar, tenen a veure amb la idoneïtat dels 

advocats41 o més aviat amb un desig viu de mantenir ben delimitades les 

prerrogatives del duc de Cardona com a president42?; les controvèrsies en 

                                                 
39. ACA, Generalitat, N-1049 (procés del B. E.), fol. 27r (4.VI.1599) i N-1044 (procés del B. R.), 
fol. 73 (8.VI.1599). 
40. Parlem de manca d’originalitat perquè les designacions d'advocats dels braços, si bé 
rarament pels mateixos motius de fons, acostumen a ser disputades ―acabem de veure el cas 
de 1585 on, per cert, la noblesa tancarà el cicle amb una protestada provisió de Frederic 
Cornet en advocat perpetu (!) de l’estament en Corts, suposem com a recompensa pels serveis 
prestats pràcticament en solitari: E. SERRA (coord.), Cort General de Montsó (1585) (...) braç 
militar cit., p. 600 (4.XII.1585).  
41. ACA, Generalitat, N-1054 (procés del B. M.), dedica quasi monogràficament a aquestes 
controvèrsies els fol. 37r-50r (3 i 4.VI.1599). Essencialment s'hi discuteix, almenys sobre el 
paper, si per exercir com a advocat de l'estament cal tenir la condició nobiliària. Felip II (III) es 
mostrarà irritat de què els dissentiments suscitats per aquest debat —segons ell, “per cosas de 
tant pocha importància y per interessos particulars”— paralitzin l'assemblea, i amenaçarà amb 
intervenir-hi mitjançant un iuditium in curia datum, ACA, Generalitat, N-1044 (procés del B. R.), 
fol. 41v (4.VI). Ja l’any 1585 el capítol de la Seu de Barcelona havia rebutjat un candidat a 
advocat del braç eclesiàstic, Joan Puigvert. En aquesta impugnació no hi havia pesat tant la 
condició laica del jurista —que s’havia esgrimit com a principal pretext— sinó les 
circumstàncies concretes del personatge, també al·legades, J. M. BRINGUÉ, P. GIFRE, G. 
MARÍ, M. PÉREZ LATRE i J. PONS, Els quatre processos catalans de la Cort de Montsó de 
1585. Un avanç d’estudi comparatiu, en “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), p. 773-795, esp. p. 777-
778.   
42. Albirem que a una bona part dels integrants del braç militar el que els molestaria l'any 1599 
serien les formes del procés d'elecció ―llista de candidats tancada proposada pel duc i 
sotmesa a l'assentiment públic de l'estament―, més que no pas la nòmina concreta de juristes. 
Això es posaria de manifest en abordar-se la designació dels membres de les comissions de 
treball de la Cort, on al president se li permetria únicament la facultat de proposar candidats i se 
li exigiria ―amb èxit― que les votacions a favor d’uns o altres es fessin secretament i no pas 
en veu alta. Cal agrair al notari del braç militar la cura d’especificar els rols exactes que 
correspondrien al president i als membres del ple en la conformació de cadascuna de les 
comissions ―prolixitat indicativa de què era un tema candent: ACA, Generalitat, N-1054, fol. 
52r-v, 53v (4.VI.1599) o 59v (5.VI); a tall d’exemple, “E lo senyor duc de Cardona, volent 
provehir en anomenar persones per apuntar les constitutions (...) anomena [talis, qualis, etc.] 
(...) Les quals persones foren eletes y nomenades per la major part del present bras a vots per 
scrutini y foren llohades y aprovades”. A les Corts del 1626 la desautorització de l'estament 
militar al seu capitost en la matèria que ens ocupa encara seria més explícitament 
escandalosa. Una àmplia majoria li negaria la prerrogativa ―segons ell, acostumada― de 
repartir tasques en el si del braç militar, mal no fos a través d’una preselecció inicial. 
S'implantarien subsidiàriament les eleccions obertes ―sense candidatures prèvies― i lliures 
―mitjançant votacions secretes― dels càrrecs tant de responsabilitat com de suport tècnic: 
ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 28r (31.III.1626). Vegeu al fol. 31r com perd 
força la formulació que Cardona tindria als llavis inicialment ―“Attès que en totes les Corts se 
solen anomenar nou persones per a habilitar las que han de ésser admeses en les dites Corts 
(...) per·ço [el duc] propose y nomene a vostra senyoria per habilitadors de aquest stament als 
senyors [talis, qualis...]”― després de passar pel ribot dels seus companys de braç: “Attès que 
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l’estament reial també obeeixen fonamentalment a la rasa oberta entre les 

ciutats i les viles representades a Corts43; pesin més unes o altres causes, en 

total el 1599 caldran deu dies perquè quedi fixada la nòmina de dotze advocats 

definitiva44. 

 

D’altres indicadors ―controvèrsies sobre les funcions efectivament exercides 

pels advocats― s’inscriuen de forma inequívoca i principal en la línia 

suggerida: Els juristes intervenen en els treballs de l'assemblea a un nivell mai 

assolit abans. Comencem pel fet que es fan oir, convidats pels membres del 

braç militar, en la fase de redacció dels projectes de constitucions45. L’objectiu 

declarat? Evitar relliscades tècniques. El mitjà? Que constitueixin una instància, 

ineludible i prèvia a les votacions en cadascun dels plens, de revisió de les 

tasques fetes en la comissió vulgarment anomenada dels ‘constitucioners’46. La 

gran influència que se’ls acorda així genera fortes crítiques, sobretot per part 

dels divuit homes de la comissió en qüestió47. Els braços eclesiàstic i reial 

acullen aquestes queixes i creuen desactivar-les en subscriure un compromís 

pel qual solament tres advocats, un de cada estament i prou, podrien 
                                                                                                                                               
en totes les Corts se solen anomenar nou persones per a habilitar las que han de ésser 
admeses en les dites Corts (...) per·ço [el duc] propose a vostra senyoria que anomenen 
habilitadors de aquest stament tres persones”. El duc manifestaria avenir-se a una retallada 
d’influència tan evident per evitar la paràlisi de la Cort i el consegüent “deservey de sa 
magestad y dany del benefici públic” ―ibidem, fol. 46r (3.IV.1626).  
43. ACA, Generalitat, N-1044 (procés del B. R.), fol. 46r-56r (4 i 5.VI.1599). Al braç reial assistim 
a una dura campanya dels síndics de les ciutats de Catalunya per recuperar una posició de què 
havien gaudit en temps antics: La superioritat numèrica en relació a les viles en les quotes que 
li corresponien a l’estament en comissions, ambaixades, etc. de la Cort. La pugna entre ciutats i 
viles esdevé virulenta i paralitza el ple del braç fins al punt d’obligar el monarca a intervenir amb 
la màxima celeritat. La mediació règia apavaiga les flames, però deixa unes brases que encara 
pessigaran a l'hora de designar-se un quart advocat de l'estament ―ibidem, des del fol. 73 
(8.VI) fins al 89v (11.VI.1599). 
44. Seran els següents. Pel braç eclesiàstic, Antoni Terés, Sebastià Illa, Dionís Babau i el degà 
del capítol de Solsona micer Ferrús. Pel militar, don Climent de Cardona, Enric Serra, Pere 
Ayllà i Miquel Pomet. Per l'estament reial, Miquel Sarrovira, Jeroni Calaf, Damià Joan Reguer i 
Pere Aimeric. Nota: L'any 1599, deu dies significaria gairebé una tercera part de la durada de 
les Corts. 
45. J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas, dins de “Les Corts a Catalunya” 
cit., p. 245-255, esp. p. 251, aixecà la llebre sobre la intensitat del rol jugat pels advocats en 
aquesta importantíssima fase de les Corts catalanes del 1599.  
46. ACA, Generalitat, vol. 1054 (procés del B. M.), fol. 241r-242r, narració de la invitació als 
advocats molt enraonada i que suposadament recull aplaudiments unànimes, àdhuc dels 
membres de la comissió afectada (sic). Vegeu-ne el reflex sintetitzat a vol. 1049 (procés del B. 
E.), fol. 52v i a vol. 1044 (procés del B. R.), fol. 89v-90r (11.VI.1599).  
47. ACA, Generalitat, N-1049 (procés del B. E.), fol. 55r i vol. 1044 (procés del B. R.), fol. 95v-
96r (ambdues cites de 11.VI.1599).  
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pronunciar únicament un vot consultiu —no vinculant— sobre les propostes 

legislatives, i sols quan els "constitucioners" els el sol·licitessin48. Els juristes, 

però, aleshores ja estan envalentits; no es deixen pas posar a ratlla i segueixen 

introduint retocs en els textos —sia modificant-ne obertament la redacció sia, 

fins i tot, minutant alguna proposta legal pel seu compte49. Per fer-se forts 

compten amb el suport de bona part de l'estament militar50 ―això pot sobtar, 

puix els nobles veien perillar la seva preeminència social per l'ascens en 

l’escalafó dels juristes de l’època51 (pretesament, el model polític parlamentari 

aristocràtic que podia convenir als milites distava força del juridicisme amb què 

els doctors en dret podien condicionar l’actuació de les institucions i, per tant, 

del país52). Sigui quina sigui la insòlita raó de l’aliança estratègica entre 

l’estament nobiliari i els jurisconsults l’any 159953, els eclesiàstics no la 

comparteixen. És més, en recelen obertament. Per a ells, la intervenció dels 

advocats va més enllà de la revisió i la correcció dels aspectes tècnics dels 

projectes legals inicialment pactada: Arriben a acusar-los de voler suplantar els 

membres de les comissions de treball, els legítims delegats dels braços per 

analitzar i/o preparar i minutar documents de la Cort54.  

                                                 
48. ACA, Generalitat, N-1049 (procés del B. E.), fol. 55v (11.VI.1599).  
49. En tenim un bon indici ibidem, fol. 75v (15.VI.1599), "[Els eclesiàstics] han entès que los 
advocats del bras militar perseveren en fer y ordenar ells a·ssoles algunes constitutions", que 
ocasionaria la protesta del vol. N-1054 (procés del B. M.), fol. 284v-285v; també una certesa 
inequívoca ibidem, fol. 347r (18.VI.1599) ―s’hi diu que una constitució, presumiblement sobre 
la vicerègia, “l'[h]an feta los advocats sense ésser vista per la divuytena nomenada per dit 
effecte". 
50. A partir de dos dissentiments d'Alós Colom i de Pere de Montagut i de Vallgornera —ibidem, 
fol. 269v-270r (14.VI.1599)—, els militars fan pinya i recorden als demés estaments la seva 
intenció —en la qual es ratifiquen el 15.VI, ibidem, fol. 285r— d’evitar que es perdi temps als 
plens dels braços estudiant projectes normatius tècnicament inadequats o susceptibles d’una 
formulació més clara.  
51. Vegeu el subcapítol II.2.1.  
52. S’expressen en aquests termes d’oposició, que no subscrivim del tot, J. L. PALOS i R. 
RAGUÉS, Les institucions catalanes a l’època moderna i l’ascens dels juristes, en “Pedrables” 
13-I (1993), p. 53-65.  
53. Si d'alguna cosa no es pot titllar els nobles l'any 1599 és de poc conseqüents: A l'hora 
d'aprovar o d'esmenar els projectes normatius en el ple del seu estament, practiquen un 
seguidisme servil dels parers expressats pels seus advocats ―ACA, Generalitat, N-1054 
(procés del B. M.), fol. 308v i s. (16.VI.1599): “Quant al desè fonch provehit placet militari ab la 
additió dels advocats, la qual addició diu...”; “Quant al vint-y-tres fou decretat non placet militari 
com està ordenat sinó que ordene conforme lo advertiment dels advocats, y lo advertiment 
és...”; “Quant al vint-y-vuytè capítol fonch provehit militari non placet sinó que se ordene ab la 
forma que han apunctada los advocats en la addició marginal següent...”. 
54. ACA, Generalitat, N-1049 (procés del B. E.), fol. 70v-71v (14.VI.1599), fol. 75v-77r cit. 
(15.VI.1599) i el ressó de l’afer a N-1044 (procés del B. R.), fol. 129r-v (15.VI): “Que de aquí 
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Després de tants vaivens, les aigües es calmaran durant uns dies. Ara bé, en la 

segona gran fase del procés legislatiu, quan calgui retocar les propostes de 

constitucions en funció de les esmenes formulades per cada estament —el que 

s’anomena fase de combinació dels projectes de constitucions—, la vis 

expansiva dels advocats ressorgirà amb força. Novament serà el braç 

eclesiàstic el que maldarà perquè l’opinió dels juristes només sigui tinguda en 

compte a efectes informatius però no vinculants55. L'any 1599 hi haurà altres 

àmbits de les Corts, a més del legislatiu, on els jurisconsults seran cridats per 

assegurar la correcció tècnica dels treballs. Tot i ser un fenomen menys 

extraordinari, n’aixequem acta per completar el nostre panorama: Trobem 

advocats dels braços implicats de forma més pacífica —no per això menys 

influent— en tasques rellevants com la confecció dels capítols del redreç del 

General56, la realització d'ambaixades o comissions informatives al rei, als seus 

principals ministres i/o entre els diferents estaments57…  

 

B) Les sessions plenàries adquireixen un relleu molt superior al de les 

comissions de treball58. Aquest fenomen l'apreciem particularment en les Corts 

del 1626 i és una conseqüència directa dels successos de vint-i-set anys 

abans. Com acabem de veure, el 1599 els juristes han estat a un pas de 

constituir-se en una instància de revisió de la tasca de les comissions 

preparatòries; l'assemblea ha passat com una exhalació ―ha superat per poc 

les cinc setmanes59― i molts dels seus integrants no s'han assabentat de bona 

                                                                                                                                               
enllà se procure (...) no acceptar cosa alguna que no vinga de part de les persones electes per 
les dites constitucions y altres (...) no permetent se fasa cosa alguna per dits advocats sinó sols 
lo que·ls toca, que és mirar y dar-los consell sempre que seran cridats”. 
55. La inquietud dels eclesiàstics s’estendrà ràpidament al tercer estament. Sobre tot plegat, 
ACA, Generalitat, N-1049 (procés del B. E.), fol. 147v i 149v (23.VI.1599); vol. N-1044 (procés 
del B. R.), fol. 211r i 212v (23.VI.1599).  
56. ACA, Generalitat, N-1049 (procés del B. E.), fol. 52r (11.VI.1599) registra la crida dels 
redactors del dit redreç per comptar, ells també, amb algun consultor jurídic. 
57. Vegeu a tall d'exemple, ACA, Generalitat, N-1044 (procés del B. R.), fol. 314 (3.VII.1599) i 
fol. 347 (4.VII); N-1045 (procés del B. R.), fol. 353v-354v (4.VII).  
58. La informació que exposem a continuació ha donat lloc, convenientment ampliada i 
reformulada, a J. CAPDEFERRO, Sessions plenàries ‘versus’ comissions de treball a les Corts 
catalanes del segle XVII, dins de R. FERRERO i L. GUIA (eds.), “Corts i Parlaments de la 
Corona d’Aragó” cit., p. 307-327. 
59. La reunió s'inaugura el 2.VI.1599 i es clausura la matinada del 8.VII. La seva durada és, per 
tant, de cinc setmanes i escaig i no pas de set setmanes, com han afirmat J. ELLIOTT, La 
revolta catalana cit., p. 46, o E. BELENGUER, Pròleg: la Generalitat en la cruïlla dels conflictes 
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part dels afers de gran transcendència que es discutien i/o votaven als plens 

dels braços perquè estaven reunits en les dites comissions, que amb propietat 

qualifiquem com a comissions de treball o, si se’ns permet l’anacronisme, com 

a comissions sectorials60. Aquestes potser no tenen amenaçada la continuïtat 

però sí la transcendència en els circuits de tramitació parlamentària. 

S’intensifica un transvassament de la seva energia cap a uns altres òrgans de 

la Cort: Els plens de cadascun dels tres estaments. Què ens ho fa pensar? 

Múltiples indicis inequívocs que afloren de les actes generals i la documentació 

particular de Corts, entre els quals volem destacar aquests: a) el fet que la 

ciutat de Girona ordeni quelcom inèdit als seus dos síndics, que no assumeixin 

simultàniament càrrecs i oficis de la Cort sinó que almenys un d'ells estigui 

sempre present al ple del braç reial61, instrucció que a la pràctica serà 

desobeïda62; b) la correspondència on el representant de Vic a les mateixes 

                                                                                                                                               
jurisdiccionals (1578-1611), p. XXVII. Ens permetem d’esmenar aquesta petita relliscada dels 
molt respectats mestres perquè, en un procés assembleari com el que ens ocupa, deu dies 
més o menys podien canviar moltes coses.  
60. Amb aital expressió designem nuclis institucionalitzats, estables, interestamentals i paritaris 
conformats ordinàriament per sis, nou o divuit persones. Se’ls comissiona per a l’estudi i la 
gestió de documents d’algun dels grans àmbits materials on els estaments tenen una 
responsabilitat cabdal en el marc de les Corts, que són principalment l’anàlisi dels comptes del 
General ―en té càrrec la comissió del balanç―, la col·lecció i judici previ d’admissibilitat de 
greuges ―arreplegadors o reconeixedors de greuges o ‘agravis’―, la redacció de projectes de 
lleis generals del país ―‘constitucioners’―, l’actualització de la reglamentació del General 
―comissió del redreç― i, en la recta final del procés, la integració de les esmenes presentades 
als projectes normatius ―‘combinadors’ de les constitucions― o, amb això acabem, la fixació 
de caritats diverses i de remuneracions als ministres i oficials de les Corts i als membres de les 
comissions que ens ocupen. En aquest llistat no hi incloem altres nuclis de treball d’una 
naturalesa jurídica ben diferent com són el dels habilitadors i el dels jutges de greuges. Bé és 
cert que allí també hi són presents membres dels tres estaments de forma paritària; ara bé, hi 
concorren amb una paritat global simultània amb persones designades pel rei. Els habilitadors, 
que verifiquen tots els paràmetres d’idoneïtat dels assistents a les sessions, i els jutges de 
greuges, comissionats per a una tasca que s’estén temporalment més enllà de la finalització de 
les sessions de l’assemblea, s’erigeixen en oficials amb jurisdicció, no són òrgans de 
preparació col·legiada de la tasca dels braços.    
61. AMGI, Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [67]r, instruccions lliurades pels 
jurats i els adjunts de Corts als síndics Miquel Vives i Joan Clapés el 27.III.1626: “Ítem, que los 
dits sýndichs tots juncts no·s pugan occupar en los càrrachs los elegiran en cas [h]o fassan, per 
quant aprés ells no poden acistir a las Corts y no saben lo que·s tracte, y en cars sian elegits 
que tingan obligació, lo <h>u o l’altre, de acistir sempre en ditas Corts.” Ibidem, fol. [11]r, 
aquesta ordre ja havia estat donada als síndics Pau Escura i Llorenç Font —menor— quan 
marxaven cap a Lleida, on inicialment s'havia de celebrar l'assemblea. La ubicació d'aquest 
paràgraf al capdavall de la resta d'instruccions fa pensar que havia estat incorporat al darrer 
moment. Nota: a partir d’ara, prescindirem de “Capítols de Cort, lligall 2” quan citem el Liber 
Curiarum de 1626. 
62. El síndic gironí Miquel Vives és nomenat habilitador de la Cort: AHCB, Consell de Cent, XVI-
82 (procés del B. R.), fol. 13v (31.III.1626); Joan Clapés s'integra en la comissió redactora dels 
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Corts es lamenta d’haver estat escollit per participar a la comissió del redreç del 

General, on paradoxalment hauria pogut defensar propostes reglamentàries 

prou anhelades pels seus delegants63; c) les crítiques a les quals ha de fer front 

un delegat de Granollers a la represa de les sessions el 1632 per haver 

acceptat un lloc a la comissió dels recollidors de greuges64; d) la mateixa 

degradació intrínseca de les comissions: La notòria pèrdua de pes absolut i 

relatiu dels seus membres en el concert de la Cort65; e) les creixents peticions 

per donar-se’n de baixa amb pretextos ben diversos i la seva sistemàtica 
                                                                                                                                               
capítols del redreç del General, ibidem, fol. 59r (4.IV). No obstant això, el 6.IV.1626 escriuen 
conjuntament als jurats que no descuidaran els afers generals de l'assemblea, AMGI, Liber 
Curiarum de 1626, fol. [80]r. Se'ns fa difícil de pensar que aquests dos síndics poguessin obeir 
l'ordre d'estar sempre, l'un o l'altre, al ple de l'estament.  
63. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de Pere Vicenç Saiz de 9.IV: “Volguí reparar y excusar-me 
[del càrrec] per tenir molt quefer y de present ésser sol. No [h]y [h]agué remey perquè de 
necessitat havian de ésser del bras. Tractí-[h]u ab [el nostre advocat] misser Vinyes. Digué·m lo 
mateix y que tot just me hauria empleat en lo que més convenia per lo fer votar los llochs de 
deputats [que vostres mercès] pretenen, y que és cosa, lo del redrès, que ja és apuntada, que 
sols fa a reveure y afigir y llevar lo que aparexerà convenir antes de passar al bras per votar, y 
que ja [h]y ha, par, notaris y scrivans qui fan los capítols del redreç, y les nou personas miren si 
estan bé, etcètera”; una altra carta de 1.V.1626 del mateix. Sobre els projectes de reforma en 
profunditat de la Diputació que Vic volia impulsar el 1626 vegeu AMVI, MAM 15, fol. 222v-233r, 
apartats de les instruccions de 16.I.1626 n. 13, 14, 15, 34, 37, 51 i, més o menys indirectament, 
8, 9 o 41 ―molts d’ells els expliquem infra. 
64. AMGR, capsa 14, secció 'Cartes i instàncies dels segles XVII-XIX’, carta de 10.V.1632 del 
síndic Esteve de Masferrer: "De tots los braços se anomenen offi[ci]als, necessaris en les 
Corts, y a cada bras se'n fan vint-y-hu o més, y per sort me [h]a tocat a mi la electió de 
recullidor de agravis, y no per importunatió mia, que si a ma electió fos restat no la [ha]guera 
acceptat, que no és ma conditió ser papacàrrechs. No escrich esta carta sens fonament, 
perquè algú del Concell d'exa vila (que si tots ohian la carta se entendrà) no [h]a dexat de 
admirar-se [h]aja jo pres càrrech ningú, dient que pus lo tenia no·m curaria del que convé. Lo 
que·ls sé dir jo a vostres mercès en abono de assò és que no poguí recusar-lo, per ésser 
electió en lo bras, y per convenièntia de la pretentió d'exa vila és lo millor offici de tots, perquè 
tots los agravis, axí de quint com de coronatge, se vant posant en la forma que·s deu y a vista 
mia, y no fas, ni los demés officials fan, falta en los braços, que ja·s té attendèntia en coses 
graves cridar-los tots a votar. Pesa'm que a mas orellas [h]aja de arribar tanta desproporsió de 
paraules y tant malitioses…".   
65. Serveixi com a exemple la comissió encarregada de preparar els projectes legals que 
permetrien l’actualització del dret de Catalunya: El 1626 hi seurà un dels síndics de Perpinyà i, 
al seu costat, el de Balaguer, el de Berga, el de Sarral, el de Puigcerdà i el dels Prats de Rei. 
En l’assemblea prèvia, de l’any 1599, un perpinyanenc havia compartit la mateixa tasca amb 
representants de Barcelona i de Tortosa. No havien deixat, i a desgrat, sinó tres llocs per a 
delegats de viles i poblacions menors ―ACA, Generalitat, N-1044, fol. 56 (5.VI.1599)―: Serien 
Cotlliure, Vilafranca del Conflent i Cervera. El 1585 s'havien assegut a la comissió de 
‘constitucioners’ un dels síndics de les localitats principals següents: Barcelona, Lleida, Tortosa 
i Perpinyà. Els havien acompanyat el representant de Balaguer ―posteriorment substituït pel 
de Manresa― i el de Vilafranca del Penedès ―E. SERRA (coord.), Cort General de Montsó 
(1585) ―Montsó-Binèfar―: Procés familiar del braç reial, vol. 18 de TJC, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, 2001, p. 176 i 185. Aleshores sí es podia afirmar que “sovint la tria de 
les persones per a treballar en les diverses comissions de les Corts (...) estava relacionada 
amb la jerarquia del comú, si bé també, amb la formació professional dels síndics” —E. 
SERRA, Ciutats i viles a Corts catalanes (1563-1632) cit., p. 880.  
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denegació66; f) una detecció dels girs novedosos que va adoptant el llenguatge, 

molt simptomàtics: S’estén la pràctica de designar les responsabilitats en 

comissió com a ‘oficis’ o ‘càrrecs’ ―per tant, tasques de suport tècniques, com 

ho són les de notari o de porter dels estaments―67 i de desidentificar-les de 

l’edifici institucional de la Cort General, com si fossin quelcom relativament aliè 

o extern a la prestigiosa ‘marca’68. 

 

La tecnificació parcial del procés de les reunions parlamentàries catalanes, les 

presses que la monarquia està imposant a llur cada vegada més rara 

celebració, la creixent transcendència de llurs fruits deguda a la previsible 

trigança de noves Corts, són les úniques responsables del fenomen que ens 

ocupa? No, ni de bon tros. Cal tenir en compte altres factors: Per exemple, la 

dinàmica emancipadora de la Diputació del General respecte els seus 

delegants originaris ―els tres braços―, que es manifesta en un retard 

sistemàtic en el lliurament de documentació i materials comptables i provoca 

una paralització o almenys una obstaculització del treball de comissions com la 

del balanç o el redreç del General, i conseqüentment el seu descrèdit69. Per 

exemple, també, la impressió de certs projectes normatius perquè tots els 

membres dels braços hi puguin dir la seva70. Si tothom té a les mans els textos 

                                                 
66. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 64r (6.IV.1626): Frederic de Vilagrassa, 
escollit per a la comissió del redreç, i Antoni de Vilalta, de la del balanç, demanen que se'ls 
eximeixi de participar en llurs respectius grups de treball "attès que són criats del 
excel·lentíssim senyor duch de Cardona y estan ocupats en servey de dit senyor duch, y no 
podrian ab puntualitat acudir a la obligació de sos officis y al servey de la present Cort". Ibidem, 
fol. 69v-70r (6.VI), don Jaume de Llupià i d'Oms i Francesc de Tamarit al·leguen que no tenen 
pas menys ocupacions que els dos homes al servei del duc de Cardona, i per això també volen 
renunciar a les seves places dins la comissió del redreç. Ibidem, fol. 74v (7.IV), el braç militar 
rebutjarà totes quatre peticions.  
67. El fol. 74v del procés del B. M. de 1626 suara referit o la instrucció dels dirigents gironins als 
seus síndics transcrita poc més amunt en són bons exponents. 
68. Ens sembla especialment il·lustrativa la proposta inèdita emanada del braç eclesiàstic l’any 
1626 de què les comissions es reuneixin en hores no habilitades de la Cort: AHCB, Consell de 
Cent, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 102r (11.IV). 
69. Al subcapítol IV.8.5.2 referirem àmpliament aquesta dinàmica emancipadora de la Diputació 
moderna i els seus efectes problemàtics.  
70. 1) ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 88r (11.IV.1626): “Proposa lo senyor 
duch de Cardona, president del present bras militar, que attès que per los officials 
constitucioners se ha tractat fins ara primer lo que té respecte a la constitució de la observança, 
y se ha ordenat per lo dit effecte una constitució que és estada legida en lo present bras, y 
perquè fos més notòria a tots y pogués cada <h>u advertir lo que li aparexeria convenir se és 
imprimida y donades diversas còpias a moltas personas del present estament...”. Les cursives 
són de la nostra responsabilitat. Naturalment J. VILLANUEVA, El debat sobre la constitució de 
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de les constitucions o dels capítols de cort en discussió71, és evident que 

l'interès dels debats en el si de cada estament creixerà. En aquest punt del 

discurs se’ns tornen a fer presents els influents advocats que ja vèiem 

envigorits en l’apartat precedent. I és que a les Corts catalanes de l’any 1626 hi 

ha desenes o centenars d’homes que tenen un accés directe als principals 

projectes normatius en tràmit; per prevenir un col·lapse, cal arbitrar un 

mecanisme de filtratge de les seves esmenes i suggeriments. La planta que cal 

donar a aital filtratge serà debatuda i votada al braç militar, que acabarà 

inclinant-se per un circuit de tramitació concebut pel comte de Guimerà 

consistent en què els particulars hagin de fer arribar els seus suggeriments als 

advocats de la Cort; a ells els competirà la difícil tasca de descartar els retocs i 

esmenes superflus, incongruents, etc.72. 

 

De fet, l’elevat potencial d’anàlisi i de discussió que acabem de constatar en la 

Cort General de Catalunya del 1626 no es limita a l’àmbit intern dels tres 

braços sinó que s’intenta estendre a l’altre gran protagonista de l’assemblea, el 

rei. En el si del tercer estament sorgeix la iniciativa inèdita de demanar a Felip 

III (IV) que lliuri a tots els convocats que ho desitjaran una còpia impresa de la 

seva proposició d’obertura del 30 de març73. El monarca convencerà els 

                                                                                                                                               
l’Observança a les Corts catalanes de 1626-1632, en “Manuscrits” 13 (1995), p. 247-272, esp. 
p. 256, menciona el fet que aquesta importantíssima proposta legal fos impresa; no li dóna, 
però, major transcendència. 2) A AHCB, Consell de Cent, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 612r, 
trobem imprès un altre valuós projecte normatiu —d’un capítol del redreç del General 
versemblantment— sobre com s’han de fer les votacions —escrutinis en el llenguatge de 
l’època— a la Diputació del General; es busca resoludament garantir-hi el secret del sufragi i 
neutralitzar les pressions de l’entorn sobre el votant.  
71. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [81]r-v, carta de 9.IV.1626 dels síndics gironins als jurats 
i la dotzena de Corts. En un post scriptum hi llegim: “<H>aprés de haver scrit esta, he tinguda 
occasió de enviar a vostres mercès un paper que ha dos dies <h>isqué de observansa de lleys 
scrit de mà (...) [h]an-lo estampat y un cavaller de Tarragona me l’[h]a mostrat en la Seu y me 
l’[h]a donat per a què lo miràs, y axí lo envio que, puix se són ja estampats, se’n trobaran per a 
tornar-le-[h]y.”  
72. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 88r, al marge esquerra del text principal 
(11.IV.1626): "Lo senyor comte de Guimerà és de vot y parer que sie remès als advocats de 
tots los tres brassos per a què veyen la dita constitutió de la observansa ordenada per los 
constitutioners, y consultivament digan son parer y advertescan lo que·ls aparexerà convenir 
acerca del proposat, conferint-se primer ab los dits officials de les constitutions per lo dit 
effecte, y que los particulars dels brassos lo que tindran que advertir ho digan als dits advocats 
si voldran, per a què en lo que seran advertits que no [h]y haje contrarietat se ordene la 
constitutió que més convé al servey de Déu y de sa magestat y benefici públich de la terra".  
73. AHCB, Consell de Cent, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 15v (31.III.1626). Els representants 
de Girona semblen convençuts de l’èxit d’aital demanda, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. 
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estaments eclesiàstic i militar de la inoportunitat de donar curs a tal petició 

al·legant la falta de costum i el risc que els enemics coneguin de primera mà el 

trist estat de les seves finances74 —seria una “protopremsa de propaganda” 

ben galdosa75.  

 

C) Cada vegada resulten més difícils de compatibilitzar la gestió i defensa dels 

interessos generals i les dels locals. Busquem novament la perspectiva més 

concreta d'un agent com Girona: A mesura que avança l’edat moderna, a les 

Corts catalanes els representants de les ciutats, viles i llocs76 —plantegem la 

qüestió des del braç reial— viuen amb creixent dificultat la conveniència de 

preocupar-se dels interessos generals de la comunitat provincial, els del seu 

estament i paral·lelament, de forma prioritària, d'assegurar la gestió dels 

negocis i les pretensions de la seva localitat d'origen77. La compatibilització de 

tràmits amb vocacions diverses resulta particularment complexa per a les 

poblacions que tenen un únic síndic a Corts, i fa entenedora la dinàmica 

persistent ―sinó creixent― al segle XVII de trametre-hi representants 

                                                                                                                                               
[74]v, carta del mateix 31.III als jurats: “Avuy se ha desliberat en lo b[r]as nostre se demanàs a 
sa magestat còpia de la proposició per a fer-na astampar moltes, que tots na volem per enviar 
a nostres principals, en aver-n’[h]i la enviarem”. És natural que el braç reial sigui el promotor de 
la idea, puix tots els seus membres actuen com a comissionats de persones jurídiques a les 
quals cal tenir tothora informades.  
74. AHCB, Consell de Cent, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 22r (1.IV.1626). Els síndics de Girona, 
mitjançant una carta de 2.IV —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [74]v— s’apunten 
ràpidament a l’oferta alternativa d’una còpia manuscrita del text regi: “Havia’s pres resolució de 
fer estampar la proposició y aprés [h]a paragut tenia un tant de inconvenient, y [per] molt que 
ajam procurat ab lo notari del bras que·ns la donàs no [h]i ha agut remey fins a demà, qu·ens 
l’[h]a promesa, que·n tenir-la se remetrà.” Naturalment aquesta solució —a la qual s’oposa 
fermament el síndic de Torroella de Montgrí— ocasiona un notable retard en l’enviament de la 
proposició; Vives i Clapés no la trameten a Girona fins el 6 d’abril: “La proposició feta per sa 
magestat va ab esta, y com lo protonotari no n’havia donades sinó tres, una a cada bras, y no 
havent-se donat lloch a què se stampassen era molt difficultós en haver-la, en tant que per ex 
effecte posà dissentiment lo sýndich de Tarrohella de Mongrí a tots actes a fins que se’n donàs 
còpia.” —ibidem, fol. [79]v. 
75. Manllevem l’expressió a E. SERRA, La informació diplomàtica sobre el sistema polític català 
entre 1599 i 1713, dins de R. FERRERO i L. GUIA (ed.), “Corts i Parlaments de la Corona 
d’Aragó” cit., p. 363-384, esp. p. 369. 
76. Vegeu un llistat de les localitats catalanes representades a Corts entre 1519 i 1626 i del seu 
número de focs a J. L. PALOS, Un sector específico de diputados cit., p. 395.  
77. Hem comprovat que ja havia succeït així l'any 1599 a J. CAPDEFERRO, La participació de 
Girona cit. Vegeu també, per exemple, J. GIMÉNEZ, Les Corts catalanes dels segles XVII i 
XVIII des d’una perspectiva local cit., p. 257, per al cas de Mataró a partir de 1585 i J. L. 
PALOS, Un sector específico de diputados cit., p. 400, amb l’ambició encegadora de Manresa 
el 1585 per esdevenir seu episcopal com a escenari.  
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supernumeraris ―amb ambició d’accedir als braços o no78. Àdhuc fa que 

l’observador es pregunti si no podria succeir que localitats que trametrien 

homes perquè pul·lulessin pels passadissos de la Cort tot i no tenir reconeguda 

la interessència al braç reial quedessin millor situades per incrementar el seu 

                                                 
78. La millor il·lustració d’aquest àmbit de qüestions ens l’ofereix el prolífic síndic de Cervera 
Joan Fuster, amb una vocació de servei vilatà i una activitat inqüestionables. Tan bon punt 
arriba a Lleida, on Felip III (IV) ha convocat inicialment els estaments catalans en ple gèlid 
gener de 1626, censura la gasiveria dels seus delegants per haver-lo tramès tot sol a unes 
Corts que s’endevinen precipitades; els commina amb arguments d’autoritat, de mals presagis, 
etc. a imitar molts altres municipis que haurien designat més representants dels que havien 
estat habilitats en les reunions precedents: “Moltes vegades los estalvis són danyosos y causa 
de perdre les preminènsies (...) Dich-ho que totes les universitats se presien de tenir molts 
síndichs y no reparen en los gastos (...) Encara que fóssem quatre [h]y seríem ben menester, y 
si no·ns donen los dos llochs [h]y serem ben menester per a consultar, que si són, com diuen, 
[unes Corts] tant atropellades, les pobres universitats restaran desabrides. (...) Los de Tàrrega 
tanbé ne [h]an nomenats dos (...) Misser Calaff y altres me [h]an dit que vingue l’altre síndich y 
ab puntualitat.” ―ACSG, vol. 515 (CR), carta de 16.I.1626 de Fuster als seus principals. Quan, 
a finals de març, la Cort General es posi finalment en funcionament a Barcelona, tornarem a 
trobar Joan Fuster duent sol l’estendard de Cervera. L’assessorament puntual que li pot 
procurar l’advocat aconductat ad hoc Francesc Montornès —vegeu el subcapítol III.6.3— no li 
bastarà, especialment a mesura que s’agreugi el seu estat de salut. Entre sagnia i sagnia, 
implorarà repetidament un cosíndic o, si s’escau, un substitut, oferint la renúncia al propi salari. 
El crescendo dels seus planys ―n’estalviem el seguiment minuciós― abocarà a 
comunicacions com aquesta de 23.IV.1626, on s’endevina una proliferació de síndics 
supernumeraris ―ACSG, vol. 515 (CR)—: “Vuy digous me [h]an sagnat, y si no fore que [h]avia 
de presentar dos súpliques ab compannyia de misser Montornès no fóra exit de casa, y per no 
[h]aver tingut lloch de presentar-les [fins ara], que per a fer los negossis he de dexar lo bras, 
que fore més asertat no dexar-lo un punt, que los síndichs tenen que demanar coses de gràsia 
y de justí[ci]a tenen altre síndich a la porta del bras, lo que no fan vostres mercès”. Una 
comunicació del dia 25 del també cerverí Jaume Sala, que fa costat a Fuster en el que pot, 
ratifica les impressions del síndic: “Com les Corts vayjen tan atropellades, [Fuster] no pot acodir 
al que convé per a bé y útil de aquexa universitat, perquè, en lo temps que [h]a de acodir als 
constitutionés, en lo bras no reste ningú que parle per exa vila. Tanbé [h]a de acodir a casa de 
altres cavallés per lo de les boses y altres coses, y asò és molt a minut, pus miren de quanta 
inportànsia és de què no reste lo bras sense síndich, perquè si en aquella ocasió se tracten 
coses en perjodisi de exa vila, y no [h]y [h]a ningú fase lo contrari, com poden anar bé les 
coses? Ara se conex la falta de no [h]aver-[h]i sinó un síndich, si dos n’[h]i [h]aguesen vinguts, 
tanbé s’[h]i [h]aurie [h]agut lloch per los de Cervera, com per los de Balaguer, que los de 
Balaguer tots dos seuen, que ningú·ls [h]i ha contredit”. A les acaballes d’abril, Cervera es 
resoldrà finalment a trametre uns ajudants a Joan Fuster. El síndic els rebutjarà amb rudesa en 
faltar-los el poder per accedir a les sessions de Corts: El problema no fóra tant de volum de 
feina sinó d’impossibilitat material de ser als diferents llocs on caldria minutar, tramitar, influir, 
dissentir, votar... ―ibidem, carta de 28.IV.1626 de Joan Fuster. Ho confirmaria l’advocat 
Montornès el 30.IV: “[L’]intent [de Fuster] no era demanar sinó persona ab igual poder per la 
gran difficultat [h]y havia en acudir a les coses de gràcia fora del bras, fent falta en ell, y haver 
de pèndrer doblat treball, thenint-na prou del de dit bras, que assò·l tenia cansat y moino, lo 
que m’obligà en assistir-li y ajudar-li en tot lo que m’és estat posible”. Amb aquesta narració 
desenvolupem la concisa notícia de J. L. PALOS, Un sector específico de diputados cit., p. 396. 
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bagatge normatiu privatiu que d’altres puntualment complidores de llurs 

obligacions estamentals79.  

 

Què provoca la tendència suara apuntada? Inequívocament la poca tirada del 

rei a visitar els seus súbdits de la Corona d'Aragó80. La progressiva 

virregnalització de Catalunya, amb la substitució incompleta de la figura 

monàrquica que comporta81, aboca les persones físiques i jurídiques catalanes 

a accentuar la referida multiplicitat de funcions i de fronts oberts, ja que només 

poden obtenir certs privilegis i altres gràcies —recordem-ho, amb el mateix 

valor que les lleis paccionades82— quan compten amb la presència de l’autèntic 

senyor83 ―i el cost de trametre-li legacions no és assumible per a molts. Hi ha 

un factor addicional que incentiva aquest aprofitament de la Cort General per 

                                                 
79. Ens ho féu pensar el cas d’Olot l’any 1599 ―J. CAPDEFERRO, La participació de Girona 
cit., p. 114-115. Tanquem aquestes notícies amb una remissió general a M. PÉREZ LATRE, 
Les Corts i les veus de la terra cit., passim.   
80. M. À. PÉREZ SAMPER, Les festes reials a la Catalunya del barroc, dins de A. ROSSICH i A. 
RAFANELL (cur.), “El barroc català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 345-377, esp. p. 
349, ha resumit amb encert les dificultats i el cost dels desplaçaments regis a la Catalunya de 
l’alta edat moderna i, donada la seva progressiva rarefacció, l’abundància d’expectatives de 
difícil materialització que suscitaven tant a la pròpia monarquia com entre els catalans. 
81. X. GIL, Una cultura cortesana provincial. Patria, comunicación y lenguaje en la Monarquía 
Hispánica de los Austrias, dins de P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (coord.), “Monarquía, 
Imperio y pueblos en la España moderna”, Alacant, CAM i UA, 1997, p. 225-257, esp. p. 235 i 
s. o A. M. HESPANHA, La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna, 
Madrid, CEC, 1993, p. 309. Als subcapítols II.8.4 i IV.1.3 i a l’apartat IV.3.2.4 reflexionem sobre 
com l’afebliment de la figura virregnal no sols derivaria de la seva limitació de poders respecte 
el rei ans sobretot de la variació d’aquests poders en funció de conjuntures polítiques i 
personals.  
82. Amb el seu habitual rigor i aparell crític doctrinal, J. B. VALLET DE GOYTISOLO, Valor 
jurídico de las leyes paccionadas en el principado de Cataluña, dins de “El pactismo en la 
historia de España”, Madrid, Instituto de España, 1980, p. 75-110, esp. p. 88-89.  
83. El lament per tenir la Corona d’Aragó un monarca que li és estranger i no manté uns vincles 
polítics directes i regulars amb els seus súbdits es reflecteix, entre molts altres llocs, en un 
memorial que circula el 1626 del qual donem notícia en l’epígraf IV.8.2.1.C.b.2): ”Esto (i. e. el 
predomini recent dels castellans en les empreses militars de la monarquia) nase de no tener 
rey de su naçión, sino que los conoçe por relaçión, y en tanto es de major estimatión el cerviçio 
en quanto se haze en vista de quien le ha de premiar.” AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. 
[47]v. Des del bàndol regi, la imatge de com els catalans associen les Corts amb l’ocasió per 
impetrar privilegis del rei la recollirà de manera simplista —ometent que molts d’aitals privilegis 
constitueixen normes orgàniques fonamentals per a persones jurídiques— i interessada —tot 
subratllant l’exigència d’una correspondència per part dels súbdits— el protonotari Jerónimo 
Villanueva en un informe de 6.XII.1635. Ho llegim a E. ZUDAIRE, Cortes Catalanas: 
Comentarios a un informe del año 1635, dins “Hispania” 68 (1957), p. 395-423, esp. p. 411: "En 
Cataluña, el tiempo de Cortes es reputado y habido por tiempo hábil y conveniente para recibir 
de su príncipe y señor gracias, honras y favores, por haber acostumbrado los príncipes de 
hacerlas con grande liberalidad, hallándose servidos amorosamente de sus vasallos y pueblos; 
los que esperan este tiempo, afligidos con la dilación, desconfían y desconfiando se afligen". 
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tramitar privilegis locals: la tradicional exempció dels drets del segell regi i altres 

despeses que abasta tots els documents, d’àmbit general i particular, emanats 

d’institucions, ministres i oficials de la monarquia durant l’assemblea i en els 

dies posteriors a la clausura d’aquesta84. Aital exempció, tot i que a vegades és 

complexa de portar a la pràctica85, és massa llaminera per no quedar-hi 

envescat. 

 

Fetes aquestes indicacions introductòries, entrem pròpiament en matèria. 

Passem a veure primerament com es visqueren a Girona les convocatòries —

en plural perquè n’hi hagueren dues— i les primeres passes de la Cort General 

                                                 
84. En relació a aquest aspecte precisem el següent: a) És una pràctica constant que el 
monarca concedeixi una exempció dels drets de segell i una moderació dels salaris dels oficials 
regis en relació a la documentació directament vinculada a constitucions, capítols i actes de 
Cort; vegeu-ho contemplat en qualsevol dels quaderns normatius que s’editaven després de la 
clausura de les Corts, llistats per M. BAJET, Les estampacions de Constitucions i altres actes 
de Cort (notes per al seu estudi), dins de “Actes del 53è Congrés” cit., vol. I, p. 554-567, esp. p. 
556-559. b) Aquesta exempció dels drets del segell també es projecta sobre els privilegis i 
altres gràcies que les persones físiques i jurídiques hauran impetrat del monarca en el marc de 
les negociacions de Corts, si bé mai d’una forma tan àmplia com desitjarien els braços 
―capítol de Cort 92/1599, dins de CYADC (1704), I, 1, 25, 6, on Felip II (III) es remet a les 
condicions pautades per son pare catorze anys abans.  
85. Vegem alguns indicis de com la “projecció” esmentada en la nota precedent no sempre es 
materialitza satisfactòriament: a) A principis del 1600 trobem els dirigents gironins confrontats a 
un oficial regi, Miquel Amat, que es fa l’orni i vol cobrar els drets de segell de certs privilegis 
obtinguts el juliol de 1599 que la ciutat de l’Onyar no havia retirat abans perquè estaven 
suspesos per un emparament: AMGI I.1.2.17.15 —Administració municipal / Funcionament del 
Consell municipal / Correspondència / Diversa / lligall 15—, s. fol., carta de 16.II.1600 dels 
jurats al procurador Joan Ferrer: "Quant en lo particular de què diu li demana mossèn Amat per 
lo pretès dret de segell de nostres privilegis, diem que molt bé sap sa mercè que lo rey nostre 
senyor ab estes últimes Corts ne féu mercè a les universitats, com ja vostra mercè ho scriu que 
dit mossèn Amat lo confessa, y [Amat] sap molt bé lo senyor vicicanceller le [h]y manà dos 
vegades que no rebés res del dret del segell, y ab la cloenda de les Corts entenem la magestat 
real ne féu mercè y que [h]y ha per·ço capítol exprés en dites Cors, un poch abans del donatiu 
y servey, de la forma y manera se féu en les penúltimes Corts…". Ibidem, s. fol., tres dies més 
tard els mateixos jurats apunten a Ferrer que "entenem tot és cabritxo del protonotari, qui té 
algunes pretensions contra don Pedro Franquesa, secretari". Ibidem, s. fol., l’afer no sembla en 
vies de resoldre’s a Barcelona, per la qual cosa els edils gironins trameten dues cartes 
addicionals al vicecanceller el 25.IV i al propi monarca el 27.IV. b) AMGI, MAM 205, fol. 5v 
(primer punt de la proposició dels jurats al Consell General de 1.I.1602), certifica el fracàs de 
les gestions de l’apartat a); hi trobem Girona buscant diners per pagar les despeses —entre les 
quals hi ha els drets de segell— necessàries per posar en execució la gràcia obtinguda el 
referit juliol del 1599 per batre deu mil lliures de menuts franques de drets. Sobre aquesta 
gràcia, vegeu l’apartat IV.3.2.3. c) El 1626 el síndic de Cervera demostra no tenir cap confiança 
en la gratuïtat els privilegis a impetrar en el transcurs de les Corts. Això el mou a sol·licitar als 
seus principals que aglutinin ―o, subsidiàriament, a fer-ho ell mateix― peticions de molt 
diferent naturalesa ―ACSG, vol. 515 (CR), carta de 22.IV.1626: “En les altres coses de gràsia, 
esperam envien de aquí la forma de les bosses per a què no se [h]agen de pagar tans 
privilegis”―; significativament, la vila segarrenca acabarà presentant en un mateix document 
instàncies sobre les insaculacions a nivell municipal o per obtenir permís per batre moneda. 
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de Catalunya del 1626. En segon lloc analitzarem prolixament quines 

aspiracions i expectatives tenia la ciutat de l’Onyar en relació a la vinguda del 

rei al Principat i a l’assemblea que presidiria; aquestes aspiracions i 

expectatives seran precisament el nucli dur del capítol, en coherència amb 

l’objecte i l’enfocament de la tesi doctoral sencera. Tercerament ens 

interrogarem sobre l’assistència que prestà a Girona l’advocat que tenia 

contractat a Barcelona, Joan Pere Fontanella; és en aquest marc on aportarem 

alguns apunts sobre com es desenvolupà —i com naufragà— la reunió 

parlamentària catalana l’any 1626. Clourem el capítol buscant altres traces —

escasses— de Fontanella en aquestes complexes i gens reeixides sessions de 

Corts de Felip III (IV). Recordem al lector que el pla de treball suara traçat 

només és factible per a les reunions del 1626 i no pas per a llur prosseguiment 

del 1632. La raó és ben senzilla: No es conserva pràcticament documentació 

municipal gironina sobre la segona de les dates referides86.  

 

 

IV.8.2. Primera convocatòria, fallida, de la Cort General de Catalunya del 
1626 
 
IV.8.2.1. Girona viu amb alarma els rumors sobre els objectius que Felip III (IV) 

persegueix en la reunió convocada a Lleida 

 

Quatre anys i mig després de l’inici de son regnat, Felip III (IV) activa els 

mecanismes adients per citar els representants dels tres estaments de 

Catalunya a una reunió amb un doble objectiu: a) prestar el seu jurament com a 

monarca —el diferiment reiterat d’aquest acte havia estat durament contestat a 

                                                 
86. El llibre específic de Corts que s’havia confegit durant les sessions de l’any 1626 —AMGI, 
Capítols de Cort, lligall 2— queda interromput poc després de la represa de les reunions del 
1632. Les escasses pàgines consagrades a la dita represa no contenen dades d’interès. Tan 
sols hem localitzat quatre cartes escrites pels síndics gironins a les sessions de Corts de l’any 
1632 a AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1. Els dits síndics, que són Jacint Camps 
i Joan Clapés, s’adrecen conjuntament als jurats el 19.V.1632 i el 28.V.1632 —aquesta segona 
missiva té una certa substància perquè s’hi parla de les tres propostes de constitucions de 
l’observança que circulen pels braços; no aporta, però, informació que no sigui ja coneguda—; 
posteriorment Joan Clapés emmalalteix; el 16.[VI] i el 26.VI.1632 Jacint Camps refereix amb 
detall als edils els tractaments mèdics a què el seu col·lega és sotmès. 
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la província87—; b) celebrar Corts. Ens interessa sobretot el segon d’aquests 

propòsits, per bé que també referirem tangencialment algunes vicissituds que 

es produiran entorn de l’altre.  

 

La Cort General es convoca per al 15 de gener del 1626 a Lleida. Girona és 

una de les localitats catalanes que té adquirit el dret a participar a l’assemblea 

com a ciutat integrant del domini regi que és i en virtut de precedents acumulats 

al llarg dels segles88. Tan bon punt els jurats reben la convocatòria procedeixen 

a reunir un Consell General89 en què es farà l’extracció a sort dels dos síndics o 

representants de la ciutat90. No resulta senzill trobar homes que compleixin tots 

                                                 
87. Vegeu el subcapítol IV.2.2.  
88. Trobem resumides les regles generals d’identificació de les persones físiques i jurídiques 
que poden ser convocades a les Corts de Catalunya a L. de PEGUERA (1540-1610), Practica, 
forma, y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias incidents de aquellas, 
Barcelona, Rafel Figuerò, 2a ed., 1701 (reedició contemporània a Madrid, CEPC, 1988, amb un 
estudi introductori de T. de MONTAGUT), I, 5; vegeu especialment els apartats 3 i 11 per a 
casos com el de Girona —i vegeu sobretot l’advertiment de N. SALES, De Tuïr a Catarroja, 
Catarroja-Barcelona, Ed. Afers, 2002, p. 210, de llegir amb prevenció l’opuscle peguerià. La 
mateixa N. SALES, Els segles de la Decadència (segles XVI-XVIII), vol. IV de P. VILAR (dir.), 
Història de Catalunya, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1991, p. 252-253, i en un mapa a p. 256, 
il·lustra la falta de correspondència entre convocatòria al braç reial i pes demogràfic de les 
localitats. Per a anàlisis dinàmiques en relació a casos problemàtics concrets de presències i 
absències al braç reial, vegeu J. GIMÉNEZ, Les Corts catalanes dels segles XVII i XVIII cit. —
atenent a Mataró—, A. JORDÀ, La interesencia de las ciudades en el brazo real cit. —en quant 
als incansables i infructuosos intents de Tarragona, subjecta a una jurisdicció indivisa del 
comte-rei i de l’arquebisbe—, M. J. ESPUNY, L’assistència a la Cort General de Catalunya 
d’una vila reial: el cas de Sabadell (segles XIV-XVIII), dins de “Les Corts a Catalunya” cit., p. 
198-207 o, per a un cas completament a part com és el del regne de Mallorca, R. PIÑA, El 
‘Regnum Balearium’. De la participació a les Corts catalanes a la consolidació dels parlaments 
balears, en “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), p. 721-733 —ibidem, p. 763-771, en un marc 
institucional més ampli, A. PLANAS, La participación del reino de Mallorca en las Cortes 
Generales de la Corona de Aragón. 
89. Això succeeix el 10.I.1626, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [2].  
90. Fins l’any 1537 Girona en podia enviar tres, però renuncià motu proprio a aquesta 
possibilitat per oferir uns sous més dignes als seus delegats, G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de 
la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 
467-469, primer apartat del privilegi atorgat a la ciutat de l’Onyar per Carles I a Montsó el 
16.XI.1537. Cal tenir en compte que el nombre de síndics no afecta el pes de la ciutat a l’hora 
de les votacions; invariablement cada localitat present al braç reial té un sol vot, siguin quins 
siguin el seu pes demogràfic, la seva preeminència dins la província, etc. Això no significa que 
alguns municipis que es creuen en possessió d’un dret d’enviar dos o més representants a 
Corts es conformin fàcilment a veure reduït aquest nombre: En aquesta tessitura hi trobem Vic 
l’any 1626; tramet dos síndics a Lleida, Pere Vicenç Saiz i Francesc Serrahima, en el primer 
intent ―frustrat― de Cort General; quan la convocatòria es desplaça a Barcelona, el segon 
d’aquests ni s’hi presenta tot al·legant indisposició i s’evita el previsible tràngol de veure’s 
rebutjat pels habilitadors —AMVI, MAM 15, fol. 253v i s. (març del 1626) i vol. 10 / 7.41 CR, 
esp. cartes dels dos síndics de 11.II.1626 i de Pere Vicenç Saiz tot sol de 1, 4, 9 i 15.IV. Nota: 
aquesta informació vigatana és parcialment connexa a la dels síndics supernumeraris que hem 
fornit en la secció IV.8.1.2.C). 
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els requisits per ser designats síndics i que a més estiguin disposats a acceptar 

l’encàrrec ―l’incentiu econòmic, que varia en funció de les localitats, no veiem 

resulti el factor determinant per induir ningú a deixar les comoditats de la vida 

quotidiana91. Finalment el nomenament recau en el jurista Pau Escura per la 

mà major i en Llorenç Font menor per la mitjana92. Una vegada coneguts 

aquests noms, el mateix Consell General fa una nova ronda d’extraccions a 

sort per decidir la composició de la comissió de dotze persones que, de Girona 

estant, assessoraran permanentment els jurats sobre matèries de Corts mentre 

aquestes durin93. Els homes de condició militar, presents a les institucions 

                                                 
91. El 1585 els síndics gironins enviats a Montsó havien percebut del municipi un total de trenta-
sis sous diaris, repercutits sobre la ciutadania mitjançant un augment de la imposició local 
sobre el gra pastat al pallol —AMGI, MAM 185, fol. 55r-56r (Consell General de 11.IV.1585) i 
fol. 62v-63r i 69r (reunions dels jurats i l’adjunció de Corts de 26.IV i 20.V.1585). El 1599 se’n 
pagaren trenta als homes tramesos a Barcelona —J. CAPDEFERRO, La participació de Girona 
cit., p. 111. A les Corts que ens ocupen la ciutat augmenta la quantitat fins a setanta-dos sous 
diaris per anar a Lleida —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [4]v—; quan la Cort General es 
convoqui novament, però a Barcelona —vegeu infra—, la retribució es moderarà una mica, 
quedarà fixada en seixanta sous diaris —ibidem, fol. [68]r (27.III.1626). Tot i la reducció, estem 
parlant del doble de diners que vint-i-set anys enrera! Els delegats gironins saben, a més, que 
percebran unes remuneracions addicionals dels braços en funció de la comissió de treball en 
què s’integrin, J. CAPDEFERRO, La participació de Girona cit., p. 111. En definitiva, almenys 
no hauran d’estar pidolant com sí ho fa Gabriel Mesclans, el síndic de Caldes de Montbui 
―vegeu els ajustaments de la seva retribució, de la del seu successor a partir de 30.III 
Bartomeu Casavellor i la provisió de diners per a despeses generals a AMCMO, Llibre del 
Consell de 1624 a 1639, deliberacions de 11 i 27.I i 10.IV.1626. En una posició intermitja 
quedarien els síndics de Vic, per als quals es pacta una retribució per hom i per dia de vint 
reals si han de treballar a Lleida i de deu reals si els cal fer-ho a Barcelona; els edils vigatans 
no desaprofiten l’ocasió per recordar i censurar que l’any 1599 el seu delegat pretengué cobrar 
addicionalment uns textos que havia confegit pel seu a compte en el marc de les Corts ―AMVI, 
MAM 15, fol. 219r i 220r (9.I.1626). El que portem referit en aquesta nota ens condueix a una 
qüestió que escapa al nostre propòsit actual però ens interessaria estudiar en el futur: La 
quantitat de diners que les localitats catalanes estan disposades a invertir per participar en un 
procés de Corts. A Caldes de Montbui ―AMCMO, Llibre del Consell de 1624 a 1639―, l’any 
1626 inicialment tenen al cap la xifra de cinquanta lliures, sense saber molt bé d’on treure-les. 
A Perpinyà, en canvi ―amb uns condicionaments molt diferents―, el mateix any es guien per 
un pressupost estimat de quatre-centes lliures ―ADPO, 112 EDT 57; Llibre de Totis de la vila 
de Perpinyà (1621-1626), fol. 268v-269r (1.IV.1626). E. SERRA, La sindicatura de Rafel Coll 
cit., dins “Afers” 28 (1997), p. 627-633, ha quantificat en més de dues-centes vuitanta set lliures 
―denuncia despeses addicionals d’assignació ‘complexa’― el gran sacrifici de la modesta 
Tuïr, que conduirà a un endeutament durador, per no perdre’s les primeres sessions de Corts 
de Felip III (IV). 
92. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [4] (10.I.1626). La designació de Llorenç Font és ràpida, 
es tracta del primer candidat extret a sort de la seva bossa. La d’Escura ―vegeu un esbós 
biogràfic del personatge al capítol III.3― porta moltes més dificultats, es produeix després de 
quatre renúncies i vuit nominacions de persones inhàbils. Això no constitueix cap anomalia, es 
dóna similarment a Caldes de Montbui ―AMCMO, Llibre del Consell de 1624 a 1639, Consell 
de 11.I.1626― o a Vic ―AMVI, MAM 15, fol. 219r-v (9.I.1626), on trobem un magnífic testimoni 
de la continuïtat del sistema de votacions amb faves blanques i negres. 
93. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [4]v-[5]r (10.I.1626 encara). Volem subratllar que 
aquestes dotze persones, ensems als jurats, tenen rebuts plens poders del Consell General 
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ciutadanes des de principis del segle, queden exclosos de tots els processos 

referits i dels que narrarem més endavant. Així s’havia estipulat en el privilegi 

del duc de Feria de 29 d’abril del 1601 que els havia donat entrada al govern 

municipal gironí94. 

 

Passat l’esvalotament inicial, és l’hora per al secretari municipal i els seus 

ajudants de confegir amb celeritat els poders i les instruccions bàsiques que els 

síndics s’enduran a Lleida95. Té relativament menys urgència ―ho certifica la 

perspectiva comparada96― la redacció d’altres materials com és ara els llistats 

de peticions que la ciutat vol elevar a la Cort en matèries de justícia, del redreç 

del General i de gràcia o bé la memòria dels greuges que freturen d’una 

reparació97. En el seu camí cap a les terres de ponent, Pau Escura i Llorenç 

                                                                                                                                               
municipal per debatre, resoldre i pagar tot allò que tingui relació amb les Corts: “[Als dotze 
adjunts], juntament ab los senyors jurats, y a la maior part de quiscú d’ells a sol·les, done dit 
Consell General ple y líbero poder de tractar y resolra tots los negocis que se hauran de tractar 
per rahó de dit jurament y de ditas Cors Generals respective a benefici y utilitat de la cosa 
pública, y que pugan obtenir de sa magestat tots los privilegis que convindran per dita ciutat, ab 
facultat de pendra y gastar de qualsevol administració de dita ciutat tots los dinés que per·ço 
seran necessaris, cometent y remetent-los dits negocis ab tots los dependents y emergens de 
aquells y ab líbere y general administratió largament.” A tall de curiositat apuntem que les 
cartes que Girona transmeti als seus síndics al llarg de l’assemblea aniran signades únicament 
pels jurats, en canvi els dits síndics adreçaran les seves missives als edils i als seus adjunts en 
matèria de Corts ensems. Veurem infra el mimetisme dels gironins amb la seva dotzena 
respecte la vint-i-quatrena de Corts de Barcelona, i també el poder fàctic que acaben tenint els 
integrants de l’adjunció de Corts de Girona; les seves insinuacions poden aixecar molta 
polseguera. Assistirem, per comparar, a episodis similars en els casos de Vic i de Cervera; pel 
que fa a aquesta darrera, vegeu la constitució de la dotzena de Corts amb sis membres del 
consell ordinari i sis de la vint-i-quatrena a ACSG, vol. 390 ―llibre del consell ordinari (1605-
1632)―, fol. 3 de 1626. A Perpinyà, en canvi, l’any suara referit els ciutadans no semblen 
compartir l’entusiasme dels seus homòlegs d’altres localitats catalanes per supervisar el 
desenvolupament de les sessions de Corts ―ADPO, 112 EDT 57 cit., fol. 266r-v (31.I.1626); 
val a dir que el desinterès s’estén a molts altres àmbits del regiment de la vida local, ibidem, fol. 
269v-270r (21.IV.1626).  
94. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 589-595, esp. p. 592 —apartat 
5è del privilegi referit. Aquesta discriminació respon al fet que la majoria dels nobles i cavallers 
ja poden participar a l’assemblea enquadrats dins el seu braç privatiu. 
95. AMGI, Liber Curiarum de 1626: Vegeu els poders —anomenats sindicats a l’època— al fol. 
[6]r-[8]r (10.I.1626), i les instruccions, una mica més tardanes, al fol. [9]r-[11]r (14.I.1626).   
96. Especialment en el cas de Cervera, on l’any 1626 els llistats de propostes normatives i de 
gràcia estan en contínua construcció, com ho certifica ACSG, vol. 624 i 646 ―missatgeries. 
Incidirem molt sobre aquest procés infra. Advertim que la documentació cerverina empra el 
terme ‘instruccions’ per referir-se a totes les comunicacions trameses al/s delegat/s de la vila. 
97. Així el 26.I.1626 els jurats escriuen als representants gironins que “los papés que tenim 
enviar a vostras mercès no estan encara a punt, pens ho seran dins pochs dias y encontinent 
los enviarem a vostras mercès”, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [15]v. Dos dies més tard ja 
els trameten part dels “papés” en qüestió, concretament el llistat de propostes legislatives i la 
documentació sobre el greuge particular de Roses que Girona arrossega des de mitjan segle 
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Font —ometem des d’ara l’adjectiu menor per referir-nos al darrer d’aquests— 

s’aturen a Barcelona. És allí —hi han de romandre tres dies a causa de fortes 

pluges— on s’assabenten dels estèrils, però inevitables98, rumors polítics de 

darrera hora99: Per exemple, que la Cort General de Catalunya podria ser 

traslladada de Lleida a Montsó i coincidiria així amb les assemblees que Felip 

III (IV) té convocades als estaments aragonesos i als valencians100. Els 

representants de Girona recelen d’aquesta eventualitat. En una magna 

concentració temen trobar-hi moltes més dificultats per impetrar gràcies del rei 

per a la seva ciutat101. Amb aquesta apreciació ja entrelluquem com, de forma 

naturalíssima, per als gironins la prioritat l’any 1626 és consolidar i ampliar el 

                                                                                                                                               
XVI, ibidem, fol. [16] —sobre aquest greuge, vegeu J. CARRIÓ, Les Corts de Montsó de 1585 i 
els recursos econòmics per a la defensa del principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i 
Cerdanya, en “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), p. 839-847, esp. p. 842-843; vegeu també l’inici de 
l’apartat IV.8.3.3. Els edils justifiquen el retard de les peticions en matèria de gràcia pels atacs 
de gota del secretari municipal: “Los apuntaments de las cosas que <h>a esta ciutat són 
convenients y se han de demanar per via de privilegis aniran per altre (i. e. altre correu) y ab la 
brevedat posibla, que si no fóra la indispositió de la puagra de nòstron secretari foran anats ab 
esta” (fol. [16]v). Finalment la “brevedat posibla” de què es parlava el 28 de gener acaben 
essent dues setmanes i mitja! ibidem, fol. [29]r i s.: el memorial de peticions de privilegis de 
Girona s’envia el dilluns 16 de febrer —el mateix dia en què, a dos-cents quilòmetres de 
distància, la convocatòria de Corts se n’ha anat a l’aigua.   
98. Contra aitals rumors trobem una bellíssima i molt sàvia prevenció ―dubtem fos observada, 
àdhuc per ell mateix― de la boca del síndic cerverí Joan Fuster: “Diuen-se moltes coses, y axí 
no [h]y ha que fundar-se en elles, sinó que, visis videndis, y del que ab sertitut sabré, donaré 
avís a vostres mercès, y no de ditxos.” ACSG, vol. 515 (CR), carta de 16.I.1626. 
99. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [14]v-[15]r, carta de 18.I.1626 dels síndics Escura i Font 
als jurats i la dotzena de Corts de Girona: “Encontinent fórem arribats nos informàrem dels 
designes de sa magestat (...). Per assí se té per cert que sa magestat esterà en Saregossa 
alguns dies entretenint-se en festes, y axí pensam arribar primer en Lleyda y veure allí la 
entrada se li farà, per hont partirem demà ab la favor de Déu, que vuy per haver continuat la 
pluia no és estat posible.”  
100. Al llarg del segle XVI la monarquia explotà reiteradament aquest recurs de reunir sessions 
de Corts simultànies del rei amb els estaments aragonesos, valencians i catalans en alguna 
localitat situada entre els rius Segre i Cinca. Sobre aquestes Corts, anomenades Corts 
Generals de la Corona d’Aragó, vegeu V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 50-51, i T. de 
MONTAGUT, Les Corts Generals de la Corona d’Aragó (Notes per al seu estudi), dins de E. 
BELENGUER (coord.), “Felipe II y el Mediterráneo”, Madrid, SECCFSCQ, 1999, vol. IV, p. 121-
138. La millor prova de la prevalença en elles d’elements particularistes de cadascun dels 
espais polítics per sobre de qüestions generals la proveeixen, malgré eux, l’índex i el contingut 
dels treballs de “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), que desmenteixen el títol i la vocació inicial del 
volum monogràfic. 
101. Carta de 18.I.1626 cit.: “Asseguren-se vostres mercès que en tot servirem a nostra pàtria 
com humanament podrem y sabrem, encara que ab tantas descomoditats com se offeriran, que 
per remate de ellas basta dir que [es] té per cert que les Corts se muderan en Monsó y se 
tindran juntament per los tres regnes, y essent lloch xich y la gent ab tant gran número, sols hi 
haurà abundàntia de pochs regalos, y nosaltres sols tindrem en trabellar per la pàtria.” —AMGI, 
Liber Curiarum de 1626, fol. [15]r. 
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bagatge municipal de privilegis102. No precipitem els esdeveniments, però, i 

tornem a veure com avancen cap a Lleida Pau Escura i Llorenç Font. Els 

rumors que han sentit d’una única assemblea a Montsó es dissipen. Cada dia 

es veu més clar que no és casual si Felip III (IV) ha convocat els quatre braços 

aragonesos a Barbastre103, els tres valencians a Montsó104 i els catalans a la 

capital del Segre. Localitats diferents i dates diverses —tot i que força 

properes— tenen per objecte generar una separació física —petita però alhora 

suficient— gràcies a la qual el monarca i els seus ministres han de poder 

promoure millor una adhesió dels tres espais polítics peninsulars de la Corona 

d’Aragó a l'ambiciós projecte fiscal i militar de la “Unión de Armas”. Recordem 

que aquest projecte, anomenat correntment el “Batallón”, havia estat concebut 

pel comte-duc d'Olivares i perseguia repartir entre les múltiples peces de la 

monarquia les càrregues de la defensa exterior105. Això passava 

necessàriament per superar els límits que els diferents sistemes legals de la 

Corona d'Aragó posaven des de feia segles a la contribució armada i 

                                                 
102. Advertim ja des d’aquí que en aquest aspecte seguiran la tendència de moltes altres 
localitats del braç reial, entre les quals Vic, que convertirem en una eina de contrast en les 
pàgines a venir.  
103. La de 1626 és l'única Cort General del segle XVII en què els aragonesos són convocats en 
una localitat situada més amunt de Saragossa. D'aleshores ençà els regents del Consell 
Suprem de la Corona d'Aragó preferiran ubicacions més meridionals, entre d'altres raons per 
reduir la presència en les assemblees dels nombrosos cavallers i "hijosdalgo" que resideixen a 
les muntanyes d'Osca, E. CLEMENTE, Las Cortes de Aragón en el siglo XVII cit., p. 25.   
104. Per als estaments valencians, aquesta convocatòria fora del seu regne en solitari —sense 
el marc d’unes Corts Generals de la Corona d’Aragó— constituïa un clar contrafur; així ho 
denuncià un jove Cristóbal Crespí de Valldaura, D. de LARIO, Cortes del reinado de Felipe IV 
cit., p. IX-X. L.-J. GUIA, El regne de València. Pràctica i estil parlamentaris, en “Ivs Fvgit” 10-11 
(2001-2002), p. 899-933, esp. p. 915-916.  
105. No entrarem en la qüestió de la legitimitat d’aquest repartiment ni en la seva proporcionalitat 
amb la demografia i/o el potencial econòmic dels diferents dominis de la monarquia hispànica 
universal. És ben conegut el discurs plantejat tradicionalment per la historiografia castellana —
A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Política y hacienda de Felipe IV, 2a ed., Madrid, Pegaso, 1983, 
passim, esp. p. 32-33 i 151 i s.—, que en certa manera ha reverdit F. BENIGNO, L’ombra del 
re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento, Venezia, Marsilio, 1992, p. 123-124. 
Sortosament, una veu tant autoritzada com la d’A. M. HESPANHA, La gracia del derecho. 
Economía de la cultura en la edad moderna, Madrid, CEC, 1993, p. 297, ha desvelat la 
naturalesa íntima, no fiscal ni militar, del projecte olivarista: “No pretende otra cosa que la 
institución de la Monarquía como centro político supremo, claramente por encima de los 
centros políticos tradicionales de los reinos”. Entre les aportacions recents sobre la “Unión de 
Armas” pel que fa a territoris aliens a la Corona d’Aragó, proposem A. ESTEBAN, Guerra y 
redistribución de cargas defensivas. La Unión de Armas en los Países Bajos católicos, en 
“Cuadernos de Historia Moderna” 27 (2002), p. 49-98. 
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econòmica a les empreses bèl·liques de la monarquia106. També exigia 

persuadir les persones preeminents i les col·lectivitats de la dita Corona de què 

aquest projecte “comú” els resultaria beneficiós107. Durant l’any 1625 ja 

s’havien anunciat sense massa remor les línies mestres del pla olivarista a 

Barcelona108, a València109 i a Saragossa —poc més tard a una alterada Ciutat 

de Mallorca110 i a una dividida Sardenya111. Superats els tempteigs inicials, 

havia arribat l’hora de posar sobre la taula, obertament, el programa complet.  

 

La precaució de convocar separadament els estaments d'Aragó, València i 

Catalunya tindrà una eficàcia limitada. Potser servirà per impedir la constitució 

d'un sòlid front coordinat d’oposició als designis d'Olivares, d’això no n’hi ha 

cap dubte. En canvi, no podrà evitar la circulació de notícies, rumors i 

documents entre els membres de les tres assemblees. Aquest fluxe de 

comunicacions repercutirà molt negativament en l'ànim dels gairebé mil homes 

reunits —sembla que en condicions no massa galdoses112— a Lleida. A molts 

d'ells se'ls dissiparà la il·lusió per conèixer el nou monarca quan s'assabentaran 

de les seves primeres passes a les Corts d'Aragó i de València. I és que, pocs 

                                                 
106. En el cas de Catalunya el màxim exponent d’aquests límits l’oferia l’usatge Princeps 
namque, del qual parlem al capítol II.10.  
107. Per a una visió de conjunt recent d’aquest esforç de difusió per part dels membres del 
Consell Suprem de la Corona d’Aragó, J. ARRIETA, El papel de los juristas y magistrados de la 
Corona de Aragón en la ‘conservación’ de la monarquía, en “Estudis” 34 (2008), p. 9-59, esp. p. 
39 i s.  
108. Salvador Fontanet, sobre qui hem parlat repetidament al capítol III.3, fou el regent del 
Consell Suprem de la Corona d’Aragó tramès a Catalunya per temptejar les elits en relació a la 
“Unión de Armas”. Jeroni Pujades aixecà acta de la impopularitat que aital gestió li valgué al 
jurista d’origen gironí, J. M. CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. III, Barcelona, FSVC, 
1975, p. 236.  
109. D. de LARIO, Cortes del reinado de Felipe IV cit., p. VII-IX. Vegeu també l’apèndix 
documental de les p. XX-XXIII. Id. aut., Un conato de revuelta social en Valencia bajo el reinado 
de Felipe IV, dins de “Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol”, València, UV, 1975, vol. I, p. 
571-581, recull el descontentament popular que l’exposició de la “Unión de Armas”, el contrafur 
ratione loci en la convocatòria de Corts i el desenvolupament de les sessions generaren a la 
ciutat del Túria.   
110. J. SERRA, Mallorca i la Unió d’Armes: primeres aportacions, en “Randa” 18 (1985), p. 25-
44, esp. p. 32. 
111. G. TORE, ‘Entre el rigor i la blanesa’. El Regne de Sardenya, Olivares i la Unió d’Armes, en 
“Afers” 59 (2008), p. 53-66.  
112. Carta de 27.I.1626 dels síndics Pau Escura i Llorenç Font, des de Lleida, als jurats de 
Girona: “Los aposentadors de sa magestat ha ja quatra dias que són arribats y volan set-sents 
matalassos y tres-cents sinquanta llits, y per eix efecte són partits los jutges de corts per sarcar 
la terra vuit lleugas al radedor per veure si·s troberan tants matalasos.” —AMGI, Liber Curiarum 
de 1626, fol. [24]v. 
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dies després que s'hagin llegit les proposicions règies d'obertura de les dites 

Corts, a Lleida se'n coneixerà fins al més mínim detall. I, naturalment, des de 

Lleida les informacions s’envien amb celeritat cap a la resta d’indrets del 

Principat. Vegem com els síndics gironins Pau Escura i Llorenç Font 

transmeten als seus delegants una versió gens tranquil·litzadora del que ha 

succeït a Barbastre i a Montsó respectivament:  

 
"La prepositió feta en Balbastro conté solament un cap y eix, és lo Batelló, que per est 

Principat són setse mil hòmens, y exos pagats per anar hon convinga per defensa de la 

Corona fins a Cicília, Milà, Nàpols y Flandes, y segons la generalitat de la propositió, per 

ventura fins las Índias, y en est cas estam (sic: estan) suspesos los aragonesos, y ab 

rahó, per la gravedat del negoci (…). Lo rey nostre senyor ha enviats los jutges de la 

Audièntia a persuadir les universitats, y axí vostres mercès se poden posar a punt y anar 

platicant est negoci, que és lo més grave y que maior dany pot causar que quants per 

ventura han socceït en Corts, que nosaltres no exirem un punt del que·ns ordenaran en 

servey de nostre pàtria, encara que per defensa d’ella haguéssam de perdre hazienda y 

vida, y si bé no sabem la propositió feta en Monsó ni la que se ha de fer assí, però 

entenem serà la matexa que és estada feta en Balbastro”113. 

 
“Dissapte féu lo rey nostre senyor la proposició en Monsó als valentians, com ab altre del 

primer del corrent tenim avisat a vostres mercès, ab la qual també avisàvem de com lo 

intent de sa magestat en celebrar estas Corts era solament perquè la terra li doni les 

companyes del Batalló pagades per defensa de tota la Corona, que per est Principat són 

setse mil hòmens, y axí podran vostres mercès entratant que sa magestat tarda en fer la 

propositió platicar platicar (sic, iter.) est negoci y pendra en ell una bona resolutió, que 

nosaltres en est negoci tant grave ni en altres no exirem un punt del que·ns ordeneran.”114. 

                                                 
113. Ibidem, fol. [25]r-[26]r, carta de 1.II.1626 d'Escura i Font als edils gironins. Les cursives són 
de la nostra responsabilitat. El síndic de Cervera Joan Fuster ens ha llegat una valuosíssima 
crònica dels primers espetecs en el marc d’aquestes Corts aragoneses: “En Barbastro se [h]a 
seguit encontre ab lo compte de Olivares y ab lo compte de Sástago, que tiraren de les 
espases, de manera que sa magestat envià a demanar a dit compte de Sástago dient com se 
proseÿe de aquella manera. Respongué que en consiènsia no podie anar contra dels privilegis 
consedits a sa pàtria y regne (...). [Sa magestat] demana coses que, a consedir-les, seríem 
sclaus comprats. Déu nos tingue de sa mà, que en esta ocasió pens que los síndichs [h]an de 
restar màrtirs” ―ACSG, vol. 515 (CR), carta de 30.I.1626. 
114. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [27]r-[28]r, carta de 3.II.1626 dels mateixos Escura i 
Font als jurats. Novament les cursives són nostres. Els síndics Saiz i Serrahima de Vic exposen 
amb similar preocupació els contingents de soldats demanats per Felip III (IV); no poden evitar 
censurar la precipitació amb què el monarca ha despatxat els estaments valencians: 
“Encontinent se’n tornà a Balbastro a continuar les [Corts] de Aragó, ab tanta diligència que 
no·s detingué en Monsó sinó sols lo que tardà en fer la propositió, que ni menjà ni begué en 
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Com el lector haurà apreciat, és palesa la preocupació dels catalans per la 

possibilitat que Felip III (IV) els inauguri l’assemblea amb una proposició similar 

a la dels regnes contigus. Escura i Font no amaguen la seva disponibilitat a fer 

una oposició frontal als designis de la monarquia; això sí, sempre que els ho 

manin els seus principals. Per als nostres síndics —no es cansen de fer-ho 

públic— el mandat imperatiu al qual estan subjectes no és ni de bon tros una 

restricció, sinó un element de protecció davant d’un interlocutor molt més 

poderós, l’aparell regi. Com a primera providència, mantenen en secret el 

document de la seva procuració115. 

 
“En un negossi tant grave y en lo demés no entenem fer cosa de nostre sol parer, sinó en 

tot seguir lo orde de vostres mercès, que d’esta manera acertarem en tot y nos llavarem 

de mil mohinos, que ja se ha fet pesquisa y visura de syndicats (a fet de bona amistat) y 

quisà sols per veure si los sýndichs tenen poder de resoldre sens consulta. Lo nostre 

syndicat ningú lo ha vist perquè sempre lo havem tingut tancat en una balya (sic: valisa) y, 

si bé són estats per veure’l en nostre casa, ab tot no l’han vist per no ésser encara occasió 

de dexar-lo veure.”116  

 

La inquietud dels síndics de la ciutat de l’Onyar creix amb el pas dels dies, a 

mesura que reben ecos de què la “Unión de Armas” va quallant, ni que sigui 

parcialment, entre els homes reunits a Barbastre117. Aquest neguit s’agreuja per 

la incertesa que plana sobre les pròpies Corts catalanes, que es posposen 

                                                                                                                                               
Monsó” ―AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de 4.II.1626. La data en què Felip III (IV) inaugurà la 
Cort General als valencians és 31.I.1626, D. de LARIO, Cortes del reinado de Felipe IV cit., p. 
X. 
115. Tornarem sobre aquesta transcendental qüestió als subcapítols IV.8.2.2 i IV.8.4.3. 
116. Carta de 8.II.1626 dels referits síndics als seus principals, AMGI, Liber Curiarum de 1626, 
fol. [28]v. Trobem el missatge reiterat en una nova missiva de 11.II.1626: “Nosaltres sempre 
diem que no podem fer cosa sens consulta de vostres mercès, y d’esta manera asertarem en 
tot y nos llavarem de mil mohinos”, ibidem, fol. [42]r. 
117. Post scriptum a una carta que Escura i Font trameten el 3.II. als jurats gironins: “Després de 
haver scrita esta és arribada nova (no sabem si verdadera) que los ecclesiàstichs y militars de 
Aragó consenten los deu mil hòmens pagats ab tal que no iscan del regne, y per fora del regne 
consenten a dos mil sinch-cents hòmens, y assò durador per quinsa anys, però encara no·s diu 
si los síndichs de universitats consenten, perquè han consultat y no deuen encara tenir 
resposta.” —ibidem, fol. [28]r. Sobre el complex procés d'adhesions que conegueren les 
peticions de Felip III (IV) a les Corts aragoneses, vegeu detalladament E. CLEMENTE, Las 
Cortes de Aragón en el siglo XVII cit., p. 54 i s. 
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periòdicament118 perquè Felip III (IV) es manté ocupat amb els estaments 

aragonesos. Els quaranta dies de pròrroga de què el rei pot disposar es van 

esgotant ―i van esgotant la paciència dels que esperen119―; tot fa preveure 

que caldrà tramitar una nova convocatòria als estaments de Catalunya120.    

  

Enmig d’aquests rumors i incerteses, l’activitat de Pau Escura i Llorenç Font a 

Lleida es redueix a matar les hores, a informar-se sobre la mecànica de les 

Corts, a establir contactes que puguin ser útils a Girona i a trametre documents 

als seus principals. Almenys tres d’aquests aspectes resulten força sucosos i, 

per tant, mereixen que els dediquem quatre línies.  

 

A) L’estudi. Pau Escura, el síndic gironí de la mà major, no es pot estar de 

braços plegats a la capital del Segre. Desitjós de resoldre les seves 

moltíssimes llacunes en afers de Corts, decideix abocar-se a la consulta de 

processos d’assemblees del segle XVI121. Recordem que és jurisconsult de 

professió, amb la qual cosa la documentació li ha de resultar relativament 

                                                 
118. Joan Fuster, delegat de Cervera, fa una lectura i diagnòstic pessimistes a partir dels 
conflictes jurídics que es susciten entorn de les pròrrogues de les Corts catalanes i la dubtosa 
legitimitat dels regents del Consell Suprem de la Corona d’Aragó per fer-les: “Ja comensen de 
exir novedats. Diuen per molt sert que no·s farà cosa bona.” ACSG, vol. 515 (CR), carta de 
30.I.1626. 
119. Els síndics de Vic són els més explícits a l’hora de donar mostres d’avorriment i d’assumir el 
dispendi inútil de diners i d’energia en curs: “Entenem no serà estada eixa porrogatió la derrera, 
que és llàstima estigue assí tot un regne d’esta manera, tots encantats fets uns armenis mirant-
se uns a altres, cansats de fer discursos sens arribar a l’últim”; “la qual detentió tant llarga y tant 
costosa per la ciutat y ab tant poc o ningun effecte nos té molt cansats y amohinats”; “nos van 
entretenint poc a poc, y entenem continuaran durant los quoranta dies perquè la gent no se 
exespere” ―AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, cartes de 24.I i 11 i 15.II.1626. 
120. Carta del 11.II.1626 dels mateixos síndics als jurats gironins: “Encara no és arribat lo rey 
nostre senyor, y vuy és tant inserta la vinguda com lo primer dia que arribàrem en esta ciutat, 
sols sabem que si sa magestat no arriba dins tretze dies estaran acabats los quaranta dies que 
té sa magestat per porrogar y restarà la Cort licentiada...” —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. 
[33]v—; carta de 14.II dels mateixos síndics: “Ha arribat nova que los de Aragó havien consentit 
en tres mil hòmens pagats fora lo regne, però esta nova no és del tot certa. Sols sabem que si 
a 23 del corrent lo rey nostre senyor no és arribat a fer la propositió, estarà la Cort licentiada y 
cada <h>u se’n podrà tornar a sa casa, y dubtam molt que sa magestat puga dexar las Corts 
de Aragó, per lo que estan vuy ab lo mayor calor, y ja se comensa a murmurar que esta 
convocatió per <h>a los cathelans finirà y se farà nova convocatió, y no falta persona que ha dit 
que ell ha vistes noves convocatòries ja fetes...” —ibidem, fol. [42]r. 
121. O. OLEART, Els notaris dels braços a la Cort General de Catalunya cit., p. 190, parla dels 
processos de Corts anteriors com a “models (com si es tractés d’un manual o formulari) o per a 
cercar-hi precedents i solucionar dubtes”. 
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planera122. Malauradament, però, no té a mà els arxius on s’emmagatzemen els 

processos123. Aquesta mancança la pateixen molts altres, com Joan Fuster, el 

síndic d’una Cervera delerosa per reconstruir el punt de partida deixat en Corts 

precedents en relació al finisecular conflicte de precedència o graduació amb 

Manresa i Balaguer124. Pau Escura, a diferència dels seus companys de braç, 

té un as a la màniga: Pot fer valdre un cert vincle familiar amb el regent del 

Consell Suprem de la Corona d'Aragó Salvador Fontanet125, que custodia 

còpies dels documents de Corts de 1542, 1547 i 1552. Així, s’instal·la al seu 

allotjament i hi passa hores estudiant. Arran de les seves vigílies, Escura pren 

consciència de la greu manca de preparació que pateixen tant ell i els gironins 

en general com els demés homes que esperen Felip III (IV) per dur a terme una 

reunió política tan complexa126. El record de la darrera assemblea s’ha 

difuminat amb el pas dels anys ―vint-i-set!  

 

                                                 
122. Potser no tots els juristes reaccionaran abocant-se a l’estudi: De Pere Vicenç Saiz, per 
exemple, només ens consta que analitzi amb detall els plecs d’instruccions rebuts dels seus 
principals ―AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, cartes de 24.I i 4 i 15.II.1626. Ens sorprèn el seu 
desconeixement de l’obra Cerimonial de Cort ―en parlarem en breu. 
123. La ciutat de Barcelona custodia els processos familiars del braç reial en qualitat de 
presidenta de l'estament. L'any 1626 no tramet d'entrada els documents en qüestió a Lleida 
com hauria estat convenient per als síndics de les demés ciutats, viles i llocs del domini regi 
convocades a Corts —Pau Escura n'hauria tret un gran profit. A la pràctica aquesta omissió 
acaba perjudicant els propis interessos barcelonins: els dignataris i juristes enviats pel Consell 
de Cent a Barbastre i a Lleida per convèncer Felip III (IV) de prestar son jurament a la capital 
del Principat i no pas del Segre —vegeu el subcapítol IV.8.2.2— es veuen privats dels 
documents imprescindibles per reforçar la justícia de la seva petició i per donar resposta a les 
pretensions règies sobre el Batalló. AHCB, CdC, X-67, fol. 42r i 46 (cartes de Joan Francesc 
Rossell i Jeroni de Navel i de Vicenç Hortolà de 19.II.1626).  
124. ACSG, vol. 515 (CR), carta de 19.I.1626: “En poder de mossèn Bertran, notari de 
Barcelona, llochtinent de protonotari, no·s trobe lo procés curial [de 1599] (...) Ni menys se 
trobe en los notaris de la Diputasió que són así. Lo notari de la ciutat de Barcelona no és 
vengut ni se’n saben noves...” ―tornarem sobre el plet de precedències de Cervera en aquesta 
mateixa secció IV.8.2.1.A) i en la B). 
125. En una carta de 17.II.1626 ―AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [45]r― Escura apel·la a 
aital vincle familiar per via de la seva esposa Mariàngela Vives Vedruna. Si no anem errats, 
amb les dades que hem aportat al capítol III.3, es tracta de què Mariàngela seria besnéta del 
mercader Jaume Vives, que havia estat casat amb Clara, una germana consanguínia, molt 
superior en edat, de Salvador Fontanet.  
126. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [24]v-[25]r, carta de 27.I.1626 del referit Pau Escura als 
jurats gironins i als seus adjunts de Corts; la subscriu Llorenç Font: “Vuy és llàstima que 
apenas hi ha quatre personas que sàpien lo orde y estil de la celebratió de Corts, que jo Pau 
Escura per fer-me’n capàs vaig cada die dos voltas a casa lo regent Fontanet sols per mirar dits 
processos, y tinch ja mirats los dels anys 1542, 1547, 1552, y miraria de molt bona gana dels 
anys 1562 (sic: 1563-64), 1585 y 1590 (sic: 1599), que no·s troban en lo arxiu del rey ni los té 
dit regent”. 
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És precisament per neutralitzar la desmemòria associada al creixent 

espaiament temporal de les convocatòries de Corts que, a Montsó, l’any 1585, 

havia prosperat una iniciativa perquè comissionats dels tres braços redactessin 

un recull d’usos parlamentaris catalans127. Aital iniciativa, a l’hora de la veritat 

―molt tardana― assoliria un èxit només parcial per tres raons com a mínim: El 

Cerimonial de Cort128, que a la pràctica tindria un sol autor, l’advocat barceloní 

Miquel Sarrovira129, seria confegit en una conjuntura gens relaxada i amb 

precipitació130, visiblement en qüestió de pocs dies o setmanes i a les portes 

del procés de les Corts de 1599131 ―potser fins i tot durant les seves sessions 

inicials?132―; deixaria una multitud d’interrogants oberts ―es tracta d’un 

opuscle insignificant―; en tercer lloc, coneixeria una difusió manifestament 

inferior a la que li hauria escaigut133. En definitiva, es pot qualificar d’una 

                                                 
127. Vegeu com els tres braços comissionaven l’abat Paulo Pla, el noble don Plegamans de 
Marimon i l’advocat barceloní Miquel Sarrovira perquè recollissin en un llibret les regles 
bàsiques de funcionament de la institució parlamentària catalana a E. SERRA (coord.), Cort 
General de Montsó (1585) (...) braç reial cit., p. 75-76 (19 i 20.VII.1585).  
128. M. SARROVIRA, Cerimonial de Corts. Obra compilada de llochs autentichs, lleys del 
principat de Cathalunya, antichs y pratichs doctors (...) conferent a la intelligencia de les Corts, 
y de hont han tingut principi, y del que en ellas se tracta, ys fa, y sol fer, per lo bon govern, pau 
y utilitat del Principat, Barcelona, En casa Sebastia de Cormellas, 1599. Vegeu diferents 
apreciacions sobre aquesta obra a T. de MONTAGUT, Pràctiques parlamentàries a Catalunya 
en el segle XVI cit., esp. p. 640-641, S. SOLÉ, Juristes a les Corts catalanes cit., p. 748 i J. L. 
PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria cit., p. 217-218. 
129. Paulo Pla no estaria en disposició d’acompanyar-lo ―el seu traspàs li ho impediria― i 
Marimon al·legà tenir molta altra feina. Així ho recollia Sarrovira en la petició que adreçaria als 
tres braços a les acaballes de les Corts del 1599: ACA, Generalitat, N-1049 (procés del B. E.), 
fol. 233 (1.VII.1599) ―recordem que el braç eclesiàstic era habitualment el primer en el circuit 
de tramitació, J. M. BRINGUÉ et al., Els quatre processos catalans de la Cort de Montsó de 
1585 cit., p. 779―; ACA, Generalitat, N-1045 (procés del B. R.), fol. 436v-437r (7.VII.1599). 
130. J. CAPDEFERRO, Promoció, edició i difusió d’obres jurídiques a Catalunya a cavall dels 
segles XVI i XVII, en “Ivs Fvgit” 15 (2007-2008), p. 537-559, esp. p. 539 i s. 
131. Recordem J. M. TORRAS RIBÉ, Poder i xarxes clientelars cit., p. 136-157, sobre la 
calculada precipitació i els estrictes condicionaments temporals amb què es convocà la reunió 
del 1599.  
132. Ens ho fa sospitar la data relativament tardana (29.VI.1599) en què el síndic de Cervera 
Damià Montserrat formula la protesta i petició següent: que del fet que en el “Serimonial de 
Cort” Balaguer i Manresa hi figurin immediatament després de Vic no se’n pugui treure cap 
conseqüència, puix aital posició li correspondria a Cervera, “ans bé se declare que aquell libre 
no fase ni pugue per ningun temps fer preiudici ni·s puga al·legar ni tràurer en conseqüèntia per 
dites ciutats ni altres en rahó de precedèntia contra la dita vila de Cervera.” ACA, Generalitat, 
N-1044 (procés del B. R.), fol. 279r-v. Que Camillo Caetano no esmenti el Cerimonial en la 
seva Relatione delle Corti del principato di Catalogna [dell’anno 1599] —E. SERRA, La 
informació diplomàtica sobre el sistema polític català cit., p. 368— podria ser un altre indici de 
la trigança de l’aparició de l’obra de Sarrovira? —i. e. quan el nunci pontifici ja hauria capit les 
línies mestres del nostre antic mecanisme protoparlamentari. 
133. Relativament pocs exemplars del Cerimonial de Corts veurien la llum, tres-cents vint-i-tres 
si ens atenim a una deliberació de 7.XII.1599 del consistori de diputats i oïdors de comptes 
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oportunitat desaprofitada dels estaments catalans per codificar els usos 

parlamentaris del país d’una forma convenient als seus interessos134. 

Visiblement resultaria més reeixida la iniciativa alternativa i de factura i aparició 

posterior de Lluís de Peguera, magistrat del Reial Consell, a partir de les seves 

experiències com a tractador regi —el 1585— i com a habilitador i proveïdor de 

greuges per designació reial tant el 1585 com el 1599135.  

 

Tornem a Lleida el gener del 1626. El nostre Pau Escura busca certeses i 

aixeca acta que no podrà trobar-les en un Cerimonial de Cort llacunari sinó en 

els precedents positivats amb rigor notarial. Això el condueix a suggerir als 

jurats i la dotzena de Corts de Girona el copiatge autònom d’un procés familiar 

del braç reial propi que es conservaria als arxius municipals ―no és l’únic que 

pensa i veu virtuts en aital mesura136. Així, en ocasions futures els síndics 

podrien partir de la ciutat dels quatre rius degudament formats137. Com el lector 

                                                                                                                                               
―ACA, Generalitat, N-165, fol. 52v-53r. Així, no ha d’estranyar que els síndics vigatans Pere 
Vicenç Saiz i Francesc Serrahima en parlessin el 11.II.1626 com a quelcom que acabaven de 
descobrir (!) i que no era fàcil d’obtenir ―AMVI, vol. 10 / 7.41 CR: “La qual declaratió havem 
vista en un ceremonial de dites Corts de l’any 1585 estampat fet per Sarovira, y ne enviarem 
còpia junt ab esta si la podem haver.”  
134. El lector valorarà aquest “convenient als interessos dels estaments” a partir de dues claus 
òbvies ―per no entrar a fons en el contingut del Cerimonial, cosa que fem a J. CAPDEFERRO, 
Promoció, edició i difusió d’obres jurídiques cit., p. 542: a) el comitent del treball; b) la clàusula 
final del títol de l’obra: “per lo bon govern, pau y utilitat del Principat”, sense la més mínima 
menció al “servei del rei”.  
135. Aquest altre tractadet sobre Corts catalanes, el Practica, forma, y estil, de celebrar Corts 
Generals en Cathalunya ja citat —vegeu la p. XVIII de l’estudi introductori de T. de 
MONTAGUT en relació als càrrecs de Peguera en Corts—, es publicaria per primer cop de 
forma pòstuma l’any 1632. Tindria molta menys difusió el treball anàleg de Gabriel Berart, 
imprès el 1626, també elaborat des de les files dels servidors al rei —E. SERRA, Butlletí 
bibliogràfic cit., p. 674-675.  
136. Joan Fuster, síndic de Cervera, apunta tàcitament un suggeriment similar quan rondina “Jo 
[h]auria volgut que exa vila hagués tengut achte del procés curial del stament real que té lo 
notari de la casa de la ciutat de Barcelona de les Corts de l’any 1599 y ara no [h]u aniríem 
sercant” ―ACSG, vol. 15 (CR), carta de 17.I.1626, naturalment parlant de l’afer de les 
precedències.  
137. Reprenem la carta de 27.I.1626 cit.: “Convindria molt que en lo arxiu de aquexa ciutat se 
trobàs en occasió de Corts un procés de aquelles perquè mirant-lo los síndichs ans de partir 
esterian enterats del que·s fa en Corts (...) axí poden vostres mercès mirar si los estarà bé 
pendra còpia del procés se ferà en estes Corts per recondir-lo en eix arxiu, que penso serà molt 
bo per exemplar per les moltes porragations y per los prote[s]ts de la ciutat de Barcelona, que 
si se’n resolan direm al secretari Parés que·l vaie copiant”. Els síndics de Girona reiteren la 
proposta en una nova comunicació del 1.II: “Ja tenim scrit a vostres mercès si·ls apperria 
convenient tenir en eix arxiu un procés de Corts per instructió dels síndichs que envian, y axí 
nos faran mercè enviar-nos la resulatió perquè lo pugam fer trabellar” —AMGI, Liber Curiarum 
de 1626, fol. [26]r.  
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pot imaginar, la proposta entusiasta d’Escura deixa freds els seus comitents138 

―versemblantment pel seu cost.  

 

B) Els contactes. Aquest àmbit sembla irrenunciable per a qualsevulla persona 

física o jurídica que vulgui impetrar mercès de la monarquia mentre es 

desenvoluparan les Corts. Els síndics de Girona no poden negligir la visita i la 

presentació de les seves credencials als principals ministres i oficials regis. 

L’objectiu és aplanar el camí per quan arribi Felip III (IV) en persona. Pau 

Escura i Llorenç Font es saben guanyadors d’entrada en la cursa de les 

relacions públiques. Compten —o creuen comptar— amb la complicitat 

d’homes com el regent Salvador Fontanet o el duc de Cardona, un i altre molt 

vinculats a les terres gironines per raons d’origen o de parentiu139. Fontanet i el 

virrei són els primers capitostos de l’aparell regi que visiten; ho fan tan bon punt 

trepitgen Lleida140. Poques hores després es troben amb el canceller de 

Catalunya141. A Cardona el veuen força dies més tard —una malaltia n’ha 

                                                 
138. AMGI, Liber Curiarum de 1626, carta de 8.II.1626 amb què els jurats de Girona responen 
els síndics: “En lo de tenir assí un procés de Corts per instructió dels síndichs mirarem lo que 
convindrà y ne avisarem a vostres mercès” (fol. [26]v). No es parla més de l’afer.  
139. Recordem que a Salvador Fontanet, nascut a Girona l’any 1560, el municipi l’havia tingut 
aconductat com a advocat ordinari a Barcelona entre 1586 i 1595. Pel que fa al duc de Cardona 
remetem infra. 
140. Carta de 23.I.1626 d’Escura i Font als jurats i als adjunts de Corts de Girona: “Vuy 
divendras [h]avem donades les de crehensa al senyor virey y al regent Fontanet, los quals nos 
han offert aiudar ab totes les veres posibles, y pensam ho feran com prometen, que la 
lliberalitat ab què nos ho han promès nos ho fa creure axí. Esta tarda pensam donar les demés 
cartes als regents Salbà y Sala y al canseller, després de porrogades les Corts, les quals se 
porrogaran a les dos de tarda per a dilluns <h>o dimarts, y entretant gastarem estos dies en 
corteiar estos senyors per a què nos aiuden en la occasió” —AMGI, Liber Curiarum de 1626, 
fol. [16]r. Els síndics gironins tenen moltíssimes esperances posades en Salvador Fontanet; el 
primer dia de febrer tenen notícia d’un rumor que els permet confiar en un èxit rotund de les 
seves gestions: “Lo compte de Xinxón, qui tenia los papés de gràtia de la Cancellaria de Aragó, 
no ve ab sa magestat, y podrà ésser done los papés en esta Cort a Fontanet, que si·s fa 
tindrem més segures speransas de negociar los negocis de gràtia de nostra pàtria.” —ibidem, 
fol. [26]r. De Miquel Salbà de Vallseca no en donen mai notícies particularitzades en cap sentit. 
Sabem per J. ARRIETA, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1994, p. 624, que exercí com a regent entre 1621 i 1628. 
Suposem que el Sala que Pau Escura i Llorenç Font mencionen com a regent en llur carta de 
23.I.1626 és en realitat Miquel Sala, que entre 1606 i 1638 enfilà els càrrecs de jutge de cort i 
de doctor del Reial Consell de Catalunya: J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les 
Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo Ed., 1997, p. 189-198. 
141. Carta dels mateixos de 24.I.1626: “<H>ara diem que havem donada la de crehensa al 
canseller y que nos ha respost y promès aiudar nostres pretentions ab molt compliment. Als 
regents Salbà y Sala no havem pogut encara parlar, a l’<h>u per haver-lo trobat occupat y lo 
altro per no [h]aver-lo trobat en casa, però no arribarem al tart que no·ls haiam parlat y donades 
las de crahensa.” —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [24]r. 
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retardat l’arribada142—; els nostres homes surten cofois i impressionats de la 

recepció i les atencions que el noble els prodiga143. En els dignataris referits i 

en altres amb qui parlen, els síndics de Girona només hi detecten esperances i 

promeses de liberalitat i anuncis de gràcies i mercès imminents per a la seva 

ciutat... No se’ls pot titllar precisament de maliciosos ni de desconfiats! 

Altrament, es mou en un clima de recel constant el delegat de Cervera Joan 

Fuster144 ―acompanyat, a partir del 21 de gener, de Pere Giscafré. L’un i l’altre 

no deixen d’establir i intensificar contactes amb els homes més significats de 

l’aparell reial i virregnal, bàsicament per guiar cap a l’èxit llur intent de veure 

reconeguda la pretesa precedència de la vila segarrenca per sobre de Manresa 

i Balaguer a l’hora de seure i de votar al braç reial. Els pobres síndics tenen 

raons per témer la nul·la eficàcia de les seves visites protocolàries: Quan surten 

d’una es creuen amb els rivals que hi entren145. La política de relacions no és 

patrimoni privatiu de ningú146. 

                                                 
142. Carta de 3.II.1626 d’Escura i Font als jurats de Girona: “Lo duch de Cardona està ja bo y ha 
de arribar demà en esta ciutat, que axí ho ha avisat ab dos correus al virey, és senyal que molt 
prest sa magestat vindrà a fer-nos la prepositió” —ibidem, fol. [27]v. AHCB, CdC, X-67, fol. 23v, 
el 31.I el barceloní Jeroni de Navel informava sobre unes febres que retenien el noble al llit a 
Barbastre.   
143. Carta de 8.II.1626 dels síndics Escura i Font als edils gironins: “Havem donada la de 
crehensa al duch de Cardona, lo qual nos féu mayors offertas que·s poden pensar, dient-nos 
que ell se tenie per geroní y havie de pendre las cosas de eixa ciutat per pròpries, y no·ns 
volgué oir sens que primer estiguéssem sententats (sic: ‘assentats’) a son costat, y aprés nos 
acompanyà fins a mig del segon aposento, dexant molts cavallers en lo aposento <h>ont li 
havien parlat, y així tenim speranses nos ha de ajudar molt en los negossis de gràtia.” —AMGI, 
Liber Curiarum de 1626, fol. [28]v—; tres dies més tard els mateixos síndics adjunten a una 
seva nova missiva les quatre ratlles que el duc en qüestió els ha donat per als seus principals: 
“Los síndicos de essa ciudad me han dado la carta de vuestras mercedes de 13 del passado y 
les he ofrecido que acudiré con mucho gusto en todo lo que podré ayudarles para el beneficio 
de la ciudad, gusto y servicio de vuestras mercedes, y esto lo cumpliré como piden mis 
desseos y la estimación que hago de tan insigne y honrrada ciudad.” —ibidem, fol. [34]r.  
144. ACSG, vol. 515 (CR), carta de 17.I.1626: “Apar-me que lo pare Porrassa (nota: un monjo de 
Montserrat), no obstant sie fill de Cervera, fa y parle més en favor de Manresa que no de 
Cervera, puig parle de yguals” (i. e., com si meresquessin una dignitat equivalent en el si del 
braç reial). Fuster creu que vicaris del rei i de la Moreneta el volen embetumar, però es mostra 
disposat a lluitar sense treva: “Jo no dexaré de continuar ma possesió, encara que·m sàpien 
matar, ni frares de Nostra Senyora de Monsserrat no [h]y abastaran, ni regen[t]s, que ex teson 
tindré fins altre orde tinga de vostres mercès.”  
145. Ibidem, carta de 26.I.1626 de Pere Giscafré: “Los contraris han fetes y fan grans diligènties, 
que no som exits de anar a besar les mans als senyors regents ells entren per lo matex”.  
146. Val a dir que, en contra del que hauríem suposat i dóna a entendre molta documentació, no 
tothom professa la devoció envers els homes de l’entorn del rei que detectem en els síndics 
gironins i en el cerverí. Per exemple, la correspondència dels síndics de Vic escrita des de 
Lleida, si bé no és suficientment abundant per treure’n afirmacions categòriques, ens els 
presenta menys interessats en remenar la cua entre els oficials de la monarquia i, en canvi, 
més pendents dels inevitables rumors i també del diàleg obert amb la resta de representants 
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C) L’enviament de documentació. Fins ací hem parlat de rumors, d’ecos, 

notícies i informacions més o menys objectius i fidedignes que viatgen de 

Lleida a Girona. Pau Escura i Llorenç Font, però, envien molt més que això. 

També fan arribar als seus superiors còpies impreses o manuscrites de 

documents de primera mà. El propòsit és permetre’ls tenir el màxim d’elements 

de judici per enfocar la imminent (?) Cort General catalana. De quins papers 

estem parlant concretament? a) L’imprès distribuït als aragonesos i als 

valencians on s’explica el projecte de la "Unión de Armas"; aquest passa d'unes 

mans a altres a Lleida i s’acaba enviant per partida doble a la ciutat dels quatre 

rius ―i a molts altres indrets del Principat147. b) Una sèrie de memorials polítics 

contraris a les pretensions de la monarquia que circulen entre les persones 

convocades a Corts amb el màxim secretisme148. Als dirigents de Girona els en 

pervindran com a mínim dos:  

 

b.1) Un memorial que narra com una sèrie de drets antigament imposats als 

súbdits castellans per a finalitats precises i durant uns terminis determinats 

s'han convertit, amb el pas dels anys, en càrregues perpètues: 
 

                                                                                                                                               
municipals ―com si s’haguessin abocat des d’un primer moment en informar-se de com 
enfocaran els dossiers dels quints i de les bosses del llibre de l’ànima dels quals parlem al 
capítol IV.1 i al subcapítol IV.8.5. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, cartes de 22 i 24.I i 4, 11 i 15.II.1626.  
147. Subratllem la precaució que prenen els síndics Escura i Font d’enviar-lo dues vegades, 
adjuntant-lo a la seva carta de 11.II.1626 —aquest exemplar s’ha conservat cosit al Liber 
Curiarum municipal, ibidem, fol. [35]r-[40]r— i a la de 14.II: “Ab esta enviam un memorial 
imprès, còpia del qual del qual (sic, iter.) tenim ja enviada, perquè si un plech sa (i. e. se) pert 
arribe lo altre” —ibidem, fol. [42]v. Pere Vicenç Saiz i Francesc Serrahima també faran arribar 
aital imprès als seus principals en dates similars. Ens ho descobreix Saiz un parell de mesos 
més tard quan diu: “Llegí dit protonotari la proposi[ci]ó que jo de Lleyda estant los envií 
estampada, que conté que li donem setze mil soldats pagats per quinze anys...” —AMVI, vol. 
10 / 7.41 CR, carta de 22.IV.1626. Suposem que la situació és idèntica amb Cervera i el seu 
diligent síndic Joan Fuster: Vegeu ACSG, vol. 515 (CR), una de ses cartes de 22.IV on parla de 
la proposta de la “Unión de Armas” com d’una “llarga scriptura estanpada, la qual tenen vostres 
mercès vista y llegida” ―només ho podia afirmar amb tanta seguretat si l’havia tramesa ell 
mateix mesos abans als seus delegants. 
148. Carta d’Escura i Font de 11.II.1626: “També va per assí, ab molt sacret, altre memorial 
contra aqueix de Aragó, però com és negoçi contra pretentió de un rey no està divulgat, sinó 
que va entre pocas mans y de confiansa, y fins esta tarda no havem pogut saber qui·l té, 
procurarem ab lo mateix sacret aver-ne una vista y encontinent lo farem trelladar y enviarem a 
vostres mercès.” —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [42]r—; carta del 14.II: “Tenim ja vistos 
uns altres memorials en contrari, los quals ara stam copiant, y per la estafeta dijous ab lo favor 
de Déu los enviarem per a què vostres mercès, vistos y mirats aquells, nos manen lo que 
aparrà més convenient al beneffici de nostra pàtria [i. e. Girona].” —ibidem, fol. [42]v. 
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“Con los títulos que los reyes [h]an cargado a Castilla los drechos y alcavalas que pagan 

en dicho reyno.  

Primeramente, en tiempo del emperador, con título de defenderçe de un enemigo llamado 

Solimán, pidió el drecho de las alcavalas, que es pagar de 20 uno en todo lo que cosen, 

para armar cuarenta galeras para el vencimiento de este enemigo; acavada la jornada se 

[h]a quedado en pie la carga y se paga [h]oy. Los millones que se pusieron y pagan en 

Castilla fue con título de hazer guerra a reyes y rebeldes de Alemanya y corsarios de 

Argel; pagan por este fin de siete uno en todo lo comprable y bendible y este se pidió por 

tiempo de siete anyos, y [h]a quedado perpétuo. 

El susidio y escussado se pidió con título de defensión de la fe y por tiempo de cinco 

anyos, y se [h]a quedado perpétuo y vienen a pagar tanto en Castilla por essas tres 

oposiçiones que tienen sacada la quenta que de 25 en 25 anyos dan el rey más cantidad 

que no puede baler la propiedad de las haçiendas que queda a los que las pagan. Miren 

los catalanes lo que haçen, que esto que pide el rey es una píldora dorada y, çi lo haçen, 

quedarán como los de Castilla.”149 

 

b.2) Un altre, degut a greus problemes de copiatge i puntuació, sembla 

recollir arguments dispars sense ordre ni concert150. Introduint-hi petits 

canvis, però, se’n pot extreure un fil conductor clar. Aquest començaria —en 

línia amb l’interès historiogràfic del moment al Principat151— amb el record 

del lideratge amb què Ferran II, un comte-rei catalano-aragonès, amb el 

suport dels seus súbdits naturals, impulsà els castellans fora de llurs 

fronteres en el passat152; s’apunta com ben entrat el segle XVI la situació 

geopolítica canvia, a partir del moment que l’emperador Carles I i Felip I (II) 

concentren la seva atenció sobre Castella i les famílies castellanes153; 

                                                 
149. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [46]r. 
150. Ibidem, fol. [47]r-[49]v. Només en transcrivim alguns fragments a peu de pàgina perquè el 
lector en percebi el to.  
151. J. VILLANUEVA, Els historiadors de la dècada de 1620 i el record de Barcelona com a 
capital imperial, en “Barcelona quaderns d'història” 9 (2003), p. 161-174. De forma més àmplia, 
sobre la fortuna escassa i versada principalment —i forçosa— sobre gestes medievals que 
tindria el discurs imperial a la Corona d’Aragó i als seus espais polítics durant l’edat moderna, 
J. P. RUBIÉS, La qüestió imperial en el pensament polític de la Catalunya moderna cit.  
152. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [47]r: “Repárese también que las armas de Castilla no 
[h]avían salido hasta que las sacó un rey aragonés, de quien dizen fue el primer rey huvo en 
Castilla, pues la governó sin las sosobras que los demás. El dicho, continuando el dercho de 
sus agüelos, enprendió lo de Nápoles y assí mesmo lo de las Indias, y en justa guerra, con 
autoridad de la Yglesia, se apoderó de Navarra, y en todas estas cosas ygualmente han 
concurrido las provínçias y en su tiempo parejas las de Aragón...”. 
153. Ibidem, fol. [47]r-v: “Después, por continuarse la assistentia del emparador más en Castilla 
que en Aragón, por las preçisas nessecitades o por otras razones no diffíciles de atinar, se 
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apareix al discurs el greuge històric de com els Àustries majors deixen de 

proveir ministeris i oficis de la monarquia a homes de la Corona d’Aragó, 

especialment com els lleven la intervenció en assumptes mediterranis amb 

l’erecció d’un Consell d'Itàlia escindit del Consell Suprem de la Corona 

d'Aragó154, etc. El text es clou amb una frase lapidària sobre els efectes 

perversos que pot tenir una càrrega fiscal desmesurada sobre els súbdits:  

 
“Conclúieçe con dezir que no se puede esperar fruto del árbol al qual se le corten las 

reýses [i. e. raíces], y ansí se deve ponderar el imponer lo que no se [h]a de poder 

pagar.”155 

 

Els dos darrers textos o “memorials en contrari” són enviats per Escura i Font 

una vegada la convocatòria de Corts catalanes a Lleida ja ha quedat 

cancel·lada per falta de la preceptiva pròrroga156. Aital circumstància temporal 

no els converteix pas en documents innocus. Ben al contrari, segueixen influint 

—i alterant— els ànims dels homes que fan el seguiment de l’assemblea des 

de Girona, els quals no ignoren que el rei ha tramitat una nova convocatòria de 

Corts per al 26 de febrer157.  

 

                                                                                                                                               
adelentaron más las familias de Castilla, participando la luz del sol tenían cerca, el qual dio 
calor a la nobleza para servirle y seguirle. El rey don Phelipe el prudente assentó más esto, 
pues eligió por assumpto de su grandeza y saber governar el mundo desde una silla, con esto 
las familias se acabaron de engrandeçer y el reyno y sus naturales se afficionaron a salir, con 
que han ydo dando de mano a las demás, los quales, por no tener quien se la diesse, se han 
retirado o no [h]an salido lo que antes.”  
154. Ibidem, fol. [48]r: “La formaçión del Consejo de Italia por el rey don Phelipe el Prudente ha 
sido excluir de los offiçios de allá a los neturales d’esta corona, camino por donde se han 
adelentado y engrandecido tantas casas en Castilla.” Sobre aquest episodi del Consejo de 
Italia i la seva transcendència per als espais polítics de la Corona d’Aragó, J. ARRIETA, El 
Consejo Supremo de la Corona de Aragón cit., p. 140-151. 
155. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [49]v.  
156. Carta de 16.II.1626 dels dits Escura i Font als jurats: “Vuy dilluns als 16, die senyalat per ha 
porrogar la Cort, no són puiats los regents al sòlio a porrogar, y així resta finida y acabada esta 
Cort y tots los syndicats extinchts, y així restam tots de tots staments ab la confussió que 
vostres mercès poden pensar, y segons se entén és la causa que sa magestat té la Cort de 
Aragó en bon punt” —ibidem, fol. [42]v. Els memorials contraris a la “Unión de Armas” no 
s’adjunten a aquesta missiva sinó a la d’un dia després, ibidem fol. [44]r-[45]v.   
157. La citació, expedida des de Barbastre el dia 16.II.1626, arriba a Girona el dia 25.II. AMGI, 
Liber Curiarum de 1626, fol. [58]. Els jurats i els adjunts de Corts ja tenen notícia d’aquesta 
segona convocatòria una setmana abans gràcies als síndics Escura i Font, ibidem, fol. [42]v, 
carta de 16.II.1626 que només triga dos dies a viatjar de Lleida a Girona. 
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IV.8.2.2. Refús dels síndics a mantenir la representació de Girona en les Corts 

novament convocades  

 

En aquest punt de la història, el més senzill ―i corrent, vist des de la 

perspectiva comparada158― fóra sens dubte que el Consell General de la ciutat 

dels quatre rius vehiculés amb celeritat una renovació dels sindicats de Pau 

Escura i Llorenç Font. Aquests, sense moure’s de Lleida, amb tota la informació 

que han anat digerint, estarien preparadíssims per al dia que arribés Felip III 

(IV). No tenim manera de saber si tal sortida hauria estat ben acollida pels 

rectors ni per l’assemblea del municipi gironí perquè no s’arriba ni tan sols a 

plantejar: els síndics Escura i Font ja fan saber d’entrada que no volen saber 

absolutament res de la nova ocasió de Corts. Han vist com els seus poders es 

convertien en paper mullat i es guardaran bé prou d’assumir un altre sindicat159 

—tot seguit coneixerem les raons de la seva actitud. Això no els eximeix de 

romandre a Lleida, visiblement irritats160, en espera que els arribi el permís dels 

seus superiors per tornar-se’n a casa161. Des de la capital del Segre segueixen 

trametent informacions inquietants, concretament sobre els avenços de 

l’assemblea aragonesa. Expliquen com els ministres regis, davant la renitència 
                                                 
158. Cervera manté com a síndic a les Corts convocades a Barcelona el mateix Joan Fuster que 
havia enviat a Lleida. Vic fa el mateix amb Pere Vicenç Saiz. Vegeu supra com el que una i 
altra localitats sacrifiquen són els respectius segons delegats que inicialment creien amb 
possibilitats d’entrar als braços.  
159. No pot ser més clara la forma amb què Escura i Font demanen ser substituïts per altres 
persones de cara a la segona convocatòria de Corts. La carta que envien el 16.II —J. L. 
PALOS, Un sector específico de diputados cit., p. 399, n’ha fet una lectura esbiaixada— conté 
les següents frases: “Pus estan finits nostres syndicats poden vostres mercès fer nova extractió 
y donar-nos llièntia (sic) de tornar a nostres casas, enviant assí persones de mayor valor, pus 
la gravedat del negossi ho requer, certifficant a vostres mercès que no·ns poden fer mayor 
merçè que donar-nos dita llicèntia (...). Així suplicam a vostres mercès (...) nos donen dita 
llicèntia de tornar a nostres casas fent nova extractió de sýndichs, que ab las cavalcaduras ab 
què vindran nosaltres tornarem y donarem bestant rahó de tot lo que se’ns és encomanat”. —
AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [42]v i [43]r. L’endemà sol·liciten novament la substitució 
amb més contundència encara: “[Feu-nos mercè] del que ab la carta de aïr los supplicam de fer 
nova extractió de sýndics y donar-nos llicèntia de tornar a nostres cases, que ab les 
cavalcaduras dels qui vindran nos ne tornarem, o ab algun carro o a peu (!)”. —ibidem, fol. 
[44]r. 
160. Carta d’Escura i Font de 17.II.1626, ibidem, fol. [45]v: “Vuy dimars als 17 se’n són anats a 
ses cases gran número dels convocats, uns ab cavalcadures y altres ab carros, y los més dels 
qui se’n són anats són sýndics de diversas universitats per trobar-se ab lo syndicat finit, y si 
nosaltres no tinguéssem orde de vostres mercès ab les primeres instructions de no tornar sens 
consulta y llicèntia expressa de vostres mercès, per ventura [h]aguérem fet lo mateix, ab 
propòsit de no tornar-hi més”.  
161. Aquest els és tramès des de Girona el 23.II.1626, ibidem, fol. [52]r.  
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de molts síndics del braç reial a votar un servei militar permanent per a la 

corona, han passat a l’acció; i ho han fet desplaçant-se directament a les 

localitats més reticents per persuadir-les de què revisessin la seva postura. Els 

homes mobilitzats no són uns qualssevol: són els regents aragonesos del 

Consejo Supremo de la Corona de Aragón162. La lliçó que Escura i Font 

extreuen d’aquestes grans pressions és clara: els delegats que la ciutat de 

Girona enviarà a la nova i imminent convocatòria de Corts s’hauran d’escudar, 

més que mai, en el mandat imperatiu; hauran de pretextar tothora que els seus 

poders, per molt amplis que semblin, no els permeten acordar cap oferiment de 

diners —o d’homes armats— al rei sense el consentiment previ dels jurats i els 

adjunts de Corts de Girona. Aquesta arma, anàloga a la que constantment 

esgrimeixen els barcelonins amb la seva cèlebre vint-i-quatrena, és l’única que 

els permetrà fer-se forts davant les ambicions desmesurades de Felip III (IV) i 

el seu seguici:  

 
“Nosaltres, per assertar millor en tot y llevar-nos de molèstias dels ministres de sa 

magestat, havem anat sempre publicant que, encara que tinguéssem syndicat y poder 

bastant, però que no podíam fer res sens consulta y resolució de la quinzena de aqueixa 

ciutat, que són tres jurats y les dotse persones de la adiunctió, de la manera que los 

sýndichs de Barcelona han de seguir las ordinacions y resolucions de la vint-y-quatrena, y 

així suplicam ha vostres mercès ho notifiquen als sýndichs que han de venir perquè no·ns 

troben ab diffarent llenguatje, sertifficant a vostres mercès que és de gran importànsia esta 

prevenció en lo negoci que se ha de tractar, y ab aqueixa escusa se rellevaran dits 

sýndichs de molts grans mohines y diran en tot veritat, puix és així com nosaltres havem 

publicat.”163 

                                                 
162. Carta de 24.II.1626 d’Escura i Font als edils gironins: “Les universitats de Aragó se tenen 
valentment en no concentir los tres mil tres-cents trenta-tres hòmens que los demés brassos 
[h]avian concentits, perquè los sýndichs de ditas universitats no han volgut fer cosa sens 
consulta dels jurats sos principals, y dits jurats no han volgut fer cosa sens Consell General, y 
per conveniència de la pretenció de sa magestat són anats los dos regents del Supremo de 
Aragó Poyo y Navarro, ço és lo Poyo a la ciutat de Güesca y lo Navarro a la vila de Tamarit de 
Llitera, que està <h>a quatre lleugas d’esta ciutat y és vila molt populosa, y en dits llochs han 
procurat lo servey de sa magestat y no se sap lo que se ha resolt, sols se diu que lo regent 
Poyo és anat des de Güesca a Calethaiut, y així sens resolució alguna restan en est punt les 
Corts de Aragó.” —ibidem, fol. [52]r-v. Els ministres regis a què Escura i Font fan referència són 
Baltasar Navarro de Arroita, proveït regent del Consell Suprem de la Corona d'Aragó el juliol de 
1624, i Francisco Miguel Pueyo, nomenat el juny de 1625. J. ARRIETA, El Consejo Supremo 
de la Corona de Aragón cit., p. 620 i 622, n'ofereix les respectives dades biogràfiques 
essencials.   
163. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [52]v-[53]r. 
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Ha arribat el moment de preguntar-nos: Per què Escura i Font mostren un 

rebuig visceral envers la possibilitat d’assumir novament la representació de 

Girona al segon intent de Cort General? La qüestió ens permet abordar un 

vessant alternatiu d’aquest mandat imperatiu del qual acabem de cantar 

algunes virtuts: la relativa absència d’autonomia, en certes matèries, d’uns 

delegats que es troben a centenars de quilòmetres de distància dels seus 

delegants164; el que és pitjor, la facilitat amb què se’ls censura cada gest i se’ls 

blasma, amb fonament o sense, davant la seva comunitat d’origen. Il·lustrem-

ho amb un fet concret165: Resulta que, mentre Escura i Font han estat esperant 

el rei a Lleida, no s’han alineat amb Barcelona en la seva reclamació perquè 

Felip III (IV) jurés els drets de Catalunya a la capital abans d’obrir les Corts en 

qualsevulla altra població de la província166. Alguns membres de l’adjunció o 

dotzena que seguien les Corts des de Girona han interpretat aquest 

posicionament com una contradicció a les pretensions barcelonines i han 

criticat obertament els síndics. A aquests els dolen, els irriten, els encenen d’ira 

els comentaris de què han estat objecte a la seva ciutat d’origen. Sentim-ho 

amb llurs pròpies paraules:  

 

                                                 
164. Relativa absència d’autonomia en assumptes concrets no significa en absolut que els 
síndics habitualment no fossin “més que simples figures decoratives”! J. L. PALOS, Catalunya a 
l’Imperi dels Àustria cit., p. 282. 
165. La centralitat de Girona en el present relat ens empeny a deixar en un segon terme molts 
altres episodis de sonores discordances entre delegants i delegats també succeïts en 1626, 
amb les corresponents campanyes de descrèdit dels síndics en l’àmbit local. Pàgines més 
endavant, no ens podrem resistir a sintetitzar-ne dos casos i a procurar-ne sengles testimonis 
documentals. Concretament, en l’apartat IV.8.3.2 ens interessarem per com, a primers d’abril, 
el síndic de Cervera Joan Fuster serà blasmat per no haver evitat una provisió que 
suposadament comportaria la pèrdua de l’anhelat dret de precedència de la vila segarrenca en 
relació a la rival Manresa, i en l’apartat IV.8.5.2 resseguirem la denúncia pública ―i no 
precisament desinteressada― d’un home originari de Vic devers el síndic d’aquest municipi, 
acusant-lo d’abdicar de qüestions insistentment prioritzades pels dirigents de la capital 
osonenca i apuntant a la seva excesiva alineació amb els interessos de la monarquia.  
166. Barcelona ha presentat protestes formals en aquest sentit des que s’ha fet la tercera 
pròrroga de la Cort General de Catalunya fins a la vuitena i darrera. Les dates d’aquestes 
pròrrogues i protestes són 26.I, 30.I, 2.II, 7.II, 11.II i 14.II.1626. En tenim notícia directa a través 
d’ACA, Cancelleria, processos de Corts, 51 (procés del protonotari) i indirecta mitjançant les 
cartes dels síndics gironins. A. A. de RIPOLL, Variae iuris resolutiones multis diversorum 
Senatuum decisionibus illustratae..., Lugduni [Lió], Sumptibus Iacobi, Andreae et Matthaei 
Prost, 1630, cap. III, num. 365-378, ridiculitzaria l’entestament de Barcelona en negar que Felip 
III (IV), pel fet de no haver jurat els drets de Catalunya, pogués expedir vàlidament les citacions 
a Corts als membres dels estaments l’any 1626. Els arguments d’aquest noble jurista, 
aleshores oficial regi, serien molt fluixos.  
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“Sabem de cert que persones de eixa adiunctió, a qui tocha tornar per nostra honrra,  

nos han carregats dient quant ruïnment fèiam nostre offici  

en contradir als sýndichs de Barcelona en llurs pretentions,  

sens attendre primer si havíem contradit o no (...)  

Pus tant poca confiansa tenen alguns particulars de nosaltres (...)  

Restam molt sentits dels falsos testimonis que nos han llevats (...)  

[Volem] tornar per nostre honrra (...)  

Ab tant desvergonyiment se’ns ha llevat tal fals testimoni y se ha posat nostre honrra a l’encant, 

y tot per servir a vostres mercès y a nostre pàtria...”167 
 

Si Escura i Font reaccionen amb tanta aspresa és per dos motius: primerament 

perquè creuen no haver-se posicionat ni a favor ni en contra de la petició de 

Barcelona —les acusacions que es versen sobre seu serien, per tant, 

precipitades i infundades—; en segon lloc i sobretot perquè no han rebut mai 

cap indicació dels seus comitents sobre aquesta qüestió controvertida168.  

 

En relació al segon d’aquests punts, Escura i Font tenen tota la raó del món. 

Pel que fa al primer, ens temem que no fan prou autocrítica. De les seves 

pròpies cartes, escrites amb ànim inequívocament exculpatori, se n’infereix que 

no han estat del tot neutrals en la trifulga. Tot s’ha de dir, Barcelona no s’ha 

deixat ajudar ben gota169. Ben al contrari, ha actuat amb l’arrogància habitual 

d’una capital170 —per queixar-se després171—! Això, en el marc d’una 

                                                 
167. Tots aquests fragments corresponen a les cartes de 16.II i 17.II de Pau Escura i Llorenç 
Font, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [42]v-[45]v.  
168. A fe que Escura i Font havien estat diligents en la narració del problema generat arran de 
les protestes formulades per Barcelona amb cartes de 27.I (ibidem, fol. [24]v), 1.II ([25]r-v), 3.II 
([27]v), 8.II ([28]v), 11.II ([42]r) i 14.II ([42]r també). Consideren, per tant, que si Girona volia 
seguir una límita política determinada en l’afer només els ho havia d’ordenar: “Sempre [h]avem 
callat per no tenir altre orde de vostres mercès”, escriuen el 17.II.1626 amb to de retret; i, per 
reblar el clau, més endavant afegeixen en la mateixa carta: “Si duràs nostre syndicat ni los 
ajudaríam ni los contradiríam fins tinguéssem orde de vostres mercès del que·ls aparria més 
convenient” —ibidem, fol. [44]v i [45]r respectivament. 
169. Carta de 16.II.1626 d’Escura i Font als jurats i la dotzena de Corts de Girona: “[No] teníem 
perquè ajudar-los [als de Barcelona], pus vostres mercès no·ns ho havien donat ab instructions, 
ni la ciutat de Barcelona se <h>era volguda emprar de vostres mercès” —ibidem, fol. [42]v.  
170. AHCB, CdC, X-67, fol. 18, carta de 30.I.1626 des de Lleida de Joan Francesc Rossell 
demanant als consellers documents per poder coaccionar síndics com els de Girona —a base 
de recordar-los els tractes suposadament bons oferts a la ciutat de l’Onyar en el procés de 
reciclatge dels seus menuts (vegeu l’apartat IV.3.3.2)— o el de Santpedor. 
171. Carta de 17.II.1626 d’Escura i Font als jurats i la dotzena de Corts de Girona: “Restam 
spantats de <h>ont los pot venir tanta quexa als de Barcelona contra nosaltres. Sols sabem 
que <h>a <h>u de nosaltres se li digué que seria bé fer un cos ab Barcelona en esta pretenció, 
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assemblea, resulta difícil de digerir per als representants d’una ciutat mitjana 

com Girona —uns representants que poden generar un cert estat d’opinió entre 

els seus homònims de localitats més petites172. Mataró i Granollers, dos nuclis 

molt propers i íntimament lligats a Barcelona en virtut de sengles acords de 

carreratge173, són les úniques viles que s’han posicionat obertament a favor de 

la capital —val a dir que no ho han fet de bon principi174. Els síndics Escura i 

Font tenen cura d’especificar en les seves cartes que no s’ha adherit a les 

protestes ni la representació del capítol de la Seu barcelonina175, i que els 

escassos membres del braç militar que han protestat repetidament quan les 

Corts es prorrogaven no ho feien en absolut per donar suport a Barcelona com 

a seu del jurament regi176.  

                                                                                                                                               
y ell respongué que la ciutat de Barcelona ho scrigués a vostres mercès, que si vostres mercès 
nos enviaven orde [h]o faríam ab molt gran gust, a la qual resposta se li replicà que la ciutat de 
Barcelona no tenie necessitat de enprar-se de les altres ciutats, que bastave ella volgués un 
negossi perquè totes les demés li [h]aguessen de ajudar (resposta tant arrogant com vostres 
mercès veuhen).” —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [44]v. 
172. Una de les queixes que certs dirigents barcelonins han formulat respecte Escura i Font és 
que amb la seva ‘neutralitat’ han desmobilitzat els síndics de viles i llocs que s’haurien adherit a 
les protestes de la capital. Així ho reconeixen els representants gironins en un fragment que és 
la continuació del de la nota precedent: “També sabem que se ha dit a molts sýndics que 
adherissen a la pretentió de Barcelona, y alguns de ells se son scusats dient que ho farian 
sempre que Gerona comensàs, y de <h>u que ho [h]avia promès simplement y no [h]u féu, y 
apprés se li demanà la paraula, sabem que respongué que, quan<t> ell ho prometé, pensave 
que los de Gerona eran de aqueix parer, y que, axí, quan<t> véu que nosaltres no dèiam res, 
tanpoc ell volgué dir res, y a estes coses attribuïm les quexes que contra nosaltres se són 
publicades per los barcelonins”.  
173. Tractem sobre el carreratge en el capítol IV.12. 
174. Els síndics gironins havien tingut cura de notificar aquestes adhesions tardanes quan 
informaven els seus principals sobre les pròrrogues de la Cort General i sobre les protestes que 
Barcelona formulava reiteradament: cartes de 11 i 14.II.1626, AMGI, Liber Curiarum de 1626, 
fol. [42]r. 
175. Hi ha un toc d’ironia deliciós en aquesta frase extreta de la carta de 17.II.1626 dels 
representants gironins: “Lo sýndic del capítol de Barcelona tanpoc no los ha ajudat, sinó que ho 
ha stat mirant com nosaltres y les demés universitats.” —ibidem, fol. [45]r. Els síndics de Vic 
Saiz i Serrahima també recorren a aquesta imatge de l’observació externa i inactiva per 
descriure l’actitud dels seus companys de braç davant el conflicte entre lleidatans i barcelonins: 
“Nosaltres nos estam a la mira, com los demés sýndichs, sens adherir a la una part ni a l’altre, 
que·ns apar importa poc.” —AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de 4.II.1626. 
176. “Los cavallers que també [h]an discentit, que són cinc o sis, no han adherit als dits sýndics 
de Barcelona sinó que [h]an posats dissentiments per differents rahons, dient que se [h]avien 
de donar cartilles a la major part dels militars y que se [h]avie de donar major temps als citats y 
que les porrogations les [h]avien de fer offitials reals tenint jurisdictió dins Cathalunya y no les 
podien fer los regents del 'Supremo' (i. e. Consell Suprem de la Corona) de Aragó, encara que 
tinguessen expressa commissió de sa magestat, y en assò fundaven dits cavallers llur 
discentiment, sens attendre al discentiment dels sýndics de Barcelona.” —AMGI, Liber 
Curiarum de 1626, fol. [45]r-v. Ens sorprèn l’ús sobtat i freqüent del verb dissentir i dels seus 
derivats quan el correcte fóra emprar la forma protestar. 
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El dit acusador que es dreça davant Escura i Font insinua que han estat —

sobretot el primer— massa pròxims a alguns ministres regis —ningú no 

semblava queixar-se d’aquesta proximitat quan feien punts per assegurar l’èxit 

de les ambicions de la ciutat de l’Onyar en matèria de privilegis. Amb la 

complicitat dels síndics gironins, aitals personatges haurien perpetrat un nou 

atac als drets de Catalunya177! Escura i Font lamenten i rebutgen la crítica i 

intenten rentar la seva malmesa imatge pública al·legant —Escura és advocat i 

argumenta com a tal— que l’interès que Barcelona perseguia no era general 

del Principat sinó particular de la ciutat178; alhora, per buscar complicitats, 

insinuen que la mateixa Girona es podria veure perjudicada en el futur pels 

plantejaments exclusivistes de la capital179. Partint d’aquesta base, no fóra una 

estratègia desencaminada la d’ajudar Lleida l’any 1626, sobretot tenint en 

                                                 
177. Carta d’Escura, subscrita per Font, de 17.II.1626: “Tot lo que se ha dit contra nosaltres és 
contra veritat y sens fonament, y estan tant primparats los barcelonins que·m carregan a mi 
Pau Escura perquè visito lo regent Fontanet, com si vostres mercès no·ns aguessen donada 
carta de crehensa per ell y dit senyor no fos tant deute de ma muller com vostres mercès 
saben, y com si per ventura dit regent me agués de concellar cosa que fos contra la terra, ni 
menys jo la agués de fer encara que m’[h]o demanàs lo mateix rey, sinó en tot seguir los 
òrdens de vostres mercès sens exir de ells un punt, encara que per axò y per nostre pàtria 
sabéssem perdre tots vida y hazienda.” —ibidem, fol. [45]r. 
178. La pretensió barcelonina es fonamentava sobre un privilegi de Pere el Cerimoniós de 1339 
—sobre aquesta qüestió vegeu V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 32-33. Això és el que 
Pau Escura opinava del dit instrument jurídic: “Segons tenor del dit privilegi de Barcelona, té 
obligatió lo rey nostre senyor en anar en dita ciutat a prestar dit jurament, però si lo rey no [h]y 
vol anar no se seguex de aquí que los actes que farà sa magestat sien nul·los, are sien 
convocations de Corts, are sien altres actes com privilegis y officis y los demés, perquè dit 
privilegi no diu tal ni anul·la los actes fahedors ni té clàusula derogatòria, sols pot pretendre la 
ciutat de Barcelona que lo rey nostre senyor li fa agravi no servant-li dit privilegi, y que li està 
obligat a tots los danys y interessos. (...) Lo que major difficultat nos causa és veure que dit 
privilegi redunda contra la llibertat de tot est Principat y sols és utilós a Barcelona, y pot-se molt 
bé deffensar que lo rey nostre senyor no pot consedir privilegis contra lo bé públic encara que 
sie en favor de algun particular, y que dit privilegi sie contra lo bé públic veu-se molt clarament 
pus, segons tenor de aquell, ninguna altre ciutat, vila ni lloc se podrà veure en eixa honrra de 
què son rey y senyor personalment preste dit jurament en ella. (...) Olvida-ve’ns dir a vostres 
mercès que los barcelonins, vehent la difficultat de llur privilegi, se volen ajudar de una 
promesa feta per lo rey Phelip II en les Corts de Monsó, la qual sols parla del jurament del 
príncep pare del rey nostre senyor vuy vivint, y no parla dels altres successors...” —AMGI, Liber 
Curiarum de 1626, fol. [44]v-[45]r (17.II.1626).  
179. Ibidem, fol. [45]r: “Pot ésser per lo temps dit privilegi molt danyós a eixa ciutat y pàtria 
nostra, pus en cas que sa magestat desenbarque en Roses o Sant Feliu, y sie assò en lo introit 
de son offici, no podrà prestar dit jurament en Gerona sinó que aurà de arribar en Barcelona. 
Pogué socceir est cas quant lo rey Phelip segon se enbarcà en Roses y anà a Flandes vivint lo 
enperador Carlos V son pare, lo qual podie morir durant la absèntia del príncep, y dit príncep 
podie tornar a desenbarcar en Roses y voler prestar lo jurament en Gerona, y les hores 
[h]aguera Gerona per ventura tinguts ab Barcelona los mateixos quefers que vuy té Lleyda.”  
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compte que tot hi estava prompte perquè Felip III (IV) hi prestés son 

jurament180.  

La conjunció dels tres arguments suara referits i el grau de detall i de 

convenciment amb què Escura els enfila —no hi ha ni un bri d’improvització— 

ens corroboren que les crítiques als síndics gironins devien tenir un cert 

fonament: potser no s’havien mantingut estrictament neutrals en les tensions 

entre la capital i Lleida. Més enllà del que succeís realment —i deixant de 

banda les reserves que Barcelona pogués mantenir envers Girona—, aquest 

confús assumpte ens ha permès visualitzar la gran escletxa que es pot obrir 

entre uns síndics a Corts i les persones que en tutelen l’activitat a distància. La 

crisi de confiança que acabem de resseguir és particularment greu si ens 

atenim a la duresa del to emprat per Escura —amb Font al darrera— en les 

seves comunicacions, al sol fet que els síndics enviïn dues cartes amb un dia 

de diferència —la segona amb correu particular— narrant els mateixos fets 

amb una versió més precipitada i, hores després, amb un dictamen 

completíssim. Un dictamen que, per voluntat expressa del seu autor, ha de ser 

llegit en una sessió del Consell General de Girona181. Si d’alguna cosa no es 

pot acusar els síndics gironins és de manca de sentit institucional: han esperat 

per fer públic el seu malestar a què expirés la convocatòria de Cort General per 

a la qual havien estat designats. 

 

Quan, a finals de febrer del 1626, els pervé el permís per abandonar Lleida, 

Pau Escura i Llorenç Font emprenen el camí de tornada. El 9 de març se’ls 

liquiden els comptes. En total els síndics enviats a les Corts nonades han 

generat a Girona una despesa de tres-centes setanta lliures i escaig182.  

 

                                                 
180. Ibidem, fol. [44]v: “[Lleida] li té ja fet [al rei] lo sòlio molt magestós en lo portal de Jesús 
d’esta ciutat, y té derrocada part de una casa per lo strado de dit sòlio”. La documentació de 
Cervera, per raons òbvies de relació i d’identificació amb la veïna capital del Segre, il·lustra 
amb més prolixitat que no pas la gironina el gran cabal d’il·lusió dipositat pels lleidatans en la 
visita i estada règia ―vegeu, per exemple, ACSG, vol. 515 (CR), carta de 21.I.1626 dels 
síndics Joan Fuster i Pere Giscafré i de 26.I.1626 de Giscafré tot sol. 
181. Vegeu el post scriptum de Pau Escura a la seva carta de 17.II.1626: “Rebrem molt 
particular merçè fassen vostres mercès llegir esta carta en lo Concell General perquè tothom 
veja nostre descàrrec.” —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [45]v. 
182. Ibidem, fol. [54]r. 
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IV.8.3. Segona convocatòria de Corts de Felip III (IV) als catalans, a 
Barcelona  
 

IV.8.3.1. La monarquia introdueix petits retocs al plantejament de la reunió 

 

Felip III (IV) deixa provisionalment l’assemblea dels aragonesos que es celebra 

a Barbastre i s’aboca als estaments valencians que treballen a Montsó183. Què 

passa mentrestant amb els catalans que han estat novament convocats a 

Corts? En relació a aquests, els ministres i oficials preeminents del rei 

promouen canvis en el seu estratagema primigeni184. Tant els regents catalans 

del Consell Suprem de la Corona d'Aragó com els magistrats de la Reial 

Audiència del Principat han viscut en primera persona el clima de tensió que 

s’ha anat estenent per Lleida durant els mesos de gener i febrer185. Ni els uns 

ni els altres volen veure el monarca empassegar davant llurs compatriotes: per 

això obren una reflexió en profunditat i suggereixen que el rei inauguri la Cort 

General de Catalunya amb una proposició força diferent de les pronunciades a 

Barbastre i a Montsó:  
 

                                                 
183. Pau Escura i Llorenç Font informen d’aquest moviment en la seva última carta des de 
Lleida, datada al 24.II.1626, moments abans d’emprendre el camí de tornada cap a Girona; 
ibidem, fol. [52]r. La data de la seva comunicació coincideix amb la de la represa de les Corts 
als valencians, D. de LARIO, Cortes del reinado de Felipe IV cit., p. XI. 
184. J. ARRIETA, El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas cit., p. 246-247, apunta cap als 
membres del Consell Suprem de la Corona d'Aragó —i esporàdicament d’altres consells del 
règim polisinodial— com a autors habituals dels discursos inaugurals —les proposicions— amb 
què el rei obre les Corts als espais polítics del llevant peninsular al segle XVI. J. M. TORRAS, 
Poder i xarxes clientelars cit., p. 146, apunta que en la confecció de la proposició de les Corts 
catalanes del 1599 hauria pogut destacar enmig del nucli col·lectiu d’autors l’aleshores 
omnipresent factòtum del rei Pere Franquesa. Més recentment J. BUYREU, Las Cortes de 
Cataluña: de Felipe, príncipe, a Felipe, rey, en “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), p. 657-684, esp. 
658-667, ha aportat més dades sobre l’intens treball que ocasionaven a l’aparell regi els 
prolegòmens d’unes Corts dins la Corona d’Aragó en el Cinc-cents. De tots tres autors 
concloem que res no era deixat a l’atzar, la qual cosa subratlla el valor dels canvis ‘improvitzats’ 
l’hivern del 1626 per a Catalunya. 
185. Recordem com el 23.I.1626, data en què Pau Escura i Llorenç Font arribaren a Lleida, ja es 
trobaven a la ciutat tant Salvador Fontanet com Miquel Salbà i de Vallseca, vegeu supra. 
Precisament eren els regents catalans del Consell Suprem de la Corona d'Aragó els que 
decretaven les pròrrogues de la Cort General: “Vuy als tres quarts per a las tres de tarda los 
regents Fontanet y Salbà, com <h>a tenints comissió expressa de sa magestat, han porrogada 
la assignatió de les Corts per a dilluns a vint-y-sis del present...”, carta de 24.I.1626 dels síndics 
gironins als jurats i els adjunts de Corts, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [24]r-v. Als ulls 
d'alguns nobles catalans, els regents no eren competents per realitzar aquest acte, ja que no 
eren oficials regis amb jurisdicció sobre el Principat. 
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"A algunas personas zelosas del servicio de su magestad y que tienen experiencia de la 

naturaleza y condición de los catalanes les pareçe que la proposición d’estas Cortes sea 

diferente de la que se ha hecho en las de Aragón y Valencia, assí por huyr los encuentros 

que ha causado en aquellos reynos, que no serán menores en este por ser la gente 

enemiga de novedades y gravesas y amiga de que se les guarden sus privilegios, como 

porque si de principio se les propone lo del Batallón, sin tratar de la reformación de las 

leyes, que a su pareçer es el fin principal para que se convocan las Cortes, han de poner 

dissentimientos y detenerlas con ellos, y assí dizen que la proposición sea como las 

passadas, representando el zelo y desseo que su magestad tiene del bien y quietud deste 

Principado, por lo mucho que ama y estima su fidelidad, y que esto le ha obligado a 

suspender otros negocios gravíssimos de su monarchía y venir a él a tratar de la 

reformación de sus leyes y del reparo de sus agravios (...) y de que a ellos les puede 

también alcansar su parte destas inquitudes".186 

 

Felip III (IV) farà sort de la iniciativa dels seus consellers en aquesta qüestió. La 

manca de receptivitat dels estaments aragonesos i els valencians envers les 

seves peticions segurament l'han predisposat a acceptar alguna modificació en 

els seus plantejaments inicials. Ara bé, aquesta, al capdavall de tot, resultarà 

ser molt petita: Consistirà únicament en treure qualsevulla menció expressa al 

discutit Batalló del discurs solemne d'obertura de la reunió de Barcelona187.  

 

Hi ha altres aspectes en els quals l'aparell reial també haurà de transigir per 

facilitar un bon començament de l'assemblea catalana: Abandonarà les seves 

pretensions d'intervenir en el procés de selecció dels síndics de la ciutat de 

Barcelona188, i accedirà a les peticions de la dita capital per convertir-se en seu 

                                                 
186. ACA, Consejo de Aragón, lligall 260, full solt, sense signatari i sense data. Hi al·ludeix E. 
ZUDAIRE, El discurso de la Corona en las Cortes de 1626, en “Hispania” 80 (1960), p. 541-
554, esp. p. 547-548, i també a El Conde-Duque y Cataluña, Madrid, CSIC, 1964, p. 44.  
187. Si s'acaren AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 8r-10v, i D. de LARIO, Cortes del 
reinado de Felipe IV cit., p. 13-15, es pot apreciar la identitat del text central de les proposicions 
que Felip III (IV) llegí l'any 1626 als estaments catalans i als valencians. La diferència entre la 
inauguració d'una i altra assemblees només rau en la publicació paral·lela que es fa a Montsó 
—i no pas a Barcelona— dels documents explicatius de la “Unión de Armas”. Sorprèn que els 
ministres regis oblidessin de treure del discurs als catalans la frase “en conformitat del que de 
ma part vos ha representat la persona que abans de ara ha parlat en mon nom d'estos 
socorros” ―AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 10r― que sí tenia sentit en l’al·locució 
als valencians i que al·ludia inequívocament al programa de la “Unión de Armas” ocultat 
provisionalment a la capital del Principat. 
188. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 213. 
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del jurament regi i també en seu de la Cort General189. Suposadament aquest 

trasllat, pel qual la Diputació del General també havia batallat, contribueix a 

estrènyer els llaços entre el monarca i els dirigents més influents del país —

naturalment les elits lleidatanes no participen d’aquesta entente. Per a Girona, 

deixant de banda les querelles referides unes pàgines més amunt, el 

transferiment de la Cort General a Barcelona constitueix una bona notícia en 

termes de pragmatisme: Comportarà una notable agilització i un abaratiment de 

la correspondència amb els seus síndics, un aspecte que pot semblar 

anecdòtic però no ho és gens ―de la freqüència, la regularitat i la qualitat dels 

intercanvis epistolars190 dependria l’articulació més afinada de la voluntat i del 

municipi i de la seva exteriorització191. Acabem de mencionar els síndics de 

Girona i ens retorna al cap la idea que ni Pau Escura ni Llorenç Font han volgut 

mantenir-se en llurs funcions. Qui els substitueix? Per a aquesta segona 

convocatòria han estat designats, amb majors dificultats encara que per a la 

                                                 
189. Ibidem, p. 205-206. La pressió dels barcelonins els portaria fins a emprar arguments 
recargolats com un relacionat amb la suspensió del Carnestoltes, M. CAMPABADAL, El 
Carnestoltes a la Barcelona de l'Edat Moderna: cultura cívica, tradició literària i transgressió 
social, en “Barcelona quaderns d'història” 9 (2003), p. 109-132. J. GIMÉNEZ, Mataró en la 
Catalunya del segle XVII (II) cit., p. 296 i s., subratlla l’impuls del duc de Cardona per 
aconseguir el trasllat de l’assemblea, i, de passada, dos esdeveniments de gran 
transcendència en la seva esfera privada —i també pública— que es produirien a Mataró, 
ambdós el mes de març: el naixement d’un fill amb un futur polític prometedor i el casament, 
quasi en secret, d’una filla amb el nebot del comte duc d’Olivares. 
190. L’any 1626, en les tres categories esmentades hi ha un síndic català que passa la mà per la 
cara a tots els demés: Joan Fuster, el representant de Cervera. Escriu cròniques prou 
detallades quotidianament o quasi ―i sovint obsequia els seus principals amb dues cartes 
diàries, vegeu ACSG, vol. 515 (CR). La seva activitat no disminueix malgrat la greu inflamació 
al cap a què hem al·ludit en la secció IV.8.1.2.C). Després de reiterar peticions d’auxili perquè 
els seus delegants el substitueixin, acaba perdent els estreps el 25.IV.1626: “Puig jo no estich 
obligat a l’inposible ni al voler de Déu no puch fer contrari, me perdonaran que jo no asestiré 
més al bras, puig ab moltes altres mies és estada avisada exa vila”. 
191. No gosem aventurar estadístiques en relació a l’hivern de 1626 —l’estació de l’any és molt 
rellevant a efectes de climatologia— pel que fa a les cartes que s’envien des de Lleida a 
Girona: algunes, com la de 3.II, arriben més d’una setmana després de ser redactades —el 8.II 
concretament—; d’altres —escasses— poden ser llegides pels destinataris dos o tres dies 
després d’escriure’s. Quan la correspondència es vehicula amb mitjans postals ordinaris, es 
produeix una acumulació de missives en el mateix viatge —per exemple el 18.II a Girona es 
reben alhora textos dels síndics datats els dies 11, 14 i 16.II. La possibilitat de recórrer a un 
missatger propi no està a l’abast de la majoria de municipis —els representants de Girona 
només ho fan un pic l’any 1626—, sobretot perquè en període de Corts creix la demanda i, en 
funció d’aquesta, s’incrementa la tarifa; els síndics gironins Escura i Font ho escriuen amb les 
següents paraules el 17.II.1626: “En est punt són les 9 de nit y no tenim propri que despedir 
perquè tots van a la posta ab salaris excessius”, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [45]v.   
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precedent, Miquel Vives per a la mà major i Joan Clapés per a la mitjana192. 

Cap d’ells no és pràctic en dret, per tant els caldrà inevitablement el consell del 

millor advocat que Girona té aconductat a la capital catalana, Joan Pere 

Fontanella193.  

 

IV.8.3.2. La concepció esbiaixada que Felip III (IV) té de les Corts es posa en 

evidència 

 

Ja hem apuntat que la proposició règia és objecte d'una mínima però efectiva 

operació de maquillatge. La maniobra és hàbil, puix ningú no ignora que a 

aquest text els membres dels estaments catalans li dediquen una atenció 

extraordinàriament detinguda194. A primera vista —i només a primera vista— 

                                                 
192. De fet el procediment és molt més complex: en un Consell General de 26.II es designen 
com a síndics Iu Ornós i Miquel Massana Perandreu. Un mes més tard es desentenen del 
càrrec per raons diverses i cal procedir a noves extraccions. Per la mà major la sort recau en 
vuit persones inhàbils i set que renuncien a l’ofici; ja no queden noms a les bosses i Miquel 
Vives, cunyat de Pau Escura, s’acaba postulant com a voluntari. Ibidem, fol. [58]v-[63]r. Per al 
context familiar de Miquel Vives, fill del jurisconsult gironí Jaume Vives —aconductat al tombant 
del segle XVII com a advocat municipal—, vegeu el capítol III.3. Sobre la seva participació 
destacada en l’assoliment d’una llicència perquè Girona es pugui endeutar l’any 1621, remetem 
al subcapítol IV.3.2.2. 
193. Dubtem que Fontanella hagi assessorat Pau Escura i Llorenç Font a Lleida sobre els 
interessos de Girona mentre hi han estat esperant Felip III (IV). De fet, no tenim proves ni de 
què s’hagi traslladat i instal·lat a la capital del Segre. Sí n’hi ha, en canvi, de què hagi 
mantingut, a Barcelona, la seva activitat com a assessor ordinari de la Diputació del General en 
l’exercici de la jurisdicció del consistori de diputats i oïdors de comptes: ACA, Generalitat, G-
50/3, fol. 102v-109r, conclusions de 23.I.1626, 10.II.1626, 17.II.1626, 3.III.1626, 6.III.1626 i 
17.III.1626.  
194. Ja hem referit a la secció IV.8.1.2.B) els esforços fets l’any 1626 perquè el text en qüestió 
s’imprimís. Per rubricar la importància que es donava a les paraules i al to de la proposició 
règia només afegim la instrucció que havien rebut Miquel Vives i Joan Clapés al respecte: 
“Ítem, feta la proposició en dita Cort, los dits sýndichs sentiran las voluntats y intencions dels 
presents en dita Cort acerca de dita proposició y encontinent tremetran còpia de aquella als dits 
jurats y adjuncts, nottificant-los tot lo que poran saber y sentir de las intencions dels congragats 
en dita Cort y del parer de dits sýndichs y de tot lo que més los occorraran a fi que, ben 
certifficats y avisats dits jurats y adjuncts, pugan respondre lo que·ls semblarà ésser fahedor, y 
entretant, fins que tindran resposta nostra, no consentiran en res tocant a la propositió.” AMGI, 
Liber Curiarum de 1626, fol. [66]r-v (27.III.1626). Els rumors i les impressions recollits pels 
altres assistents a la Cort General podien ser de gran utilitat per no deixar-se perdre ni un matís 
del discurs regi! La vila de Cervera també donà una ordre explícita perquè son síndic Joan 
Fuster enviés, amb la màxima celeritat ―mitjançant un missatger ad hoc―, una còpia de la 
proposició: “Encontinent que serà feta la propositió per sa magestat anviaran treslat de aquella 
per home propri per a què se pugue vèurer la intentió de sa magestat” ―ACSG, vol. 626 
(missatgeria), instruccions de 20.I.1626. Tortosa formulà el mateix encàrrec, ignorem amb 
quines condicions ―només es coneix el sentit de les instruccions de 1626 a través de la 
confirmació o esmena que se’n fa a partir de 15.IV.1632, ACBEB, Provisions de Tortosa, fol. 
271r i s., esp. cap. 4rt. La ciutat de Vic, ben altrament, no consta que disposés res respecte la 
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els esforços per assuaujar-ne l’impacte són eficaços. Almenys els 

representants gironins —que, tot s’ha de dir, el 28 de març no han assistit 

personalment al soli d’obertura— en transmeten bones vibracions:  

 
"En sustàntia [la proposició] conté representar una honrrada pobresa justifficada ab los 

gastos que de alguns anys a esta part se li [h]an offerts, daxant a la discretió dels brassos 

lo que li voldran donar”.195 

 

El síndic de Vic, Pere Vicenç Saiz, trasllada una impressió anàloga als seus 

principals:  

 
“[És] ben diferent de la proposició de Aragó y València perquè no·s parla de res de 

soldats, sinó sols que representa los treballs y <h>opressions del regne y lo molt que [h]a 

gastat en defensa de la fe, y que li ajuden del que puguen, de la qual resten contents los 

brassos”196. 

 

Joan Fuster fa el mateix amb els paers i la dotzena de Corts de Cervera: 
 

“Ja tinch scrit que sa magestat en la propositió no demane cosa nenguna sinó que té 

pobresa, y demane despedisió de les Corts.197” 
 

Ara bé, si es fa una anàlisi detinguda del discurs ja s’entreveu sense dificultat 

l'abisme que, en matèria política, separa el rei i els catalans l'any 1626. L’haver 

tret qualsevulla menció a la "Unión de Armas" de la proposició no impedeix que 

la concepció esbiaixada que Felip III (IV) té de les Corts dels nostres 

avantpassats es posi de manifest. Per què parlem de concepció esbiaixada? 

Perquè el rei mostra que no percep en absolut la Cort General com una 

institució dedicada fonamentalment a “tractar y disposar sobre lo estat y 

                                                                                                                                               
proposició de Corts. De tota manera, el síndic Pere Vicenç Saiz entengué a la perfecció el que 
havia de fer i mantingué puntualment informats els seus delegants dels progressos que feia la 
iniciativa, al seu entendre lloable, de fer imprimir el discurs inaugural de Felip III (IV) ―AMVI, 
vol. 10 / 7.41 CR, carta de 1.IV.1626. El 9.IV, ibidem, ja lamentava en un post scriptum que la 
proposta no havia estat acollida pel monarca. 
195. Carta de 31.III.1626 de Miquel Vives i Joan Clapés als jurats de Girona, AMGI, Liber 
Curiarum de 1626, fol. [74]v.   
196. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de 1.IV.1626.  
197. ACSG, vol. 515 (CR), carta de 2.IV.1626.  
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reformació de la terra”198 —és a dir, del Principat i els Comtats que integren la 

província de Catalunya. Ben al contrari, ell la viu com una ocasió per obtenir un 

sucós ajut a les seves empreses bèl·liques europees i ultramarines. És a dir, 

Felip III (IV) apunta directament al servei que espera rebre dels braços 

catalans. Això atempta greument contra les mecàniques seculars de les 

Corts199.  

 
“A dos fins se encaminan sempre les convocations de les Corts, que tots dos se redueixen 

a la conservació, que són demanar als vassalls que, ab les forsas que puguen, ayuden a 

son rey a defensar-lo de sos enemichs y confederats, perquè per si sols los reys no poden 

fer-ho si sos vassalls no li ayuden, y manco jo per la diminució a què ha vingut ma 

[h]asienda y patrimoni real, causada de tant excessius gastos com he fet en las guerras 

referidas, cahent aquestos sobre los causats per mon pare y avis, que foren en tant excés 

com saben per las precisas ocasions que tingueren en defensa de sos estats y de nostra 

santa fee, y axí pareix impossible per açò [h]aver tingut que tràurer sustància para tant 

grossos gastos, y assò ha arribat ara a l’estrem y punt més apretat, quan<t> de tantas 

parts amenaçan armas estrangeras y enemigas, y per a què·s tracte del bé públic, govern 

y justícia entre naturals, seguretat de tots y pau universal entre si”.200 

 

El rei esgrimeix una raó sòlida per legitimar que la seva prioritat sigui exigir una 

contribució als súbdits catalans: tot el que se li ofereixi per incrementar la seva 

força militar i econòmica redundarà, en darrera instància, en benefici de la 

província.   

 
“Espero com de tant faels vassalls que, en conformitat del que de ma part vos ha 

representat la persona que abans de ara ha parlat en mon nom d'estos socorros201, vos 

dispondreu a fer tot lo pussible, pus tot ha de redundar en benefici y guarda de vosaltres 

                                                 
198. L. de PEGUERA, Practica, forma, y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya cit., I, 1, 
1. Aquesta idea és la que ja se li havia apuntat al rei ―vegeu el document transcrit supra― de 
què segons el “pareçer” dels catalans “la reformación de las leyes” era “el fin principal para que 
se convocan las Cortes”. 
199. Mecàniques que, cal dir-ho?, haurien intentat subvertir molts predecessors de Felip III (IV). 
Ens en descriu magníficament un cas, el de la Cort General de la Corona d’Aragó de 1528, À. 
CASALS, L’Emperador i els catalans. Catalunya a l’Imperi de Carles V (1516-1543), Granollers, 
Ed. Granollers, 2000, p. 180 i s. 
200. Fragment de la proposició règia llegida el 30.III.1626, AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. 
R.), fol. 10r. Les cursives són de la nostra responsabilitat. 
201. Remetem al que hem indicat supra en relació a la frase que s’inicia amb “en conformitat” i 
acaba a “socorros”. 
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matexos, y en respecte del demés que haurà que tractar en les Corts per causa comú y 

del bé públich, conservatió y augment del Principat y Comtats y de la justícia, ho tractareu 

ab lo zel que sempre haveu acostumat y com convé al servey de Déu y meu, procurant 

que se acaben les Corts ab molta satisfactió y ab la brevedad que demana la necessitat 

que tinch de desembaraçar-me per acudir a altres coses que precisament me criden”.202   

 

Aquestes paraules es pronuncien un dissabte; quatre dies més tard, el 

dimecres 1 d’abril, els braços ja reben la visita del protonotari del Consejo 

Supremo de la Corona de Aragón, que, actuant conseqüentment amb la 

paraula “brevedad” apuntada en la proposició, els pressiona perquè accelerin el 

ritme dels seus treballs203. El dijous 2 el referit protonotari lliura als estaments 

una nota de part del monarca insistint sobre la necessitat de fer via i recordant 

la preferència que cal donar als afers tocants al servei de la monarquia pel 

damunt dels que interessen la terra:  

 
“Supuesto que se ha entendido de mi proposición las precisas obligaciones que me 

llaman, y agora más apretadamente las nuevas de segunda armada de Ingalaterra que 

estava para salir a toda priessa, y fuera desto la necessidad de mi salud, que se aventura 

tanto con las calores, que, con qualquiera pequeña dilación, es fuerça encontrallas en el 

camino, será bien que, como tan fieles vassallos y desseosos de mi salud y vida y de que 

mis reynos se hallen defendidos, con toda brevedad procuréis caminar en lo que se 

offreçe, para que con la misma se puedan aiustar y resolver los puntos de que se trata en 

mis papeles, y ni más ni menos en los que se offrecen de consuelo y alibio para estos 

reynos, a que acudiré con muy prompta y buena disposición y voluntad, advertiendo por 

proposición assentada que no es possible ser servicio para mí qualquiera que se dilate, 

porque los negocios grandes que he dicho y la necessidad de mi salud no dan lugar a más 

detención por agora.”204. 

 

En aquest punt ja no ha confusió possible. S’evidencia que el tenor 

desafortunat de la proposició d’obertura de les Corts no era accidental sinó que 

responia a una ànsia desbordant de Felip III (IV) perquè els catalans 

concretessin el seu donatiu sense dilacions. I el problema no rau només en la 

                                                 
202. Ibidem, fol. 10r-v.    
203. Ibidem, fol. 22v.  
204. Ibidem, fol. 30r (2.IV.1626). Vegeu també ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 
41v. 
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prioritat i en la urgència, sinó també en l’exigibilitat d’aquest donatiu ―que així 

esdevé pròpiament un ‘servei’205― i en la seva pretesa autonomia respecte la 

resta d'afers de l’assemblea.  

 

Moltes de les intervencions que es succeiran al llarg de les sessions de la Cort 

General de Barcelona del 1626, tant dels partidaris com dels detractors de què 

el Principat i els Comtats s’adhereixin al projecte polític felipista i olivarista, 

giraran sobre les característiques del donatiu —i, per tant, sobre la seva 

essència i naturalesa jurídica— i conformaran de facto un debat sobre la 

vigència dels sistemes d’obligacions legals i d’obligacions naturals o antidorials 

que vinculen el rei i els seus súbdits catalans206. De la crisi d’aquestes 

estructures conceptuals fonamentals a la indocilitat dels estaments, dotats d’un 

ambiciós projecte polític alternatiu al de la monarquia, pot haver-hi una sola 

passa.  

 

A Felip III (IV), amb l’enfocament que dóna a la reunió, sembla escapar-se-li 

que la solució dels problemes de govern, administració de la justícia i altres no 

sols és necessària per a la província sinó també avantatjosa per a ell mateix. I 

en tots aquests àmbits, que no poden ser postergats, el rei hi ha de tenir una 

implicació directa, no en va entre els seus deures cabdals s’hi compta el 

d’assegurar la pau i la justícia entre els súbdits207. Si no assumeix públicament 

això, si negligeix les deficiències del sistema judicial o el fenomen del 

bandolerisme i la davallada del comerç que ocasiona, per exemple, els braços 

podran sentir-se legítimament desvinculats d’ell, del seu senyor.  

 

La preocupació que s’ha estès entre molts membres dels braços davant 

l’escenari de la primera setmana de les Corts porta el duc de Cardona a 

                                                 
205. La historiografia del nostre país té pendent l’assignatura de resseguir exhaustivament l’ús 
distint (o indistint), conscient (o inconscient), clar (o equívoc), etc. de les paraules donatiu i 
servei en els processos de les Corts catalanes de l’edat moderna. 
206. B. CLAVERO, Antidora. Antropología católica de la economía moderna, Milano, Giuffrè 
editore, 1991, ha desenvolupat magistralment aquesta concepció pròpia de l’antropologia 
jurídica de l’antic règim.  
207. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 31. 
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sol·licitar una reconducció del discurs polític de la monarquia: el dilluns 6 d’abril 

la gestió del noble es tradueix en el següent missatge adreçat als catalans: 

 
“Que encara que los accidents y notícia que·s va tenint cada die del stat de les coses y 

prevensions que fan los enemics confederats contra los regnes de sa magestat ab intent 

de offèndrer-los obligava a què en primer lloc se tractàs lo que toca al servey de sa 

magestat, pus d’ell ha de resultar tant benefici en aquestos Principat y Comtats, que tan 

interessats se troban en los bons successos de la monarquia, y més en la ocasió present, 

per ésser las més amanassadas ses costes, totavia sa magestat, per condecèndrer ab lo 

que li ha supplicat lo senyor duc de Cardona, que continuant lo affecte y amor ab què ha 

mirat sempre per les coses de aquesta provínsia, heretat de sos progenitors, que en 

tantes ocasions donaren mostres del que la stimaren y amaren, ha vingut en què se tracte 

abans que de son servey de tot lo tocant al bon govern y administratió de la justícia y 

benefici públic, sperant que la brevedat en disposar-ho serà tanta que, sens faltar a las 

cosas precisas que cridan a sa magestat en altres parts, se cumpla ab lo que se ha de 

tractar en les Corts, y perquè juntament se vaje caminant en dar satisfactió a tots los que 

pretendran agravis o mercès per a comunitats o particular, ha manat juntament sa 

magestat al protonotari que diga en los tres staments que se acuda per a las dos cosas 

als senyors marquès de Liche y don Diego Mexia, que tenen orde de sa magestat per a 

ohir-los y saben bé lo desitg que té de fer mercè a tots per lo que ama y stima vassalls 

tant lleals.208” 

 

Un sector dels assistents a les Corts es mobilitzen per agrair a Felip III (IV) la 

‘mercè’ que fa al país amb aquest canvi de prioritats209. D’altres, en canvi, 

palesen que no hi ha cap mostra de generositat en l’actuació del rei sinó una 

rectificació deguda210. Vegem amb quin ímpetu encapçala el seu dissentiment 

don Joan de Peguera:  

 
“Atès que la principal causa de la convocació de las Corts és para establir lo que més 

convinga a la pública utilitat de aquest Principat y Comptats, los quals deuen conservar-se 

en tota pau y seguretat par a què los poblats en ell y tots los demés que caminaran per 
                                                 
208. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 65r-v (6.IV.1626). 
209. Ibidem, fol. 68r (6.IV.1626). El braç eclesiàstic és el que promou aquest agraïment. 
210. E. SERRA, Els dissentiments del braç reial. El cas de Barcelona a la Cort General de 
Montsó de 1547, en “Ivs Fvgit” 10-11 (2001-2002), p. 685-719, esp. p. 688, 693 i 705, ens 
informa de la pràctica arrelada d’alguns membres dels estaments —de la principal ciutat de 
l’estament reial, en concret— d’emprar els dissentiments com a mitjà de pressió per evitar 
canvis en el procediment de les Corts —canvis amb què, al segle XVI, la monarquia ja 
perseguiria prioritzar el donatiu a d’altres qüestions. 
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Catalunya la tingan en sas personas y béns y pugan líberament contractar en esta 

província en tot temps sens perill algú, y que la experiència ha mostrat de molts anys a 

esta part que asò se fa ab molt gran difficultat per las invasions, robos y morts que la 

multitut de lladres que en esta província [h]y ha fan, a més dels plagis, asasinis, incendis, 

sacrilegis y altres detestables delictes que los matexos lladres cometan, lo que, a més del 

dany comú y particular que causa, sedeix en infàmia y derreputació de Catalunya y de tots 

los poblats en ella, y que, per consegüent, ninguna cosa demana més prompte remey que 

aquesta, puix Nostro Senyor nos ha aportada ab la beneventurada vinguda de sa 

magestat tan gran ocasió de poder-[h]o fer, com no [h]y haja cosa més ajustada a raó que 

acudir al reparo dels majors mals, per·ço don Joan de Peguera és de parer que, abans de 

tractar cosa alguna, se tracte de remey convenient para expel·lir los lladres y gent 

facinerosa de aquest Principat y Comptats i·s previngue com no·ls [h]y haje més, desentint 

altrament a tots y sengles actes que·s proposeran y·s tractaran fins a què estigue conclós 

ab lo dit remey.211” 

 

Quina lectura fan els síndics gironins d’aquests primers set dies de Corts i 

l’enrenou entorn del programa de treball intentat per Felip III (IV)? Pràcticament 

no s’interessen ―ni s’assabenten?― per les concepcions polítiques generals 

confrontades sobre l’escaquer ―i no precisament per jugar. Ells es limiten a fer 

de cronistes del ritme accelerat que els oficials de la monarquia volen imprimir 

al procés assembleari i de la lentitud amb què, paral·lelament, avancen les 

gestions de caràcter instrumental ―no encara de continguts― de la reunió; 

assumeixen acríticament els condicionants temporals que s’imposen als 

treballs; el que és pitjor, lamenten que els membres dels braços no facin un 

esforç per adequar-s’hi i deploren llur tendència a formular dissentiments per 

fer valdre qualssevulla pretensions, sovint intranscendents212 ―acaben fent 

                                                 
211. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 66r (6.IV.1626). Les cursives són de la 
nostra responsabilitat. 
212. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [74]v-[75]r, carta de 2(?).IV.1626 de Miquel Vives i Joan 
Clapés als jurats i adjunts de Corts de Girona: “Sa magestat done molta pressa que se 
abrevien [les Corts], que axí lo sacratari Vilanueva és entrat dos vegadas al bras de part de sa 
magestat que desijava abreviassen, que per sa poqua salut y dupte dels casos (sic: calors) y lo 
inglés volen[t] exir ab armada desijava tornar-se’n, y vehem que no per això se comense al que 
convé.” Ibidem, fol. [80]r, carta de Clapés de 6.IV retratant la manca d’avenços: “Van los 
negossis de manera que fins vuy tot s’és passat en provisions de offisis y habilittasions de 
brassos y dissentiments de pochs y nengun fonaments, que·n[s] tenen suspesos de negossis”. 
Ibidem, fol. [80]v, post scriptum de Vives a aquesta carta: “Sa magestat se dóna pressa, y 
temo, ab la infinitat de dicentiments se posan tant voluntaris y de cosas de pocha importànsia, 
que, de pur enfadat, si no·s remadia, no se’ns ne vaja un dia lo rey sens clòurar las Corts.”. Les 
cursives són nostres.  
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explícita aquesta queixa al ple de l’estament reial213. Altrament, s’extasien 

puerilment davant les promeses que l’aparell regi ha fet d’obsequiar amb 

gràcies i mercès les persones físiques i jurídiques que en sol·licitin. Estan 

convençuts que podran aconseguir per a la ciutat de l’Onyar tots els privilegis 

que se li demanin a Felip III (IV). Amb aquest entusiasme, que sembla 

generalitzat al braç reial, reivindiquen als seus principals que els trametin amb 

la major celeritat el llistat de peticions en matèria de gràcia214. 

 

De les coses suara referides n’hi ha unes quantes que sobten enormement. Per 

exemple, que els síndics gironins assumeixin com a pròpia l'escassa 

disponibilitat temporal a la qual Felip III (IV) i els seus ministres apel·len sovint, 

o que se'ls escapi que els dissentiments que formulen alguns dels seus 

companys dels braços disten de ser anecdòtics215 ―els estira-i-arronses 

inicials i altres vacil·lacions procedimentals són propis d'una seu política en la 

qual una relliscada pot fer perdre valuosos drets adquirits216. La sorpresa és 

                                                 
213. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 88v (7.IV.1626), dissentiment de Joan Clapés 
per demanar que el rei i els braços nomenin respectivament comissaris per analitzar l’hipotètic 
fonament jurídic de tants dissentiments superflus com s’han formulat. 
214. Carta de 6.IV.1626 de Clapés: “També va una proposició feta per lo protonotari a 2 del 
corrent, y avuy ne ha feta altra que també va còpia d’ella, veuran vostres mercès ab la 
generositat que sa magestat asenyala fer mersès a est Principat, que no ha causat poch 
contento a tots, y del·ligèntia en los demés sýndichs en moura's quiscú d'ells en voler demanar 
lo que llurs universitats pretenen, y a nosaltres nos [h]a donat y dóna molta pena no tenir rebut 
les instructions de coses de gràcia, que súmmament les desijam rebre per a què, tenint-las, 
pugam demanar y soliçitar lo que vostres mercès ab ellas nos manen percurem (sic: procurem) 
per exa ciutat." —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [79]v; vegeu altres fragments infra. 
Similarment, potser a un nivell més descriptiu, carta del síndic Saiz a Vic el 9.IV.1626 —AMVI, 
vol. 10 / 7.41 CR. Nota: Sorprèn que les peticions en matèria de gràcia de Girona no 
estiguessin promptes el dia 28 de març, dia en què Vives i Clapés marxaren cap a Barcelona, 
puix són gairebé idèntiques a les que s'havien redactat per a la convocatòria de Corts avortada 
de l'hivern. 
215. E. SERRA, Els dissentiments del braç reial cit., passim, reivindica una lectura dignificadora 
dels principals mecanismes d’obstaculització dels debats amb què comptaven els participants a 
les Corts catalanes, molt sovint emprats per centrar l’atenció sobre conflictes polítics de primer 
ordre. N. SALES, Diputació, síndics i diputats cit., ja havia advertit del risc d’associar de manera 
monocroma els dissentiments amb un blocatge o una paràlisi dels treballs de la Cort, i havia 
apuntat altres efectes jurídics d’interès que sí tindrien. 
216. Sense una sensibilitat envers aquest tema no es podria comprendre un entestament 
malaltís com el dels dirigents cerverins per articular, l’any 1626, el 1599 i abans, bona part de 
les seves instruccions de Corts i de la seva correspondència amb el/s síndic/s entorn del ja 
apuntat conflicte de precedències amb Manresa ―sense anar massa lluny, vegeu les seccions 
IV.8.2.1.A) i B), i ACSG, vol. 624 (on hi ha el conegut M-XL-84) i 626 (missatgeries), vol. 515 
(CR) et alii. A principis d’abril del 1626, la conformitat de les actuacions de Joan Fuster amb 
aquest entestament fóra tal que l’enemistaria amb bona part dels ministres regis, posant en 
perill ―compte!― l’èxit de les peticions de la vila segarrenca per la via de gràcia ―vol. 515 cit., 
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major des del moment en què constatem que han participat, en major o menor 

mesura, en episodis anàlegs: han estat a les portes d’enfangar-se en els 

debats per decidir la nòmina dels advocats del seu braç217, o, juntament amb 

els delegats de Lleida, han protagonitzat un dels habituals conflictes sobre el 

lloc que han d'ocupar en els plens en relació als representants barcelonins que 

no presideixen l'estament reial —la preeminència del conseller en cap de la 

capital era incontestada, no així la dels seus cosíndics218. El lector ja deu anar 

entreveient que Miquel Vives i Joan Clapés, com a bons síndics novells i 

mancats de formació jurídica, estan poc avesats a mesurar tot el que diuen o 

tot el que escriuen —o com es contradiuen. Això dóna un valor superior, si 

s’escau, a moltes de les seves frases. Com aquestes:  
 

“Crehem que no siam a la segona festa de Pasqua no·s tractarà cosa thocant a la terra ni 

de sa magestat.219”  
 

                                                                                                                                               
carta de 8.IV.1626: “[El protonotari] ab còlera me digué que ell procuraria ab sa magestat de 
què no·ns consedís ninguna cosa de gràtia (...) Lo regent Fontanet [em] digué pensave tenir 
més amistat ab mi del que ara [h]a vist [h]y tenia, y he perdut la amistat de dit senyor regent...”. 
Fuster digeriria malament la incomprensió, quant no la censura, dels seus convilatans; arribaria 
a posar el càrrec a disposició i a oferir l’assumpció de les despeses d’un plet per rescabalar 
Cervera de l’honor suposadament malaguanyat ―ibidem, 11.IV.1626: “Vostres mercès creuen 
aquí lo que diuen de son gust cada qual, jo ja he scrit a vostres mercès que si volen ententen 
causa per lo possesori que avisasen, que jo la portara, exa causa, a mes costes, y puig jo no 
[h]y he fet frau ni dol, y vostres mercès no·ls apar los dega servir, faran lo de son gust, que ex 
serà lo meu, que lo temps estaré en esta ciutat, encara que envien qualsevol persona, jo no 
dexaré de servir <h>a ma pàtria”―; el síndic no podria evitar de caure en el parany de 
desprestigiar algunes veus crítiques ―ibidem, 13.IV: “Jo les coses les he fetes ab lo advocat al 
costat y molt different del que aquí pinten persones que per ventura may [h]an fet cosa bona 
per exa vila”. Quan es descobriria que la dissort del dret de precedència cerverí, en cas de ser 
imputable a algú, ho era als síndics de 1585 o de 1599, als edils els faltaria temps per redactar 
un missatge conciliador amb Fuster, on es censuraria una malèvola, irresponsable i etèria 
opinió pública ―ACSG, vol. 624, carta de 13.IV.1626: “No obstant que lo poble, ab les vàries y 
incertes relations a les quals sol ab gust (encara que ab detriment de agena estimatió) aplicar 
la orella, estave en alguna praesumptió de què per omisió se havie perdut nòstron dret, totavia 
ab les cartes de vostra mercè y del doctor misser Soler y misser Montornès reste molt 
assegurat y confirmat en la confiansa té del valor y parts de vostra mercè”. 
217. Deduïm que tenien la consigna més o menys formal d’erigir-se en valedors d’una 
candidatura del jurista de Girona Benet Anglasell ―sobre el qual remetem als subcapítols 
IV.4.2 i 3―, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [75]v, carta de 2.IV.1626 de Vives i Clapés als 
jurats de Girona: “Per ser vinguts tart no [h]u havem pogut apodarar per misser Anglazell, que 
[h]u desitjàvem.” 
218. Ibidem. Val a dir que en la documentació general aquesta implicació gironina quedaria 
eclipsada rera la de la capital del Segre: AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 27v 
(1.IV.1626). 
219. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [80]r (6.IV). 
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S’hi percep amb nitidesa com la primera Cort General que Felip III (IV) celebra 

als catalans s’ha posat en marxa en un ambient on flota la dissociació 

claríssima a què hem al·ludit del que són els interessos del rei i els de la terra. 

La idea d’objectius concorrents s’ha perdut de bon principi, els dos grans 

bàndols participants a l’assemblea busquen únicament el seu interès directe i 

es consideren desvinculats de l’altre.  

 

IV.8.3.3. Els objectius de Girona a les sessions de la Cort General de 

Catalunya que es celebra a Barcelona la primavera del 1626 

 

Del que portem referit, està clar el que el rei vol obtenir dels estaments catalans 

l’any 1626. Canviem ara d’angle de visió i ens interessem pel que la ciutat de 

Girona persegueix en l’assemblea. Com ja hem anat apuntant, i com ja vam 

concloure per a l'any 1599220, el municipi fonamentalment desitja aprofitar 

l'avinentesa de les Corts per actualitzar i millorar el seu bagatge de privilegis. 

Naturalment la ciutat també té en cartera una sèrie de projectes per a 

constitucions o capítols de cort. En una línia similar, suggereix idees per 

millorar la reglamentació de la Diputació del General —la majoria d’aquestes, 

ho veurem més endavant, apareixen confoses amb les propostes de lleis 

generals del país. Finalment, en matèria de greuges, el balanç és molt magre. 

S’esvaeix l’interès gironí pel que, durant l’hivern, a Lleida, ha semblat el seu 

únic i gens novedós propòsit221: que se li reparessin al municipi les agressions 

patides entre 1552 i 1554 en el curs de les obres de la fortalesa de Roses222. 

                                                 
220. J. CAPDEFERRO, La participació de Girona cit., passim. 
221. L’escassíssima inclinació detectada l’any 1626 de Girona envers la via dels greuges com a 
mitjà per passar pàgina en els contenciosos amb la monarquia ja s’havia palesat el 1585. 
AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum de 1585), fol. 28 —carta de 19.VII.1585, on els síndics 
mostrarien la seva desorientació inicial en no tenir cap tipus de directrius en relació a 
greuges—, fol. 29r —resposta de 25.VII dels jurats, més confosos encara, demanant exemples 
de greuges dels altres membres del braç reial—, fol. 33v —resposta dels síndics de 10.VIII 
denotant l’esterilitat de tal petició—, fol. 64v-65r —finalment, el 3.XI els jurats suggereixen 
alguns greuges.  
222. Mentre les Corts han estat convocades a la capital del Segre, els jurats gironins s’han 
interessat per presentar un cop més aquest greuge històric —AMGI, Liber Curiarum de 1626, 
fol. [16]v, carta de 28.I.1626. La resposta dels síndics, de 3.II.1626 —ibidem, fol. [28]r—, ha 
estat que, sense el procés i les proves acumulades en relació al dossier, la petició de greuge 
no prosperaria. Ibidem, fol. [29]r, el 16.II els jurats han replicat que el procés del greuge de 
Roses hauria d’estar inclós en els processos de Corts passades. Ibidem, fol. [53]r, els síndics, 
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Entrarem en detall en totes i cadascuna d’aquestes qüestions, establint alguns 

ponts comparatius entre Girona i altres localitats catalanes presents a la 

reunió223. Abans d’abordar l’anàlisi, creiem oportú dedicar un pensament als 

homes que, en circumstàncies tan transcendentals, recullen les prioritats del 

seu municipi i les corporacions que hi pul·lulen.  

 

A) L’ordenació dels materials preparatoris de Corts. Si reculem una mica en el 

temps, observem que l'any 1585 a Girona hi hagué un jurista, Miquel Abric224, 

que ostentà el protagonisme en la confecció material dels principals documents 

que la ciutat trametria als seus síndics a la Cort General de Montsó225. En la 

següent convocatòria de l’assemblea, la de Barcelona del 1599, resultà que 

ningú no havia obert camí com Abric catorze anys abans, visiblement perquè 

                                                                                                                                               
el 24.II, han identificat el procés del protonotari com el que hauria de contenir el tal i altres 
greuges; mentre el tal procés no sigui traslladat a Lleida, han demanat que un procurador vagi 
a l’Arxiu Reial a Barcelona i el busqui. Ibidem, fol. [55]r-[56]v, trobem copiada la sentència 
sobre els greuges de Roses donada el 8.V.1600, després de les Corts de 1599, en la qual 
s’hauria reservat a la jurisdicció ordinària la resolució de si Girona estava o no obligada a 
contribuir a la construcció de la fortalesa de Roses, i s’hauria estimat —però no liquidat— el 
greuge sobre la llarga detenció a Castelló d’Empúries dels jurats renitents a la contribució. El 
silenci absolut de la continuació del Liber Curiarum de 1626 en relació a l’afer fa pensar que, 
una vegada recordada la sentència de 1600, els gironins s’adonen que les eventuals gestions 
pendents les haurien de fer amb la Diputació del General, no pas amb la Cort General —O. 
OLEART, Las sentencias de ‘greuges’ cit., p. 273 i s. Sobre el tortuós camí d’aquest greuge en 
les reunions polítiques de 1585 i de 1599 —E. BELENGUER, Un balance de las relaciones 
entre la Corte y el país cit., p. 101, ha destacat l’abundància de greuges d’anteriors Corts 
reiterats el 1599—, remetem a AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum de 1585), fol. 19v —cap. 14è 
de les peticions de privilegis—, o fol. 46r, 53r, 56r i 60r —la lenta recerca del procés sobre el 
dossier de Roses, quan les Corts ja estan prou avançades (comunicacions de 19 i 25.IX i 11 i 
22.X.1585). AMGI, MAM 202 (Liber Curiarum de 1599), fol. 37r —carta dels jurats de 
4.VI.1599—, fol. 46v —carta dels síndics de 11.VI—, fol. 47 —resposta dels jurats de 14.VI—, 
fol. 59v, 61 i 62 —carta dels síndics de 20.VI. 
223. Aquests ponts comparatius contribuiran a desmentir, almenys pel que fa a propostes de 
dret general, la “falta de unidad de criterio” en el si del braç reial a què al·ludeix amb reprovació 
J. L. PALOS, Un sector específico de diputados cit., p. 397.  
224. Vegeu-ne unes referències biogràfiques al capítol III.3.  
225. El 1585 Abric tenia compilades nombroses notes sobre aspectes millorables de la legislació 
general de Catalunya i del règim particular de Girona. Versemblantment havia anat recollint 
aquests apunts d’ací i d’allà des de força temps abans que es tingués notícia de la convocatòria 
de Corts. Quan aquesta es féu oficial, Miquel Abric segurament posà els seus materials a 
disposició de la ciutat i obrí la porta a què s’hi afegissin noves reflexions alienes. Vegeu la gran 
coincidència dels dits apunts (AMGI, MAM 185, esborrany plegat al capdavall del volum) amb el 
llistat de projectes legals que finalment hagueren de defensar Rafel Vivet i Andreu Vilaplana a 
Montsó (AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 1[bis]r-16v, 18.VI.1585?). Una altra 
localitat catalana principal de la qual es coneix amb detall el procediment d'elaboració dels 
documents de Corts de 1585 és Perpinyà. L'advocat Paulo Pla exercí una curosa tasca de 
revisió dels textos de la capital rossellonesa, S. SOLÉ, Juristes a les Corts catalanes cit., p. 
755-758. 
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no s’albiraven Corts a l’horitzó. Per posar-hi remei es sol·licità la col·laboració 

de tots els doctors en dret gironins: Se’ls convidà a aportar les seves 

impressions als jurats i als adjunts competents226. Ignorem els efectes que 

tingué aquesta invitació, la formulació de la qual ens sembla significativa d'una 

certa voluntat integradora dels homes més ben preparats tècnicament de la 

ciutat, en un context de iuscentrisme polític. 

 

L'any 1626 ens consta que diverses veus es fan sentir en l’estadi més creatiu 

de concebre i suggerir projectes normatius a Girona. És el cas de la confraria 

dels apotecaris, o també de l’advocat Benet Anglasell227 —espontàniament? No 

descartem que s’hagi tornat a instar una contribució dels juristes de la ciutat en 

la definició dels objectius municipals per a l’assemblea. En canvi, no sabem 

que se li obri a ningú la porta a participar en la redacció material dels llistats o 

‘memorials’ de propostes legals, de projectes per al redreç del General i de 

suggeriments de privilegis i altres gràcies. Imaginem que això es deu a què els 

advocats aconductats per la ciutat a Girona mateix, Llàtzer Saconomina i 

Francesc Codina, porten prou experiència municipal a l'esquena per afrontar 

sols el treball extraordinari que genera la reunió dels estaments amb el rei228. Si 

eventualment necessiten reforços, els poden trobar en algun jurista integrant en 

la dotzena de Corts —és el cas de Pau Escura, especialment qualificat perquè, 

com hem vist, s'havia desplaçat com a síndic a Lleida amb motiu de la primera 

convocatòria de Corts i allí s'havia empassat processos sencers de mantes 

assemblees del segle XVI. Saconomina, Codina i, en menor mesura, Escura... 

la participació clau d'aquests homes en l'ordenació de les pretensions gironines 

                                                 
226. AMGI, MAM 202, fol. 14v-15r: El 27.VI.1599 els adjunts de Cort “congregari mandarunt 
omnes doctores in iure dicte civitatis quibus affectuose rogaverunt quatenus quilibet eorum 
facerent memoriale de omnibus illis rebus que eis occurrerint per bono esse statu et 
administracione iusticie ac tranquillo statu toerris (sic) presentis principatus Cathalonie et dicta 
memorialia tradant cum brevitate possibili dictis dominis juratis et adiunctis.”  
227. En parlarem en les subseccions IV.8.3.3.B.2) o B.8), i també veurem, anàlogament, per 
exemple a la subsecció IV.8.3.3.B.1), la participació activa de la corporació dels sabaters de Vic 
en la fase de suggeriment de projectes normatius per a Corts a la capital osonenca. 
228. Saconomina ostenta el càrrec des del 1612 ―i l’havia exercit anteriorment entre 1592 i 
1604―; Codina està aconductat per Girona des del 1604. Remetem un pic més al capítol III.3. 
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ve avalada per unes retribucions extraordinàries que se'ls acordaran en 

finalitzar les sessions de Corts229.  

 

No creiem que els referits juristes s'esllomessin massa en la tasca d'enfilar els 

documents que analitzarem a continuació. Certament resulta opinable que 

presentessin barrejats els suggeriments per al redreç del General amb les 

propostes de lleis generals per a Catalunya —cal dir que altres ciutats encara 

mesclarien més coses230. Se'ns pot objectar que la seva confusió no fou fruit 

d'una negligència sinó d'una manca de coneixements —els records de la 

darrera assemblea s'havien esvaït en vint-i-set anys231. L'excusa es pot rebatre 

fàcilment: Saconomina i Codina i qui els servís de reforç haurien pogut 
                                                 
229. Aquestes es materialitzen en vuit lliures per a cadascun dels advocats ordinaris de la ciutat i 
en tres lliures per a Pau Escura. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [131]r, resolució de 
25.V.1626 dels jurats i la dotzena de Corts de Girona. La retribució de tasques homòlogues que 
resol fer el Consell General de Vic i que els consellers seran comissionats de concretar, servant 
la proporcionalitat amb els esforços efectivament realitzats, ens parla d’una participació també 
plural en la concepció dels documents per a les sessions de Corts del 1626 ―AMVI, MAM 15, 
fol. 276r (27.III.1626). Ens ho corrobora el procés descrit en el Consell General de 16.I.1626 
―ibidem, fol. 221v―, on es parla de “persones a qui toca entrevenir en fer les instructions y 
encara los advocats de la present ciutat [h]an ordenades les instructions” ―per tant, es 
distingeix el procés polític de definició de prioritats de la seva formalització tècnica. Creiem que 
la causa d’aquesta participació coral és que una bona tercera part dels punts que Vic vol 
postular a les Corts fan referència al regiment de la ciutat, en el qual estan interessats tots els 
estaments locals. Volem subratllar que la documentació d’arxiu referida palesa que totes les 
propostes minutades es llegeixen i sotmeten a votació a l’òrgan deliberatiu municipal, on 
afloren alguns dissentiments. No ens consta ―potser perquè es considera superflu especificar-
ho?― que a Girona succeeixi el mateix. A les terres de l’Ebre —ACBEB, Provisions de Tortosa, 
vol. 79, fol. 260r-v—, en la represa de les sessions de Corts l’any 1632 —no es conserva 
documentació de les de 1626—, el notari Gaspar Rossés, en el si del Consell General tortosí 
de 12.IV.1632, exigeix que les directrius que s’enviaran als síndics no emanin únicament dels 
procuradors —els edils urbans— i del Consell de la vint-i-quatrena —com hauria estat 
habitual?—, sinó que també siguin ratificades pel plenari municipal. 
230. En les tres onades d’instruccions que els dirigents i els juristes de la ciutat de Vic 
supervisen perquè es trametin als síndics ― AMVI, MAM 15, fol. 222v-233r (16.I.1626) i 237r-v 
(5.II.1626) i 267r-v (24.IV.1626)― s’hi confonen propostes de dret general del Principat, 
capítols del redreç del General i peticions de privilegis i altres gràcies per al municipi. El síndic 
Pere Vicenç Saiz no amaga la feina que li suposa destriar uns i altres materials per adreçar-los 
a les instàncies competents quan l’avenç de les Corts ho requereixi ―AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, 
carta de 4.IV.1626: “Està tot a la mescla y se ha de posar cada cosa a son lloch, ço és les de 
gràcia a·de·part ab la supplicació se ha de donar al senyor rey y les de justícia en altre part per 
tractar en los brassos.” A Cervera, per exemple en un dels darrers llistats de directrius al síndic 
—ACSG, vol. 626 (missatgeria), fol. 29r-34v (14.IV.1626)—, qüestions de dret general i de dret 
particular apareixen igualment mesclades. Pel que fa al cas de Tortosa, en la revisió i ampliació 
de propostes de 13.I.1626 que es fa a partir de 15.IV.1632 —ACBEB, Provisions de Tortosa, 
fol. 271r i s.— també hi ha un méli-mélo de peticions de molt diversa naturalesa, àdhuc 
greuges. Els síndics Pere Joan Miravall i Lluís Torres, ambdós juristes, assumiran de forma 
natural la tasca d’adreçar els diferents materials a les comissions i persones adients, com es 
veu a ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), cartes de 26.V.1632 i s. 
231. Sobre aquest aspecte, vegeu la secció IV.8.2.1.A).  
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consultar les notes de 1599 conservades a la mateixa seu del municipi 

gironí232. Allí s'hi agrupaven clarament en les oportunes categories totes les 

peticions i demandes de la ciutat de l’Onyar233. I, si no es curaren de fer les 

comprovacions els advocats, haurien pogut realitzar-les l'experimentat secretari 

municipal Rafel Albert o qualsevol dels seus ajudants234. La crítica suara feta 

queda parcialment eclipsada per la següent apreciació positiva: A diferència del 

que succeeix en d’altres ocasions i indrets, a Girona els redactors de propostes 

normatives per a les Corts del 1626 tenen cura de complementar la part 

dispositiva de molts capítols amb les oportunes clàusules penals per als 

eventuals contrafactors235.  

 

Una vegada inquirits els responsables materials dels papers més 

transcendentals que Girona portarà a les Corts del 1626, és hora d'entrar a 

veure'n els continguts. En primer lloc analitzarem les propostes del que a 

l'època s'anomenen qüestions de justícia —les que es volen vehicular per via 

legislativa o reglamentària (ja hem anunciat que no n’hi ha cap a través de 

greuge)—; segonament resseguirem les peticions en matèria de gràcia —a les 

quals es donaria resposta mitjançant privilegis, llicències, mercès en general.  

                                                 
232. Presumiblement el Liber Curiarum confegit el 1599 i la resta de papers relatius a Corts que 
es custodiaven a l'arxiu ciutadà eren trets de les seves respectives lleixes i posats a l'abast dels 
dirigents gironins tan bon punt es tenia notícia d'una nova assemblea. Barcelona practicava 
aquesta mesura amb els processos de Corts que custodiava com a presidenta del braç reial, 
AHCB, CdC, X-67, fol. 42r, post scriptum a una carta de 19.II.1626 de Joan Francesc Rossell i 
Jeroni Navel als consellers i la vint-i-quatrena de Corts de la capital: "Los doctors Vinyes i 
Hortolà demanen més llargament alguns papers, vostres magnificències los manen enviar, 
podrien posar dins un baül tots los processos de les Corts que diu tenen trets sobre los taulells 
de la scrivania maiors". Ja hem parlat supra de com la custòdia dels referits processos per part 
de Barcelona acabava comportant-ne un accés privilegiat.  
233. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 26r-33v i fol. 34r-35v. En el llibre homònim de 
les Corts precedents, per contra, no s'aprecia aquest sa exercici de classificació, AMGI, MAM 
186, Liber Curiarum de 1585, fol. 1[bis]r-16v. 
234. Vint-i-cinc lliures és la quantitat que cobrarà Rafel Albert per la confecció del Liber Curiarum 
de 1626 —imaginem que la remuneració inclou la còpia d'altres documents com les 
instruccions i memorials que es lliuren als síndics. Un altre notari, Joan Riurans, també rep cinc 
lliures pels treballs extraordinaris que ha soportat a Girona amb motiu de les Corts. AMGI, Liber 
Curiarum de 1626, fol. [131]r (25.V.1626). 
235. Ho anirem demostrant al llarg de les pàgines següents. Diferentment, cap de les sèries 
d’instruccions que Vic dóna als seus síndics ―principalment el 15.I o el 5.II.1626― demostra 
interès en fixar clàusules penals. Tal interès —o urgència— tampoc s’havia sentit en les 
propostes normatives de Girona de 1599 ―de les quals es declarava la condició de mers 
esborranys, AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 26r-33v cit., segurament per raó de 
la precipitació de la convocatòria de Corts. 
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El lector s'adonarà que atorguem relativament menys relleu a les matèries de 

justícia que no pas a les de gràcia: presentem les primeres més concisament i 

només en transcrivim la formulació original en nota a peu de pàgina en 

comptes d'integrar-la al text. El propòsit d'aquesta sistemàtica no és cap altre 

que il·lustrar la ja apuntada prioritat manifesta que tots els gironins implicats en 

l'assemblea mostren envers el bagatge de privilegis de la seva ciutat, prioritat 

que ens ocuparem de certificar a partir de l’apartat IV.8.4.1.  

 

B) Qüestions a tramitar per via de justícia, fonamentalment propostes de dret 

general i del redreç del General de Catalunya. 

 

B.1) Propostes de l’àmbit econòmic 

Girona desitja que a la Cort General del 1626 es legisli sobre cinc aspectes de 

la realitat econòmica del Principat, tocants als oficis i sectors de la trilogia 

manufacturera clàssica —drap, cuir i ferro. El proteccionisme és el 

denominador comú d’aquestes propostes, plantejades de forma gairebé 

idèntica per la ciutat de Vic236. Vegem-les detingudament: a) Es persegueix la 

prohibició de les importacions de capes de pastor i de “caputxos”; l’únic pretext 

que es declara expressament per justificar aquesta mesura —es deixa caure 

que n’hi ha “d’altres”— és la mala qualitat de les tals peces produïdes fora de 

Catalunya237; versemblantment els mercats del Llenguadoc serien els principals 

afectats en cas de prosperar una llei com aquesta. b) Segonament es voldria 

reduir la quantitat d’anyells sacrificats dins la província. Així creixeria 

simultàniament l’oferta de dues matèries primeres valuoses, la carn i la llana —

                                                 
236. Al lector li indicarem als llocs oportuns aquesta notabilíssima coincidència en la promoció 
d’objectius econòmics proteccionistes sobre unes mateixes matèries. Puntualment 
s’assenyalaran similituds o discrepàncies amb altres municipis catalans.  
237. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [70]v, punt 7è del llistat de matèries de justícia que els 
síndics gironins han de defensar a la Cort General: “Ítem, per quant és molt gran dany lo ús de 
les capas de pastor y caputxos que·s fan de fora regna y entren en lo present principat de 
Cathalunya, així per ser roba dolenta com per altras rahons, que·s prohibesca per constitutió o 
capítol de cort que no puguen entrar en Cathalunya ditas capas de pastor ni caputxos vells ni 
nous de si (i. e. d’ací) al devant sots pena de sinquanta lliuras y de la roba perduda per quiscú y 
per quiscuna vegada que serà trobat o provat ésser-se fet lo contrari.” Vic proposa una norma 
homòloga amb tres diferències a destacar: a) només suggereix part dispositiva, però no sanció 
per als eventuals contrafactors; b) prohibiria no sols l’entrada al país sinó també la compra i 
venda de capes de pastor foranes; c) no menciona els “caputxos” però sí, en canvi, la roba de 
capa de pastor sense forma definitiva ―AMVI, MAM 15, fol. 224r, punt 8è. 
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ens sospitem que la que es vol protegir realment és aquesta segona, o el cuir, 

encara que no se’n faci esment238. Per assolir el seu objectiu, els gironins 

proposen el següent mitjà: penalitzar el preu de venda dels ovins massa 

tendres —concretament taxar el preu de l’anyell un 33% més barat que el del 

moltó, de manera que al ramader li surti a compte retardar el sacrifici del bestiar 

per treure’n major rendiment239. Sens dubte tenen present el fracàs dels 

diferents intents de prohibir absolutament la matança d’anyells al llarg del segle 

XVI240. c) En estreta connexió amb la mesura suara referida, es demana un 

precepte que impedeixi treure llanes no treballades de Catalunya. Només amb 

restriccions com aquesta es podrà salvaguardar la manufactura tèxtil i 

l’economia general de la província i s’evitarà el despoblament del país241. d) 

                                                 
238. E. SERRA, Les Corts catalanes, una bona font d’informació històrica, Barcelona, IEC, 2003, 
p. 28.   
239. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [70]v-[71]r, apartat 8è del llistat de matèries de justícia 
que els síndics gironins han de defensar a la Cort General: “Ítem, per quant se veu per 
experiència lo dany que causa lo matar anyells y anyellas, mayorment venent-se al mateix preu 
que·s ven lo moltó, per·ço que la dita carn de anyells y anyellas no és tant bona ni tant 
saludable com és lo moltó, que·s provehesca per constitutió o capítol de cort que la carn de dits 
anyells y anyellas se haye de vendre la lliura a un ters mancho que la lliura de la carn del moltó, 
sots pena de sinquanta lliuras y de pèrdrer los anyells y anyellas que tindran morts per a 
vèndrer per quiscú y per quiscuna vegada que·s serà trobat o provat ésser-se fet lo contrari, y 
així restarà d’esta manera lo regne més provehit de bestiars y llanas.” Preguem al lector que 
faci atenció a la gravetat de la sanció econòmica prevista per als eventuals contrafactors 
d’aquest text: Es preveu una penalització de cinquanta lliures per als qui vendran carn d’ovins 
massa tendres al mateix preu que la carn dels animals adults; la constitució 1585/24 preveia 
una sanció de només tres lliures per a un supòsit molt més greu, matar ovins joves. Vegeu-ne 
la referència en la nota següent. Vic, en l’apartat vuitè de les seves segones instruccions 
―AMVI, MAM 15, fol. 237v (5.II.1626)― també persegueix que no es sacrifiquin ovins joves; 
ara bé, ho postula amb prohibicions absolutes, no pas amb els miraments i la política 
d’incentius de Girona. El síndic de Cervera, diferentment, observa amb recel la posada en 
pràctica d’aitals directrius, sobretot en veure-hi la força de Barcelona al darrera ―ACSG, vol. 
515 (CR), carta de 16.IV.1626―: “Pensam que los de Barcelona volen se fase una constitusió 
que no·s maten anyells; per ésser cosa danyosa contra nostra grangeria de carneseria, [h]y 
faré contrari ab altres síndichs.”   
240. Vegeu CYADC (1704), I, 9, 20, 1-3 i I, 10, 11, 4. Mitjançant la constitució 1553/27 s’havia 
prohibit de forma taxativa el sacrifici d’ovins que no arribessin a un any d’edat. La constitució 
1564/1 havia mantingut aquesta mesura fins a les Corts successives. La 1585/24 l’havia 
ratificada novament i l’havia reforçada amb unes clàusules sancionadores relativament suaus. 
Finalment, la constitució 1599/29 havia establert un règim completament novedós tot aixecant 
qualsevulla prohibició a les matances d’anyells —aquest gir de cent vuitanta graus s’havia 
justificat amb què les lleis prèvies havien redundat en dany de Catalunya i dels seus habitants, 
havien suscitat inquietuds i havien motivat grans despeses sia als municipis sia als particulars.  
241. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [71]r, apartat 9è del llistat de propostes legals de 
Girona: “Ítem, que las llanas que·s fan en Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya en 
floca no puguen exir de dits Principats (sic: Principat) y Comptats, ans bé se hajen de obrar en 
aquells, de manera que no pugan exir de aquells si no és després de ésser obrades ditas 
llanas, y serà occasió de què molts se sustentaran de obrar ditas llanas y així la terra estarà 
més poblada, sots pena de sinch-centas lliuras y de pèrdrer ditas llanas per quiscú y per 
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Per al ferro es voldria un règim idèntic per les mateixes raons242. e) Similarment 

caldria fer amb el cuir243. Els sabaters pràcticament no poden treballar perquè 

el seu producte de base travessa amb excessiva facilitat les fronteres 

catalanes244. 

 

L’afany proteccionista que reflecteixen totes aquestes propostes de 

constitucions no és en absolut nou a Catalunya —ben al contrari, s’havia posat 

reiteradament de relleu durant el Cinc-cents, principalment en relació a les 

llanes, al ferro i al cuir245. El que és inèdit l’any 1626 és que Girona se’n faci 

ressó a l’hora d’enfilar les matèries que freturen d’una intervenció legislativa246. 

                                                                                                                                               
quiscuna vegada que·s serà trobat o provat ésser-se fet lo contrari”. Vic posa sobre la taula una 
proposta normativa en idèntic sentit ―AMVI, MAM 15, fol. 224r, punt 9è. 
242. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [73]v, apartat 31è dels projectes normatius postulats per 
Girona: “Ítem, que lo ferro que·s farà en Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya no 
pugue exir de dits Principat y Comptats sens obrar, ans bé se haya de obrar aquell en dits 
Principat y Comptats, y serà occasió de què molts se sustèntian de obrar-lo y la terra restarà 
més poblada de gent, ademés de altres profits que·n resultaran, sots pena de sinch-centas 
lliuras y de pèrdrer lo ferro per quiscú y per quiscuna vegada que·s serà trobat o provat ésser-
se fet lo contrari”. Aquesta és l’única proposta gironina del present àmbit que no compta amb 
una equivalent a la documentació de Vic. De la caiguda de les exportacions de ferro obrat al 
primer terç del segle XVII en parla V. VÁZQUEZ DE PRADA, Aportación al estudio de la 
siderurgia catalana (siglos XVI-XVII), dins de “Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol”, vol. I, 
València, Universidad de Valencia, 1975, p. 665-673, esp. p. 667-668 i 671. 
243. Al subcapítol IV.8.6 referirem la sort que coneixeran, l’any 1626, cinc projectes de dret 
general, entre ells un sobre restriccions al tràfic de cuirs similar a aquest gironí.  
244. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [74]r, apartat 34è: “Ítem, per la falta que hi ha de cuyros 
en lo present principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, occasionada de què 
molts los trauhen sens obrar y no·s troban cuyros bons per obrar aquells los sabaters, en 
notable dany de tots los poblats y habitants en dits Principat y Comptats, que per·ço ab 
constitutió o capítol de Cort sia prohibit que no·s puga tràurer cuyro algú que no sia obrat 
primer en dits Principat y Comptats ab fayena (sic: ‘fahena’, i. e. feina) feta.” En aquest aspecte 
la comparació amb Vic aporta molta llum: En un Consell General de 16.I.1626 la confraria dels 
sabaters de la ciutat obté audiència i demana que als síndics de Corts se’ls trameti una 
instrucció —aquest és el circuit institucional adient, vegeu al respecte la subsecció 
IV.8.3.3.C.2)— demanant la prohibició de treure cuiram del Principat. Dues setmanes més tard, 
en un nou Consell de 27.I, els mateixos sabaters vigatans corregeixen la seva petició, en 
treuen qualsevulla menció al cuir i la reenfoquen cap a pells de cordovans, adobades o sense 
tractar. Així sí serà acollida entre les instruccions municipals: “Ítem, dits síndichs procuraran se 
resolgue en dites Corts no·s pugue traure del present principat de Cathalunya pells de 
cordovans adobats ni sense adobar de rodor ni de sumach.” ―AMVI, MAM 15, 7è punt del 
llistat de 6.II.1626, fol. 237v; vegeu també fol. 221v-222r i 236v. Ja que parlem de cuir i de Vic, 
fóra quasi ofensiu no citar la monumental obra de R. GENÍS, El ram de la pell a Vich, Vic, 
Patronat d’Estudis Ausonencs, 1959.  
245. E. SERRA, Les Corts catalanes, una bona font d’informació històrica cit., p. 25-32. Dels 
anyells ja n’hem fet esment.  
246. Entenem que els memorials de signe proteccionista redactats a Catalunya a les primeres 
dècades del segle, particularment crítics amb la invasió comercial francesa, haurien alimentat 
un estat d’opinió generalitzat, també difós —i versemblantment compartit per experiència 
pròpia— a l’àrea gironina: M. A. SANLLEHY i E. SERRA, Comerç transpirinenc a Catalunya 
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Amb motiu de les Corts del 1599 els gironins no s’havien preocupat de 

manufactures, de la falta de valor afegit dels productes catalans, dels efectes 

del redreçament econòmic sobre la demografia, etc.247 L’any 1585 havien 

apuntat tímidament que calia envigorir les constitucions que prohibien matar 

anyells, fent-les extensives a les ovelles prenyades248, i també havien demanat 

que es gravés amb més drets del General la llana aragonesa que travessaria el 

Principat amb destí al nord d’Itàlia249. Tot plegat, quatre engrunes al costat del 

programa de restriccions —contundent en la forma i en el fons, per les 

propostes de sancions elevadíssimes— que es vol impulsar el 1626. Sens 

dubte Girona, antigament la tercera ciutat drapera de Catalunya, afronta amb la 

màxima aprensió el canvi de cicle econòmic —en forma de desindustrialització 

o terciarització250— que ha estat vivint en qüestió de quatre dècades. Les 

incerteses que s’albiren a l’horitzó tenen ben desorientats els habitants de la 

ciutat de l’Onyar. No ens podem estar de denunciar la reacció a la defensiva 

dels seus dirigents, que contrasta amb la d’altres municipis catalans més 

coratjosos o determinats en l’assumpció dels reptes dels paràmetres productius 

i mercantils canviants: En aquest sentit subratllem, per exemple, l’empenta de 

Mataró en impulsar, a les mateixes Corts del 1626, una cobertura jurídica per 

exportar anualment mil bótes de vi que reportarien la liquiditat per garantir el 

                                                                                                                                               
segons la documentació de la Generalitat de Catalunya (s. XVI-XVII), dins de J.-M. MINOVEZ i 
P. POUJADE (eds.), “Circulation des marchandises et réseaux commerciaux dans les Pyrénées 
(XIIIe-XIXe siècle)”, Toulouse, CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, 2005, vol. 2, p. 473-522.  
247. No es troba cap proposta en aquest sentit a AMGI, MAM 202 —Liber Curiarum del 1599—, 
fol. 26r-33v.  
248. AMGI, MAM 186 —Liber Curiarum del 1585—, fol. 5[bis]r-v, apartat 27è del llistat de 
propostes que els síndics gironins havien d’intentar implementar per via de constitució.   
249. Ibidem, fol. 11v, apartat 73è del mateix llistat.   
250. X. TORRES, De senyors del drap a senyors de la terra: draperia i masoveria en la regió de 
Girona als segles XVI i XVII, dins de R. CONGOST i L. TO (cur.), “Homes, masos, història. La 
Catalunya del nord-est (segles XI-XX)”, Barcelona, ILCC de la UdG i Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1999, p. 229-268, esp. p. 238-250. A la pràctica suposa una eficaç traslació a 
l’àmbit gironí de les conclusions d’A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y 
Catalunya (1550-1640), Madrid, Alianza Editorial, 1998, esp. p. 114 i s. i p. 169 i s. En l’àmbit 
textil i del cuir, ja apuntava a una redistribució de rols manufacturers a la ciutat de l’Onyar i al 
seu districte —la primera tendent a especialitzar-se en tasques de major valor afegit, el segon 
en les primeres fases del procés productiu— el contrast d’A. SIMON i TARRÉS i A. ALBERCH, 
L’economia i la població gironina segons el fogatge de l’any 1558, en “Estudi General” 2 (1982), 
p. 33-57, esp. p. 39-40 —a mitjan segle XVI, a Girona eren sastres només dues tretzenes parts 
dels professionals de la roba i menys d’un quaranta per cent dels treballadors de la pell eren 
sabaters— amb J. CLARA, La ciutat de Girona a mitjan segle XVII (a través de la talla del 
1651), ibidem, p. 59-84, esp. p. 67-68 —en noranta anys les proporcions haurien passat a 
quasi un terç i a més de la meitat respectivament. 
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proveïment local de blat251; o, en una línia oposada ―però no menys resolutiva 

i valenta― notem, en idèntica reunió, l’ofensiva de Vic ―un mercat copat 

precisament pels mataronins― per mantenir forçadament un cert planter 

autòcton de vinyes252. De vinyes al sud del Principat semblen anar-ne sobrats, 

o n’estan plantant moltes regues, i consideren que en surt un vi de prou bona 

qualitat; per això, Tortosa —tornem a les polítiques proteccionistes— defensarà 

inflexiblement, tant a les sessions de Corts de 1626 com a les de 1632, la 

prohibició de qualsevulla importació de vi estranger253.  

 

Cloem aquest apartat de propostes proteccionistes amb una reflexió: l’any 1626 

els gironins no es plantegen en cap moment l’assoliment dels seus objectius 

econòmics amb un increment de la fiscalitat sobre l’exportació de primeres 

matèries. Això podria ser degut a una desconfiança en l’eficàcia d’aquesta via 

indirecta d’actuació. Creiem, però, que sobretot obeeix a una desconfiança molt 

més greu: la que s’ha instal·lat a la ciutat envers la Diputació del General. 

Aquesta ja s’havia posat de manifest a l’hora de preparar les Corts del 1585 i 

del 1599 —a la Diputació se li censuraven els acords a què havia arribat amb 

                                                 
251. J. GIMÉNEZ BLASCO, Mataró en la Catalunya del segle XVII (II): La gestió del quotidià, 
Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 2005, p. 152-158, sobre la compensació del dèficit de la 
producció de cereals panificables amb el potenciament de nous mercats on abocar la producció 
vinícola. Sobre l’èxit maresmenc en el camp de la vitivinicultura —i del vidre, en estreta 
connexió— a cavall dels segles XVI i XVII, A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo cit., p. 211 
i s. 
252. AMVI, MAM 15, 45è apartat del llistat de 16.I.1626, fol. 231v-232r: Es proposa la impetració 
d’un privilegi de Felip III (IV) pel qual es forçarien els habitants dels voltants de Vic ―fins a 
mitja llegua de distància― a reservar una porció de llurs terres ―mai més d’un 20%― per 
plantar-hi vinyes. En cas de prosperar la mesura, la producció vigatana es beneficiaria de 
restriccions provisionals a la venda de vi forà. Per bé que difícilment realitzables i menys 
eficients, aitals mesures almenys tenen la virtut de comportar una certa dosi de reacció 
col·lectiva. 
253. Notem a ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 260r-v, que el Consell General de la 
ciutat de l’Ebre celebrat el 12.IV.1632 es reserva la redacció immediata d’una sola instrucció (!) 
als síndics a Corts, la proposta normativa destinada a prohibir la importació de vi, que es 
justifica així: “En lo present Principat y sos Comptats hi ha bastant y bona provisió de vi, y de 
cada dia se van fent vinyes ab gran multitut, y se animaran los provintials en fer vinyes, ademés 
que de Cathalunya ixen infinits ducats per a vi y, havent-n’[h]i bastant y bona provisió, està molt 
bé que los diners no ixquen de Cathalunya, y és molta rahó y justícia beneficiar als provincials 
d’esta manera, y que de ninguna manera puguen los síndichs desistir d’esta pretentió y capítol 
del vi, attès lo gran profit que ha de resultar no solament als amos de les heretats però encara 
als treballadors y jornalers que viuhen solament de son jornal”. A l’entendre del plenari tortosí, 
el plantejament d’aquesta mesura irrenunciable —de la qual es formalitza l’enviament el 
2.V.1632, ibidem, fol. 300v-301r — s’ha d’acompanyar de l’aixecament d’un dissentiment posat 
a les sessions de 1626 sobre el mateix afer.  
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els seus deutors254, les excessives despeses corrents extraordinàries255 i la 

negligència en l’amortització de censals256—; l’any 1626 el recel es manté, per 

bé que amb un to diferent: es malveu l’acumulació de poder que té l’aparell 

central de la Diputació i s’anhela prendre’n una porció mitjançant la disminució 

dels càrrecs que els diputats i els oïdors de comptes poden proveir lliurement 

―es postula la implantació a certs oficis del sistema d’insaculació i d’extracció 

a sort, amb la necessitat que a les bosses que es creïn ad hoc hi concorrin 

individus de tot el territori257.  

 

Passem mitja pàgina i ens interessem per qüestions sumptuàries —no ens 

allunyem massa, per tant, de l’àmbit econòmic. El llistat gironí de propostes 

legislatives del 1626 dedica un sol apartat, tot i que força extens, a la limitació 

del luxe: va orientat als dots —que, a Girona, condicionen l’obligació de la 

família del nuvi envers la núvia—258, als vestits i als complements d’aquests 

darrers259. L’intent de fixar uns criteris d’exteriorització de la condició social de 

                                                 
254. AMGI, MAM 202 —Liber Curiarum del 1599—, fol. 34v, 2a de les propostes per al redreç 
del General que haurien de defensar els síndics gironins a les Corts catalanes.   
255. AMGI, MAM 186 —Liber Curiarum del 1585—, fol. 16r, apartat 100è del llistat de propostes 
que els síndics gironins havien d’intentar implementar per via de justícia —recordem que no s’hi 
fa distinció entre matèries pròpiament legislatives i capítols del redreç del General—: "Ítem, que 
per quant lo dret del General és molt exessiu y ningú se n’alegre sinó alguns particulars, y los 
diners de aquell no servexen per los effectes per los quals <h>era statuhït, sinó per cosas 
vanas (...) que lo ters del que·s reb del dret del General fos de las universitats per a 
repa[ra]cions de cosas públicas y, particularment per a Gerona, per reparatió y deffença del riu 
de Ter, entès emperò que lo dit dret sie disminuït per ésser tant accessiu (i. e. excessiu) com 
és." AMGI, MAM 202 —Liber Curiarum del 1599—, fol. 34v-35r, 3er apartat del llistat de 
mesures per al redreç del General que haurien de proposar els síndics gironins a les Corts.  
256. Ibidem, fol. 35v, apartat 4rt del mateix llistat de mesures per al redreç del General.  
257. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [74]r, 35è i darrer apartat de la llista de suggeriments 
gironins en matèria de justícia. El transcriurem i en desenvoluparem el contingut en la 
subsecció IV.8.3.3.B.5). 
258. En virtut del Tantumdem, que perviu a la diòcesi de Girona; vegeu-lo practicat per Joan 
Pere Fontanella —subcapítol II.2.1— i recollit a la compilació de costums feta per Tomàs 
Mieres a la dècada de 1430, J. M. PONS i GURI, Les col·leccions de costums de Girona, 
Barcelona, Fundació Noguera, 1988, p. 303 (rúbrica 20, cap. 4rt).  
259. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [72]r, 22è apartat en el llistat de propostes que els 
gironins voldrien veure legislades: “Ítem, que [es] provehesca per constitutió o capítol de cort 
que los dots y vestits se hajen de regular conforme lo estament de cada <h>u, y així los nobles 
no puguen donar més de sis mília lliuras de dot y vestir vellut y qualsevol gènero de seda o 
vestit ygual a vellut, los militars y ciutedans tres mil lliuras y vestir setí y qualsevol altre seda 
ygual, y los qui gaudexen de privilegi militar dos mília lliuras y vestir taffetà y no altre seda si no 
és que sie ygual al taffetà, y los demés mil lliures y no puguen vestir seda sinó sols drap, 
xamellots o altre gènero de vestit ygual, y que en assò sien també compresas las donas, y que 
ningú de ells ni d’elles no puguen portar los vestits guarnits de or ni ab puntas ni ojales en los 
vestits ni botons de or ni perles en los vestits, y axí mateix no puguen portar seda sobra seda, y 

IV.8. La participació de Girona a les Corts catalanes de 1626



cadascú no és en absolut privatiu ni de la Girona260 ni de la Catalunya del segle 

XVII261. Més que un reflex de l’estamentalització que es viu a l’època, potser és 

un símptoma de la transgressió d’aquesta per part de classes urbanes amb un 

creixent poder adquisitiu (?)262. Això faria difícil d’entendre que fossin 

precisament ciutadans com els gironins els que promoguessin aquest tipus de 

legislacions restrictives? De cap manera. El que persegueixen és simplement 

frenar la sagnia econòmica que suposa el fet de tenir uns grups embarcats en 

la carrera de l’ostentació que s’endeuten per sobre de les seves possibilitats 

reals i que consumeixen preferentment productes de fabricació forana. La 

proposta de limitació sumptuària que posen sobre la taula els gironins del 1626 

té un cert parentiu amb la dels seus predecessors del 1599263 —l’any 1585 no 

s’havien preocupat per la qüestió. Fonamentalment se’n distancia en quatre 

aspectes: a) no abasta ni les despeses en parament de la llar ni els excessos 

en matèria funerària; b) ha perdut el sentit de relativització territorial —no es 

pensa en què la quantia dels dots o en què la roba autoritzada per vestir-se 

puguin variar en unes i altres zones del Principat—; c) no pretén la fixació de 
                                                                                                                                               
que en cada roba no puga excedir la guarnició lo valor de sinquanta reals, sots pena de cent 
lliures per quiscú y per quiscuna vegada en lo que toca als vestits, y en lo que toca als dots 
sots pena de pèrdrer tot lo demés que serà donat en dot del que està dalt senyalat, que se haje 
de applicar la mitat al fisch y l’altra mitat a l’hospital de la terra <h>a <h>ont se seguirà lo cas.” 
260. També els vigatans, que lamenten que la proposta normativa del 1599 no prosperés 
―n’envien una còpia que tenen arxivada al seu síndic―, volen el 1626 aquesta restricció en 
robes i en joies ―en canvi no diuen res dels dots―: AMVI, MAM 15, fol. 224r, punt 11è de les 
instruccions de 16.I.1626. 
261. E. SERRA, Les Corts catalanes, una bona font d’informació històrica cit., p. 31. E. 
FERNÁNDEZ, Ganar la gracia del pueblo: legislación sobre fiestas y juegos en Castilla, en 
“AHDE” LXXVI (2006), p. 589-604, esp. p. 598-599, a base de combinar fonts de diversa 
naturalesa —pragmàtiques règies, doctrina, ordenances municipals, etc.— conclou que “la 
voracidad fiscal de una economía de guerra exigía radicalizar la política de austeridad en las 
costumbres”.  
262. En les famílies dels tres advocats a qui atribuïm una participació destacada en l’elaboració 
de les propostes normatives de Girona de l’any 1626 notem que els dots als anys precedents 
havien superat les dues mil lliures de mitjana: El 17.X.1606 Llàtzer Saconomina i la seva 
esposa Marianna Bahurt havien compromès a llur filla Magdalena un dot de dues mil cinc-
centes lliures amb motiu del seu matrimoni amb Francesc Prats (AHG, Notaries de Girona, GI-
2/719). Francesc Codina havia assignat dues mil lliures a la seva filla Isabel en els els seus 
capítols matrimonials de 16.XI.1614 amb Pere Prats (ibidem, GI-3/513). La dona de Pau 
Escura, Mariàngela Vives, havia rebut del seu pare jurisconsult, Jaume Vives, un dot de dues 
mil quatre-centes lliures el 5.XII.1616 (ibidem GI-2/762); i a la germana d’aquest Pau Escura, 
Maria, se li havien assignat dues mil lliures de dot el 5.II.1619 per casar-se amb el mercader 
Francesc Moner (ibidem, GI-3/530). Suposant que els tals Saconomina, Codina i Escura 
haguessin estat autors del projecte legal per limitar els dots, podem aventurar que apostaven 
per autolimitar-se? o per blocar una escalada d’ostentació social en la qual ells i els seus 
similars temien ser superats? 
263. J. CAPDEFERRO, La participació de Girona cit., p. 128, notes 130-131.  
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categories per a les diferents mans del municipi sinó que ambiciona una 

reglamentació dels grans estaments del país —potser la incorporació de la 

noblesa al govern gironí264 ha fet minvar la sensació de llunyania entre 

classes?—; d) finalment les quanties màximes estipulades per a dots han 

crescut exponencialment: l’any 1599 es pensava en un total de vuit-centes 

lliures per a les filles dels ciutadans i mil per a les dels cavallers, el 1626 s’ha 

passat a tres mil per a ambdues categories265. 

 

B.2) Millores en l’administració de justícia ordinària 

Onze de les trenta-cinc propostes de nous textos legals que han preparat els 

gironins afecten l’àmbit de l’administració general de justícia266 —excloem 

d’aquesta categoria qüestions relatives a jurisdiccions especials, que tractarem 

en la subsecció següent. Comencem deliberadament presentant un projecte de 

caràcter marcadament localista i d’escassa transcendència garantista267: es 

voldria prohibir mitjançant una constitució o un capítol de cort que en les 

causes criminals ordinàries que es substanciaran a Girona hi puguin seguir 

votant alhora homes que mantinguin un estret parentiu268. Semblantment 

localista és la petició que a Girona s’institueixin dos oficis regis nous, els 

                                                 
264. Vegeu el subcapítol III.1.1. 
265. Significativament, tres mil lliures barceloneses és la quantitat del dot que el protagonista del 
nostre treball fixa lliurement i generosa al model teòric de pactes nupcials —subcapítol II.5.1— 
sobre el qual basa la seva obra: J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis 
matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), “instrumentum capitulorum matrimonialium”. Ibidem, vol. 
II (1622), cl. 5, gl. 1, p. 1, cap. 16-23, l’olotí versa amb amplitud europea de mires sobre les 
controvertides mesures de limitació de dots. Lamenta —cap. 21— que fracassessin a les Corts 
de Catalunya de 1599 i es pregunta, a partir de la pròpia experiència com a pare, si alguns dels 
que les van impedir no se n’ha penedit més tard, en veure’s impotent per col·locar una filla al 
caríssim mercat matrimonial.  
266. A la Cort General de 1599, l'àmbit de la justícia també havia presidit les preocupacions dels 
dirigents gironins, J. CAPDEFERRO, La participació de Girona cit., p. 117, i dels membres dels 
estaments en general, E. BELENGUER, La legislació político-judicial cit., passim.  
267. Atribuïm poc relleu garantista a aquesta proposta perquè, com es veurà en el text transcrit a 
la nota successiva, sembla obeir fonamentalment a raons retributives —a la voluntat de limitar 
els rèdits desmesurats que unes escasses famílies traurien de la resolució de certs plets.  
268. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [73]r-v, apartat 30è del memorial de propostes en 
matèria de justícia de Girona: “Ítem, que en les causes criminals que·s votaran en la present 
ciutat, tant de dita ciutat com de ballia y vegueria de aquella, no pugan votar en aquellas para y 
fill, ni dos germans, ni dos cunyats, ni sogra y gendre junts en una matexa causa, sinó <h>u 
a·ssoles dels dits pare y fill, germans, cunyats, sogra y gendre, y que assò sie prohibit ab 
constitutió o capítol de cort, y, acars que fos fet lo contrari, sie la tal causa axí votada nul·la y de 
ningun effecte y valor, y que dits votants hayen de restituhir lo salari que per dita causa hauran 
rebut.”  

IV.8. La participació de Girona a les Corts catalanes de 1626



d’advocat i de procurador dels pobres269. Aquesta proposta s'elevà per primer 

cop l’any 1585, versemblantment inspirada pel renovat perfil que vint anys 

abans s'havia donat als professionals similars que treballaven a Barcelona270. 

Sospitem que el seu propòsit inicial era clarament interessat —assegurar un 

nou salari respectable i fix271 al cada cop més nodrit contingent de pràctics 

gironins272—, i fou ràpidament acollida pels dirigents municipals amb la intenció 

real d’assegurar una defensa digna a les persones desafavorides de la ciutat 

de l’Onyar273. L’any 1599 es postulà de forma general la necessitat d’instaurar 

advocats i procuradors de pobres en totes les corts ordinàries del país274 —

prevalgué, per tant, l’interès social per sobre d’eventuals beneficis privats. 

Paradoxalment el 1626 es fa una doble marxa enrera, ja que es torna a 

restringir l’àmbit geogràfic de la petició a Girona i es recupera l’estímul de la 

retribució elevada.  

                                                 
269. Ibidem, fol. [71]v, apartat 16è: “Ítem, que ab constitutió o capítol de cort s'el·legesca y 
provehesca un offici en Gerona de advocat y procurador de pobres al qual se li assigne salari 
sobre del General, y que dits advocat y procurador, sens salari ni stipendi algú, haien de 
advocar y procurar a tots los pobres presos de la presó, acudint un die part (i. e. per) altre en 
dita presó per saber lo que se offerirà a·ffer en deffensa de dits presos, y per lo menos se li pot 
donar a dit advocat cent lliuras y al procurador vint-y-sinch lliuras, y que tinga orde lo cullidor 
dels drets de dit General en la estació de Gerona de pagar dits salaris de dit General per 
terces.” 
270. E. SERRA, Constitucions i redreç: Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564) i Corts de 
Montsó (1585), dins d’E. BELENGUER (coord.), “Felipe II y el Mediterráneo”, Madrid, 
SECCFSCQ, 1999, vol. IV, p. 159-189, esp. p. 169, refereix que el context de creixement 
econòmic de la Catalunya de la segona meitat del segle XVI es veu enterbolit per un augment 
de les desigualtats i la pobresa. En aquest marc, a les Corts del 1563-64 es decreten cinc 
constitucions que milloren les reglamentacions de 1520 i 1534 sobre la figura de l'advocat dels 
pobres.   
271. Recordem de la secció IV.8.3.3.A) els materials del jurista Miquel Abric —subratllem la seva 
condició professional— que serviren com a base del memorial d’afers de justícia que Girona 
portaria a les Corts que es celebraven a Montsó el 1585. En l’apartat 9è s’hi preveu un salari 
anual de seixanta lliures per a l’advocat dels pobres de la demarcació gironina. 
272. La preocupació que genera la inflació de juristes a la Girona de la dècada de 1580 queda 
palesa al llistat definitiu de propostes legislatives que els síndics de la ciutat de l’Onyar hauran 
de defensar a Montsó: AMGI, MAM 186 —Liber Curiarum de 1585—, fol. 4[bis]r-v, apartat 22è, 
orientat a què en endavant qui vulgui advocar a la ciutat de Girona hagi de tenir i haver inscrit 
en un registre a la cort reial el seu grau de doctor, sots pena de nul·litat de qualssevol actes 
processals. Només es salvarien de tal mesura els homes que estiguessin advocant a la ciutat 
des de deu anys enrera o més. 
273. Ibidem, fol. 4[bis]v-5[bis]r, apartat 26è del referit llistat definitiu. Detectem un canvi evident 
d’objectius dels gironins respecte la idea inicial del jurista Abric: la retribució prevista per a 
l’advocat dels pobres s’ha reduït substancialment —de seixanta a quinze lliures anuals. 
274. AMGI, MAM 202 —Liber Curiarum de 1599—, fol. 29r, apartat 18è del memorial de 
projectes de constitucions i capítols de cort. Sorprèn d’aquesta proposta la previsió de què els 
salaris d’aquests nous oficials els pogués assumir no sols la Diputació del General directament 
—a través dels seus aparells central o territorial— ans també els arrendataris dels seus drets. 
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L’estretor de mires dels suggeriments suara vistos contrasta amb dues altres 

propostes de caràcter marcadament garantista que, en cas de materialitzar-se, 

comportarien una substancial millora de l’administració de justícia arreu de 

Catalunya. D’una banda es promou que tots els jutges ordinaris, tant reials com 

baronals, hagin de concedir un termini de tres dies als advocats de les parts per 

exposar les seves conclusions abans que es dicti la sentència275. La 

generalització i l’obligatorietat d’aquesta ultimíssima fase d’informació processal 

vindria acompanyada d’una mesura encara més atractiva per als pledejants del 

Principat: la fixació d’unes tarifes úniques sobre tots els actes de fe pública i de 

notificació que es practiquen durant els litigis. Aquesta tarificació, destinada a 

acabar amb “las extortions de salaris”, hauria d’afectar indistintament totes les 

cúries ordinàries, reials i baronals, i caldria que estigués visible per partida 

doble, tant a les seus jurisdiccionals com als edificis municipals —aquesta 

precaució és prou indicativa de la mala acollida que els escrivans i els auxiliars 

judicials dispensarien a la proposta en cas de prosperar276. Volem posar de 

relleu com l’any 1626 els gironins no es limiten a denunciar el cost abusiu de 

tràmits forenses puntuals ni a sol·licitar-ne una certa contenció —havien actuat 

així el 1585 i el 1599277. Ben al contrari, aposten per un modus operandi ben 

precís, i apunten a uns responsables concrets, el regent la Cancelleria de 

Catalunya i els magistrats de la tercera sala de la Reial Audiència. És a ells a 

qui hauria de competir la confecció del llistat dels diversos preus associats a la 

judicatura ordinària. 
                                                 
275. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [70]v, 6è apartat de la llista de suggeriments gironins en 
matèria de justícia: “Ítem, que tots jutges ordinaris y sos subrrogats reals y de barons, ans de 
declarar las sentèntias diffinitivas, hajen de prefigir tres dies a las parts per informar, si volrran, 
per llurs advocats de llurs pretentions, sots pena de nultitat (sic: nul·litat) de las tals sentèncias.”  
276. Ibidem, fol. [70]r-v, apartat 3er: “Ítem, per evitar las extortions de salaris que·s fan en les 
corts dels ordinaris, de reals y de barons, així per los notaris y scrivans com per los núncios de 
dias corts, se provehesca per constitutió o capítol de cort que dins spay de sis mesos aprés de 
la conclusió de las Corts lo regent de Cathalunya ensemps ab los doctors de la tercera sala 
fassen una tatxa de tots los salaris de las scripturas judicials, ports de núncios y altres tocants 
als dits scrivans y núncios, la qual tatxa se haje de servar inviolablement per tota Cathalunya y 
en totas las corts dels ordinaris de barons, y que se hajen de imprimir y tenir en una post en 
cada cort en lloch públich, que tothom [h]o puga vèurer, y en cada una de la casa de la ciutat o 
casa comuna de las ciutats, vilas y llochs, y que dits scrivans y núncios hajen de servar dita 
tatxa sots pena de sinquanta lliures y de privació de son offici per cada vegada contrafara[n].”  
277. Vegeu, per exemple, AMGI, MAM 186 —Liber Curiarum del 1585—, fol. 8v, 9v i 14v, 
apartats 49è, 61è i 87è del llistat de propostes que els síndics gironins havien d’intentar 
implementar per via de justícia a Montsó. AMGI, MAM 202 —Liber Curiarum del 1599—, fol. 
29r, 17è apartat del memorial anàleg per a les Corts de 14 anys més tard.  
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De les dues propostes legislatives suara explicades n’inferim un interès clar 

dels dirigents gironins per reforçar les instàncies judicials pròximes a la 

població. Aquesta població estarà menys temptada de fer elevar les seves 

causes a la congestionada Reial Audiència quantes més garanties tingui de 

què en els tribunals ordinaris hi troba un enjudiciament acurat en el fons i 

moderat pel que fa als costos. L’any 1626, el llistat d’afers per legislar de la 

ciutat de l’Onyar, desoint els consells del jurista Benet Anglasell278, no 

contempla cap proposta directament dirigida a limitar o restringir les evocacions 

de plets a la referida Reial Audiència —potser perquè l’experiència ha 

demostrat la inutilitat d’aitals precaucions279. Insistim, el problema de la 

macrocefàlia de la planta judicial de Catalunya s’intenta esmenar mitjançant la 

potenciació dels atractius de les corts de proximitat. En aquesta línia, es 

persegueix una garantia legal de què les dites corts, a desgrat d’evocacions i 

de lletres inhibitòries, hagin de conèixer plenament de causes relativament 

planeres, que afecten sobretot: a) la satisfacció de deutes garantits —aquelles 

que versen sobre pensions de censals o violaris o sobre deutes amb escriptura 

de terç—; b) la fiscalitat local280 i l’ordre en les confraries —organitzacions 

                                                 
278. A AMGI, I.1.2.17.15 —Administració municipal / Funcionament del Consell municipal / 
Correspondència / Diversa / lligall 15 (correspondència i altres papers, 1300-1699)—, es 
conserva un petit plec amb quatre propostes normatives d’Anglasell —de qui hem parlat al 
capítol IV.4—, sens dubte orientades a les sessions de Corts de 1626-32. Tals propostes, 
presidides per una preocupació obsessiva perquè s’evitin evocacions de causes de poca 
importància dels tribunals ordinaris a la Reial Audiència o a la cort del portantveus del general 
governador, es fonamenten en els efectes merament tàctics, dilatoris i dissuasoris que solen 
motivar les evocacions en qüestió.  
279. Si mirem enrera, trobem casos paradigmàtics de peticions gironines genèriques d’aquest 
tipus a AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum del 1585), fol. 3[bis]v-4[bis]r i 9r-v, apartats 20è i 54è.   
280. Vegeu la diferència de plantejament que Girona havia fet quaranta anys abans, en termes 
potestatius —i no pas preceptius— per a les corts ordinàries, AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum 
del 1585), fol. 6r-v, apartat 36è de propostes normatives gironines: “E més, aprés que los 
doctors del Real Concell, no obstant que en las lletras citatòrias e inhibitòrias digan dummodo 
non sit causa impositionum etc., totavia volen ells conèxer de aquexes causas com de les 
demés, encara que sia contra constitució, e per·ço supplica la dita cort a vostra magestat 
rellevar y resecar dit abús per expedició de les causes y rellevar los poblats de tant grans 
danys, e que, no obstant dita citació y inhibició, lo jutge ordinari puga passar avant la dita causa 
sots (i. e. sense) privació de son offici.” M. TURULL, El gobierno de la ciudad medieval. 
Administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas, Barcelona, CSIC, 2009, p. 
422-430, a través d’un repàs de normativa general aprovada en Corts des de 1470, ens ve a 
demostrar el caràcter il·lusori d’aquesta pretensió de Girona de 1585 —o la de 1626— per 
mantenir propera la jurisdicció sobre causes relacionades amb les seves imposicions. 
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situades, recordem-ho, sota tutela i sota jurisdicció municipal281—; c) processos 

d’execució i/o de liquidació de sentències declaratòries ja dictades282. Tal com 

està formulada, la proposta és simptomàtica que a les terres gironines abunden 

els morosos que defugen les seves responsabilitats econòmiques mitjançant 

una elevació dels plets a la saturada instància judicial suprema del país. També 

reflecteix aquesta situació el projecte legislatiu dirigit a aixecar les restriccions 

constitucionals vigents al sistema de marques. Aquestes marques —

suposadament àgils— són el camí per constrenyir les jurisdiccions d’altri a 

                                                 
281. E. SERRA, Constitucions i Redreç cit., p. 172, apunta el rebuig explícit que es visqué a les 
Corts catalanes celebrades per Felip I (II) en qualitat de rei a què se li atorgués a la Reial 
Audiència qualsevulla jurisdicció en matèria de confraries laborals: "A tota hora la 
reglamentació gremial va ser defensada com a part de la jurisdicció local, especialment de viles 
i ciutats". A AMGI, MAM 186 —Liber Curiarum del 1585—, fol. 10v, apartat 69è del llistat de 
propostes normatives confiat als síndics, veiem com Girona participava plenament d’aquesta 
corrent i defensava a ultrança la jurisdicció municipal en relació a les causes d’imposicions —i a 
les de confraries, si bé de manera sobrevinguda—; la ciutat de l’Onyar postulava un 
mecanisme de restitució automàtica de la Reial Audiència o de l’Audiència vicerègia als 
municipis —gairebé diríem una inhibició inversa—; tal projecte no feia sinó constatar la 
inobservança sistemàtica del capítol de Cort 29/1470 —CYADC (1704), I, 4, 25, 11— i d’altres 
lleis posteriors en el mateix sentit. L. R. CORTEGUERA, Per al bé comú. La política popular a 
Barcelona, 1580-1640, Vic, Eumo Ed., 2005, p. 182 i s., amb les pugnes entre el govern i 
algunes de les confraries del cap i casal com a rerafons, il·lustra perquè la Reial Audiència 
sovint no respectava tals normes: les corporacions professionals aconseguien accedir a l’alta 
justícia règia esgrimint que en les causes s’hi dilucidava l’abast i observança de privilegis 
atorgats o ratificats pel monarca. La proposta gironina de 1626 que veurem en la nota següent, 
havia assumit aquest argument i es conformava amb què els plets de confraries es poguessin 
desplaçar, com a molt lluny, a la cort reial local? No ho veiem gens clar, sobretot quan 
recordem una controvèrsia de color gremial suscitada el 1620, on el municipi s’havia vist 
reconeguda per Pau Escura, l’aleshores jutge ordinari, la competència en conflictes sobre les 
confraries urbanes —se n’aixecaria una acta detallada a AMGI, MAM 223, fol. 132r-133r 
(7.XI.1620), i se’n conservaria un testimoni més incisiu en un copiador de resolucions i 
ordinacions municipals, a AMGI I.1.3.1.2 (Administració municipal / Funcionament del consell 
municipal / Càrrecs municipals / lligall 1 / item 2), fol. 261: “Los senyors jurats són coneixedors 
de les causes de confraries privative, y no lo jutge ordinari”. 
282. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [70]r, 2on apartat de la llista de suggeriments gironins 
en matèria de justícia: “Ítem, que los ordinaris, així reals com de barons, hajen y sien obligats 
fer y passar avant y declarar qualsevols causes de pencions de censals y violaris y de altres 
deutes deguts ab scriptura de ters y de confrarias y imposicions y col·lectas o tallas y de 
sentèntias passades en cosa judicada, encara que sien de qualsevol quantitats, y de deduhir a 
exequutió les sentèntias que promulgaran, sols sien donades per doctor o vot de doctor graduat 
en dret civil o canònich, prestada idònea caució, no obstant qualsevol evocations fetas ab 
qualsevol qualitat o pretextu per qualsevol personas fetas, <h>o sia per lo mateix debitor <h>o 
per altres pretenints tenir interès, y no obstant qualsevol inhibitió, així de la Real Audièntia com 
de altre qualsevol tribunal, sots pena, per al jutge qui no voldrà procehir y exequutar ditas 
causas, de cent lliures barceloneses y de pagar lo deute y despeses a la part qui demanave per 
quiscú y quiscuna vegada.” No gosem aventurar similituds amb el cap. 22è de les instruccions 
de Tortosa de 15.IV.1632, que ratificarà una directriu donada el 13.I.1626 —ACBEB, Provisions 
de Tortosa, vol. 79, fol. 273v: “Que les causes de impositions no·s tracten en Barcelona”—, per 
la incògnita de si s’hi persegueix una defensa de la jurisdicció municipal, com a Girona l’any 
1585, o de la jurisdicció règia inferior, com a Girona —almenys aparentment— el 1626. 
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complir amb llurs obligacions d’executar els instruments crediticis garantits i les 

sentències fermes que no s’han pagat de forma voluntària. Són mesures que 

no es poden declarar entre dues corts reials283, situació a la qual es vol posar 

terme284.   

 

Ens parla igualment d’un context econòmic crític, on sovinteja la insolvència, el 

suggeriment de què es reglamenti minuciosament el règim concursal civil a 

Catalunya. Es denuncien les múltiples disfuncions que succeeixen cada dia 

quan un deutor es veu privat dels seus béns per a la teòrica satisfacció dels 

creditors: els tribunals —entre ells s’explicita el del consistori dels diputats i 

oïdors de comptes— executen els actius sense fer-ne una valoració prèvia, la 

qual cosa dóna lloc a què aquests s’adjudiquin al millor postor per un preu molt 

inferior al real; no està garantit que l’adjudicatari dipositi el preu promès abans 

de prendre possessió del seu nou bé, amb la qual cosa els creditors veuen 

burlades les seves expectatives, etc.285 En el mateix ordre de coses, es 

                                                 
283. Així s’havia disposat expressament mitjançant la constitució 49/1493; CYADC (1704), I, 8, 
5, 5. Cal entendre-les com les marques jurisdiccionals de què parlem al subcapítol IV.12.3. 
284. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [70]r, 1er apartat de la llista de suggeriments gironins en 
matèria de justícia: “Et primo, que per quant las lletras de requesta y exequutòrias y altres 
que·s fan per la cobransa de pencions de censals y violaris y per exequutions de sentèntias y 
de altres deutes deguts ab scriptura de ters ab los quals la exequutió deu ésser prompte 
conforme disposició del dret comú, constitutions y altres drets de Cathalunya, las quals se 
despedexen de una cort a altri, no tenen la prompta exequutió que és just quant són 
despedides de una cort real a altri cort real, per estar segura la dita cort real requerida que 
encara que sia negligent en dita exequutio no·s podrà declarar marcha per estar prohibit per la 
constitutió quinta en orde de títol ‘de marques y panyoraments’, de <h>ont ne resulta[n] 
notabilíssims danys a las isglésias, barons, militars, universitats y altres singulars personas per 
no poder cobrar las ditas pencions y altres deutes. Per·ço, se ha de procurar que ab constitutió 
se provehesca que, així com de cort real a cort de baró sempre que [h]y ha fadiga de dret, 
passat vint dies, la cort real declara marcha contra la cort de baró, y també la cort de baró la 
declara contra la cort real, de la mateixa manera se puga declarar de cort real a cort real, no 
obstant la dita constitutió y altres lo contrari disponents, las quals en quant sie menester sien 
agudes per revocades quant a dit cap.” AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 2[bis]r, 
veiem una proposta normativa gironina—la 8a— similar —de fet, més sintètica— en aquest 
sentit: “[Caldria que] fos provehit que qualsevol official tant real com de baró fos obligat 
exequutar las exequutions emanades de altra cort real o de baró, encara que fossen de jutge 
emphiteoticari.”  
285. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [70]v, punt 4rt del llistat de matèries de justícia que els 
síndics gironins han de defensar a la Cort General: “Ítem, per quant en las exequutions que·s 
fan per orde de la Real Audièntia y de altres tribunals, així de diputats com de altres, se venen 
moltas proprietats a molt mancho preu del que és just perquè no se fa primer estima d’ellas 
com se fa en la cort real de Gerona y en altras parts, ni lo exequutor qui ven aquellas sap lo 
valor de les tals proprietats, de <h>ont se seguexen molts plets, que·s provehesca per 
constitutió o capítol de cort que las ditas vendas no·s pugan fer sens precehir estima, y que 
aprés de haver feta la venda no·s done ni·s puga donar pocessió sens procehir lo íntegro 
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persegueix una regulació de com i quan s’hauran de pagar als magistrats de la 

Reial Audiència les sentències de graduació de creditors286. Finalment, també 

es vol una llei que acabi amb una pràctica nefasta molt estesa: els individus 

que s’oposen en algun aspecte de la solució concursal no assumeixen les 

despeses generades per les seves accions sinó que les imputen als actius en 

fase de liquidació287 —així es redueix encara més la massa de béns a repartir i 

naturalment s’encoratja en gran extrem la formulació de discrepàncies al 

procés de fallida.   

 

Encara dins l’àmbit de la reforma de la justícia, però deixant enrera les 

propostes amb un clar rerafons de crisi econòmica, a les Corts de 1626 els 

síndics gironins hauran de promoure una constitució o capítol de cort tendent a 

assegurar la màxima cautela en les declaracions judicials que tenen per objecte 

l’adjudicació d’una herència. Aquestes no han de poder ser obtingudes 

subreptíciament en detriment d’un possessor de bona fe288. En el camp penal 

                                                                                                                                               
depòsit del preu, lo qual se haje de deposar en la taula de cambi més principal de cada bisbat, 
y que no·s puga fer la crida de convocatió de accreadors sens estar fet primer lo depòsit, ni que 
lo dit preu ni part de aquell no·s puga llevar de dita taula sens que primer sie feta y publicada la 
sentèntia de agraduatió y feta y firmada pòlissa per lo jutge ordinari de la cort <h>ont se farà la 
exequutió, sots pena per als officials qui faran lo contrari y altres que contrafaran al dalt dit de 
dos-centas lliuras per quiscú y per quiscuna vegada y de privació de llurs officis, y serà evitar 
los danys que·s seguexen de cadaldia que ni los preus se deposen ni los creadors són pagats.” 
Al subcapítol IV.8.6 referirem la sort de cinc projectes de dret general a la recta final de les 
Corts de 1626, entre ells un relacionat amb aquest gironí. 
286. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [73]r, apartat 27è: “Ítem, que las causas de agraduació 
de la Real Audièntia, si no està tatxat o no·s paga per la sentència de graduatió, se haja de 
tatxar y pagar al jutge del preu de la cosa venuda, lo qual no puga rèbrer fins sia publicada la 
sentència de agraduació, la qual se haje de fer y publicar dins algun breu termini prefigidor.” 
287. Ibidem, apartat 26è: “Ítem, que·s provehesca per capítol de cort o constitutió que quiscuna 
persona que se opposerà a la distributió dels preus procehits de proprietats venudas per 
exequutió de cort real o de baró o de altre qualsevol tribunal hage de pagar lo gasto que·s farà 
y occuparà dita sa opposició al scrivà de la causa de sos béns propris, y que lo dit scrivà ho 
haja de rèbrer de quiscú de dits opposants y no [h]u pugue rèbrer del preu, ni lo jutge tatxar-la-
[h]y ni fer-li pòlissa, no obstant qualsevol consuetut, encara que sie immemorial, com axí també 
se observa en la Real Audièntia, y aprés los que seran agraduats, si lo jutge també los gradue 
en los gastos, puguen cobrar, aquells que hauran pagats justament, al dit scrivà de la causa de 
agraduació y altre que lo jutge li tatxarà, y assò sots pena de cent lliures per al scrivà qui rebrà 
dits salaris de altra manera y per al jutge qui permetrà que se li donen en altra forma de la dalt 
dita per quiscú y per quiscuna vegada que·s serà fet o vist fer lo contrari.” 
288. Ibidem, fol. [72]v, apartat 24è: “Ítem, que en totas las sentèncias de las adjudications de 
heretats, tant de la Real Audièntia com dels ordinaris, se haje de posar una clàusula que 
aquellas personas en favor de qui·s farà la adjudicatió sien posades en pocessió de las 
proprietats y béns si seran vagants, perquè no·s deduhescan a exequutió contra personas que 
pocehexen ni (i. e. i no) són estades citades, sots decret de nul·litat, y que los ordinaris ni altres 
officials no las puguen deduir a exequució si no venen axí despedides, y que ningú no puga 
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es reclama una observança estricta dels terminis establerts per la constitució 

5/1481289. Aquesta impedia que l’inculpat d’un delicte mereixedor de pena 

corporal pogués romandre empresonat durant més de trenta dies —ampliables 

a trenta-cinc o a cent vint-i-cinc si el crim s’havia comès fora de Catalunya— 

sense un procés instruït, fonamentat i publicat290. També dins l’àmbit penal, 

Girona desitja que es confegeixi una constitució o capítol de cort preceptuant 

que les remissions de delictes siguin perfectament assignables a l’oficial que 

les haurà tramitades. Així s’evitaran problemes d’atribució de responsabilitats 

en els judicis de taula —els processos de fiscalització que qualsevulla autoritat 

ordinària ha de superar en cloure’s el seu mandat291. Rera aquesta proposta hi 

ha inequívocament la voluntat de restringir les gràcies abusives que fan els 

oficials regis per obtenir un sobresou292.   

 

                                                                                                                                               
ésser tret de pocessió que no sie estat primer citat y <h>oït si voldrà deduhir, sots pena de 
privació de offiti per los officials qui contrafaran, y assò per evitar las oppressions que·s fan de 
spoliar als pocessors.” 
289. Ibidem, fol. [71]r, apartat 13è: “Ítem, que la constitutió quinta en orde <del> títol ‘de 
acusacions’ sie servada y que los terminis posats en dita constitutió corregan des del dia de la 
captura sens altre interpel·lació.”. Els gironins ja havien previst sol·licitar l’observança estricta 
d’aquests terminis a les Corts del 1585 —AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum del 1585), fol. 13r, 
apartat 82è del llistat de propostes que s’havien d’intentar implementar per via de justícia; en 
aquesta ocasió denunciaven uns incompliments gravíssims de la constitució de Ferran II: “Per 
experiència se és vist que en la Règia Audiència y en altres corts han tingudas moltas personas 
en las presons per crims comesos en Cathalunya quatre y sinch mesos, y en la Règia 
Audiència un any y dos anys, sens publicar la enquesta a dits presos...”. A les Corts del 1599 la 
ciutat de l’Onyar també tenia l’objectiu d’instar una acceleració dels enjudiciaments criminals i 
de limitar coherentment les detencions provisionals —AMGI, MAM 202 (Liber Curiarum del 
1599), fol. 30r, 27è apartat del memorial anàleg.  
290. CYADC (1704), I, 9, 1, 5.  
291. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [72]v-[73]r, punt 25è del llistat de matèries de justícia 
que els síndics gironins han de defensar a la Cort General: “Ítem, que las remissions que·s 
faran per los officials reals hajen de ser fetas de mà pròpria de aquells si sabran scríurer, y sinó 
de mà de altre persona conaguda de la qual fassa fe lo notari o scrivà, sots decret de nul·litat 
dels tals actes, y assò a effecte que ningun official pugue ésser carregat de remissions que no 
hajen fetas en ningun temps ni ses fermances.”  
292. Les composicions de delictes i remissions de penes indegudes ja estaven a l’ull de mira 
dels dirigents gironins l’any 1585 —AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum del 1585), fol. 6[bis]v, i 
11v, apartats 38è i 72è del memorial de propostes en matèria de justícia. Val a dir que intentar 
perseguir els abusos esmentats sense apujar els magres salaris dels ordinaris que els 
cometien era utòpic —tornarem en breu sobre aquesta qüestió. N. SALES, Un problema 
metodològic: l’oblit de les cúries baronials en estudis sobre justícia i delinqüència, en “Afers” 10 
(1990), p. 363-383, esp. p. 374-375, quantifica remissions penals a partir d’una partida de 
comptes dins la sèrie Cancelleria de l’ACA que cobreix de forma discontínua l’espectre 1586-
1640.  
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En aquest subapartat volem presentar una darrera proposta normativa lloable 

que no tracta pròpiament de l’administració de justícia però hi està molt 

estretament vinculada: l’any 1626, com el 1585293, els gironins postulen un 

augment de la retribució dels jutges de taula —els juristes que s’encarreguen 

de la fiscalització suara referida— fins a les cent lliures. L’increment hauria 

d’anar a càrrec de la Diputació del General —altrament l’assumirien els propis 

oficials controlats294. En cas de convertir-se en constitució o capítol de cort, 

aquest suggeriment incentivaria el rigor en els judicis de taula i, de retruc, un 

millor exercici de la jurisdicció per part dels oficials ordinaris. 

 

Aquí es clou el repàs als projectes normatius de Girona de l’any 1626 per 

millorar l’administració general de justícia de Catalunya. En aquest punt, ens 

abelleix obrir ―i tancar― una portella comparativa lateral: El lector haurà 

apreciat que, a diferència del que s’ha esdevingut quan resseguíem les 

propostes normatives en l’àmbit econòmic, en l’apartat que ens ocupa no hem 

ofert incisos referents a una coincidència d’objectius entre Vic i Girona. Que 

potser la capital osonenca no aspira a veure Felip III (IV) decretant una reforma 

substancial de l’administració general de la justícia del país? A tenor de la 

documentació, sembla que no li preocupa tant com a Girona: No hi dedica més 

que cinc capítols de les seves llargues instruccions i, tot sigui dit, són textos 

                                                 
293. AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum del 1585), fol. 2[bis]v i 12r, apartats 12è i 74è del mateix 
llistat. En el 74è s’havia demanat un increment dels salaris dels jutges de taula i que els oficials 
de la ciutat, les batllies i la vegueria de Girona i la sots-vegueria de Besalú, abans de prendre 
possessió dels seus càrrecs, haguessin d’ingressar la part dels tals salaris que els 
correspondria a la taula de canvis gironina. En el 12è s’havia proposat acabar amb el frau de 
llei que es produïa quan els jutges de taula, a l’hora de dictar sentències, designaven com a 
substituts o subrogats juristes que no tenien prohibit exigir un salari per proveir-les —en cas 
que la subrogació fos motivada, per exemple per malaltia, se’ls hauria d’estendre la tal 
prohibició. Ja que hi som pel tros, ibidem, fol. 19r, la 9a petició gironina per via de privilegi havia 
perseguit que la designació dels jutges de taula no depengués del lloctinent general sinó, com 
a Barcelona, de l’atzar, a través de rodolins, cosa que s’aconseguí de forma condicionada —G. 
JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de Girona i 
Fundació Noguera, 2001, p. 540-541 (29.XI.1585). 
294. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [71]r, punt 14è del memorial de qüestions de justícia 
que els síndics gironins han de defensar a la Cort General: “Ítem, que los salaris de jutges de 
taula, que com disposa la constitutió setena en orde de títol ‘de officis de jutges de taulas’ sie 
tant tènue com en dita constitutió se conté, sie augmentat a què cada <h>u de dits jutges 
tingue de salari cent lliuras, les quals hage de pagar lo General de Cathalunya, rellevant lo que 
ja pagan los officials de Gerona y altres a dits jutges, los quals hajen de continuar de pagar lo 
mateix, y si acars no·s pot obtenir que [h]u pague lo General que·s carrega (i. e. carregui) sobre 
los matexos officials”. 
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que només persegueixen mediatament una millor substanciació dels litigis. Les 

idees que vehiculen conflueixen en un concepte clau: Dignificació. Vic anhela, 

en una línia anàloga a la que hem notat en parlar de Girona, una dignificació 

dels judicis de taula, i també de la justícia ordinària de la seva demarcació ―un 

i altre objectius són en alguna manera redundants, puix el prestigi i el bon 

funcionament de la justícia ordinària creixeran en la mesura que els oficials es 

sàpiguen amenaçats per un control ex post efectiu. Les mesures concernents 

als judicis de taula serien fonamentalment de caràcter salarial i procedimental 

―per garantir la seguretat jurídica dels oficials fiscalitzats295. El prestigi de la 

justícia ordinària de l’àrea de Vic, que podria contribuir a combatre la 

macrocefàlia judicial catalana a la qual al·ludíem unes pàgines enrera, es busca 

a base de tres factors: a) Donar força a la figura del veguer ―per a la qual, 

sigui dit de passada, els ciutadans vigatans es senten promptes a destronar un 

cert monopoli de facto de la noblesa296―; b) equiparar-li econòmicament el 

                                                 
295. AMVI, MAM 15, fol. 224r, punt 10è de les instruccions de 16.I.1626. S’hi postula un 
augment dels salaris dels jutges de taula a càrrec dels oficials fiscalitzats, que aitals salaris no 
siguin satisfets fins que les causes no siguin tancades i que les causes es despedeixin dins 
dels terminis preceptius ―les constitucions al respecte es troben a CYADC (1704), I, 1, 51. 
Igualment s’hi busca sortida a situacions en què un jutge de taula no compleixi amb el seu 
deure o deixi vacant el càrrec per renúncia o defunció. 
296. AMVI, MAM 15, fol. 225r, el 16è punt de les dites instruccions preceptuaria quatre 
condicions per ser veguer a Vic: Ser cavaller, engendrat legítimament, tenir trenta o més anys 
complerts i no tenir encomanada la justícia o el govern de cap baronia de la vegueria. Es fa 
difícil no pensar que estem davant d’una norma contra algú concret. De fet, una part del seu 
contingut es contradiu amb una altra proposta vigatana a les mateixes Corts del 1626, la de 
l’apartat 41è de les mencionades instruccions ―ibidem, fol. 230v―, on es postula que les 
vegueries vacants es proveeixin en el futur en cavallers o en ciutadans honrats o en burgesos 
“de bona [h]azenda y patrimoni”. Aquest apartat 41è neix de la preocupant premissa que el 
bandidatge prolifera a Catalunya, i sobretot a les àrees de muntanya, tant per la poca atenció 
que li presten els ordinaris com pel fet que aquests darrers són persones amb pocs mitjans; 
així, cauen fàcilment en la temptació de composar les penes ―i. e., substituir-les per 
pagaments econòmics―, la qual cosa es resoldria si els veguers fossin pagats per la Diputació 
del General en funció de la qualitat del seu districte ―i si, com hem dit, no necessitessin el 
pagament en qüestió per sobreviure. J. LALINDE, La jurisdicción real inferior en Cataluña 
(‘corts’, veguers, batlles’), Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona-Museo de Historia de la 
Ciudad, 1966, p. 197-198, recull el consell que Tomàs Mieres ja havia donat al segle XV de què 
el veguer sigui elegit entre gent amb abundant patrimoni. Encara vinculat amb l’objectiu de 
reforçar el rol i la dignitat del veguer en la societat catalana hi ha l’interessant punt 42è de les 
propostes normatives de Vic, que demana la institució d’un cursus honorum formal per accedir 
als alts càrrecs jurisdiccionals regis de Catalunya: Per ser lloctinent de mestre racional o batlle 
general o regent la Tresoreria o portantveus del general governador caldria haver exercit un 
mínim de dos triennis com a veguer, “de <h>ont resultarà, per la speransa de dits càrrechs, lo 
bon govern de ditas vegarias y la pau y quietut de aquellas, essent regides y governades per 
personas de qualitat, ben nades y de grans [h]aziendas y patrimonis.” AMVI, MAM 15, fol. 231r. 
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sots-veguer si regeix tot sol el districte297; c) finalment, resoldre disfuncions que 

es presenten a l’hora d’escollir candidats per al càrrec de jutge ordinari298. El 

lector haurà constatat que són propostes sobre càrrecs i que només 

s’interessen de retruc pel seu exercici de potestats jurisdiccionals ―ja li hem 

anticipat que només mediatament persegueixen millorar la substanciació dels 

plets. 

 

Liquidem el present incís osonenc amb una menció a l’esfera de la justícia 

executiva: Vic veu necessaris el reconeixement com a constitució general 

perpètua i la garantia de l’observança, no obstant qualssevol costums en 

contra, de la pragmàtica règia que prohibeix l’execució personal mitjançant 

marques d’homes que no hagin contret una obligació com a principals ni com a 

fiances299. Així, l’any 1626, la capital osonenca, a diferència de Girona, 

propugna una contenció —i no pas una ampliació— dels mecanismes de 

marques. 

 

La relativa escassetat de propostes normatives per redreçar l’administració de 

justícia ordinària que ens ha fornit l’arxiu municipal de Vic de cara a les 

sessions de Corts del 1626 es pot qualificar de conjuntural i, com a tal, poc 

digna de fonamentar conclusions. I és que no només contrasta amb la situació 

de Girona referida precedentment sinó també amb la de moltes altres localitats 

catalanes. Fixem-nos fugaçment en el cas de Cervera. De la paeria de la vila 

segarrenca n’emanen mitja bona dotzena de propostes constitucionals tendents 

a corregir disfuncions en la ventilació dels litigis. Les considerem més que 

                                                 
297. Ibidem, fol. 229r, part final de l’apartat 32è de les instruccions de Vic. L’equiparació 
econòmica es faria en drets i deures: “Que, regint lo sot[s]-veguer la vegaria, tinga lo tal sot-
veguer lo salari de veguer per porrata del temps regirà, y també que concorrega en pagar los 
càrrechs de la vegaria per porrata del temps que regirà.”   
298. Ibidem, fol. 228v, primera part de l’apartat 32è de les instruccions de Vic: Proposta de 
reglamentació per resoldre algunes mancances detectades en un privilegi obtingut el 1599 
sobre la matèria ―es persegueix una iniciativa més activa i autònoma dels edils vigatans en la 
gestió de les bosses d’on s’han d’extreure ternes de doctors en dret de les quals l’aparell 
virregnal tria el jutge ordinari que assessora l’exercici de la jurisdicció dels espais subjectes al 
domini regi de la vegueria. 
299. Ibidem, fol. 223v, punt 6è de les instruccions de 16.I.1626. La pragmàtica que es vol 
consolidar, dictada per Jaume I el 12 de les calendes d’abril del 1269, es troba recollida a 
CYADC (1704), II, 8, 2, 1.  
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remarcables tant per l’amplitud d’àmbits de l’administració de justícia com per 

l’ambició dels reptes que aborden: a) L’excessiva lentitud i el cost econòmic 

dels processos civils que es condueixen davant la Reial Audiència de 

Catalunya són elements a batre. Concretament, els dirigents cerverins desitgen 

racionalitzar els tempi de les fases decisives dels processos, de manera que es 

garanteixi als litigants que els tràmits d’informació dels advocats al relator es 

faran dins uns certs terminis i conjuntament ―és a dir, donant el magistrat la 

possibilitat de confrontar els parers dels juristes de les diferents parts, de forma 

que no li calgui convocar-los per a ulteriors informacions300. b) En l’esmentada 

línia de l’economia processal, Cervera persegueix l’aniquilació d’alguns marges 

d’arbitri judicial en la gestió de les causes en la Reial Audiència a què donaren 

lloc constitucions aprovades per Felip I (II) a les Corts de Montsó del 1585301. 

De fet, els mitjans són el que menys importa si s’assoleix el fi anhelat: un 

abreujament dels circuits a la més alta seu jurisdiccional catalana, siguin quins 

siguin el promotor i contingut precisos de la iniciativa ―inicialment s’hauria 

pensat deixar al síndic les mans completament lliures per identificar-la i/o 

subscriure-la, en coalició amb els seus companys d’estament302. c) En totes les 

                                                 
300. ACSG, vol. 626 (missatgeria), llistat de 14.IV.1626, passat a net, de noves propostes de 
dret general i particular de Cervera, fol. 29v, cap. 6è: “Demanarà, per lo gran y notable dany se 
patex per los habitans en lo regne, que totes informations que les parts en causes civils fan als 
jutges de la Real Audiència y altres jutges no puguen aquelles <h>oir dits reladors o jutges sinó 
en presèntia de la una part y la altra, la qual essent present, ab la contradictió dels uns ab los 
altres, sortirie més clara la veritat, perquè partium assertione et contradictione jura panduntur, y 
dites informations no·s puguen fer sinó alguns dies antes de la pronuntiatió de la sentèntia, en 
pena de privatió del salari al relador <h>o jutge de no poder <h>oir tals informations sinó 
presents totes les parts.” Notem que en les sessions de Corts de 1632 —ACSG, vol. 624, llistat 
de 26.IV.1632, fol. 2r— els dirigents segarrencs reproduiran aquesta directriu, novament com a 
cap. 6è, amb aquest eloqüent aclariment inicial: “Ítem, per lo dany notable patexen los habitans 
en dit regne aserca del que se pague als advocats per les informacions fan als jutges y reladors 
de la Real Audiència y altres tribunals...”. 
301. ACSG, vol. 626 (missatgeria), llistat de 14.IV.1626 cit., fol. 34r-v, cap. 8è: “Proposarà y 
demanarà en dites Corts per via de constitutió com en les Corts de Monsó 1585 fos donada 
forma per la despiditió de les causes se aporten en la Real Audièntia, y se vege en la 
esperiènsia quant fraudat reste lo bon fi a què lo predit se ordenà, per lo arbritre (sic) fonch 
reservat ab moltes de les constitucions del dit orde judiciari als jutges del dit Real Consell, sie 
per·so llevat totalment dit arbritre (sic) y provehit, a pena de privatió de llurs officis, lo qual ipso 
facto incorreguen, sien tinguts, dins lo termini en dites constitucions prefegits, declarar 
diffinitivament en dites causes, absolent o condempnant les parts, per relevallar (sic) aquelles 
dels treballs, gastos patexen, per los quals ariben a total ruyna y perditió.”  
302. Ibidem, fol. 31r, esborrany del llistat de propostes de 14.IV.1626: “Ítem, se ordene a dit 
síndich que·s conferesque y comunique ab los síndichs de altres universitats per a què, entre 
tots, se mire y veye si·s porie trobar una forma per a abreviar les causes de la Règia Audiència, 
les quals allí se fan inmortals, ab notable dany dels llitigans.” 
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seus jurisdiccionals, un dels factors que obstaculitza la ràpida despedició dels 

processos és l’emergència de qüestions secundàries dependents que 

requereixen una provisió interlocutòria autònoma; Cervera, per tal que es deixi 

d’abusar d’aitals qüestions amb fins dilatoris, postula que la seva substanciació 

i resolució, excepte en casos molt concrets com la incompetència del jutge, es 

produeixin de forma conjunta amb la causa principal303. d) Per envigorir la 

justícia reial de les batllies i vegueries i atallar la fuita de plets a la Reial 

Audiència, se li encomana al síndic cerverí de consolidar per via constitucional 

―altrament, si és l’únic en voler-ho, a través d’un privilegi particular― 

l’obligatorietat de què les apel·lacions de sentències dels ordinaris les hagi de 

resoldre el mateix ordinari canviant d’assessor304. e) Cervera, com ja li hem vist 

fer a Girona, també copsa el mal clima econòmic del país i es preocupa per la 

multiplicació d’agents socials incapaços de fer front a obligacions contretes; vol 

rellevar-los d’un agreujament de llur situació vinculat a mecanismes de 

constrenyiment notòriament rigorosos i, pitjor encara, cars. Per això, postula el 

reverdiment i l’ampliació a les causes de reclams de preceptes com la 

constitució 21/1503 i el capítol de Cort 14/1585, que deixen en mans dels 

ordinaris, en detriment d’algutzirs i porters, l’execució de les sentències de la 

Reial Audiència iguals o inferiors a dues-centes lliures305. f) Com hem detectat 

tant amb Girona com amb Vic, la principal vila segarrenca aposta per la recta 

fiscalització dels oficis regis ordinaris en els judicis de taula, i ho fa en la seva 

primera instància ―de la qual demana l’executorietat de les sentències per un 

valor inferior a cent lliures, àdhuc recorregudes― i també en la segona, que, en 

la seva demarcació, es materialitza en un jutge d’apel·lacions ubicat a Lleida306. 

                                                 
303. Ibidem, fol. 29v, cap. 5è del llistat de 14.IV.1626: “Demanarà per via de constitutió que, dels 
altercats que en les causes civils les parts calumniosament mouen per offuscar y turbar la 
justícia, que en tal cars los reladors o jutges proveesquen que en la diffinitiva se n’[h]age rahó, 
exceptats los altercats de spoli de aliments y de incompetènsia de jutge, per evitar a les parts 
de calúmpnies y danys que·s seguexen.” 
304. Ibidem, fol. 29r, cap. 1er del llistat de 14.IV.1626. L’esborrany d’aquesta proposta —ibidem, 
fol. 30r, havia previst el mateix règim per a una primera i una segona apel·lació, i que al final de 
l’itinerari processal, la resolució en què haguessin coincidit dos consellers seria executable, 
sens perjudici d’ulteriors recursos de la part perdedora. 
305. Ibidem, fol. 29r-v, cap. 4rt del llistat de 14.IV.1626 —vegeu-ne l’esborrany al fol. 30v. Els 
preceptes dels quals, segons Cervera, cal assegurar l’observança, després dels oportuns 
retocs i extensions, són a CYADC (1704), I, 7, 19, 8 i 14. 
306. En virtut de la constitució 2/1311, recopilada a CYADC (1704), I, 1, 51, 7. F. SABATÉ, Els 
eixos articuladors del territori medieval català, dins de “Actes del V Congrés Internacional 
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Vist que aquest darrer càrrec porta més de vint anys vacant, es vol que el rei el 

proveeixi i pugui recaure també en juristes de Balaguer, Montblanc o 

Cervera307. La idea poc realista de promoure’n el trasllat de la capital del Segre 

a una altra localitat de la demarcació ―Cervera naturalment s’havia postulat 

candidata— finalment no es planteja308. 

 

Quin balanç ens ofereix la documentació local preparatòria de les sessions de 

Corts de 1626 que acabem de resseguir309? Inequívocament, que és irrefutable 

la visió de què, a la Catalunya moderna, són les veus de la terra les que, a 

partir de llurs respectives experiències, clamen per veure reformada 

l’administració de la justícia general310. Al segon quart del segle XVII, almenys, 

l’aparell de la monarquia, a qui la historiografia majoritària ha atribuït la 

iniciativa en la matèria311, sembla haver-se’n desentès abúlicament312.  

                                                                                                                                               
d’Història Local de Catalunya [de 1999]”, Barcelona, L’Avenç, 2001, p. 36-70, esp. p. 59, 
contextualitza aquest nivell intermig de jurisdicció, que desenvoluparia un model de tractament 
de Catalunya en dues parts, una occidental —amb seu a Lleida— i una altra oriental —amb seu 
a Barcelona. 
307. ACSG, vol. 626 (missatgeria), fol. 29r, cap. 2on del llistat de 14.IV.1626, a vehicular per via 
de constitució o de privilegi. Per als cerverins, la inexcusabilitat d’un coneixedor de les 
apel·lacions sobre judicis de taula rau en què, en la seva demarcació, una mateixa persona 
reuneix els càrrecs de veguer i batlle. L’abast de les vexacions i arbitrarietats que aquesta pot 
cometre si no té el temor a una fiscalització estricta es considera molt preocupant ―semblen 
poder-ho certificar dos individus cognominats Regàs i Guimerà, com ens permeten suposar 
unes terceres instruccions trameses a Joan Fuster i Pere Giscafré el 20.I.1626, ibidem. 
308. Ibidem, fol. 12v, terceres instruccions de 20.I.1626 cit.; fol. 30r, esborrany de la proposta de 
14.IV.1626. 
309. Ens hauria abellit poder-hi informar in extenso sobre les peticions de Tortosa, però la 
manca de la documentació ad hoc de 1626 ens ho impedeix. Les úniques pistes ens les forneix 
l’acta de la reunió de 15.IV.1632 dels edils i la vint-i-quatrena de la ciutat de l’Ebre, on es 
validen o amplien lacònicament les instruccions de Corts dictades el 13.I.1626. Hi aprenem una 
preocupació, similar a d’altres localitats, per establir un règim salarial satisfactori per als 
veguers i sots-veguers i també per als jutges de taula —ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, 
fol. 274r, cap. 29è i 30è. 
310. E. SERRA, Constitucions i Redreç cit., p. 170-171; id. aut., Signori ‘bandolers’ e legislazione 
nella vita parlamentare catalana, dins de F. MANCONI (cur.), “Banditismi mediterranei (secoli 
XVI-XVII)”, Roma, Carocci editore, 2003, p. 147-169, esp. p. 148-149 o 155 —ens permetem de 
reiterar aquesta cita, ja apuntada a l’apartat II.6.4.3, donada la transcendència de la matèria.  
311. Fins i tot estudis tant recents i tant integradors de visions socials polièdriques com L. R. 
CORTEGUERA, Per al bé comú cit., p. 193-194, cauen en el parany d’atorgar a la monarquia, 
en el nostre àmbit històric, la clau de l’anhel de reformes en l’administració de la justícia. 
312. La denúncia més combativa d’aquesta abúlia la pronunciaria Francesc de Tamarit en el ple 
del braç militar pocs dies després de l’inici de les sessions de Corts, en un text que conservem 
copiat íntegre a AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 69r (6.IV.1626). En sintetitzem el 
contingut i, acte seguit, el transcrivim: Tamarit carrega contra el discurs victimista dels oficials 
regis que pretexten que múltiples normes generals de Catalunya, que no identifiquen, 
constituirien un obstacle a la recta administració de la justícia; promou que se’ls insti 
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B.3) Acotament de les jurisdiccions privilegiades 

Quatre de les peticions en matèria de justícia que els gironins volen elevar a la 

Cort General de 1626 afecten directament dues jurisdiccions privilegiades, la 

castrense i la inquisitorial. Aquestes propostes busquen una delimitació precisa 

i, a ser possible, un estrenyiment de les jurisdiccions especials en qüestió. 

D’una banda, pel que fa a l’àmbit militar, es persegueix que deixin de pul·lular 

per l’àrea gironina —Tortosa ho demanarà el 1632 per al sud de Catalunya313— 

persones que desobeeixen el dret territorial i les ordres de les autoritats 

ordinàries tot escudant-se en llur condició de soldats. A les Corts del 1599, 

Girona ja havia sol·licitat314 —i s’havia obtingut de iure315— un control estricte 

de les pòlisses de soldat: és a dir, que aquestes no poguessin ser lliurades a 

homes que no es consagraven efectivament a matèries de defensa i residien 
                                                                                                                                               
formalment a adoptar una actitud constructiva, a assenyalar els preceptes que freturen de 
modificacions i a suggerir-ne de nous ―i oportuns― als estaments de la província. “[Tamarit] 
diu que moltes vegades los ministres de sa magestat se són quexats de no poder fer iustícia y 
tenir lo present Principat ab pau y sens lladres, dient que las constitutions de Cathalunya los ho 
impedexen; y com no sie just que en ningun temps se pugue dir que dites constitutions són 
impediment per a fer iustícia, dit Francesc de Tamarit, feta primer la nominació de offitials, 
dissent a tots actes y tractaments de la present Cort fins sie feta una solemne embaxada a sa 
magestat en scrits per part dels tres brassos, supplicant sie del real servey de sa magestat 
manar a dits ministres donen en scrits a dits brassos les constitutions són impediment de poder 
fer y administrar iustícia, designant en què y perquè, y axí mateix se supplique a sa magestat 
mane als doctors de la Real Audiència del present Principat donen en scrits a dits brassos los 
apuntaments de las cosas los apareixerà convenir statuhir y ordenar en les presents Corts per 
la bona directió de la iustícia, axí de causes civils com criminals, per a què, enteses totes les 
demunt dites coses, la present Cort pugue pèndrer la resolució que convé més per al servey de 
Déu nostre Senyor, de sa magestat y del benefici públic, y que lo present dissentiment sie 
reportat per lo promovedor del present bras als brassos eclesiàstic y real."  
313. Vegeu a ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 276[bis], un projecte pretesament 
novedós formulat el 17.IV.1632, visiblement per ser tramitat per la via de gràcia: “Que, per 
quant hi ha moltes persones que·s fan nomenar soldats de la Torre de Sant Joan dels Alfachs y 
Capitania General només que per a eximir-se de la jurisdictió ordinària y per a poder viure ab 
més llibertat, que per·ço se supplique a sa magestat que ningun soldat de la dita Torre o 
Capitania goze del privilegi del for sinó que en cas que actualment estiga servint en dita Torre 
de Sant Joan y que, en aquest cas, per los fets així civils com criminals puguen ésser 
convenguts devant lo batle de dita ciutat o son llochtinent, encarregant a dits síndichs donen 
queixa de la poca guarda que [h]y ha en la Torre de Sant Joan dels Alfachs, y que lo dany ve 
per no pagar als soldats, y que per·ço procuren que les pagues dels soldats y officials de la 
torre se cituen sobre la Generalitat o donatiu fahedor a sa magestat o en altra forma.” Volem 
subratllar la murrieria dels tortosins de demanar simultàniament: a) que prestar efectivament un 
servei militar sigui condició sine qua non per gaudir d’una jurisdicció especial; b) que les causes 
on hi haurà soldats implicats puguin ser substanciades en una cúria ordinària d’àmbit local. 
Aquesta hàbil combinació, sumada a la detecció d’altres disfuncions en matèria de defensa i a 
l’articulació d’un programa global per solventar-les, diu molt dels dirigents de la ciutat de l’Ebre 
dels anys 1630.  
314. AMGI, MAM 202 —Liber Curiarum del 1599—, fol. 29v-30r, 24è apartat del llistat de 
propostes constitucionals que els síndics gironins haurien de defensar a les Corts. 
315. Vegeu el capítol de cort 47/1599 a CYADC (1704), I, 1, 58, 17. 
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dins les fortaleses del país. Vint-i-set anys més tard, a la ciutat de l’Onyar regna 

la convicció que el problema persisteix o s’ha agreujat316 —fins i tot ho admeten 

homes fidelíssims a la monarquia317. Tot apunta a què els principals abusos 

dels soldats farsants —amb drets però sense deures— estan relacionats amb 

el joc. Deambulen per la terra, hissen banderes allà on els abelleix i, emparats 

pel seu fur privilegiat, practiquen i fomenten partides de qualsevol cosa318. Més 

d’un provincial ha conegut la ruïna per culpa d’aquests trilers, i els oficials 

ordinaris no els poden posar la mà a sobre319. 

 

                                                 
316. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [71]v, punt 18è del memorial de qüestions de justícia 
que els síndics gironins han de defensar a la Cort General: “Ítem, per quant se ha fet y fa 
grandíssim abús de què se assenten molts per soldats en las fortalesas de Rosas, Mongó y 
altres parts del present principat de Cathalunya y no fan ninguna servitut ni residexen en las 
fortalesas, sinó que estan per las ciutats, vilas y llochs sens fer ninguna servitut, que se 
statuescha que ningú gose (i. e. gaudeixi) de privilegi ni for de soldat sinó és aquells que 
actualment estaran servint, y que se ajuste en lo capítol de cort coranta-set de las Corts de 
l’any 1599 que los qui no seran escrits sens fer dita residèntia no sien tinguts ni reputats per 
soldats ni tingan exemptió alguna.” Al subcapítol IV.8.6 referirem la sort que coneixeran cinc 
projectes de dret general al final de les Corts de 1626, entre ells un que coincideix amb aquest 
gironí. 
317. ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de 30.VI.1632 de Jeroni 
d’Argensola i de Blanes als edils tortosins: “En lo que toca la residència que diuen [h]an de fer 
[els soldats] en ses cases en los Alfachs, és forsós sia en e[i]xa ciutat, per estar situat lo port en 
un desert, ni lo capítol de 47 (i. e. 47/1599) està en observansa en ninguns presidis [es]sent en 
poblasions molt grans, y menos tindrà lloch en los Alfachs”. 
318. Vegeu una denúncia al respecte, amb un trinquet dit “dels cavalls” com a escenari de joc 
il·legal, a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 2.IX.1624 al bisbe de Barcelona, 
aleshores virrei. Després de les sessions fallides de Corts de 1626 trobarem una nova 
denúncia ibidem, carta de 8.III.1627 al bisbe de Solsona, també en tant que lloctinent general i 
capità general de Catalunya, amb un trinquet anomenat “del pago” com a saló de jocs. A tall 
comparatiu, A. GARCIA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres. Economia i vida quotidiana 
(1652-1714), Vic, Eumo Ed., 2004, p. 125-126, ens il·lumina sobre l’acceptació regulada del joc 
en l’àmbit militar i les seves lucratives repercussions a la Barcelona del XVII.  
319. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [73]v-[74]r, punt 33è del memorial de qüestions de 
justícia que els síndics gironins han de defensar a la Cort General: “Ítem, per lo gran dany que 
causa lo joch que tenen los soldats tenint banderas arborades en los llochs ahont no [h]y ha 
presidis, y se veu que sens haver-[h]i soldats, sols ab lo nom de soldats, tenen arborades 
banderas sols per a tenir dits jochs de ordinari, ahont se destruhen molts pobres menesterals y 
altres habitants en dits Principat y Comptats, serà molt convenient que ab constitutió o capítol 
de cort se prohibesca als dits soldats tenir jochs públichs, sinó sols en las terras ahont ells 
estaran ab presidis, y, fora de ditas terras, que no·s permetia que altres persones puguen jugar 
en llur companya, y los qui jugaran hajen de ésser punits y castigats per llurs ordinaris, no 
obstant qualsevols lletras y provisions reals que contra de assò se obtinguessen, las quals 
lletras y provisions no sian obligats dits ordinaris de servar-las, com se veyan que aquellas se 
obtenen contra la mente y intenció de sa magestat y dany de la cosa pública.” Sobre el joc a les 
edats mitjana i moderna en una perspectiva històrico-jurídica comparada, E. FERNÁNDEZ, 
Ganar la gracia del pueblo cit. o, encara en un àmbit temporal més vast, si bé atenint-se 
únicament a normativa general M. PINO, Regulación penal de los juegos de suerte, envite o 
azar en su evolución histórica, en “Rudimentos legales” 5 (2003), p. 128-211. 
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Per altra part, els mateixos ordinaris topen amb un altre escull de molta més 

envergadura a l’hora d’imposar el seu ordre a la Catalunya moderna: l’abús 

dels amplíssims furs privilegiats dels oficials —estipendiaris o no—, familiars i 

demés col·laboradors, amb les respectives parenteles, de la Santa Inquisició320. 

L’any 1626 s’aprecia una desorientació total dels dirigents municipals gironins a 

l’hora d’identificar la millor forma per mitigar aquest problema. Per justificar 

aquesta imatge de desorientació hem d’incorporar una breu síntesi històrica al 

nostre discurs. 

 

És ben sabut que la Inquisició moderna, des que havia estat reimplantada sota 

els auspicis dels Reis Catòlics, posà reiteradament sobre la taula diversos 

dubtes sobre el seu abast jurisdiccional ratione materiae i ratione personae. A 

Catalunya se li intentaren delimitar les competències en el marc de les Corts de 

1512 i 1520. El Sant Ofici, però, sia per la seva pròpia vis expansiva sia per 

concessions rebudes dels Àustries, sobreeixí ràpidament del quadre d’actuació 

que se li havia pautat. Després de gairebé mig segle amb tensions 

episòdiques321, l’any 1568 el cardenal Diego de Espinosa —aleshores 

inquisidor general— i la Diputació del General feren un segon assaig de 

regulació en forma de concòrdia322. Aquesta ni era satisfactòria per a la 

                                                 
320. Els propis inquisidors de Catalunya són conscients que al Principat hom s’embarca a fer de 
comissari o de familiar de la Inquisició fonamentalment per sostreure’s a la jurisdicció ordinària 
eclesiàstica i dels senyors de vassalls, R. GARCÍA CÁRCEL, Felipe II y Cataluña, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1997, p. 92-94, n’aporta tres textos de 1599, 1613 i 1626 com a 
testimoni. M. L. RETUERTA i C. SOLANS, Un grup social de privilegiats: els familiars de la 
Inquisició al Baix Llobregat al segle XVI, en “Pedralbes” 23 (2003), p. 133-154, han estudiat la 
consolidació d’una xarxa mesocràtica i endogàmica de familiars i parenteles al sud de 
Barcelona, una àrea en creixement al segle XVI. A llur entendre —p. 138—, la figura del 
familiar, més que en les viles i ciutats reials, germinava en terres baronials, on era més 
avantatjós sostreure’s a la jurisdicció ordinària. J. M. PUIG SALELLAS, De remences a 
rendistes: els Salellas (1322-1935), Barcelona, Fundació Noguera, 1996, p. 188, reté com a 
factor més avantatjós per al Joan Fàbrega que l’any 1639 esdevé familiar del Sant Ofici en la 
ruralia de la falda de les Gavarres —a Monells— l’autorització per portar armes en un context 
molt delicat per al país.  
321. Aquestes pugen de to als anys 1560-62 i a partir del 1567; R. GARCÍA CÁRCEL, Felipe II y 
Cataluña cit., p. 78 i s., ha assenyalat la complexitat de factors financers, jurisdiccionals i 
ideològics que alimenten les controvèrsies cada vegada més greus entre Diputació i Inquisició 
—cadascuna d’elles recolzada per altres institucions— a Catalunya; es succeeixen les 
detencions, les excomunions, etc.  
322. Aquesta seguia parcialment les directrius d’una concòrdia signada l’any 1553 entre la 
Inquisició i Castella. Des d’aleshores el Consejo Supremo de Aragón i el Consejo de la 
Suprema negociaven adaptar i traslladar l’instrument en qüestió als espais polítics de la Corona 
d’Aragó. Per a una visió global comparada de l’estatut dels agents laics de la Inquisició als 
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Inquisició —que s’havia acomodat perfectament a l’absència d’un marc 

competencial rígid— ni fou subscrita per la mateixa Diputació323. Les Corts 

catalanes del 1585 debateren a bastament sobre les facultats de la Inquisició, 

però això no es traduí en una reglamentació prolixa d’aquestes —sí dels 

familiars, que veieren sacrificades parts molt atractives de llur posició324. 

Caldria esperar l’any 1599 per trobar el darrer gran intent del segle per delimitar 

el poder inquisitorial i la seva generosa i creixent jurisdicció325. En aquesta 

ocasió els estaments catalans obtingueren valuosos compromisos de Felip II 

(III) en relació al Sant Ofici326. Aitals compromisos a la pràctica no es 

materialitzaren perquè el monarca no tingué interès en buscar-los el suport i la 

                                                                                                                                               
diferents espais polítics de la monarquia Hispànica, G. CERRILLO, Estatuto jurídico de los 
familiares de la Inquisición española, en “Manuscrits” 17 (1999), p. 141-158.  
323. R. GARCÍA CÁRCEL, Felipe II y Cataluña cit., p. 98-100. D. MORENO, Redes clientelares 
e Inquisición en la Barcelona de Felipe II, dins d’E. BELENGUER (coord.), “Felipe II y el 
Mediterráneo” cit., vol. IV, p. 47-48. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polític a 
Catalunya, 1563-1599 —tesi doctoral llegida a la UPF l’any 2001—, p. 273.   
324. M. L. RETUERTA i C. SOLANS, Un grup social de privilegiats cit., p. 136 i 145. El 1585 la 
Inquisició no va veure fixat més severament el seu nombre de familiars, com s’havia establert 
en va en Corts prèvies, però sí es va veure carregada amb l’obligació d’informar sobre qui eren 
i com vivien els familiars, els quals foren exclosos de concórrer a més oficis públics regis i 
municipals que antany. A. LLAMAS, Els familiars: tres segles de problemes, en “XI Sessió 
d’Estudis Mataronins” (1995), p. 21-25, i Miquel Joan Oller, familiar de la Inquisició a Canet al 
1633?, en “XXI Sessió d’Estudis Mataronins” (2005), p. 203-208, constata com aquesta 
restricció a la pràctica hauria allunyat els estrats socials notables del Maresme de les 
familiaritats inquisitorials.  
325. Recordem que a la Catalunya de finals del segle XVI cada reunió de Corts fornia una ocasió 
perquè la Inquisició i les mesures règies que s’hi relacionaven fossin objecte no sols de 
projectes de regulació ans també de sonores denúncies per la via de greuges. Vegeu-ne unes 
pinzellades a E. BELENGUER, Un balance de las relaciones entre la Corte y el país cit., p. 120 
i 125. 
326. Es tractava d’un programa global de divuit preceptes: a) tres constitucions, 49, 50 i 51/1599 
—CYADC (1704), I, 1, 7, 1-3— ; la n. 49 restringia fortament el ventall de persones que podrien 
gaudir del fur privilegiat de la Inquisició; la n. 50 atorgava als jutges regis i als barons la potestat 
d’entrar dins les cases dels familiars i oficials de la Inquisició per treure’n delinqüents; aquestes 
actuacions es podrien executar sense el concurs dels efectius del Sant Ofici; en virtut de la 
constitució n. 51 tampoc caldria recórrer a la força de la Inquisició per als procediments de 
constrenyiment que els oficials ordinaris, tant reials com baronals, instarien contra qualsevol 
comissari o familiar del Sant Ofici que no hagués complert amb obligacions fiscals o no hagués 
satisfet sancions pecuniàries, sovint d’abast municipal. b) quinze capítols de Cort, 22-36/1599 
—CYADC (1704), I, 1, 7, 4-18. R. GARCÍA CÁRCEL, Felipe II y Cataluña cit., p. 101-102, indica 
que el programa dels membres dels estaments catalans passava per repristinar i actualitzar 
aquests capítols de Cort, aprovats l’any 1512; el vicecanceller els oferí, alternativament —
sense èxit—, deu capítols ben diferents, que implicaven l’aprovació de la concòrdia de 1568 
amb diversos retocs. 
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ratificació ni de la pròpia institució afectada ni del Papat327 —i els diputats de 

Catalunya no compensaren pel seu compte, a Roma, aquesta passivitat328.  

 

Fet aquest incís, ens ressituem al 1626 i contemplem com Girona vacil·la entre 

dues opcions ben diverses —per bé que no obertament contradictòries—: la 

primera passa per reforçar la línia del 1568 i adherir-se als homes —

principalment del braç militar— que promouen la subscripció per part de la Cort 

de la concòrdia del cardenal Espinosa329. Altrament —però mai simultàniament, 

encara que els gironins no ho puntualitzin— s’exigeix una petita ampliació i el 

compliment del programa de l’any 1599 avortat per la inacció de la 

monarquia330. En tot cas, la ciutat de l’Onyar advoca per fer de Felip III (IV) el 

defensor més aferrissat de les constitucions i capítols de cort que son pare no 

acabà de posar en solfa. Es tracta de condicionar-li el pagament del donatiu —

totalment o en part— a què el Papa hagi ratificat els compromisos sobre el Sant 

Ofici adoptats entre la corona i els catalans a les acaballes del segle XVI, o els 

nous que es puguin estar a punt de segellar331. 

                                                 
327. Juristes qualificats de la Diputació qüestionarien que la ratificació papal fos un requisit sine 
qua non per als preceptes suara referits i postularien que el rei els aprovés de nou amb plena 
potestat —apartat 4rt d’un paquet de propostes normatives de 1617, BICAB, Sala 
d’Al·legacions, caixa B/199-1, fol. 121r-197v, esp. p. 142v. Naïfs, se’ls escaparia fins a quin 
punt la corona de fet era la primera interessada en el fracàs de les línies de restricció de la 
Inquisició esbossades el 1599 —J. CONTRERAS, El Santo Oficio en el Principado: 1568-1640. 
Papel político y análisis social, dins de “[Actes del] Primer Congrés d’Història Moderna de 
Catalunya”, vol. II, Barcelona, Edicions de la UB, 1984, p. 111-124, esp. p. 114-115.  
328. E. BELENGUER, Pròleg: la Generalitat en la cruïlla dels conflictes jurisdiccionals (1578-
1611), dins de “Dietaris de la Generalitat de Catalunya”, vol. III, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 1996, p. IX-XLVI, esp. p. XXXIX.  
329. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [70]v, punt 5è del memorial de qüestions de justícia que 
Girona porta a la Cort General: “Ítem, que se aiude al bras militar y als altres que demanaran 
que sie observada la sentèntia féu lo senyor cardenal Spinosa en lo any 1568 en rahó de la 
jurisdictió que poden tenir los officials reals y altres ordinaris contra familiars del Sant Offici y 
llurs béns.” 
330. Ibidem, fol. [71]r, apartat 10è: “Ítem, que las constitutions 49, 50 y 51 de las Corts de l’any 
de 1599 se confirmen, no sols per la Cort, però encara per lo Summo Pontifici, y sa magestat 
intercedesca per a què·s confirmen, donant cartas per dit effecte, y que ditas constitutions 
tingan lloch de què·s puga fer exequutió contra qualsevols altres personas exemps sens 
intervenció ni acistèntia dels superiors de dits exemps, y que haje lloch en los mostasaphs, 
clavaris y altres officials de las ciutats, vilas y llochs, que puguen conèixer y exequutar tots 
bants, penas, fraus y imposicions y altres qualsevols drets.” S’intenta estendre als oficials 
municipals la cobertura que la constitució 51/1599 havia donat als oficials ordinaris, reials i de 
baró. 
331. Ibidem, fol. [67]r, 15è capítol de les instruccions generals als síndics (27.III.1626): “Ítem, no 
concentiran, ans bé expressament dissentiran, a la lliuràntia del donatiu que las Corts offeriran 
a sa magestat, a effecte que aquell estiga detingut fins a tant que per Sa Sanctedat sien 
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Creiem que la indefinició de Girona entre les dues vies apuntades obeeix a un 

únic factor: el seu interès es centra fonamentalment en resoldre certes 

disfuncions que els beneficiaris del fur privilegiat de la Inquisició provoquen a la 

vida municipal. Concretament Girona vol que els tals beneficiaris siguin 

degudament restringits i identificats, que respectin tothora la jurisdicció 

ordinària dels oficials d’àmbit local —el mostassà, el clavari o altres—, que 

compleixin sens falta els seus deures fiscals d’abast urbà —el pagament 

d’imposicions—332, que satisfacin les quotes i demés deures envers llurs 

confraries, etc. Si aquests objectius s’assoleixen, poc importa el camí general 

que es segueixi al Principat per reglamentar la coexistència de les jurisdiccions 

ordinària i inquisitorial. Aquesta és, almenys, la impressió que transmet el llistat 

de propostes en matèria de justícia que els síndics gironins hauran de postular 

a les Corts catalanes de 1626.  

 

Despedim aquest subapartat fent una llambregada sobre la jurisdicció 

eclesiàstica. Els dirigents de Girona no persegueixen ni acotar-la ni empetitir-la 

l’any 1626, simplement volen millorar certs serrells de la seva coordinació amb 

les institucions i els oficials seculars. Concretament postulen la fixació d’uns 

terminis raonables perquè els laics puguin reaccionar davant de monitoris 

                                                                                                                                               
confirmades aquelles constitutions que tenen necessitat de confirmatió de Sa Sanctedat, així 
las fetas per altres Corts com les que·s feran per la present Cort”. Des de les Corts aviat 
arribaran notícies positives al respecte, ibidem, fol. [92]v, carta de 16.IV.1626 dels síndics Vives 
i Clapés: “Fins vuy no se han proposadas més constitutions en los brassos de las de la 
Observansa, de la qual enviarem còpia, la de padrenyals de tres pams y penas dels curts, la 
dels mandatos, la dels lladres y factós, las dels familiars del Sant Offici, de las quals sols resta 
[h]abil·litada per los tres estaments fins vuy la dels familiàs, y penso estarà bé, y·s fa retinció de 
la tercera part del donatiu fins <h>a tant sia decratada per sa sanctedat <h>o altre persona 
legíttima.” 
332. La ciutat de Vic també aposta per aquest objectiu: AMVI, MAM 15, fol. 229v-230r, capítol 
36è de les instruccions de 16.I.1626: “Ítem, que los familiars del Sant Offici, per cosas degudas 
per rahó de impositions de dita ciutat de Vich, tingan obligatió de subir judici y comparèxer 
devant los jutges de impositions que té dita ciutat, conforme reals privilegis per conservatió del 
patrimoni de dita ciutat y bé públich d’ella, y que, condemnats, si recusaran pagar, pugan ser 
exequutats per dits jutges de impositions y clavari de la matexa manera que los altres 
ciutadans”. La preocupació bàsica de Cervera rau igualment en què “[els] familiars, confiats de 
ses familiaritures, se scusen de pagar bans, inpossicions, talls y altres drets, y ab dificultat se 
pot trobar justícia contra ells”; addicionalment, la paeria segarrenca vol limitar la jurisdicció 
expansiva de la Inquisició sobre persones que són sostretes abusivament als tribunals regis, 
per exemple per haver tingut alguna “rixa, o leve o grave, tingut ab familiar del Sant Offici” 
ACSG, vol. 626 (missatgeries), fol. 29v-34r —enmig hi ha esborranys i un parell de cartes—, 
cap. 7è del llistat de 14.IV.1626, passat a net, de noves propostes de dret general i particular.  
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emanats d’oficials ordinaris de l’Església i/o de delegats apostòlics. Els terminis 

en qüestió variarien de vint-i-quatre a setanta-dues hores en funció de la 

llunyania del destinatari del monitori respecte l’autoritat que l’hagués dictat333. A 

diferència del que havia succeït en els escenaris de Corts de 1585 i 1599334, el 

1626 el municipi de Girona no planteja cap projecte normatiu per fer decréixer 

l’abundantíssim nombre de contencions entre jurisdiccions seculars i 

eclesiàstiques, unes qüestions de competència sovint utilitzades pels litigants 

amb finalitats merament dilatòries. Entenem que aquesta omissió es pot 

relacionar amb l’obcecació de la ciutat de l’Onyar per la seva citació davant la 

Rota romana arran del dossier del pastim del capítol de la Seu. Per què 

preocupar-se d’uns efectes colaterals de la concòrdia de 1372 entre la reina 

Elionor i el cardenal de Comenge, la pervivència de la qual sembla més 

compromesa que mai335?  

 

B.4) Règim de certs documents privats d’interès públic 

La ciutat de Girona vol que a la Cort General del 1626 es tractin —i a ser 

possible es converteixin en preceptes— dues propostes que incideixen sobre la 

necessitat de sotmetre a tutela pública diversos documents fins aleshores 

considerats de caràcter estrictament privat: a) els llibres i comptes dels bancs, 

que haurien de passar a mans municipals quan desaparegués el propietari de 

l’establiment336; b) els instruments i actes dels notaris regis que no estan 

                                                 
333. AMGI, Liber Curiarum de 1626, punt 11è del memorial de justícia de Girona: “Ítem, com ja 
de dret la prefixió de termini demesiat breu sia reprovada, per·ço que la part no té temps de 
deduhir de son dret, que·s done forma que los ordinaris ecclesiàstichs y delegats apostòlichs, 
ab los monitoris y procehiments contra los officials reals y de barons y de universitats y altres, 
donen un competent termini, que no sie menor de vint-y-quatre hores, si tots estaran ab un 
lloch, y, si són distants, de tres dias, perquè tingan temps de consultar y appel·lar o fermar 
contentió o lo que més convinga antes de poder procehir a declaració de penas o censuras.” 
L’any 1585 els gironins ja havien perseguit una reglamentació garantista dels terminis que les 
cúries eclesiàstiques haurien de respectar, una vegada resolta una contenció de jurisdiccions, 
abans d’expedir monitoris o despatxos —AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 16v, 
apartat 103è del llistat de propostes normatives de Girona (18.VI.1585?). 
334. Ibidem, apartat 102è del mateix llistat, per tal de dissuadir els litigants d’embarcar-se 
temeràriament en causes de contenció de jurisdiccions: n’haurien de sufragar les despeses a la 
part contrària. Vegeu la repetició de la proposta catorze anys més tard a AMGI, MAM 202, Liber 
Curiarum de 1599, fol. 27v. 
335. Remetem al subcapítol IV.5.3. 
336. AMGI, Liber Curiarum de 1626, punt 12è de les propostes normatives de Girona: “Ítem, que 
los llibres dels banchs fins assí fets y que·s tindran de qui (i. e. d’aquí) al devant, aprés de 
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col·legiats o vinculats a una notaria pública337; una vegada morts els fedataris 

en qüestió —Tortosa també preveuria el supòsit d’una promoció 

estamental338—, llur documentació hauria de quedar adscrita a una notaria 

pública —entenem que fins aleshores es parapetaven rera les àmplies 

excepcions del capítol de Cort 10/1520339—; paral·lelament i fonamentalment, 

Girona persegueix blocar la possibilitat que es nomenin nous notaris regis 

autònoms —així, l’àrea de l’Onyar no es manté aliena a la pugna viscuda a 

l’alta edat moderna entre notaris de perfil i autoritat règia o municipal340, amb 

les Corts com a un dels escenaris341.  

                                                                                                                                               
morta la persona de qui ere lo banch, hajen de estar recondits en lo arxiu de la casa de la ciutat 
o comuna de la vila o lloch ahont los dits banchs se seran tenguts.” 
337. Ibidem, fol. [71]v-[72]r, punt 19è: “Ítem, per obviar los danys que resultan de actes que 
reben notaris ignorants, que·s suplique a sa magestat sie de son real servey, en la creació dels 
notaris reals que de aquí al devant se faran, manar-los que no pugan pèndrer actes si no és 
que sien de número de algun col·legi o regescan alguna notaria pública o que fassen contínua 
residèntia en lo scriptori o notaria de algun notari de col·legi o de altre que regescha notaria 
pública, en nom y en poder del qual hajen de pèndrer y recondir tots los actes que pendrà[n], y 
que los notaris reals qui vuy són estigan obligats a recondir per a sempre los actes y altres 
scriptures públicas fins assí per ells rebudes y que per avant rebran en alguna notaria pública 
del bisbat ahont residexen, y assò després de llur vida y no abans, y, si acars en assò seran 
negligents, que seguida llur mort vingan ipso jure adquiridas y sien tingudes per applicades y 
concedides en favor de la notaria pública de la ciutat, vila o lloch ahont lo tal notari farà sa 
pròpria habittació en lo temps que morrà, lo proprietari de la qual <tingui> actió de fer 
apprehentió de ditas scripturas ab aciestèntia de l’ordinari, la qual tinga de fer sots pena de 
cent lliures, la qual pena haje de exequutar lo veguer a sola instàntia del fisch y de qualsevol 
altre interessat ab sola ostenció de sola recusació o negligència de tal ordinari, sots pena per lo 
dit veguer de altres cent lliures.” 
338. ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 274r, cap. 32è de les propostes normatives de 
la ciutat de l’Ebre (15.IV.1632, en tràmit de revisió de les propostes de 13.I.1626): “[Sobre les 
notes dels notaris morts, els procuradors i la vint-i-quatrena] delliberan [insert. marg. sin. que 
està bé lo apuntament y] que se inste constitutió, anyadint a l’apuntament que sempre que 
algun notari morirà sens dispondre de les suas notes y escriptures (no restant ad aquell hereu 
universal) a algun altre notari, que en tal cas les notes y escriptures de aquell així morint se 
hayen de acomanar a voluntat de l’hereu, vídua o tenutària ad algun altre notari de la present 
çiutat que tinga aucthoritat real o de la dita çiutat per via de comanda o venda, y que, així 
mateix, quan<t> algun notari de la present çiutat mudarà de estament y no exerçitarà lo art de 
notaria, haja de acomanar, donar o vendre dites notes a altre notari de dita ciutat que tinga 
aucthoritat real o de la dita ciutat, y que en qualsevol dels dits casos lo síndich ordinari de la 
present çiutat puga y dega instar davant los magnífichs jutjes ordinaris de què dits dos caps se 
posen en executió, tant de les notes dels notaris morts com dels que mudaran de estament.” 
Vegeu com es formalitza l’enviament d’aquesta proposta ibidem, fol. 300v (2.V.1632). 
339. CYADC (1704), I, 4, 14, 1. Vegeu al respecte M. T. FERRER i J. RIERA, La successió 
notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana, en “EHDAP” IV 
(1974), p. 395-428. A tall comparatiu, i abarcant diferents realitats de la Corona d’Aragó, A. 
PLANAS, Propiedad, custodia y transmisión de los protocolos notariales en la Mallorca del 
Antiguo Régimen, en “BSAL” LXI (2005), p. 57-70. 
340. J. GÜNZBERG MOLL, Els enfrontaments entre les corporacions notarials barcelonines a 
l’època moderna, en “EHDAP” XIV (1996), p. 259-271, l’objecte del qual arranca allà on s’atura 
id. aut., Los notarios y su organización en Barcelona (siglos XIII-XVI), Madrid, Colegios 
Notariales de España, 2004. E. SERRA, Insaculacions de notaris a les bosses dels càrrecs de 
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Aprofitem la relativa connexitat material per dir que, l’any 1626, Girona no 

postula a les Corts cap proposta en relació a requisits per estendre vàlidament 

documents privats, a diferència de la ciutat de Vic i la vila de Cervera, que 

coincideixen en demanar una extensió del costum vigent a Barcelona i a altres 

llocs de Catalunya —no pas l’àrea gironina342— pel qual els notaris poden 

prendre testaments i codicils amb només dos testimonis, i no pas amb set343. 

Cervera, addicionalment, pugna perquè als notaris, a l’hora de protocolitzar 

obligacions civils, se’ls prohibeixi incloure clàusules de renúncia al propi fur dels 

signataris seculars que, a la pràctica, redunden en una expansió de la 

jurisdicció eclesiàstica i en la proliferació d’excomunions abusives344. Per cloure 

la subsecció, aixequem acta que, entre les propostes normatives gironines de 

l’any 1626, no n’hi ha cap d’atinent directament i estricta a matèries de dret 

privat345. 

                                                                                                                                               
govern de la ciutat de Barcelona (1626-1713), en “EHDAP” XXIV (2006), p. 25-88, ha sabut 
llegir amb tants coneixements com intuïció la dimensió pregonament institucional, no només 
corporativa, que hi havia rera els enfrontaments entre col·lectius de notaris; uns enfrontaments 
emergents a la dècada de 1620, com a rèplica a una ofensiva en diverses etapes de la 
monarquia —1547, 1566, 1585 i 1599. A. PLANAS, La creación notarial en el Reino de 
Mallorca (ss. XIII-XVIII), en “Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis 
Genealògics, Heràldics i Històrics” 15 (2005), p. 101-113, esp. p. 106 i s., retrata com a l’illa de 
Mallorca les dissensions entre notaris públics i reials foren equiparables a les catalanes.  
341. J. BUYREU, Els notaris dels braços cit., p. 62-69.  
342. J. M. PONS i GURI, Les col·leccions de costums de Girona cit., p. 126-127 i 304.  
343. AMVI, MAM 15, fol. 232v-233r, cap. 49è de les directrius de 16.I.1626 —s’entén a vehicular 
a través d’un privilegi—: “Ítem, que los notaris de la ciutat y vegaria de Vich pugan pendre los 
testaments y codicils ab tos testimonis, conforme és consuetut en la ciutat de Barcelona, y que 
los testaments y codicils axí rebuts tingan la matexa forsa y valor tenen los testaments rebuts 
ab set testimonis que s’[h]i [h]an de posar per dispositió de dret y fins así s’és observat.” 
Demostren que el plantejament cerverí —ACSG, vol. 626 (missatgeria)— és una transposició 
del vigatà la seva data posterior (3.IV.1626) i la seva gran similitud —com a diferències, hi ha 
l’òbvia de preferir la tramitació de la proposta a través d’una constitució o un capítol de Cort, la 
de referir que el costum barceloní s’aplica en altres indrets i la d’incloure una petita motivació, 
basada en la gran dificultat i en la inutilitat relativa de cridar set testimonis (“en moltes ocasions 
és impossible, y diffícil de trobar-los (...) com los dits testimonis no servesquen sinó de vèurer 
com se fa lo testament”).  
344. ACSG, vol. 626 (missatgeria), fol. 13v, apartat de les terceres instruccions a Joan Fuster 
(20.IV.1626) —el trobem reproduït en versió abreujada al fol. 20v, apartat 7è. 
345. Indubtablement, les sessions de Corts de 1626 tenen un contingut iusprivatístic quasi 
inapreciable, també si les contemplem des d’una òptica general. Per exemple, en l’àmbit del 
que anomenaríem dret de família i de successions, es tramita als estaments una sola proposta 
normativa —estadísticament és una quantitat irrisòria— per permetre als hereus i creditors del 
marit que ho desitgin l’acceleració del pagament a les vídues dels drets dels quals serien 
creditores per raó del dot i d’altres conceptes. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 556r, 
projecte n. 75. 
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B.5) Matèries tocants al redreç del General de Catalunya 

Al llistat de peticions en matèria de justícia que els síndics gironins hauran de 

plantejar a la Cort General del 1626 hi figuren cinc apartats que corresponen 

pròpiament al redreç del General de Catalunya346. Ens sorprèn que es 

presentin confosos amb les propostes per a noves constitucions i capítols de 

cort. A què pot ser degut? Tendim a pensar que a una incúria o falta de rigor 

per part dels advocats i/o del secretari de la ciutat de l’Onyar. Versemblantment 

Llàtzer Saconomina i Francesc Codina, o si més no l’escrivà Rafel Albert, 

haurien d’haver indicat als jurats i als membres de la dotzena de Corts la 

improcedència de mesclar aspectes tocants a legislació general del Principat i a 

reglamentació del General. L’any 1599 bé s’havia fet una distinció clara entre 

unes i altres qüestions347! El fet que el 1626 s’hagi perdut aquest matís també 

podríem atribuir-lo —aventurem una hipòtesi molt fràgil— a què s’hagi dissipat 

la consciència de què les constitucions i els capítols del redreç passin per uns 

circuits de tramitació diferents: Si bé són estudiats per comissions de treball 

diverses, al final acaben sotmetent-se invariablement a la sanció règia348. Sigui 

quina sigui la causa de la mixtura d’elements ―una negligència per part dels 

tècnics o una percepció novedosa i confusa dels capítols del redreç del 

General―, entrem en matèria i abordem la primera proposta gironina: No és 

gens original; no persegueix una mesura inèdita; simplement busca el 

reverdiment, la reproducció, la confirmació de la vigència —i una ampliació 

petita, però gens anecdòtica— dels capítols 18 i 19 del redreç aprovat l’any 

1542349. Són els que havien fixat els requisits que cal complir per ser insaculat 

                                                 
346. Advertim que en l’apartat IV.8.4.3 presentarem unes altres poques instruccions susceptibles 
de ser incardinades en el present àmbit que els dirigents de Girona formularan i trametran als 
seus síndics a les acaballes del mes d’abril del 1626.   
347. AMGI, MAM 202 (Liber Curiarum de 1599), fol. 26r-33v (propostes de dret general) i fol. 
34r-35v (mesures per al redreç del General). El 1585 no s’havia pas tingut la mateixa cura, com 
ho demostra el MAM 186 (Liber Curiarum de 1585), fol. 1[bis]r-16v. 
348. A l’apartat IV.8.1.1 ja hem fet una remissió per al debat sobre la complexa naturalesa dels 
capítols del redreç del General, bàsicament centrat en si freturaven d’una sanció règia per ser 
vigents o si els bastava l’aprovació dels tres braços de la Cort i rebien el beneplàcit del 
monarca ad maiorem cautelam. 
349. Capitols dels drets y altres coses del General del principat de Cathalunya y comtats de 
Rosselló y Cerdanya fets en Corts Generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any MDLXIIII 
inclusive y dels drets que per practica y altrament se paguen, En Barcelona, Estampats per 
manament dels senyors deputats, en casa de Gabriel Nogues, al carrer de Sant Domingo, 
1635, p. 126r-127v. 
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en les bosses de diputat reial i d’oïdor de comptes reial assignades a ciutadans 

de la mà major, i en menor mesura de la mà mitjana, del municipi350. La ciutat 

de l’Onyar, deu anys després d’haver patit una sonora controvèrsia amb 

Segimon Coll, i set anys després d’haver estat derrotada pel botiguer de draps 

Rafel Camps351, vol garantir que s’observin totes i cadascuna de les condicions 

—especialment que només siguin inscrites al llibre de l’ànima de la Diputació 

les persones que tindran llur residència principal a la pròpia Girona o dins la 

seva batllia o vegueria estreta352. Una condició que, de fet, el capítol R. 

19/1542 no havia tingut cura d’explicitar —heus aquí l’ampliació a què hem 

al·ludit. 

 

Segonament, es sol·licita una extensió del capítol R. 86/1599 ―protector dels 

fidejussors (les fermances) dels adjudicataris de l’exacció de les bolles del 

General353―, de manera que no sols cobreixi els arrendaments de drets i els 

pagaments d’aquests efectuats amb posterioritat a les úniques Corts de Felip II 

(III) sinó també els realitzats abans d’aquestes354. La petició obre el següent 

                                                 
350. E. SERRA, Le Roussillon et la ‘Generalitat’ de Catalogne aux XVIe et XVIIe siècles: Les 
visites de la ‘Diputació del General’, 1590-1626, dins de “Le Roussillon: De la Marca Hispanica 
aux Pyrénées-Orientales (VIIIe-XXe siècles)”, Perpignan, SASLPO, CIIIe vol., 1995, p. 39-61, 
esp. 41, sobre la tendència dels municipis forts de Catalunya al segle XVI a vincular l’accés 
dels seus membres a les bosses de la Diputació del General amb la necessària insaculació als 
llibres de l’ànima locals. Vegeu unes notes més avall com els autors de les instruccions de Vic 
a les mateixes Corts de 1626 apunten de forma genèrica cap al referit objectiu de la vinculació 
quan demanen la implementació del mecanisme de la insaculació i extracció a sort per a tots 
els oficis de l’administració central i territorial del General. 
351. Remetem al capítol III.7. 
352. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [71]v, punt 15è del llistat d’afers de justícia que Girona 
vol que es debatin a la Cort General: “Ítem, que lo capítol divuyt del redrès del General fet en 
las Corts de l’any 1542, que parla de la inseculació de diputats reials de Gerona, y lo capítol 
següent, que parla dels <h>oÿdors, sien inviolablament observats, revocats tots abusos, axí 
que no·s puguen de aquí al devant insecular en lloch de diputat <h>o hoÿdor persona alguna 
que no tinga la principal habittació ab sa família en dita ciutat, ballia o vegueria streta de 
Gerona, sots pena de perdra la terça del salari dels qui faran ditas inseculacions o (sic: y) que 
la tal inseculació sie nul·la.” Tractem sobre aquests districtes periurbans al capítol IV.9. 
353. Capitols del General del principat de Cathalunya, comtats de Rossello, y Cerdanya, fets en 
les Corts celebrades en lo monestir de sant Francesch de Barcelona, per la S. C. R. M. del rey 
don Phelip nostre senyor, per lo redres del General y casa de la Deputacio, en lo any MDXCIC, 
(2ª ed.), Barcelona, per Hierony Margarit, 1630, p. 121-122. El capítol 86 havia preceptuat amb 
caràcter futur que els fidejussors dels arrendataris dels drets de la bolla del General es veiessin 
alliberats alíquotament i progressiva de llurs obligacions a mesura que els homes que haurien 
avalat anessin satisfent el seu deute envers el General. 
354. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [72]r, punt 20è del llistat d’afers de justícia que Girona 
vol que es debatin a la Cort General: “Ítem, que lo capítol vuytanta-sis del nou redrès fet en les 
Corts del any 1599 tinga lloch no sols ab los arrendaments y pagas dels arrendaments que són 
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interrogant: Qui és el potentat gironí que tem ser executat per un deute a la 

Diputació de més de vint-i-set anys d’antiguitat satisfet de forma només parcial 

per companys d’aventures financeres, segurament barcelonins, desapareguts 

de l’escena o declarats insolvents355? No ens movem massa de l’univers 

temàtic de la morositat envers el fisc provincial català quan apuntem que, en 

tercer lloc, Girona persegueix que el General de Catalunya no pugui executar 

indiscriminadament els deutors dels seus deutors. Altrament, es vol que hagi de 

respectar les mateixes restriccions processals que els seus deutors trobarien si 

volguessin fer efectius llurs crèdits356. 

 

Sempre dins l’àmbit de la Diputació i el seu món ―almenys parcialment, i per 

altra banda en íntima connexió amb el manteniment de l’ordre públic―, Girona 

posa el dit a la nafra en un tema de grandíssima actualitat a la Catalunya 

moderna que ja hem tingut ocasió de comentar in extenso: El dels premis oferts 

a qui capturi o col·labori en la detenció de bandolers i bandits357. Recordem que 

en aquest aspecte els interessos concorrents són molts i no sempre exempts 

d’equivocitat. Resumidament direm que en la constitució 110 de les Corts del 
                                                                                                                                               
fetas després de ditas Corts, sinó també en los arrendaments y pagues de dits arrendaments 
fets antes de dites Corts, attès que conforme disposició del matex capítol lo contrari era 
oppressió, la qual en tot temps és prohibida.”  
355. Que en les propostes normatives de Girona per a les Corts del 1626 s’hi reflecteixi una 
preocupació directa pels fidejussors d’arrendataris de drets del General i no pas per aquests 
darrers, els pròpiament adjudicataris de l’exacció com a millors postors a la subhasta pública ad 
hoc, ens sembla molt significatiu del que apuntà de forma matinera A. JORDÀ, Els ingressos 
fiscals de la Generalitat de Catalunya a la segona meitat del segle XVII, en “EHDAP” X (1982), 
p. 163-203, esp. 171, a partir d’una mostra d’escriptures d’arrendaments del període 1662-1698 
―ACA, G-24/36-38. El docte tarragoní apuntà, amb les oportunes precaucions, que entorn d’un 
73% d’arrendataris de drets del General serien barcelonins, mentre que un 50% dels fiadors 
procedirien d’altres indrets de Catalunya ―constituirien la vinculació amb el territori de la futura 
exacció. Admetent la variabilitat d’aitals proporcions ―P. GIFRE, Mercaders a la terra. La 
trajectòria d’Esteve Andreu, botiguer de teles, mercader i senyor (Girona, 1680-1706), en “EHA” 
17 (2004), p. 513-532, esp. p. 521―, el missatge que il·lustraven s’ha anat consolidant.  
356. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [72]r, apartat 21è: “Ítem, que per deutes del General de 
Cathalunya no pugan ésser exequutats los debitors dels que seran debitors al General sinó en 
cars que puguessen ésser exequutats per los debitors del General, y servada la matexa forma 
que havian de servar los matexos debitors del General per la cobransa de dits llurs crèdits.” 
Aprofitem la relativa connexitat material per treure a col·lació una proposta de Vic ―la n. 51, 
AMVI, MAM 15, fol. 233r― que ens colpeix per la seva contundència “Ítem, que no pugan los 
diputats decernir exequutió contra debitors del General“ i, estaríem temptats de dir, per la seva 
irrealitat manifesta. Només pot respondre a interessos personals d’alguns prohoms de l’equip 
municipal. 
357. Vegeu l’apartat II.6.5.3. El lector hi troba explicats textos legals que apareixen en la present 
narració. Al subcapítol IV.8.6 referirem la sort que, a la recta final de la Cort General de 1626, 
estarà coneixent un projecte de dret general homologable a aquest gironí. 
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1585 s’havia consignat l’obligació de la Diputació del General d’incentivar amb 

aitals premis la col·laboració de la població catalana en la lluita contra la 

delinqüència organitzada. La principal institució de la terra s’involucrava així, a 

grat o a desgrat, en l’ofensiva de les autoritats règies per mitigar el problema 

social més greu del Principat a l’època. L’any 1599, presumiblement els tres 

braços reunits en Cort propugnaren un canvi de línia política, perquè no es 

prorrogà la propreferida norma. Així, deixava de correspondre als diputats 

l’obligació de pagar recompenses a qui contribuís a la captura de bandits. La 

pregunta és: Quedava en llurs mans la facultat de fer-ho? Els primers triennis 

del segle XVII alguns consistoris de la Diputació interpretaren que sí, i 

publicaren episòdicament ofertes de premis per fomentar la detenció de 

malfactors que havien delinquit contra agents, béns o interessos del General, 

tot emparant-se en el permís genèric que tenien reconegut en el R. 2/1599 per 

gastar diners “en defensa de les generalitats”. Aquest fonament jurídic era 

relativament fràgil i donava lloc a què el procurador fiscal de la pròpia Diputació 

impugnés les crides i les recompenses promeses. Per regla general els 

assessors ordinaris de la institució no acollien favorablement aquestes 

reclamacions, sinó que alimentaven una interpretació generosa del capítol del 

redreç 2/1599 ja referit. Podia succeir, però, que consideressin massa feble el 

vincle entre uns certs delinqüents i/o bandits i la lesió dels interessos del 

General ―o, simplement, estimessin oportú restringir la col·laboració de la 

Generalitat en una conjuntura de tensió amb la monarquia. Aleshores acollien 

la demanda del procurador fiscal de la Diputació, invalidaven les crides i les 

ofertes promeses pels diputats i deixaven amb un pam de nas els homes que 

s’havien arriscat en prendre un malfactor.   

 

La proposta normativa que Girona planteja el 1626, orientada a la reinstauració 

d’una constitució com la 110/1585, busca acabar amb l’arbitri dels assessors 

del General de Catalunya i les consegüents vacil·lacions jurisprudencials. 

Només així els catalans, assegurats de què les promeses de recompenses dels 

diputats no són una entel·lèquia, recuperaran l’interès per contribuir a la captura 
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de criminals i coadjuvaran en l’eradicació del bandolerisme358. No es pot negar 

que és un camí, certament impopular a la Diputació359. D’on sortiria la dotació 

dels premis? Girona ofereix un suggeriment que de ben segur aixecarà 

polseguera si s’arriba a discutir a les Corts360: llevar la prohibició vigent sobre 

les llistes —els jocs d’apostes relacionats amb els noms de les persones que 

serien extretes a sort per ocupar llocs de responsabilitat en les institucions 

públiques catalanes361. Aquestes llistes, perseguides des de la segona meitat 

                                                 
358. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [73]v, punt 32è del llistat de qüestions de justícia que 
Girona porta a la Cort General: "Ítem, considerant las moltas quadrillas de lladres que de 
ordinari se crian en Cathalunya, y si·s dóna premi als qui·ls perseguexen y prenen serà occasió 
de reprimir-los y llevar tant grans quadrillas com s'[h]i crian, per·ço seria convenient que, de 
diners del General de Cathalunya, se donàs y pagàs premi de sinquanta ducats a qualsevol qui 
pendria a qualsevol lladre que seria condempnat a mort natural o galera perpètua per rahó de 
ser lladre, pagadors encontinent que la sentència que contra del tal lladre axí capturat seria 
exequutada, y que lo col·lector de cada cap de col·lecta de diners de dit General haja de pagar 
lo premi, y que lo deputat local de la tal col·lecta, encontinent que li serà intimada la sentèntia y 
tinga fe auctèntica de com lo qui demana lo premi ha pres lo tal lladre, hage encontinent fer-li 
donar dit premi, y que lo scrivà de la causa, ab salari de dos reals tant solament, haje de donar 
còpia auctèntica de dita fe y de dita sentència, sots pena de privació de son offici del tal scrivà 
encontinent que se li demanarà, y, als qui pendran cap de quadrillas, se’ls hagen de pagar cent 
lliures del dit General ab la matexa forma, y, perquè·s fassa ab mancho costa del General, se 
podrà revocar la constitutió que prohibeix las llistas y tornar permètrer aquellas, y que lo profit 
que d'ellas procehirà reste ab uttilitat del General de Cathalunya, majorment puix vehem que, 
no obstant dita constitutió, se tenen llistas o seguretats en frau de dita constitutió y en dany y 
perill dels qui posan en ditas llistas." Hem posat en cursiva la clàusula legal prevista per 
garantir la immediatesa dels pagaments dels premis o recompenses —els retards i incerteses 
de tals pagaments sens dubte haurien desincentivat els catalans a córrer riscos personals per 
contribuir a la captura de malfactors. 
359. Com hem vist en la subsecció IV.8.3.3.B.2), Vic també aposta, tot i que molt més 
indirectament ―AMVI, MAM 15, fol. 230v, cap. 41è― per implicar més la Diputació del General 
en la persecució del bandolerisme, a través de l’envigoriment de la figura i el prestigi del 
veguer, dotant-lo d’un salari de base pagador per la Generalitat en proporció a la qualitat de la 
seva circumscripció. 
360. BICAB, Sala d’Al·legacions, caixa B/199-1, fol. 121r-197v, l’apartat 3er d’una sèrie de 
propostes normatives ideades en el si de la Diputació del General el 1617 demostra que 
l’aixecament de la prohibició de les llistes i apostes és una reivindicació consolidada de les 
classes dirigents catalanes del segle XVII. El que varia és la forma més o menys immediata 
d’emprar els fons derivats de tals apostes per lluitar contra la criminalitat. En el projecte de 
1617 —recuperat a l’arxiu abans del 5.I.1626, Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V 
cit., p. 114, d’aquí una possible connexió amb el de Vic del mateix 1626—, aquests fons 
servirien perquè els diputats paguessin els salaris dels veguers, uns veguers que —com apunta 
el cap. 2on—: a) ja no cobrarien composicions pels delictes que jutgessin —un receptor del 
General ho faria en el seu lloc—; b) serien elegits per la corona a partir d’una terna, en 
l’elaboració de la qual tindrien una participació paritària ministres regis i els diputats i els oïdors 
de comptes; c) es preveurien més implicats, juntament amb uns sometents regulars, en la 
persecució contínua dels bandolers.  
361. Inicialment les llistes eren conegudes com a pactes de joia. Devem a A. de FLUVIÀ la 
localització i l'edició de documentació de l'AHPB de 1541 directament relacionada amb aitals 
juguesques, El 'pacte de joia', un curiós precedent de les apostes d'avui en la Barcelona del 
segle XVI, en "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña" XII (1974), p. 49-76. 
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del segle XVI362, no han ni de bon tros desaparegut del país a la dècada de 

1620. Ben al contrari, es segueixen practicant —això sí, sota una aparença 

nova363— tot i la vigilància i la repressió de l’aparell virregnal364. La ciutat de 

l’Onyar entén que legalitzar-les novament, tot vinculant-les a la caixa pública de 

                                                 
362. A CYADC (1704), I, 1, 23, es poden resseguir les mesures cada cop més incisives que les 
Corts Generals del dit període implantaren per eradicar les llistes del Principat. El primer cop 
que els tres braços en sol·licitaren la prohibició a la monarquia només obtingueren el magre 
capítol de Cort 3/1553. Amb la constitució 5/1585 s’aconseguí un règim molt més contundent, 
pel qual es llevava al virrei de Catalunya qualsevulla potestat per autoritzar llistes; només 
quedaven permeses les apostes relacionades amb l’extracció de diputats i oïdors de comptes. 
El capítol de cort 68/1599 confirmà la norma de catorze anys abans tot esmenant-la 
fonamentalment en dos punts: a) posà fi a l’excepció de les llistes relacionades amb la 
Diputació; b) establí genèricament una pena irremissible de cinc anys en galeres per als 
contrafactors.  
363. Els promotors i els aficionats a les apostes intentarien burlar la prohibició formal de les lleis 
referides en la nota precedent modificant el format de les llistes: traurien d’aquestes els noms 
de les persones insaculades —susceptibles, per tant, de ser extretes a sort per als càrrecs 
públics— i hi posarien identificadors patronímics. Les apostes realitzades amb aquest 
subterfugi passarien a anomenar-se llistes de sants. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus 
Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), 168.3, planteja de la següent manera els dubtes 
d’interpretació legal que suscitaria aquesta trampa: “Quaesitum, et disceptatum fuit in facti 
contingentia apud nos, an dispositio rigorosa praedicta conprehendat aliam llistarum speciem, 
quae frequentantur in hac provincia, et llistae sanctorum dicuntur, llistes de Sants et fiunt 
eodem modo, quo aliae llistae, extractionum officiorum, ponendo loco illorum, qui extrahendi 
sunt ad aliquod officium, nomina sanctorum, veluti sancti Petri, sancti Pauli, et reliquorum, ita ut 
qui habet has llistas, solvat, et solvere teneatur iis, qui sub nomine illius sancti, qui extrahitur 
sorte ab urna, ubi omnia ponuntur, et commiscentur, pecunias dederunt, et posuerunt, viginti, 
vel quinquaginta, vel centum pro uno.” Ibidem, 168.4 i s., el jurista olotí reconeix que la 
generalitat dels termes del capítol de cort 68/1599 faria difícil sostenir que la participació en les 
llistes de sants es pogués considerar eximida de la pena de cinc anys de galeres. Del format de 
tot el capítol 168 —i del 169 que hi està estretament vinculat— apreciem que Fontanella 
intentaria defensar l’exempció en qüestió i que no ho faria desinteressadament o per 
coherència amb ses conviccions, ans per ajudar un client que es veuria amenaçat amb unes 
llargues “vacances” forçades a alta mar. Al capítol II.9 hem referit el caràcter marcadament 
pragmàtic i forense de les Decisiones fontanellianes.  
364. Aquesta repressió es materialitzava de dues formes: a) a través dels edictes que treien 
periòdicament els virreis de Catalunya per tipificar les accions que donarien lloc a una 
persecució penal —eren disposicions naturalment molt més detallades que les constitucions i 
capítols de cort—; b) mitjançant les resolucions judicials de la Reial Audiència. Vegeu als 
capítols 168 i 169 suara citats de les Decisiones de J. P. FONTANELLA com al llarg dels 
primers quaranta anys del segle XVII cada vegada s’afinaria més en la reglamentació de les 
conductes sancionades en relació a les llistes —participació activa/passiva; identitat o 
diferència de les penalitzacions aplicades a les persones en funció de l’estament al qual 
pertanyien, etc. L. de PEGUERA (1540-1610) morí sense conèixer aquesta evolució, com 
s’aprecia en el responsum super lege imponente paenam serviendi in regijs trirremibus ad 
certum tempus si simpliciter et indefinite loquitur, intelligatur de paena triremium militando, vel 
de paena triremium remigando que inclogué dins del seu Decisionum aurearum ex variis sacri 
Cathaloniae Senatus conclusionibus collectarum, discursuque theorico et practico 
compactarum tomus secundus, Barcelona, 1611, cap. 56 (sic: 57). A la llum d’estudis com els 
de J. L. DE LAS HERAS ―p. ex. Los galeotes de la Monarquía Hispánica durante el Antiguo 
Régimen, en “Stvdia historica, Historia moderna” 22 (2000), p. 283-300―, intuïm que les 
exigències creixents de la maquinària bèl·lica dels Habsburg, particularment la marina, podrien 
acabar influint més en les pautes jurisdiccionals en matèria criminal, també a Catalunya, que no 
pas el curós discerniment de juristes puntillosos com el manresà. 
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la Diputació —en detriment de la Reial Tresoreria365—, és una mesura 

possibilista366 que permetrà matar dos pardals d’un mateix tret. Ens interessa 

subratllar l’habilitat i la maduresa política que demostren els dirigents gironins 

amb aquesta proposta legislativa que versa coordinadament sobre els premis 

per la captura de malfactors i la legalització de les llistes d’apostes. No és 

habitual trobar idees tan arrodonides a nivell de lege ferenda —és a dir, 

projectes que no es limiten a demanar quelcom, sinó que hi adjunten o 

incorporen una font de finançament367.   

 

Cloem aquest subapartat de projectes que Girona vol plantejar l’any 1626 per al 

redreç del General amb un cinquè punt impactant:  

 
"Advertir se ha que, en cars se fes constitutió o capítol de cort que los officis del General 

no los donassen los deputats ni <h>oÿdors, sinó que se haguessen de fer bosses ahont se 

enseculassen persones per a obtenir los dits officis y de allí se fes extractió per a obtenir-

los, que en tal cas se procure que se ordene que sien inseculades persones de tot lo 

present Principat y Comptats per a obtenir dits officis, segons més y menys de cada ciutat 

y vegueria, y acàs que la dita inseculació fos sols per los habitants de Barcelona s'[h]i 

contradirà y expresament s'[h]i dissentirà."368 

 

                                                 
365. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 95.   
366. A. GARCIA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres cit., p. 94 o 128, detecta la difusió al 
segle XVII urbà català d’un ambient social més tolerant envers el joc: “[Es] caminava 
inexorablement cap a solucions poc dràstiques des del punt de vista del control del vici, i 
dirigides, en canvi, a emmarcar el joc dins una legalitat possibilista que acceptés les modalitats 
lícites, i que fos capaç, a més, d’aprofitar i de potenciar les capacitats de negoci que 
presentava la creixent passió pel joc.” 
367. Serveixi a tall de comparació, la simplicitat del desig —més que no pas la proposta 
normativa— formulat per Vic per eradicar el bandolerisme de cara a les mateixes Corts de 
1626: AMVI, MAM 15, fol. 237v, cap. 6è del segon llistat de directrius polítiques als síndics 
(5.II.1626): “Ítem, procuraran se done algun remey contra los fautós de bandolers y mals 
hòmens, que serà remey eficàs per no haver-[h]y tants lladres ni bandolers com [h]y ha.” Per 
tancar el tema, anunciem que al subcapítol IV.8.6 veurem de quina manera les qüestions que 
acabem de resseguir, al capdavall de les sessions de Corts de 1626, es concretarien en una 
proposta legal dels tres estaments. 
368. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [74]r, apartat 35è del llistat de qüestions de justícia que 
Girona porta a la Cort General. L’hem transcrit dins del text del nostre treball i no pas en nota a 
peu de pàgina per donar-li el màxim relleu. 
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Aquest text, que trobem formulat en termes similars ―més restringits o més 

amplis― enmig de les instruccions als representants de Tortosa369, de Vic370, o 

de Cervera —l’any 1632—371, ens informa de com a la Catalunya del segle XVII 

està estès un profund malestar per la política de provisió d’oficis que practica el 

consistori de diputats i oïdors de comptes des de Barcelona. La causa d’aquest 

desencís no és només que les designacions es facin a dit, o a persones no 

prou preparades, sinó que es facin a canvi d’una suma de diners i en profit d’un 

cercle molt tancat d’homes372. La implantació d’un sistema insaculatori per a 

tots els càrrecs i places de treball es veu com l’única forma per frenar aquesta 

venalitat galopant —tot vetllant perquè no es perjudiquin drets adquirits373. Ara 

bé, aital sistema insaculatori no pot solament comprendre —i afavorir— 

persones residents a Barcelona, ans hi han de tenir accés homes d’arreu de 

                                                 
369. A la ciutat de l’Ebre, les propostes normatives de 15.IV.1632, que validen o amplien 
directrius de 13.I.1626 —ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 272r—, postulen: a) que 
els oficis de la Diputació siguin extrets a sort després d’un procés d’insaculació (cap. 9è); b) 
que els diputats locals s’elegeixin de la mateixa manera (cap. 11è). El procurador en cap tortosí 
refereix que ambdues coses s’estan tramitant, cal suposar mitjançant capítols del redreç 
minutats el 1626. 
370. A la capital osonenca, amb més detall i amb un major abast que no pas a Girona. AMVI, 
MAM 15, fol. 224v, cap. 13è: “Ítem, que [en] los officis de la Diputatió [del] General y bolla y de 
las col·lectas foràneas se hagen de insecular de aquí <h>avant persones abtes e idòneas y 
benemèritas, so·és per cada offici lo que tal offici requerirà, y que en dita inseculatió sien 
inseculats y posats de totas las ciutats y vilas del present Principat qui tenen lloch en las Corts 
y entren en ellas, attès que totes las universitats pagan drets a dita Deputatió [del] General y, 
axí, és conforme a justítia que tots senten també de les utilitats de dit General, y que sien trets 
a sort, y que los diputats hagen de cobrar tots los officis de dit General y bolla que vuy són 
possehits per qualsevol personas, restituint los diputats als qui aquells [h]auran comprats lo 
preu que per dits officis hauran pagat, y que los qui se (sic) seran inseculats en dits llochs 
predits hagen de ser inseculats en lo regiment de aquellas ciutats, vilas y llochs per la qual se 
farà la inseculatió.” Vegeu també ibidem, fol. 229v, cap. 34è, que, vist el seu contingut i el seu 
context, sembla obvi hauria estat inicialment un capítol consecutiu al 13è: “Ítem, que lo matex 
sie observat en los officials de las galeras que se esperan fer en lo present Principat, attès que 
[es] sustentaran dels emoluments y drets de la Deputatió, los quals paguen tots los habitants 
en Cathalunya.”  
371. ACSG, vol. 624 (missatgeria), fol. 3v de les instruccions de 26.IV.1632.   
372. AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum de 1585), fol. 11r: Ja a les portes de les darreres Corts de 
Montsó del XVI, des de Girona s’havia denunciat el fenomen de la venalitat a la Diputació: a) en 
relació únicament a les provisions de diputats locals; b) tant a la circumscripció de Girona com 
en d’altres; c) donant a entendre que era una pràctica relativament recent en vies d’arrelar; d) 
atribuint-li connotacions morals molt negatives tant al fet en si com a la carrera d’afany de lucre 
que anava generant (vegeu l’enfilada d’expressions “gran peccat”, “venent-se al més donant en 
encant públich”, “molt gran dan e vergonya”, “abusar-se tant manifestament dels officis 
públichs”). La formulació molt més àmplia de la proposta normativa també gironina del 1626 
reflecteix que la funesta pràctica de vendre els oficis del General s’havia estès a tot tipus de 
càrrecs. Al respecte, remetem al capítol IV.6. 
373. Les propostes vigatana i cerverina suara referides recullen ambdues, com a punt de partida, 
que la Diputació recompri els oficis esdevinguts venals als seus possessors legítims.  
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Catalunya. El lector percebrà com l’accentuada centralització de la Diputació 

aixeca ampolles a Girona; i parlem tant en l’esfera abstracta del poder374 com 

dels beneficis que la institució distribueix. A Vic la sensació és idèntica i, de fet, 

encara s’expressa més explícitament375. I no es desaprofita l’avinentesa de la 

reunió dels tres estaments per sol·licitar un increment de la inversió de la 

Diputació ―comprant o edificant un immoble per fer de seu, patrocinant una 

confraria de Sant Jordi i un torneig anual― que equipari la ciutat a les principals 

localitats de Catalunya376 o que la doti de més personal i millor remunerat377. 

Sigui dit de passada que aquestes peticions ―gairebé exigències― no 

s’adiuen precisament amb l’objectiu global de contenció de la despesa del 

General que els edils vigatans pretenen perseguir amb una inusual vehemència 

                                                 
374. En aquest sentit es pot establir un lligam entre la proposta 25a en matèria de justícia del 
1626 i la 3a mesura del llistat de suggeriments per al redreç del General que els mateixos 
gironins havien fet el 1599 —AMGI, MAM 202 (Liber Curiarum del 1599), fol. 34v-35r. En 
aquesta defensaven una transformació de les divuitenes constituïdes mitjançant el capítol 7 del 
redreç de 1585 per controlar l’oportunitat de certes despeses del consistori —la base normativa 
d’aquestes comissions havia estat suprimida unilateralment per Felip I (II) el 1593, M. PÉREZ 
LATRE, Juntes de braços i Diputació del General (1587-1593): ‘Un presidi de cavallers 
conspirants contra sa magestat’?, en “Pedralbes” 13-I (1993), p. 281-298, esp. p. 282 i 295-
296; id. aut., Les torbacions de Catalunya cit., p. 92-93. En quina línia va aquesta 
transformació? Primerament en una reducció dels membres de les comissions a nou. En segon 
lloc, en obrir la porta a què hi participin persones de tot Catalunya i no sols homes presents en 
l’àrea barcelonina. Sobre la marcada preeminència dels sectors socials vinculats amb 
Barcelona en les juntes de braços i les divuitenes que giraven entorn de la Diputació a finals del 
segle XVI, vegeu M. PÉREZ LATRE, Les trobacions a Catalunya cit., esp. p. 64-65. 
375. Repesquem unes línies dels textos referits fa poc: “Attès que totes las universitats pagan 
drets a dita Deputatió [del] General y, axí, és conforme a justítia que tots senten també de les 
utilitats de dit General” i “Attès que [es] sustentaran dels emoluments y drets de la Deputatió, 
los quals paguen tots los habitants en Cathalunya”.  
376. AMVI, MAM 15, fol. 224v-225r, cap. 14è: “Ítem, demanaran que lo General de Cathalunya, 
a ses costes y despesas, hage de fer o comprar una casa de[l] General en la present ciutat en 
la qual se reben y cobren los drets de dit General, segons ne han feta y tenen en altres ciutats 
del present principat de Cathalunya, y que sia eregida confraria de Sant Jordi, y que quiscun 
any se fasa un torneig en dita ciutat de Vich, axí com se fa en moltes ciutats y vilas de 
Catalunya, y que lo dit General pac per los gastos de dit torneig lo que acostuma de pagar per 
altres universitats de dit Principat, attès que en cita ciutat y vagaria [h]y ha militars y altras 
personas qui tenen las qualitats requisitas.” A M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 
128-131, trobem sintetitzades mantes operacions immobiliàries de manteniment, recuperació i 
edificació de nova planta promogudes per la Diputació en múltiples indrets de Catalunya a la 
segona meitat del segle XVI, en consonància amb la fase expansiva protagonitzada per la 
institució. 
377. AMVI, MAM 15, fol. 225r, cap. 15è: “Ítem, que los salaris de deputat local, de l’essessor y 
scrivà y guarda ordinària sien augmentats, per·so que los salaris que vuy tenen són molt 
tènuos, y que sie creat en dit tribunal de la Deputatió local de Vich un advocat fiscal ab 
competent salari.” Vegeu a l’apartat IV.8.4.3 com Girona, ja ben avançades les sessions de 
Corts, postula una petició similar ―millor dit, recupera una petició antiga― per als oficials de la 
seva circumscripció. 
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(sic)378: l’haurien formulat amb la mateixa duresa en cas que, com anhelaven 

des de temps enrera, el municipi hagués tingut més llocs de diputat i d’oïdor a 

les bosses dels llibres de l’ànima379? 

 

B.6) Una aposta per reformar completament els mecanismes de l’Observança 

Hi ha un àmbit concret en el qual Girona no rezela, ans tot el contrari, de la 

concentració de poder polític a la capital de Catalunya: el control de què tots els 

ministres i oficials del rei, sia ordinaris sia delegats, observin el dret de la 

província. 

 

Com és sobradament sabut, a les sessions de Corts del 1626 —i a la seva 

represa de 1632— són nombrosíssimes les veus que clamen per una millora 

dels mecanismes de la constitució “Poc valria” de 1481380. Aquests s’han 

demostrat completament ineficaços i han abocat la Diputació del General a 

recórrer sistemàticament a la via política —recurs que genera moltes despeses 

i cap reparació381. Els dirigents de la ciutat de l’Onyar participen d’aquest 

                                                 
378. AMVI, MAM 15, fol. 230r, cap. 37è: “Ítem, que lo despendre y gastar immoderat y sens 
mesura en la casa de la Diputatió sie moderat.”   
379. Ibidem, fol. 224r-v, cap. 12è: “Ítem, que·s demana de justítia que a la ciutat de Vich se li 
donen los llochs de deputats y oïdors reals que se’ls deuen donar hagut respecte als que tenen 
las ciutats de Tortosa, Leyda, Gerona, la villa de Perpinyà y altres, conforme fonch demanat en 
las últimas Corts per Joan Codina, síndich de dita ciutat, còpia de la qual se envia a part, 
advertint consulten y miren los síndichs de la ciutat lo millor modo y forma que·s puga millor 
introduir y guiar perquè tingue bon èxit y felice succés, y que per dites coses posen disentiment 
a tots los actes de la Cort, y lo qual no sie llevat que no sie vist y declarat lo que és de justítia.” 
Sobre les pugnes de les localitats del braç reial a les Corts del 1626 per incrementar la 
presència a les bosses de la Diputació del General, vegeu l’apartat IV.8.5.2.   
380. Sobre la “Poc valria”, que el lector pot consultar a CYADC (1704), I, 1, 17, 11, remetem a la 
magistral síntesi de V. FERRO, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret 
de Nova Planta, Vic, Eumo Editorial, 1987, esp. p. 412 i s. En relació a la transcendència dels 
debats sobre la modificació d’aquesta constitució per al desenvolupament de les Corts que ens 
ocupen és cabdal J. VILLANUEVA, El debat sobre la constitució de l’Observança cit. L’autor hi 
ressegueix les escletxes que el tal projecte de reforma obre dins dels estaments, entre aquests 
i, òbviament, entre aquests i l’aparell reial. Vegeu també com E. BELENGUER glossa els 
intents menys ambiciosos fets a les Corts catalanes de 1585 i de 1599 per esmenar els 
mecanismes de l’observança a La legislació político-judicial cit., p. 13-14 —hem sentit com E. 
SERRA fa recular els tals intents a la Cort General de 1533. Com a marc diacrònic encara més 
ampli sobre la qüestió, estrictament descriptiu, es pot recórrer a M. GONZÁLEZ, L’Observança 
de les lleis per mitjà dels processos de Corts: des de la constitució Poch Valria (1481) fins a la 
creació del Tribunal de Contrafaccions (1705-1706), dins de “Actes del 53è Congrés” cit., vol. 1, 
p. 610-626. 
381. És cèlebre la denúncia que féu d’aquesta situació Miquel Fivaller amb un dissentiment al 
braç militar el 6.IV.1626. Vegeu-ne transcrit el text a J. VILLANUEVA, El debat sobre la 
constitució de l’Observança cit., p. 253-254, nota 24, enmig d’hipòtesis boiroses sobre un 
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corrent d’opinió i, conseqüentment, encomanen als seus síndics que defensin 

un projecte legal que reformi íntegrament el sistema per avaluar, enjudiciar i 

sancionar les contrafaccions del dret català382. La proposta que emana de 

Girona, força completa i detallada, és revoluncionària i, ja ho anticipem, 

inadmissible d’entrada per a la monarquia. No descartem que no sigui original, 

sinó coincident amb suggeriments procedents d’altres localitats o sectors 

socials catalans. En referim sumàriament dos dels seus trets principals:  

 

a. Una troica de jutges de la terra concentrats a Barcelona: En primer 

lloc, no comporta un desenvolupament, esmena o millora de la “Poc 

valria” sinó un canvi complet d’escenari on la Reial Audiència és 

                                                                                                                                               
pretès pacte entre Reial Audiència i Diputació per neutralitzar la “Poc valria” a canvi del 
respecte a l’autonomia fiscal i financera del General. 
382. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [72]r-v, punt 23è del llistat de qüestions de justícia que 
Girona porta a la Cort General: “Ítem, que sia donada facultat, auctoritat y poder pleníssim al 
bisbe de Barcelona per lo estament ecclesiàstich, al diputat militar per son estament y al 
conceller en cap de la ciutat de Barcelona per lo bras real per a poder declarar sobre qualsevol 
contrafactió de usatge, consuetut general insertada en lo cos del dret, constitutió y capítol de 
cort, feta tant per lo llochtinent general de sa magestat com per lo governador general y 
portantveus de aquell del present Principat y comptats de Rosselló y Cerdanya, canceller, 
vicecanceller y regent la Cancellaria, doctors de la Real Audièntia, assessor de dit governador y 
portantveus de aquell, mestre racional, thesorer, balle general, y acessors de aquells, sobre las 
quals cosas hajen de declarar ab vot y parer del magnífich advocat fiscal de la Deputació y dels 
dos assessors de la casa de la ciutat de Barcelona, y, en absència o just impediment de aquells 
o de algú d’ells, ab concell y parer dels demés qui·s trobaran presents en dita ciutat, lo concell 
dels quals o de la major part estigan obligats [a] seguir, y que dita declaració hajen de fer a sola 
petitió de la part privada qui [h]u instarà o dels sýndichs de dita casa de la Deputació o de dita 
ciutat de Barcelona, sens salari algú, dins quinze dies immediatament següents després de 
haver donada la quexa a qualsevol de dits tres jutges, los quals hajen de pèndrer per scrivà de 
ditas causas lo scrivà major de dita casa de la Deputació, y per aquell manar despedir lletres y 
provisions opportunas a effecte de fer-se aportar per lo notari o scrivà a qui thoque originalment 
los procehiments en los quals o per los quals se fundarà dita contrafactió, y assò dins lo termini 
més breu que <h>a dits jutges apparega, y sots las penas a ells ben vistas irremissiblament per 
los officials de la Deputació exequutadores y per gastos de aquella aplicadores, perquè en los 
restants dies de dit termini puguen enténdrer en dita declaració, la qual pugan fer los demés 
si<t> dit advocat fiscal de la règia cort (sic, de la Deputació) recuserà o defferirà de assistir-hi, y 
feta aquella, si serà declarat haver-hi contrefactió, estigan obligats dits jutges [a] fer intimar dita 
declaració al ministre o fiscal qui haurà contrafet, y, si seran molts, <h>a tots, los quals dins lo 
termini que se'ls prefigirà per dits jutges, hajen de revocar lo en contrar-hi (sic, contrari) fet y 
tornar totas las cosas en son primer estat, y, quant no, ipso facto et jure sien tinguts per inhàbils 
de son offici y per privades personas, de tal manera que no puguen exercir acte algú de 
jurisdictió sots decret de nul·litat notòria, y en cars que serà declarat haver-hi contrafactió, sie 
obligat lo que haurà contrafet, y tots si molts seran, <h>a pagar per gastos de la part agreviada 
lo que per dits jutges serà declarat, sens que de una ni de altra declaració se puga apel·lar una 
part ni altre, ni tampoch lo fisch real, y quant <h>u <h>o dos de dits jutges recusassen <h>o 
fossen negligents de acistir a la declaració de ditas contrafactions, pugan los altres o altre jutge 
que restarà procehir a ditas declaracions, ab concell y parer de la mayor part dels doctors dalt 
nomenats.”  
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totalment desproveïda de qualsevulla jurisdicció sobre les contrafaccions 

pretesament comeses per oficials regis. La dita jurisdicció passa a 

correspondre a una troica integrada pel bisbe de Barcelona, el diputat 

militar i el conseller en cap també de Barcelona383. En ares de l’eficiència 

del nou mecanisme d’enjudiciament, convé que els tres integrants 

d’aquest “tribunal de contrafaccions” sui generis estiguin tothora 

fàcilment localitzables i disponibles a la capital.  

 

b. El municipi barceloní és equiparat amb la Diputació del General en 

matèria d’observança: L’assessorament jurídic —preceptiu i vinculant— 

dels referits jutges en principi corre a càrrec de l’advocat fiscal de la 

Diputació del General i dels dos advocats ordinaris de la ciutat de 

Barcelona. En aquest sentit és remarcable com, amb la proposta 

gironina, la capital catalana trepitja fort en un àmbit que fins aleshores 

hauria estat un vedat dels diputats i del seu aparell institucional384. 

Igualment, en el passatge on es llisten els agents que poden instar un 

procés de contrafacció, s’aprecia un avenç del municipi barceloní en 

relació a l’antic monopoli de l’organisme provincial. A la Catalunya dels 

anys 1620 visiblement està massa estesa la impressió que la Diputació 

no es mobilitza, ni judicialment ni per la via política, davant moltes 

actuacions d’oficials reials lesives als catalans i als seus drets385. 

 

                                                 
383. És en aquest aspecte on la proposta gironina del 1626 resulta més revolucionària i 
manifestament més agosarada que el document de treball elaborat per Felip Vinyes i discutit 
finalment a l’assemblea. Aquest darrer preveia que que l’enjudiciament de les presumptes 
contrafaccions anés a càrrec d’un tribunal mixt format per tretze persones, sis o set d’elles —
alternativament— serien doctors de la Reial Audiència i les demés sis o set serien designades 
per la sort entre els insaculats a les bosses de la Diputació del General, J. VILLANUEVA, El 
debat sobre la constitució de l’Observança cit., p. 254-255.  
384. E. SERRA ens fa present que, de fet, a principis de la baixa edat mitjana, el municipi 
barceloní havia rebut un privilegi del rei Alfons que li assignava la missió de vetllar per 
l’observança del dret. 
385. En aquesta línia, l’any 1625 ha estat especialment sorollosa al país la polèmica entorn del 
suport que la Diputació havia de prestar o no al cavaller Dídac de Vergós i de Sorribes per 
evitar-li una aplicació de la contestada pragmàtica de 1612 que prohibia el port de pedrenyals, 
J. VILLANUEVA, El debat sobre la constitució de l’Observança cit., p. 251-252. En l’àmbit local 
que ens ocupa, Girona també havia mostrat alguna vegada la seva desesperació per la inacció 
de la Diputació davant preteses contrafaccions que l’afectaven, ho hem il·lustrat al capítol III.1 a 
partir d’AMGI, MAM 186 —Liber Curiarum de 1585—, fol. 12v-13r. 
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Naturalment la proposta de Girona no té cap possibilitat de prosperar en el 

context de 1626386. Insistim en el fet que no contempla la substitució de la Reial 

Audiència, com a òrgan judicant de les contrafaccions, per un tribunal més o 

menys paritari de l’aparell regi i la província387. Ben al contrari, comporta 

decantar completament la balança cap al costat de la terra en un dels àmbits 

jurisdiccionals més crucial per al govern del país. Notem l’aposta potser més 

pragmàtica que fa la vila de Cervera el mateix 1626: en comptes de postular 

uns retocs o una reforma en profunditat de la constitució de l’Observança —

sembla assumir-la com a fons anacrònic de l’escenari polític—, s’inclina per 

potenciar la via extrajudicial de resolució de contrafaccions; i, per garantir 

l’extensió de la seva protecció als drets particulars municipals, proposa —una 

altra gran diferència respecte Girona— una potenciació i una severa 

descentralització del braç reial en les juntes de braços388. Entenem que Vic 

demana aquesta mateixa descentralització —tot i no referir-se explícitament al 

tema de l’Observança— quan pugna per desactivar l’exclusivitat del 

protagonisme barceloní en les reunions sobre qüestions polítiques que afecten 
                                                 
386. Remetem al subcapítol IV.8.6 sobre la sort que, a la recta final de les Corts de 1626, estarà 
coneixent un projecte normatiu sobre l’Observança del dret, entre d’altres.  
387. Tal tribunal amb vocació paritària, com és ben sabut, no veuria la llum fins a principis del 
segle XVIII, J. ALBAREDA, Les Corts de 1701-1702 i 1705-1706. La represa del 
constitucionalisme, dins de “Constitucions, capítols i actes de cort (1701-1702 i 1705-1706)”, 
Barcelona, Parlament i Generalitat de Catalunya, 2006, p. XVII-XLV, p. XXVIII i XXXVIII. 
388. El gener de 1626, mentre dura la primera convocatòria de les Corts, a Lleida, es produeix 
un creuament simultani de propostes quasi idèntiques entre principals i delegats cerverins —
senyal que uns i altres es fan ressó de la idea d’uns tercers?—; vegeu ACSG, vol. 626 
(missatgeries), fol. 13r-v, terceres instruccions dels paers i la prohomenia als síndics Joan 
Fuster i Pere Giscafré (20.I.1626) i, s. fol., carta de 21.I.1626 dels dits síndics, que transcrivim: 
“[H]a·ns aparegut que convindr[i]e, per lo bon govern del present Principat, que en les 
instructions fessen un capítol que·s fasse constitució que, succehint-se cas de contrafactió de 
constitucions y privilegis, per las quals, en ésser interès a persones ecclesiàstiques o militars, 
los deputats en lo punt yxen a la defensa, manant juntar brassos per remediar dits agravis de 
ecclesiàstichs y militars, y quan<t> dits agravis són fets a universitats o persones del bras real, 
los deputats fan lo sordo y no volen exir a la defensa; que, per·so, sie suplicat a sa magestad 
que, sempre que·s juntaran brassos en la Deputatió per coses faents contra constitucions y 
privilegis de universitats y de altres cosses semblants, que sie convocat y ajustat lo bras real, y 
per cap de aquell lo conceller en cap, y, havent-se de juntar brassos, sien citats los síndics de 
les universitats reals; que si esta constitució fos estada feta ab major fervor, se foren deffensats 
los quints y altres coses, y no ésser los barcelonins déus de la terra. Vostres mercès perdonen 
de la larguessa, que lo cap és grave, y convé tot axò per asertar ab què no·s puguen juntar los 
brassos per determinar cosa que no entrevingue lo bras real, y serà conservar lo estill y ús de 
les Corts que los afers del regne se tracten per los tres brassos.” A ACSG, vol. 626, fol. 20v, 
instruccions de febrer de 1626 i vol. 624, capítol 3er de les instruccions als síndics de 
26.IV.1632, veiem com la proposta dels edils segarrencs evolucionarà cap a demanar que els 
municipis regis convocats en Corts designin uns síndics permanents a Barcelona perquè 
assisteixin a les juntes de braços. 
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tot el Principat389. En quant a Tortosa, no ens consta que doni cap tipus 

d’indicació als seus síndics en relació a l’espinós objecte d’aquesta subsecció.  

 

B.7) Altres propostes per via de “justícia” sobre àmbits diversos 

Al costat d’un projecte constitucional d’una transcendència i solidesa jurídico-

política com el suara exposat, als síndics gironins de l’any 1626 se’ls encarrega 

postular a la Cort alguns suggeriments dispars i/o inoportuns ratione materiae. 

Novament ens interroguem sobre el rigor amb què han treballat els advocats i 

el secretari municipal —o els jurats i la dotzena de Corts directament— a l’hora 

d’enfilar els apartats del llistat local de peticions a tramitar per via de justícia. 

Serveixi a tall d’exemple la proposta de què a despeses del General de 

Catalunya es compri la casa annexa a la presó de Girona a fi d’ampliar 

l’establiment penitenciari i fer-lo més respirable, tant per als presos com per als 

advocats que els visiten390. En la mateixa línia, ens sorprèn un projecte perquè 

es concedeixi a Girona una franquesa automàtica dels drets del General per als 

diners que s’empraran per pagar l’abastament de queviures del municipi391. 

Resulta similarment extravagant que es vulgui proveir legalment que els 

ciutadans gironins hagin d’estar exempts de qualsevulla càrrega fiscal —

s’entén local— sobre els fruits que treuran dels seus dominis i explotacions de 

fora la ciutat i sobre les demés provisions que compraran per introduir al 

                                                 
389. AMVI, MAM 15, fol. 223v-224r, cap. 7è de les instruccions de 16.I.1626: “Item, que la ciutat 
de Barcelona no puga determinar ni resolre cosa alguna consernent al bé públich del present 
Principat que primer no sien cridats, ciats y oÿts los síndichs de las ciutats, perquè ab més 
madur consell se puga resolre lo que més convindrà al bé y utilitat del dit Principat.”  
390. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [73]r, punt 28è del llistat de qüestions de justícia que 
Girona porta a la Cort General: "Ítem, que de béns del General sie comprada la casa que està a 
migjorn de la presó de la ciutat de Gerona per ampliar dita presó, per estar aquella tant estreta, 
fosqua y mal acomodada y patir molts deffectes, axí per estratura de lloch per los presos com 
encara per los doctors y officials quan<t> van a visitar ditas presons, y que se haje de applicar 
dita casa y obrar y acomodar ab la forma que serà menester, cometent la affectuació de dita 
compra y obras als jurats de Gerona qui <h>ara són y per temps seran, ordenant als deputats 
fassan pagar lo que dits jurats diran per dita compra y obras." Aquesta preocupació gironina 
pels llocs públics destinats a la custòdia de presos sembla fruit d’una translació de l’àmbit 
general al local del que s’havia discutit a les Corts catalanes del 1599, E. BELENGUER, La 
legislació político-judicial cit., p. 21.  
391. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [73]r, apartat 29è de les propostes gironines en matèria 
de justícia: "Ítem, que los diners seran necessaris a la ciutat de Gerona per comprar qualsevols 
provisions per servey de dita ciutat y dels habitants en ella no hajan de pagar dret algú al 
General de Cathalunya, encara que dits diners se hajen de tràurer fora del regne, y sens haver 
menester propri ús ni altre despaig." 
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municipi392. Aquest objectiu és inequívocament propi d’una mesura de gràcia —

de fet es demanarà paral·lelament per aquesta via, com veurem més avall—; 

sobta que algú persegueixi veure’l materialitzat mitjançant una constitució o 

capítol de Cort393.  

 

B.8) Balanç de les qüestions vistes fins ací 

Després de la tirallonga d’informacions que ha rebut, el lector es deu interrogar 

sobre el sentit global de les propostes que Girona té preparades en matèria de 

justícia —algunes ho són pròpiament, d’altres no— per a les Corts del 1626. A 

què respon tanta diversitat de criteris i d’objectius? Com s’explica la 

fragmentarietat de les regulacions que es volen impulsar? 

 

Són dues les claus que tenim per respondre-li: Una va lligada al fet que al segle 

XVII l’ordenament jurídic català, en la seva multiplicitat de fonts —romano-

canòniques i privatives del Principat, legals, jurisprudencials, doctrinals o 

consuetudinàries, escrites i orals, de dret públic o privat, etc.— ja coneix un 

notable grau de maduresa i no fretura de canvis generals sinó de retocs, 

esmenes o correctius puntuals. La segona i més atinent al present capítol té a 

veure amb què els projectes que els síndics gironins hauran de portar i 

defensar a la Cort General són sovint el fruit d’una participació ciutadana de 

prou ampli abast. És a dir, força apartats del llistat de suggeriments en matèria 

de justícia responen a les inquietuds i als propòsits de diferents col·lectius 

urbans394. Ho il·lustrem amb alguns exemples: Les propostes de mesures 

proteccionistes en el camp econòmic versemblantment s’han elevat als òrgans 

municipals des de sectors productius que pateixen els severs reajustaments del 

                                                 
392. Ibidem, fol. [71]v, apartat 17è: "Ítem, que·s provehesca per constitutió o capítol de cort que 
los ciutedans de Gerona no pugan ésser compel·lits de pagar dret algú de treta ni altre de las 
provisions que culliran en sas pròprias heretats o compraran per son propri ús, aportant-les 
després a la ciutat de Gerona." 
393. Sobta parcialment, a la llum d’antecedents de reglamentacions d’abast estrictament local i 
gironí impetrades per la via de justícia, com per exemple el capítol de Cort 11/1564 que veiem 
al subcapítol IV.4.1.  
394. L. R. CORTEGUERA, Per al bé comú cit., p. 100, en relació a Barcelona i a les Corts de 
1585, també constata una participació de les corporacions professionals en la proposta de 
peticions que es presentarien a Montsó. Adverteix, això sí, que les demandes elevades pels 
mestres artesans quedarien relegades al capdavall de la llista de prioritats dirigides als síndics 
municipals, sempre de sectors urbans privilegiats.  
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mercat català del Sis-cents inicial395. La proposta d’instaurar les figures de 

l’advocat i el procurador dels pobres a Girona prové segurament del sector 

jurídic, ja ho hem apuntat —potser per interessos corporatius, ben legítims a 

l’època. També és el col·lectiu dels advocats el que malda —porta anys fent-

ho— per assegurar que el portantveus del general governador hagi de reunir 

una petita cort formada per cinc o sis juristes locals quan vulgui impartir justícia 

criminal a la demarcació gironina396. Els apotecaris col·legiats397 encara ens 

ofereixen un cas més paradigmàtic amb un suggeriment legal que no hem 

incorporat a les pàgines precedents pels seus sovintejats canvis: a) en tenir 

notícia de la primera convocatòria de Corts a Lleida, sol·liciten oficialment que 

s’afegeixi a les altres peticions de Girona, cosa que es fa398; b) poques 

setmanes més tard, per raons que desconeixem, se’n desentenen i demanen 

que no es tracti399; c) dos mesos i mig després, quan la Cort General està 

plenament encarrilada a Barcelona (sic, a punt de fracassar, en el cas que ens 

                                                 
395. O. JUNQUERAS, Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l’alta edat moderna 
(1520-1630), Bellaterra, Publicacions de la UAB, 2006, p. 109-111. Malauradament són més 
escassos del que voldríem els testimonis conservats de les primeres passes de tramitació de 
propostes normatives per a les Corts ―la seva generació en el si de les bases corporatives de 
la societat. Pel que fa a la reunió del 1626, vegeu el cas dels apotecaris de Girona que 
exposem tot seguit o també el del gremi de sabaters de Vic referit en la subsecció IV.8.3.3.B.1).  
396. Anticipem una petició que es desenvolupa a la subsecció IV.8.3.3.C.1). 
397. E. C. GIRBAL, Noticias sobre los antiguos gremios y cofradias de Gerona [2on lliurament], 
en “RdG” VI (1882), p. 229-238, refereix que des del 20.IX.1366 en la confraria dels deu mil 
màrtirs i de Sant Cosme i San Damià s’hi havien aixoplugat metges, “boticarios” i barbers; amb 
una llicència de Ferran II de 29.VIII.1510, els apotecaris havien aconseguit un col·legi propi i 
independent, que els anys 1585 i 1599 veuria reforçat el seu bagatge de privilegis fins al punt 
d’equiparar-se a la corporació anàloga de Barcelona. A AMVI, MAM 15, fol. 237v, cap. 5è de 
les segones instruccions vigatanes a Corts (5.II.1626), s’hi reflecteix l’enuig del municipi per 
l’envigoriment jurídic particular que hauria assolit del rei un “pretès col·legi de metges, 
apothecaris, cirurgians y candelers” a la capital osonenca, en virtut del qual hauria dictat 
ordinacions que la ciutat no estaria disposada a tolerar. El síndic Pere Vicenç Saiz tindria la 
missió de perseguir la revocació de la/es mercè/s règia/es a favor de la confraria i també 
l’anul·lació de les seves ordinacions. 
398. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [22]r, apartat 31è del memorial de propostes en matèria 
de justícia que Girona havia de defensar a la primera convocatòria de les Corts del 1626: “Ítem, 
que lo prothomèdich qui va visitant per Cathalunya las botigas dels appothecaris per 
observansa del capítol terser de las Corts de l’any 1585 en lo títol ‘de examen de medicina’ no 
puga visitar quiscun dia més de una botiga, attès que en cada botiga hy ha molt que mirar y 
regonèixer, y que en un dia no puga rèbrer salari de dos appothecaris, ni ell ni los que van ab 
ell.”  
399. Ibidem, fol. [29]v, carta de 16.II.1626 dels jurats als síndics Escura i Font, que esperen 
infructuosament a Lleida l'arribada de Felip III (IV): “[De] lo capítol de la instructió de justítia 
acerca de visitar lo protomèdich las botigas dels apothecaris pagant-li quatra ducats cada <h>u 
no tractaran vostres mercès cosa ninguna, perquè a petitió dels apothecaris d’esta ciutat se 
<h>era posat, y <h>ara nos han dit de què gustarian no se’n tractàs.” 
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ocupa), tornen a demanar un impuls a la seva proposta normativa en una 

versió diferent400. Quin seria l’objectiu d’aquesta? Posar terme a pretesos 

abusos del protomèdic en les seves visites de fiscalització als apotecaris 

d’arreu de Catalunya ―aparentment la qualitat del seu control havia anat 

minvant des que s’havia reglamentat, de forma prou disputada, l’any 1585401; 

bàsicament s’havia convertit en un control de què cada dia li pagués una 

elevada taxa per la seva visita el nombre més alt d’apotecaris possible402. 

 

Ens abelleix posar de relleu aquesta implicació —àdhuc seguiment— de 

diversos sectors ciutadans en l’elaboració i la tramitació de propostes 

legislatives. És gràcies —o per culpa— de la interrelació de tots ells que el 

conjunt de mesures que una ciutat com Girona posa sobre la taula no obeeix a 

unes directrius monocromes ni dóna resposta a un plantejament preconcebut i 

amb gran coherència interna. La disparitat de postulats i d’objectius també 

resulta de l’acumulació de problemes irresolts en convocatòries de Corts 

precedents —fenomen que hem apuntat, per exemple, en relació a l’advocat i 

al procurador dels pobres— amb demandes que han aflorat a causa 

d’esdeveniments o controvèrsies posteriors a 1599 —cas de la fixació de 

terminis per garantir als laics poder reaccionar a monitoris eclesiàstics o del 

                                                 
400. Ibidem, fol. [113]v, carta de 29.IV.1626 dels jurats als síndics Vives i Clapés: “Lo col·legi 
dels apothecaris d’esta ciutat desijarian que·s fes una constitutió conforme lo memorial va ab 
esta que·ns [h]an donat, y com a nosaltres y a la adjunctió nos estiga bé, havem resolt de què 
vostres mercès procuren se fasse ab tota prestesa conforme en dit memorial, que sols per axò 
envien lo donador d’esta, qui és mossèn Terradas, apothecari.” La nova versió del projecte, 
ibidem, fol. [114]r, inclouria els següents punts: que el protomèdic hagués d’assistir a les visites 
personalment i no a través d’un substitut; que no pogués exigir més d’una dieta al dia, mai 
superior a tres ducats, encara que visités moltes botigues; finalment, que l’any en què no es 
presentaria a un municipi, les autoritats locals poguessin prescindir d’ell i orquestrar un 
mecanisme autònom per visitar els establiments. 
401. La constitució 3/1585 que els apotecaris gironins perseguien esmenar l’any 1626 es troba a 
CYADC (1704), I, 2, 7, 1. Vegeu E. SERRA (coord.), Cort General de Montsó (1585) (...) braç 
reial cit., p. 514 (cap. 5), 584, 592 i 601, el procediment de negociació de la llei, en el curs del 
qual el monarca aconseguí posar fre molt gràficament a les veleïtats d’autonomia dels dirigents 
municipals catalans en la gestió del control farmacèutic. 
402. Ens permeten copsar-ho les propostes legals gironines suara referides i també la que els 
dirigents vigatans redacten el mateix any ―AMVI, MAM 15, fol. 232r-v, cap. 46è― referint-se al 
protomèdic amb duresa com a defraudador de la legalitat per motius com aquests: en comptes 
de fer personalment la tasca encomanada la delega en “substitut de pocha experièntia y menys 
scièntia”; el dit substitut visita les botigues “extorquint (...) quatre ducats de cada apothecari en 
cada visita” i no té cura d’avisar els dirigents municipals per tal que l’acompanyin, com fóra 
preceptiu. 
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reverdiment del capítol R. 1542/18 i l’ampliació del R. 1542/19— i, no s’ha 

d’excloure —tot i que ens sorprendria—, amb meres projeccions de desitjos 

futurs. Siguin temes que s’arrosseguen des de fa més o menys temps, és 

incontestable que el 1626, a diferència de 1585 o 1599, moltes de les 

propostes que Girona persegueix per la via de justícia estan madurades i 

estudiades amb les seves implicacions secundàries. En aquesta línia, volem 

recordar l’abundància de projectes que porten incorporada una clàusula penal i, 

encara més, aquells complexos i complets com el de regulació dels concursos 

de creditors civils o el de l’impuls a les recompenses que la Diputació hauria 

d’oferir a qui capturés malfactors amb el líquid resultant dels jocs i apostes, que 

es legalitzarien.  

 

Cloem aquest balanç fent notar una habilitat gens inèdita, però no per això 

menys remarcable, de les propostes legislatives que hauran de defensar els 

síndics gironins l’any 1626. En diverses d’elles, sigui quin sigui el seu objecte 

primordial, s’hi cerca de forma més o menys latent un reforçament de les 

instàncies de poder local403 ―el propi executiu municipal, la taula de canvi o 

l’hospital. Quedi clar que no ens estem fixant en el grau de localisme o de 

‘gironisme’ dels suggeriments, sinó en el desig d’engruixir la jurisdicció i la força 

del nivell de poder propi al darrera de normes generals de contingut dispar que 

es puguin promulgar. Per exemple, a base de: a) convertir cada hospital 

remarcable ―hospital de la terra <h>a <h>ont se seguirà lo cas― en 

beneficiari de la meitat de les penes que es podrien infligir en un futur a qui 

incomplís restriccions sumptuàries ―en matèria de dots, concretament―; b) 

reivindicar per als jurats la gestió de la compra i les obres de l’ampliació de la 

presó de Girona, una compra i unes obres que es volen imputades a la caixa 

de la Diputació; c) establir l’obligatorietat de què els dipòsits del preu íntegre 

                                                 
403. Vegeu la sintètica i eloqüent afirmació d’E. SERRA, Ciutats i viles a Corts catalanes (1563-
1632) cit., p. 886: “Les instruccions municipals als síndics de Corts com les de Perpinyà del 
1585 o les de Barcelona del 1563 i 1585 ens demostren com els comuns del braç reial són el 
principal factor de dinamització legislativa general i de dinamització dels drets polítics 
municipals”. També es verifica en el cas gironí de 1626, a la llum del que hem vist a la secció 
IV.8.3.3.B) i del que llegirem tot seguit a la IV.8.3.3.C). 
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dels béns venuts després d’una execució judicial no es facin en un lloc 

qualsevol, sinó en la principal taula de canvi de cada bisbat404.  

 

C) Qüestions a tramitar mitjançant privilegis i altres mesures de gràcia. 

En quines actuacions o propostes concretes es tradueix el programa de Girona 

a tramitar per la via de gràcia? a) Unes són de signe positiu, mesures que la 

ciutat vol obtenir per a si mateixa o per a alguna de les seves institucions 

principals i vinculades com l’Estudi General o l'Hospital de Santa Caterina; b) 

Altres són de caràcter negatiu, diverses gestions per obstaculitzar gràcies que 

pretenguin impetrar localitats o altres corporacions de l'àmbit d'influència de la 

ciutat o que, inversament, sigui qui sigui el seu motor, redundin en detriment 

d’elles i, de retruc, de Girona. Analitzem-les separadament. 

 

C.1) Gràcies a impetrar per la ciutat i les seves institucions vinculades  

Els jurats i la dotzena de Corts de Girona condensen en vint-i-cinc apartats les 

peticions de privilegis que els síndics de la ciutat hauran de presentar al rei i/o 

als seus ministres més preeminents. Corresponen a àmbits de la vida municipal 

molt diversos. 

 

Les pretensions de 1626 que ja havien estat plantejades en alguna de les dues 

assemblees precedents en els mateixos termes o molt similars són 

escasses405. Concretament, des de 1585, sinó abans, Girona voldria assumir la 

potestat de proposar triennalment a les autoritats règies una terna vinculant de 

candidats de la qual s'hauria d'escollir el veguer —Vic demana el mateix406—, i 

una altra terna per al sots-veguer —per als oficis de batlle, jutge ordinari i jutge 

d’apel·lacions la competència ja està adquirida407—:  

                                                 
404. Hem tractat in extenso i transcrit aquestes propostes normatives —22a, 28a i 4a del llistat 
de 27.III.1626— en els apartats IV.8.3.3.B.1), 7) i 2) respectivament.  
405. Almenys en aquest àmbit puntual i pel que fa a Girona l’any 1626 prevalen els reflexos 
d’una conjuntura determinada sobre el bon tou de temes que s’encavalquen d’unes Corts amb 
les altres; es trenca així l’axioma generalment vàlid d’E. SERRA, Ciutats i viles a Corts 
catalanes (1563-1632) cit., p. 884. 
406. Vegeu AMVI, MAM 15, fol. 230v, el repetidament citat capítol 41è del llistat de propostes de 
justícia i de gràcia ―mesclades― que Vic lliura al seu síndic el 16.I.1626.  
407. Ibidem, fol. 228v-229r, al cap. 32è del referit llistat veiem com, en canvi, Vic l’any 1626 no té 
—per això la demana— la facultat de proposar ternes per al jutge ordinari de la seva vegueria. 
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"Que axí matex com la ciutat de Gerona té privilegi exprés de fer terna de balles y jutges, 

se li concedescha també privilegi de fer terna de veguers y sots-veguers de Gerona y de 

fer bolses per a ensecular les persones que apparexerà als jurats y Concell de dita ciutat 

ser [h]àbils y sufficients per dits officis fins al nombre que·ls aparexerà convenir, la qual 

terna se haje de presentar a sa magestat o a son llochtinent general, y, en absència de 

llochtinent general de Catthalunya, al portantveus de general governador de Catthalunya, 

y que se haje de provehir <h>u de las ditas ternas, y que dita extractió se haje de fer lo die 

que·s fa dels dits ballas y jutges, qu·és lo die de Sant Anthoni, a desaset de janer, quiscun 

trienni."408 

  

També és des del 1585 que Girona demana una quantitat anual considerable 

—i progressivament augmentada, tres-centes lliures el 1585, cinc-centes el 

1599 i cinc-cents ducats els anys 1611 i 1626— dels emoluments de la mensa 

episcopal per subvenir l'Estudi General del municipi409: 

 
"Suplicar a sa magestat que concedescha una penció de sinch-cents ducats, o lo que·s 

podrà alcan[ç]ar, a favor de dits Studis, per lo sustento [dels] cathedràtichs, sobre del 

bisbat de Gerona, aprés que vagarà per mort, promotió, renunciació o altrament de qui vuy 

lo té."410  

                                                                                                                                               
Girona l’hauria obtinguda, i també per al jutge d’apel·lacions, mitjançant els cap. 5è i 6è d’un 
privilegi de 14.XII.1515: G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 424-425. 
Per cert, a les dues Corts celebrades a principis del segle XVIII la ciutat de l’Onyar intentaria 
eludir les incidències derivades de retards en l’elecció d’un dels membres d’aquestes ternes a 
través d’un mecanisme de provisió automàtica del primer jurista que hi figurés després de tres 
mesos sense rebre resposta del virrei: Constitucions, capítols i actes de Cort: 1701-1702 i 
1705-1706, Barcelona, Generalitat i Parlament de Catalunya, 2006, p. 69 del primer facsímil i p. 
86 del segon.  
408. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [76]v, memorial de peticions en matèria de gràcia 
(6.IV.1626), apartat 7è. La mateixa pretensió es troba, per exemple, a AMGI, MAM 186, Liber 
Curiarum de 1585, memorial de peticions en matèria de justícia (18.VI.1585?), apartat 99è, fol. 
16r. Volem subratllar-ne dues coses: a) L'any 1585 la proposta no es pretenia vehicular com a 
privilegi particular sinó com a llei general per a tot el Principat; b) Perquè el procés de confecció 
d'aquestes ternes no donés lloc, cada tres anys, a sorolloses picabaralles en el si del municipi, 
es suggeria que fossin realitzades de la forma més neutra possible, seguint un mecanisme 
d'insaculació i extracció a sort. Notem que ibidem, punt 80è, fol. 12v, per prevenir "gran 
confusió (…) dir mal y paraules iniuriosas (…) molts danys, et forsan alguna vegada algun 
notable prejudici", ja s’havia postulat el mateix mecanisme per confegir les ternes de batlle, 
sots-batlle i jutge ordinari de Girona.  
409. N’oferim unes pinzellades al subcapítol III.6.1.  
410. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]v, memorial de peticions en matèria de gràcia 
(6.IV.1626), apartat 17è. Vegeu també: a) AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, memorial 
de peticions en matèria de gràcia (18.VI.1585?), apartat 3er, fol. 18r; Girona al·legava els 
precedents de Lleida i Tortosa, on s'havia concedit una gràcia similar; i esgrimia hàbilment —
àdhuc amb murrieria, tenint en compte les fòbies de Felip I (II)?— que la ignorància era “causa 
de molts mals y gravíssims peccats, <h>o encara de les heretgies”; b) AMGI, MAM 202, Liber 
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Una tercera petició concerneix les garanties dels ciutadans davant 

l'administració de justícia. Des de temps enrera, s’han denunciat els abusos 

comesos pels oficials ordinaris del rei en practicar o permetre detencions, 

empresonaments i vexacions de forma arbitrària —per mantes qüestions de 

poc relleu i sense la cobertura d’una provisió judicial, bàsicament per tal 

d’obtenir dels capturats una composició econòmica—; s'hi ha volgut posar 

remei mitjançant una reforma legislativa aplicable a tot Catalunya411. L’esterilitat 

o la ineficiència relativa d’aquesta via —almenys a l’àrea gironina, no obstant 

successius requeriments dels jurats412, ocasionalment amb prou ressó413— 

porten la ciutat, l’any 1626, a perseguir l’objectiu a través d'un privilegi 

específic:  

 
"Per quant los officials de vosa magestat, sens ninguna causa ni rahó, vexan los pobres 

habitants de la present ciutat, posant aquells en las presons per nyarias y cosas de pocha 

importància, y los tenen allí presos fins y a tant se concordan ab dits officials, suplican 

per·ço a vostra magestat sie de son real servey consentir y otorgar privilegi a dita ciutat 

que ningun habitant de dita ciutat no puga ésser posat en prasó sinó per casos que, 

                                                                                                                                               
Curiarum de 1599, fol. 53v-55v, carta de 18.VI.1599 dels jurats i la dotzena de Corts als 
síndics, i fol. 60v, resposta de Rafel Albert de 20.VI. Volem posar de relleu que en les peticions 
de totes aquestes Corts es prenia la precaució de demanar la gràcia per a quan el bisbe del 
moment deixés el seu lloc; així es creia poder evitar d'ell una oposició visceral —i perfectament 
previsible. Al respecte, els jurats no deixarien passar —infructuosament— l’oportunitat de la 
mort del prelat Francisco Arévalo de Zuazo: AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 
28.I.1611 a Felip II (III) i de 31.I.1611 a Nicolau Mensa. Sobre aquest bisbe, vegeu unes 
referències al subcapítol IV.11.1. A tall comparatiu, notem com Vic, a les sessions de Corts del 
1626, també perseguiria un sufragi per al seu Estudi; tramitat, molt hàbilment, de forma dual, a 
través d’una renda perpètua sobre el bisbat o sobre abadies que hi reverteixen i/o a través 
d’una caritat del rei —AMVI, MAM 15, 28è i 54è apartats del llistat de 16.I.1626, fol. 227v i 233r. 
411. AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, memorial de peticions en matèria de justícia 
(18.VI.1585?), apartat 43è —fol. 7v—, i apartat 84è —fol. 13v. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum 
de 1599, llistat de propostes legislatives, apartat 1er, fol. 26r. CYADC?? 
412. AMGI, I.1.3.1.1 —Administració municipal / Funcionament del consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1 / item 1—, testament dels jurats de 1620, punt 45è: “A tota la provínsia de 
Cathalunya concedí lo senyor rey en Pere privilegi que ningú pogués ser posat en pressó sinó 
per cas per lo qual se meresqués pena corporal o mutilatió de membra, sinó que·ls dexen a 
manlleuta, lo qual privilegi està en viril observansa en favor dels habitants de Gerona, y lo balle 
y jutge han jurat de servar-lo en lo introhit de llur offici, y lo matex està disposat per constitutió 
general de Cathalunya, y, no obstant que lo dit misser Escura, vuy jutge ordinari de Gerona, y 
lo senyor Ivo Hornós, balle, no pugan de les dites coses al·legar ignorànsia, noresmenys és 
estat forsat per part de la ciutat requerir-los, ço és al balle una vegada y al jutge dos, per la 
observansa de dit privilegi y constitutions. Serà bé tornar-los requerir y, en son cas, en cas de 
contrafactió, donar-los querela en la taula”. 
413. M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), vol. III, Lleida, 
Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2005, p. 1290 (doc. 956), carta de 25.VII.1623 del 
virrei Joan Sentís als jurats, comunicant-los l’ordre que ha donat d’alliberar Guerau Llautart.  
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provats, meresquessin pena corporal que irrogue o causa infamia o pena mayor de 

desterro de la present ciutat, ballia y vegueria, ans bé hagen de ésser dexats a manlleuta 

o arrestats en llurs cases, restant los demés privilegis a dita ciutat concedits en sa forsa y 

valor."414 

 

Una quarta demanda afecta un tema que cueja des de fa dècades, tot i que 

sols ha estat plantejat un pic a Corts ―visiblement per un canal impropi. Està 

relacionada amb el portantveus del general governador415. Aquest oficial 

ordinari de la monarquia té el deure de desplaçar-se per les diferents vegueries 

de Catalunya en companyia del seu assessor416 per exercir-hi funcions 

jurisdiccionals i governatives417. Es vol que per administrar justícia criminal a 

Girona, a la seva batllia i a la seva vegueria s'hagi d'envoltar i aconsellar 

                                                 
414. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]v-[78]r, apartat 20è del memorial de peticions en 
matèria de gràcia (6.IV.1626).  
415. Sobre aquest oficial ordinari, de gran significació en l’ordenament jurídic català anterior als 
Decrets de Nova Planta a causa de la seva condició de timó del país en situacions d’interregne 
i assimilades, vegeu V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 96 i s.  
416. M. A. MARTÍNEZ, Els assessors del governador de Catalunya als segles XVI i XVII, en 
“Pedralbes” 23 (2003), p. 95-112, sobre els processos de selecció d’aquests càrrecs, tot 
palesant la dificultat, a causa de consideracions retributives i honorífiques, perquè es 
consolidessin com un objectiu professional per se i deixessin de funcionar com un simple 
trampolí per accedir a la Reial Audiència. 
417. La seva itinerància està legalment regulada per les constitucions "Perquè millor" (9/1542) i 
"Com per constitutió" (62/1547), CYADC (1704), I, 1, 41, 11 i 13. Aquestes, retratades per J. 
LALINDE, La jurisdicción real inferior en Cataluña cit., p. 182, com a compensacions a veguers 
i batlles per llur pèrdua de pes en els esquemes institucionals dels Habsburg, eren sovint 
inobservades, a desgrat de la severa vigilància encomanada als virreis, si calia servint-se de la 
complicitat de la Diputació —vegeu el cap. 35 de les instruccions de 4.II.1554 al marquès de 
Tarifa, J. BUYREU, Noves perspectives sobre la institució virregnal a Catalunya, en “Afers” 60 
(2008), p. 377-400, esp. p. 393. Així, l'any 1585 els representants gironins s'havien desplaçat a 
les Corts de Montsó amb l'objectiu que s'aprovessin normes generals més estrictes per a 
l'oficial en qüestió: AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, llistat de propostes legislatives 
(18.VI.1585?), apartat 64è, fol. 10r, "[com] la major part del any residesca en la ciutat de 
Gerona, en tant que més se pot dir governador de Gerona que no del principat de Cathalunya, 
com en les altres parts de dit Principat vaja sols forsat y allí residesca molt breu temps...". El 
portantveus de general governador que havia suscitat aquesta queixa era don Pere de Cardona 
(† 1593), natural de la ciutat de l’Onyar. La seva presència al municipi, lluny de fer augmentar 
el grau de seguretat dels gironins, s'havia convertit en un greu maldecap per a ells. La seva 
rudesa de caràcter feia que ni els advocats ni els procuradors no gosessin presentar-li la 
documentació necessària per als processos, o que els camperols deixessin de desplaçar-se a 
la ciutat per portar-hi els seus productes —vegeu ibidem, fol. 7v-8r, petició legislativa 45a: 
“Que·s deman que ab constitutió o acte de cort sia manat a dit lloctinent de Governador que no 
vexe, agravihe ni opprimescha ningun doctor o notari per rahó de dites coses (i. e. llurs actes 
professionals), pus se fassen ab aquella descència que·s pertany."; fol. 8r, apunt 46è per a una 
nova llei: “Tot lo temps que [el governador] [h]y està, los demés pagesos de la vegaria y ballia 
forana, per temor, no gozen venir en Gerona ni aportar provisions en aquella, y axí los poblats y 
habitants en dita ciutat pateyxen, y és causa de vendre’s molt més caras las poques provisions 
que [h]y entren”. 
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addicionalment per sis doctors en dret de la ciutat. L'erecció d'aquesta petita 

cort gironina havia estat una pràctica sempre respectada pels portantveus del 

governador —de fet, la podien dominar a pler418— fins que don Pere de 

Cardona en prescindí en alguns dels seus judicis a finals del segle XVI419. L'any 

1599 els dirigents de la ciutat ordenaren als seus síndics a Corts que es 

mobilitzessin per impulsar un projecte legal ―per què no una mesura de 

gràcia?― que assegurés la continuïtat d'aquella tradició comarcal tan 

preuada420 ―ens ensumem que el seu principal valor no residia precisament en 

l'augment de les garanties processals dels reus421. L'objectiu no fou assolit422. 

Per això, a principis del 1600 —versemblantment423— el síndic de Girona incoà 

una causa davant la Reial Audiència perquè s'anul·lessin les sentències 

                                                 
418. Ibidem, fol. 7v, l’apartat 44è de projectes normatius gironins per a les Corts de 1585 
postulava l’obligació del portantveus de general governador i altres oficials reials d’absentar-se 
quan llurs juristes i assessors fessin la relació de les enquestes criminals, “perquè los doctors 
qui entrevenen en lo votar de les causes criminals més llíberament pugan votar y descarregar 
llurs concièncias”; i és que succeïa que “per lo assistir-hi dits officials sian restats molts crims 
impunits y altres que sian castigats ab major pena que lo delicte comès marexia”. 
419. Gràcies a les memòries de Jeroni Saconomina (1572-1602) sabem que, sens perjudici 
d'aquestes excepcions, Cardona seguia comptant amb l'assessorament de juristes gironins en 
els afers criminals que substanciava, A. SIMON (cur.), Cavallers i ciutadans a la Catalunya del 
Cinc-cents, Barcelona, Curial, 1991, p. 206: el patrici Saconomina hi refereix un cas tenebrós 
de parricidi que tingué lloc a Salt el gener de 1587, "y lo governador, don Pedro de Cardona, 
juntament ab parer de molts doctós, lo féran rosagar [al reu], axorallar, degollar y escortarar."  
420. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, llistat de propostes legislatives, apartat 25è, fol. 
30r.  
421. Ens desperta aquesta sospita el gran jurista Lluís de PEGUERA (1540-1610), Liber 
quaestionum criminalium..., Barcinonae [Barcelona], 1585, cap. 16. Hi exposa com una vegada, 
trobant-se a Girona com a assessor del portantveus del general governador, es plantejà el cas 
de si es podia torturar un home que havia comès un petit furt perquè confessés. Peguera 
esgrimí que no, donada la poca gravedat del delicte —"torturae ratio non est habenda in 
omnibus casibus, sed in illis tantum pro quibus venit imponenda poena ultra relegationem". Els 
consultors gironins del portantveus del general governador opinaren el contrari. Adduiren que, 
com el reu era susceptible de rebre una pena de fustigació, que era corporal, la tortura era 
admissible. A més, al·legaren que a Girona es practicava un costum segons el qual fins i tot per 
a delictes de poca importància es podia aplicar el torment —"Praeterea allegarunt practicam et 
consuetudinem Gerundae, ubi super levibus fiunt tortura." La incipient autoritat que Peguera 
devia tenir aleshores no serví per dissuadir els juristes gironins, que surten força mal parats del 
relat de l'episodi. Peguera conclou subratllant que considerà massa rigorosa l'aplicació del dret 
que feien els seus col·legues i deixant clar que al Reial Consell de Catalunya la solució hauria 
estat molt menys salvatge.      
422. Com vam indicar a La participació de Girona cit., p. 117, la precipitació de la convocatòria 
de Corts de 1599 provocà que la majoria dels textos constitucionals ja s'haguessin negociat en 
la comissió pertinent quan arribaren els llistats de propostes legislatives de ciutats com Girona.  
423. La primera notícia que tenim d'aquesta causa es troba a AMGI, MAM 203, fol. 23r 
(28.I.1600).   

1193



dictades 'irregularment' per don Pere de Cardona424 i perquè es mantingués la 

ciutat en la possessió del seu antic dret. El despatx del cas fou ràpid: El 17 

d'octubre del 1601 els magistrats de la sala del regent la Cancelleria van 

denegar les dues pretensions de la part actora, al·legant que no hi havia 

constància suficient del costum en què es fonamentava el dret que creien 

tenir425. La ciutat de Girona no es donà per vençuda i recorregué. Mentre es 

sabé amb poques possibilitats d'obtenir una sentència revocatòria de la de 

1601426 deixà aparcada la via judicial i es concentrà en la negociació política427. 

Tampoc aquesta no donà els resultats esperats428 —ben al contrari, només li 

                                                 
424. No són precisament elogioses les paraules que Jeroni Saconomina havia dedicat l’abril del 
1593 a don Pere de Cardona amb motiu del seu traspàs, A. SIMON (cur.), Cavallers i ciutadans 
cit., p. 215: "Fou un ome poc plant, per lo que diuen era cruel ab la gent, so és, de conposar-los 
molt."  
425. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 106-2, fol. 217. El relator de la causa fou Jaume Puigmitjà. 
"Attento quod licet ex meritis processus constet per syndicum civitatis Gerundae fuisse 
praetensum quod gerentes vices generalis gubernatoris principatus Cathaloniae in civitate 
Gerundae eiusque vicaria et baiulia jurisdictionem ordinariam exercendo non posse causas 
criminales decidere cum voto tantum sui ordinarij assessoris seu assessoriam regentis et quod 
tenetur causas predictas declarare cum consilio aliquorum jurisperitorum ultra votum dicti 
assessoris juxta antiquissimam consuetudinem et alias et propterea sententias latas per don 
Petrum de Cardona quondam gerentem vices generalis gubernatoris in principatu Cathaloniae 
in aliquibus causis criminalibus de consilio tantum sui assessoris ordinarij non servata dicta 
forma et consuetudine esse nullas et nulliter factas et fuerit petitum declarari a cetero non licere 
gerenti vices generalis gubernatoris sed strictum esse pro observantia dictae consuetudinis et 
alias declarare diffinitive causas criminales in dictis civitate viccaria et baiulia cum consilio sui 
assessoris et aliquorum jurisperitorum simul et non alias[;] quia tamen non constat de dicta 
consuetudine eo saltem modo quo constare debet nec constat constitutionibus Cathaloniae vel 
alias esse interdictum gerenti vices generalis gubernatoris principatus Cathaloniae sententias 
diffinitivas in causis criminalibus proferre cum consilio sui ordinarij assessoris imo permissum 
esse et absque consilio aliorum jurisperitorum. His alijsque meritis processus attentis et alias 
fuit conclusum quod declaretur dicto syndico praetendenti dicto gerenti vices generalis 
gubernatoris non licere decidere causas criminales nisi cum interventu aliquorum doctorum ultra 
assessorem et super alijs per eum pretensis silentium esse imponendum et quod neutra pars in 
expensis condemnetur." 
426. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.XI.1601 del flamant advocat 
de la ciutat a la capital, Rafel Rubí i Coll, als jurats gironins: "[En relació a la causa del 
Governador] la occasió de fer y declarar per ara no m'agrada, per ésser lo assessor qui 
leshores era de la mateixa sala que lo jutge, que, si no jugan, travesan, y essent causa que 
ningú·ns dóna presa, podríam aguardar que se'ns milloràs lo partit, que, en matèrias de plets, 
com vostres senyories saben, se ha de aguardar occasió...”.  
427. L'any 1603 la ciutat decidí trametre uns ambaixadors al rei per demanar-li que desestimés 
les pretensions dels ciutadans de la mà major que estaven provocant gran inquietud al municipi 
—vegeu l’apartat Jaume Vives del capítol III.3—; s'aprofità l'avinentesa per encomanar-los que 
intentessin obtenir certs privilegis, com per exemple el de la cort gironina del portantveus del 
general governador, AMGI, MAM 206, fol. 61v (28.I.1603).  
428. Els representants esmentats en la nota precedent tornaren de la cort del rei, aleshores 
transferida a Valladolid —J. A. ESCUDERO, Administración y Estado en la España moderna, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, p. 255-273— sense haver resolt el cas del 
governador.  
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procurà alguna reprimenda429. L'any 1622 els jurats volgueren tornar a reclamar 

judicialment l'obligatorietat per al portantveus del general governador de reunir 

una petita cúria local quan volgués exercir la jurisdicció criminal a la zona de 

Girona. Encomanaren l'afer a Joan Pere Fontanella, el qual els prometé 

estudiar l'afer amb deteniment. Malgrat els donà certes esperances, adduint 

que la conclusió judicial de 1601 no s'havia materialitzat en una sentència 

―per tant l'afer no estava tancat― ens temem que l'advocat no dedicà massa 

atenció al cas430. L'any 1626 es presenta una nova ocasió per llevar 

definitivament, per la via política, els dubtes sobre la qüestió. Inicialment es 

pensa en fer-ho a base de promoure una constitució general o un capítol de 

Cort431, com l’any 1599. Ben aviat, però, es veu que pot ser més adequat 

impetrar un privilegi de Felip III (IV)432:  

                                                 
429. L'estiu del 1617 els jurats sol·licitaren —una vegada més— al portantveus del general 
governador que tornés a posar en pràctica el seu sistema d'assessorament tradicional quan 
substanciés plets criminals a Girona. L'alt oficial regi els replicà, amb duresa, que si realment 
volien assolir aquest objectiu havien de dinamitzar el recurs que tenien instat davant la Reial 
Audiència i no pas presentar contínuament queixes i laments que no portaven enlloc: "[El 
portantveus] fa maravella de què, penjant dita causa, se divertescha lo sýndich o la ciutat en 
donar scripturas sobre dita pretensió, per lo inconvenient que·n resulta en les executions 
criminals que·s procuran per lo benefici públich, y descuydar-se en solicitar la declaratió de dita 
causa, de <h>ont se pot presumir haver-hi poca justícia per part de dita ciutat”, AMGI, MAM 
220, fol. 98 (3.VIII.1617). 
430. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 7.VII.1622 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona: “Mascarós me comunicà lo negoci del Governador que vostres 
magnificències li [h]avian encomanat, y encontinent me vaig recordar [h]aver vist una conclusió 
que en lo Concell se [h]avia feta en favor del Governador en l’any 1601 a relació de micer 
Puigmijà, y vehent aprés lo trellat de la causa, y trobant que·s portava a relació de dit Puigmijà, 
y que arribà fins a l’any 1601, me persuadí que la conclusió que [h]avia vista ere de aquexa 
causa, com aprés ho he averiguat, si bé en lo procés que després me han comunicat no [h]y és 
la sentència, que com no se'n degué tenir bona olor no·s féu publicar. Lo negoci està en est 
estat, jo·m só[c] restat ab lo procés per vèurer si del procés resulta iustítia per la ciutat, que 
[h]avent-la-[h]y no importa que·s fés la conclusió, pus no·s seguí sentèntia, ni·s publicà, però no 
he aconcellat que·s traguessen lletres de citació fins assò fos vist. Jo [h]u miraré ab los ulls que 
dech y avisaré a vostres magnificències." 
431. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [18]r, apartat sisè del memorial de lleis (28.I.1626) que 
els síndics de Girona haurien d'impulsar en les Corts convocades a Lleida: "[Que] se 
provehesca per constitutió o capítol de cort [el manteniment de la usitada cort de juristes 
gironins assessorant el portantveus del general governador]. (...) Si no·s pot obtenir dita 
constitutió, que se alcanse privilegi per dit effecte a favor d'esta ciutat per la ciutat, ballia y 
vegueria de Gerona." 
432. De fet la idea sorgí dels síndics Pau Escura i Llorenç Font, ibidem, fol. [28], carta de 
3.II.1626 enviada des de Lleida als jurats de Girona: “Ab les instructions dels negocis de justícia 
volen vostres mercès que·s fasse constitució o capítol de cort perquè lo governador ferme 
audièntia quant va en exa ciutat, y a nosaltres nos apar que lo més convenient és lo secret, y 
que no [h]u sàpian los brasos, en particular lo militar, que cada <h>u, sol y sens consell de 
juristas, voldria governar lo món, y aquí se’n té bona experièntia perquè en las últimas Corts se 
demanà lo mateix y no·s pogué alcansar, y per ventura serie més convenient que ab secret se 
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"Com en la ciutat de Gerona [h]y haja sempre [h]agut, com [h]y ha vuy en dia, gran 

número de doctors en dret, que han servit y servexen a sa magestat en totas occasions, 

axí que los portantsveus de general governador de vostra magestat en lo present Principat 

acostumaven entigament, en arribar en dita ciutat, formar una audièntia per las causas 

criminals, nomenant sis doctors de dita ciutat per dita audièntia, los quals votaven en totas 

las causas criminals de dita governació estant en dita ciutat, ballia y vegueria, fent la 

relació de ditas causas a l’assessor de dits portantsveus de general governador, y <de> 

dites causes se declaraven inseguint lo parer de la major part de dits sis doctors, y en exa 

forma ere fet en tot lo real servey y ere ministrada justítia als habitants de la present ciutat, 

sens que per assò se gastàs del Patrimoni de vostra magestat cosa alguna; e com, 

senyor, de alguns anys [a] esta part los portantsveus de generals governadors no hagen 

volguda formar dita audièntia, ans bé hajen procehit y declarat las causas criminals de dita 

ciutat, ballia y vegueria ab lo sol parer de llur assessor, del que se ha[n] seguits y se 

poden seguir cada·ldia molts inconvenients, axí que fonch forsat a dita ciutat introduhir-ne 

lite en lo Real Concell de vostra magestat, la qual penja vuy indecisa, y com no sie just 

que puga<n> fer cosa, lo portantveus de general governador, la qual no la pot fer com 

llochtinent de vostra magestat en est Principat, qui és official més preheminent, per·ço 

supliquen a vostra magestat que sie de son real servey concedir y atorgar privilegi a dita 

ciutat que dit portantsveus de general governador no puga declarar las causas criminals 

en la dita ciutat, ballia y vegaria streta ab vot de son assessor solament, ans bé en arribar 

en dita ciutat ballia y vegaria hage de formar audièntia, nomenant sis doctors per [a] 

aquella, ab concell y parer de la mayor part dels quals se hagen de declarar ditas causas 

criminals y no altrament, sots decret de nul·litat."433 

 

Quin és l'objectiu que es persegueix amb aquest privilegi? Naturalment hi ha 

una component d'intentar reforçar les garanties processals dels judicis criminals 

de la demarcació de Girona. Ara bé, hi ha dos factors que semblen més 

rellevants: Mantenir ocupats i estretament connectats amb el poder els juristes 

gironins i, sobretot, assegurar la continuïtat de la prerrogativa adquirida 

històricament per la ciutat de veure condicionat l'exercici de la jurisdicció del 

portantveus del general governador en son districte434.  

                                                                                                                                               
demanàs privilegi per eix negoci, sens demanar constitució ni capítol de cort, que si és sacret lo 
governador no podrà posar-hi destorb, y si és posibla corrarem aprés peril que, quan<t> 
demanarem privilegi, o no se’ns donarà o trobarem enpara al registra”. 
433. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [78]v-[79]r, apartat 25è i darrer del memorial gironí de 
peticions en matèria de gràcia (6.IV.1626).  
434. Si l’any 1626 els gironins volen condicionar la jurisdicció d’aquest altíssim oficial ordinari de 
la monarquia, sis anys més tard els dirigents tortosins n’exigiran la limitació efectiva, ja 
reconeguda prèviament a través de diverses vies jurídiques. També a l’Ebre, la petició tindrà 
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Els vint-i-un privilegis restants que els dirigents de la ciutat volen impetrar del 

rei l’any 1626 no responen a una reivindicació ja explicitada en les darreres 

Corts del segle XVI, sinó a les vicissituds que Girona ha viscut els darrers vint-i-

set anys de la seva història, és a dir, des que es clausurà l’assemblea de Felip 

II (III) ―això no significa necessàriament que les aspiracions expressades fins 

aleshores haguessin estat sempre satisfetes. És a dir, són fruit de les reflexions 

suscitades pels litigis jurídics més recents que el municipi ha suportat, o 

conseqüència d'ofecs patits en l'autogovern.  

 

En cinc casos aquestes deficiències semblen poder-se resoldre d'una forma 

relativament assequible: Demanant que certs privilegis antics i vigents siguin 

confirmats, amb el benentès que se'n faci una versió o una interpretació 

extensiva on s'hi explicitin nous supòsits de fet que no s'havien previst o no es 

podien preveure en l'atorgament originari. Per exemple, a la ciutat li convindria 

que es precisés el text del privilegi de la reina Maria de Castella donat a 

València el 13 de febrer de 1445435 i altres similars que estableixen el règim de 

l'exercici dels càrrecs municipals. Es voldria que per ser jurat o per tenir un altre 

ofici de la ciutat no n'hi hagués prou amb tenir-hi fixada oficialment la residència 

des de deu anys enrera com a mínim, ans calgués que aquesta hagués estat 

efectiva, amb casa parada ―de propietat o de lloguer―, durant almenys sis 

anys. Creiem que els destinataris de tal restricció addicional serien els més i 

més freqüents gironins d’arrels amb una residència plenament consolidada a 

Barcelona, no obstant la qual a vegades es veien confiades les magistratures i 

oficis municipals ―recordem com l’any 1615 ostentà el càrrec de jurat en cap el 

                                                                                                                                               
com a refafons els sovintejats abusos i arbitrarietats del portantveus de general governador. 
ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, s. fol., acta de la reunió de 17.IV.1632 dels procuradors 
i la vint-i-quatrena: “Que·s procure constitutió o acte de Cort que lo governador, en Tortosa ni 
en los térmens, no exerceixca jurisdictió alguna de aquella que pertany als pahers, jutjes 
ordinaris, mustaçaps y cònsols y vehedors de dita çiutat, per quant, segons sentèntia de misser 
Guerau de Palou y altres privilegis, lo rey nostre senyor ni son primogènit ni governador no 
poden exercir jurisdictió en altres casos que en los nou contenguts en la sentèntia de misser 
Guerau de Palou, procurant sercar-hi remey oportú per a escusar las vexations que los 
governadors acostuman fer als ciutadans en fer vengudas, y, per a d’assò, se embien los 
privilegis y actes necessaris de l’archiu.” 
435. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 256-273.  

1197



regent els comptes de la Diputació del General Francesc de Vallgornera i 

Santjust, gens sospitós de tenir una quotidianeïtat gironina436―:  

 
"Com [en] lo capítol coranta del privilegi concedit per la sereníssima senyora reyna dona 

Maria, la data del qual és a 13 de fabrer 1445, [h]y haja un capítol del tenor següent, 'No 

elegiran en jurat algú que no sie fill de la ciutat, ço és ciutedà de aquella, si donchs per 

més de deu anys no haurà tinguda sa pròpria habittació dins la dita ciutat de Gerona o 

llímits de aquella', y com per dit y altres privilegis estiga també disposat que no puguen 

tenir altres officis les persones que no tindran ditas qualitats, y apparexent no estar 

sufficientment declarat si la habittació que requer dit privilegi se entén ab casa parada 

<h>o no, de què han insurgit algunes difficultats. Per·ço se suplica a sa magestat que sie 

servit concedir a dita ciutat que, de esta hora al devant, ninguna persona no puga ésser 

nomenada, habilitada, graduada ni enseculada en les bolses de jurats y Concell de dita 

ciutat, ni concórrer ni obtenir officis de jurats ni altres alguns de la dita universitat, que no 

sie fill de la dita ciutat, <h>o que per lo menos no haja tingut casa parada, pròpria o 

llogada, fahent sa habittació en ella ab sa família, per temps de sis anys complets antes 

del dia de la nominatió, habilitació, graduació y enseculació y extractió de dits officis, 

declarant en esta forma y ajustant al dit privilegi de la reyna dona Maria y als altres 

privilegis que tractan del matex."437 

 

Un segon cas en la mateixa línia és el de la petició de què les immunitats i 

franqueses fiscals concedides per Jaume II el 25 de maig de 1315438 a la ciutat 

i als ciutadans de Girona comprenguin els comtats de Rosselló i Cerdanya. 

Quan aquesta mercè havia estat feta, valia de forma general per a tots els 

territoris que posseïa el monarca —i aleshores els Comtats no s'hi comptaven 

perquè formaven part del regne privatiu (tot i que feudatari) de Mallorca. A la 

Girona del segon quart del segle XVII li cal posar fi a aquest anacronisme per 

assegurar la competitivitat dels tractes amb l’altra banda de les Alberes:  

 
"Que la immunitat y franquesa concedida per lo rey don Jayme ab privilegi sots datum en 

la ciutat de Barcelona a VIII de las kalendas de juny MCCC[X]V y concedit a la ciutat de 

Gerona se estena en los comptats de Rosselló y Cerdanya que aprés són estats 

                                                 
436. Vegeu l’apartat II.6.5.2.  
437. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [76]v, apartat 3er del memorial de peticions en matèria 
de gràcia (6.IV.1626). Les paraules en cursiva són de la nostra responsabilitat. 
438. C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2000, p. 93-96. Li hem dedicat atenció al capítol IV.2. 
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incorporats a la corona de Aragó perquè aleshores, com no [h]y estaven incorporats, y 

sols la dita franquesa és 'in territoris nostris', se preté no estar-hy compresos, ni en dits 

Comptats no los volen servar."439 

 

L'any 1626 a Girona també li interessa reforçar les garanties de les persones 

que aniran a moldre als molins reials de la ciutat. Des del 6 de juny de 1342440, 

en què els dits molins havien rebut un privilegi de Pere el Cerimoniós, a 

aquestes persones no se'ls podien embargar per deutes civils ni els animals, ni 

la farina, ni el blat ni cap altres béns. Aquesta protecció malauradament no 

comprenia les persones pròpiament dites, que veien com el seu ruc i els seus 

cereals quedaven indemnes mentre elles eren posades dins la presó441. 

Algunes sentències havien posat fi a aquestes situacions paradoxals, 
                                                 
439. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]v, apartat 19è del memorial de peticions en matèria 
de gràcia (6.IV.1626). Els gironins aspiren a gaudir d’unes exempcions d’imposicions locals tant 
generalitzades com es pugui per fer front a la competència de negociants, mercaders, mercers i 
demés espècimens de Barcelona, que trafiquen gairebé arreu del país instal·lats en el confort 
dels seus privilegis de 1232 i d’altres anys —J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive 
capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), 3, 2, cap. 2 i s. El controvertit gaudi de drets 
dels barcelonins en relació a la fiscalitat municipal de Girona ―vegeu en l’apartat IV.12.6.5 
tensions polítiques i jurisdiccionals al respecte durant les dècades de 1590 i 1600—, per cert, 
no és contestat obertament l’any 1626, sens dubte per pragmatisme. On sí que aixeca 
ampolles d’una forma molt explícita és a Vic, que no pot ni pretén negar la immunitat dels 
barcelonins, però sí limitar-ne els abusos. Entre les indicacions que es donen al síndic Pere 
Vicenç Saiz el 16.I.1626, hi ha aquestes tres: a) Una tendent a vetllar perquè Barcelona no 
concedeixi la franquesa pròpia dels seus ciutadans als que no en siguin mereixedors ―és a dir, 
només als que puguin certificar una residència efectiva i contínua des d’almenys un any i un dia 
al cap i casal—, “Ítem, que la ciutat de Barcelona no puga donar privilegi de franquesa a 
persona alguna que no tinga un any de domicili y habitatió contínua en dita ciutat, y que no 
puga gaudir de la franquesa sinó tant quant residirà y farà habitatió en dita ciutat de 
Barcelona.”; b) una altra, molt més severa, de fet dinamitaria el tenor del més preuat privilegi 
medieval barceloní; la transcripció serà més clara que qualsevol resum —ull a les darreres 
línies!—, “Ítem, que los de la ciutat de Barcelona no pugan per si ni interposada persona tenir 
botigas ubertas ni tancadas ni altrament vendre ni comprar cosa alguna en los pobles del 
present principat de Cathalunya sens pagar las impositions degudas per lo que vendran y 
compraran, com sie en notable dany y en manifest frau de las universitats del present Principat, 
abusant de algun pretès privilegi, que no és conforme a rahó y justítia que sien ells menys 
obligats en pagar drets fora llur terra que dins Barcelona.”; c) aquesta cobriria els que 
prestaven serveis, més que no pas venien béns, i, encara que no s’especifiqui, tindria molts 
barcelonins com a principals destinataris, “Ítem, que de assí al devant tots los ciutedans 
honrats, doctors en lleys y medicina y burgesos y altres ciutadans de altres ciutats residints en 
la present ciutat hagen de pagar tots los drets, impositions y deutes, càrrechs, tant de la ciutat 
com reals, a què los altres ciutadans contribuexen y contribuiran, attès que tots los de dits 
estaments concorren en lo regiment de dita ciutat.” AMVI, MAM 15, fol. 223v (cap. 5è), 229v 
(cap. 35è) i 233r (cap. 50è).  
440. Malauradament, de moment no hem localitzat aquest privilegi. 
441. Vegeu-ne un reflex a AMGI, MAM 225, fol. 60v-61r (20.VIII.1622), on el municipi insta el 
fuster Domènec Soler, fent funcions de carceller, a alliberar el pagès de la vall d'Aro Montserrat 
Ganiguer, com a beneficiari del guiatge genèric que protegeix els homes presents a Girona per 
moldre. 
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segurament per considerar-les inequitatives. Calia, però, que evitar-les no 

depengués de l'arbitri dels jutges. Per això es demana una ampliació del 

privilegi de 1342. No és casual que es lluiti per això precisament en el 1626: 

recordem que, sis anys abans, amb una importantíssima compra de drets al 

noble Francesc de Cruïlles, la ciutat de Girona havia consumat exitosament 

una aposta de mig segle de durada per municipalitzar els molins urbans i 

periurbans442: 

  
"Demanar confirmació del privilegi concedit als molins de Gerona per lo rey en Pere 

dattum en Barcelona a XIII de las kalendas de juny MCCCXXXXII ab lo qual, entre altres 

coses, se concedeix que los qui vindran a molrre als molins reals no puguen ésser 

penyorats per deutes civils en los animals, farina, blat ni altre cosa, attès que al dit privilegi 

no·s fa menció de la persona, encara que [h]y ha exemplars de sentèntias fetas a favor de 

persones presas per deutes civils, declarant haver-se de relaixar puix venian a mòlrrar als 

molins, y se ha de procurar que·s comprengan tots los molins que té y tindrà la ciutat de 

Gerona, y que contra ditas llurs personas y béns no·s puga fer exequutió venint a mòlrrer 

en dits molins."443    

 

Els dos últims privilegis que Girona vol veure confirmats i ampliats tenen una 

relació directa amb els drets de maridatges i de coronatges dels quals la ciutat 

s'havia intentat eximir infructuosament l'any 1617 i a partir del 1622. Hem 

transcrit i explicat ambdues peticions en el capítol ad hoc444 per considerar que 

la seva contextualització seria més clara. Ens limitem, per tant, a recordar que 

la primera demanda és que Felip III (IV) precisi els termes del privilegi concedit 

al municipi el 25 de maig de 1315, de forma que en la franquesa general de la 

ciutat s'hi entenguin inclosos els controvertits drets445. La segona petició serà 

                                                 
442. Remetem al subcapítol IV.3.1. 
443. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [78]r, apartat 22è del llistat de peticions en matèria de 
gràcia (6.IV.1626).  
444. Vegeu el capítol IV.2. Per mantenir ubicat el lector dins les referències documentals del 
present capítol, l'informem que els dos textos de què parlem es troben a AMGI, Liber Curiarum 
de 1626, fol. [77]r-v, apartats 14è i 16è del memorial de peticions en matèria de gràcia 
(6.IV.1626). 
445. Subratllem que Girona parteix d’aquesta franquesa formulada en termes molt amplis però 
que no comprèn explícitament maridatges i coronatges, encara molt poc practicats a principis 
del segle XIV. Dissortadament per a elles, Vic o Cervera no semblen tenir un punt de partida 
anàleg, per la qual cosa l’any 1626 ni es plantegen encomanar als seus síndics una petició per 
la via de gràcia sobre els controvertits drets. Vegeu AMVI, MAM 15, fol. 223r i s. (16.I.1626 i s.) 
i ACSG, vol. 624 i 646 ―missatgeries.  
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que es ratifiquin el mandat de Pere el Cerimoniós de 29 d’abril de 1338 i el 

privilegi de Felip I (II) de 26 de novembre de 1585 que donen cobertura jurídica 

a la figura dels ciutadans forans de Girona —persones que, tot i no habitar 

pròpiament dins la localitat, gaudeixen de les seves immunitats i prerrogatives.  

 

En la línia argumental que anem resseguint, els síndics gironins a les Corts de 

1626 hauran de defensar una altra qüestió. Està molt estretament vinculada a 

l'afer del pastim dels canonges de la Catedral que tants maldecaps ha 

ocasionat als jurats i als seus assessors jurídics, sobretot des del 1623. La 

gestió no consisteix pròpiament en la ratificació i millora dels termes d'un 

privilegi vigent favorable a la ciutat, sinó en què el monarca tingui envers 

aquesta la mercè de revocar la concessió feta l'any 1599 al capítol de la Seu 

d'un règim favorable per als seus flequers i carnissers446. Des del punt de vista 

de la tècnica jurídica la petició no té la més mínima solidesa, ja que afecta els 

drets adquirits d'un tercer. Ara bé, ens interessa ressenyar-la perquè posa de 

relleu fins a quin punt Girona està irritada per la seva impotència per actuar 

contra els que comercialitzen productes alimentaris abusivament, sovint en 

gran detriment de les imposicions locals. Possiblement tampoc no s’hauria 

d'haver incorporat al memorial de peticions per la via de gràcia el recordatori 

que els síndics li han de fer al rei de què la citació que la Cúria Romana ha 

dirigit al municipi gironí altera les regles més elementals del dret català de 

l'època. Ens limitem a aixecar acta de què s'hi troba447.  

 

Passem pàgina i entrem de ple en les demandes de privilegis nous, que no 

tenen una relació immediata amb cap text impetrat precedentment. Volem 

encapçalar aquesta sèrie amb una proposta de gran interès: Que el Consell 

General de Girona es pugui reunir tants cops com als jurats els sembli oportú i 

sense l’enutjosa autorització prèvia dels oficials reials ordinaris que exerciran a 

la ciutat:  

                                                 
446. Aquesta mesura de gràcia l'hem incorporada i transcrita també en l'apartat de la tesi 
corresponent, vegeu l’apartat IV.5.3.2. En qualsevol cas, constitueix l'apartat 21è del memorial 
de peticions de 6.IV.1626, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [78]r. 
447. Id. que la nota precedent, amb l'única diferència que ens estem referint al fol. [77]v i a 
l'apartat 18è del text citat.  
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"Demanar privilegi perpètuo que·s puga juntar Concell General en la ciutat de Gerona, 

sen[s] demanar-se llicència a ningú dels officials reals, tantes quantes vegadas que 

apparexerà als senyors jurats de voler-ne ajustar o a la major part d’ells assoles."448  

 

És evident que aquesta demanda, en cas de prosperar, sostrauria al batlle i al 

sots-batlle —i, per sobre d'ells, al veguer, al sots-veguer i al jutge ordinari— un 

mitjà preciós per supervisar el poder municipal449. Per a la corona això és 

inacceptable. Què és el que porta els gironins a posar sobre la taula una aposta 

tan agosarada450? El record de diverses ocasions relativament recents en què 

la seva capacitat assembleària i, per tant, d'autogovern s'ha vist greument 

limitada per les reticències dels dits ordinaris a convocar el Consell. L'episodi 

més controvertit data dels anys 1602-1603. Els homes de les diferents 

categories socials del municipi tenien parers enfrontats sobre un privilegi que 

els ciutadans honrats havien impetrat del lloctinent general per veure 

completament equiparat el seu bagatge de prerrogatives i facultats als seus 

homònims de Barcelona —la qual cosa suposava que podrien gaudir d'una 

condició gairebé idèntica a la dels militars catalans451. Durant la tardor del 

                                                 
448. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [76]v, apartat 4rt del memorial de peticions en matèria 
de gràcia (6.IV.1626).  
449. Esperem reunir aviat aquest i altres testimonis d’arxiu sobre la decadència dels ordinaris 
regis en la vida pública de la Catalunya dels Habsburg enunciada per J. LALINDE, La 
jurisdicción real inferior en Cataluña cit., p. 181-182, i perfilada en relació als municipis 
rellevants del país per V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 124-125. No ens podem estar 
d’avançar una cita al nostre eventual lector del futur: ACCE, Correspondència de Puigcerdà 
(CT 1597-1624), fol. 160. S’hi troba una deliciosa carta de 23.I.1614 dels cònsols al virrei 
oferint-li a primera vista la màxima col·laboració en la lluita contra el bandolerisme. En un segon 
pla, assenyalen hàbilment alguns obstacles a eradicar perquè l’ajut de la capital ceretana es 
materialitzi. Caldria, per exemple, que el veguer de la Cerdanya rebés contraordres i deixés 
d’assistir a les reunions del Consell General del municipi; altrament els membres d’aquest ni hi 
acudeixen ni hi participen; l’argument amenaçador consegüent dels cònsols és que, sense els 
parers dels consellers, es veuran impossibilitats d'executar les ordres del govern del Principat! 
“y és cert, no tenint concellers qui nos aconcellen, mal determinarem lo faedor açerca del que 
vostra excel·lència nos mana fassam”.  
450. La proposta de 1626 depassa de molt la gràcia continguda en el cap. 9è del privilegi de 
Carles I de 18.I.1520 —G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 434—; 
gairebé —gosem dir— no hi té res a veure. Carles I havia autoritzat la convocatòria de reunions 
del Consell General gironí per part dels jurats sense permís de cap dels oficials reials si 
aquests es trobaven tots absents de la ciutat i dels seus termes. Almenys dues raons ens 
permeten justificar aquesta distància enorme respecte la petició adreçada a Felip III (IV): a) 
l’altíssima improbabilitat que Girona es pogués trobar sense cap oficial reial dins o prop de la 
ciutat; b) en tal situació, als jurats els hauria escaigut l’exercici de la jurisdicció ordinària al 
municipi, per tant no es podia considerar excepcional reforçar-los les potestats polítiques. 
451. Vegeu l’apartat Jaume Vives del capítol III.3 sobre aquesta passa en el procés 
d’homologació de les elits urbanes de diferent naturalesa originària a Girona, que fracassaria a 
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1602, els jurats de les mans mitjana i menor sol·licitaren reiteradament —àdhuc 

ordenaren452— al batlle i al sots-batlle que permetessin la convocatòria d'un 

Consell General, naturalment amb l'ànim de què en aquest s'hi torpedinés l'èxit 

assolit pels ciutadans honrats. Els jurats militar i de la mà major pressionaven, 

per la seva part, perquè la reunió no es celebrés453 —devien pensar que així 

l’exaltació de les classes populars s'aniria esmorteint. Confós davant la 

disparitat de peticions dels edils municipals, el batlle Rafel Sagrera demanà 

consell al lloctinent general, l'arquebisbe de Tarragona Joan Terés. Aquest, 

amb una carta de 14 d'octubre del mateix any, li manà que no autoritzés la 

convocatòria de cap Consell General fins que l'ordre no s'hagués restablert a la 

ciutat454 —li llevà cautelarment al batlle, per tant, la potestat de donar lloc a les 

sessions de l’òrgan deliberatiu local. Si les del 18 de desembre de 1602 i de 1 

de gener de 1603 es pogueren celebrar fou perquè el virrei ho permeté, sempre 

sota certes condicions455. Versemblantment, a finals del 1602 els jurats encara 

                                                                                                                                               
principis del segle XVII i, com veurem més avall, reeixiria el 1654. J. P. FONTANELLA, De 
pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I (1612), 3, 2, cap. 77, resumiria 
així —superficialment, per ser quelcom sabut per tots els seus contemporanis— el status 
privilegiadíssim dels ciutadans honrats barcelonins: “Hos creat civitas de voto maioris partis 
eorum collegij, seu status, prima die maij in singulis annis, ex privilegio, vel antiquissima 
consuetudine regio privilegio approbata, et confirmata (...) In omnibus, et per omnia 
aequiparantur militibus a rege creatis, et eorum gaudent privilegijs una cum tota progenie nata, 
et nascitura, praeterquam quod non habent votum in Curijs sicuti milites”. 
452. Per exemple, AMGI, MAM 205, fol. 172v-173v (22.IX.1602), fol. 188v-192r (1.X.1602), fol. 
193r i s. (3.X.1602), etc. 
453. De fet, el jurat de la mà major Llàtzer Saconomina ja havia refusat assistir a un Consell 
General convocat d’urgència pels seus homòlegs d’inferior condició per al 21.VIII.1602 
pretextant que el jurat militar Ramon Xammar ―el seu flamant aliat natural al govern 
municipal― es trobava fora de Girona. La reunió en qüestió s’havia celebrat malgrat tan 
notables absències i havia servit de punt de partida per a la contestació popular. AMGI, fol. 
122r-126r, esp. 122v i 123r. 
454. ACA, Cancelleria, registres, vol. 5197, fol. 210: "Amat de la real magestat, vostra carta de 
set del corrent havem rebuda, ab la qual dieu que cada dia vos van inquietant ab protests y 
requestes los dos jurats de mà mijana y menor de aquexa ciutat de Gerona per a què·ls doneu 
licèntia de juntar Consell General, y de altra part los altres dos jurats, ço és lo en cap y don 
Ramon Xammar, part més noble del concistori, vos han dit que no és tal llur voluntat que·s 
tinga dit Consell, y que veheu la cosa de manera que reçelau alguna novedat. Agrahint-vos lo 
bon cuydado y avís, y per evitar lo que dieu, vos diem encarregam y manam que no doneu 
llicèntia de tenir Consell General sens que primer nos ne aviseu y tingau orde nostre, que tal és 
nostra voluntat." 
455. Ibidem, fol. 230, carta de 16.XII.1602 en què el virrei donà llum verda al batlle de Girona 
Rafel Sagrera perquè convoqués un Consell General a la ciutat només per tractar d'un intent de 
concòrdia entre les diferents categories socials d'aquesta i amb la condició que no hi 
intervinguessin ni el jurat ni els consellers de la mà major. ACA, Cancelleria, registres, vol. 
5199, fol. 76 i 77, cartes del mateix lloctinent general de 22 i 23.XII.1602 permetent que es 
reunís el Consell General el dia de cap d'any propsegüent amb l'únic efecte "de fer inseculatió, 
habilitatió y extractió de jurats y altres officis de dita ciutat ab la forma acostumada y segons 
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ignoraven que el batlle i els demés ordinaris regis de la comarca havien perdut 

una part del seu àmbit tradicional de discrecionalitat i que només complien amb 

els manaments procedents de la cort virregnal: Els continuaven mostrant 

privilegis per recordar-los que havien de donar curs a certes peticions dels 

dirigents municipals, encara que no estiguessin consensuades per tots 

quatre456. La insistència de les seves protestes obligà Rafel Sagrera a mostrar-

los la carta que havia rebut de l'arquebisbe de Tarragona457. Els jurats que 

resultaren extrets a sort per al 1603 hagueren de carregar amb les 

conseqüències dels malentesos dels seus predecessors. Se'n mostraren irritats 

i seguiren requerint una i una altra vegada a diversos oficials ordinaris de 

Girona que canviessin de política i tornessin a concedir les llicències per reunir 

el Consell General sense restriccions458. Els seus precs no eren escoltats… 

Calgué un esdeveniment extraordinari perquè els edils gironins es decidissin a 

actuar amb més fermesa i portessin la situació al seu límit —i a la ratlla de la 

il·legalitat—: La ciutat patí unes inundacions que afectaren greument la muralla 

del sector de la Barca, al burg de Sant Feliu459. El 15 de juliol els jurats 

esgrimiren que els calia convocar urgentment un Consell General, donat que 

altrament l'arribada de l'hivern dificultaria les reparacions escaients al recinte 

defensiu. Posaren així els oficials ordinaris entre l’espasa i la paret i generaren 

una sèrie de controvèrsies competencials entre ells460… L’estratagema donà 

                                                                                                                                               
altres anys han fet y acostumat (…) per aquesta vegada tant solament y només fins tingan altre 
orde nostre" (fol. 76v).  
456. AMGI, MAM 205, fol. 228r-230r (31.XII.1602): Concretament al batlle li feren memòria del 
privilegi del rei Joan donat el 20.VIII.1390 —G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de 
Girona cit., p. 139-141—, de l'apartat 53è del privilegi de la reina Maria de Castella de 
13.II.1445 —ibidem, p. 271— i de la provisió de la mateixa reina Maria de 22.VIII.1448 —
ibidem, p. 290-291. No li recordaren el privilegi del Cerimoniós de 18.VI.1359 —C. GUILLERÉ 
(ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona cit., p. 488-489—, presagiós dels altres, potser perquè, 
més modestament, només havia manat que les provisions, estatuts i ordinacions dels jurats 
gironins s’observessin i que ni el propi rei ni els seus oficials no poguessin perjudicar-les. 
457. AMGI, MAM 205, fol. 229r (31.XII.1602). 
458. AMGI, MAM 206, fol. 54r-v (17.I.1603), com que Rafel Sagrera continuava fent-s'hi el sord, 
els jurats recorregueren al jutge ordinari de la cort reial gironina —ibidem, fol. 55r-v (23.I.1603). 
Aquest els contestà que calia consultar la qüestió amb el Reial Consell de Catalunya.  
459. Vegeu una reconstrucció planimètrica del burg de Sant Feliu a J. i E. CANAL, J. M. NOLLA i 
J. SAGRERA, La ciutat de Girona l'any 1535, Girona, Ajuntament de Girona, 1995, p. 20-21.   
460. AMGI, MAM 206, fol. 137r-140v: Del 15 al 17 de juliol de 1603 els jurats estigueren 
esperant que alguna de les autoritats reials que exercien a Girona —s'adreçaren al batlle, al 
sots-batlle, al veguer, al sots-veguer i al jutge ordinari— els donés el permís per congregar el 
Consell General. Només el sots-batlle fou receptiu a la petició, la qual cosa suscità diversos 
debats jurídics: a) la llicència concedida pel dit sots-batlle, quedava viciada pel fet que el batlle 
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els resultats esperats: El 18 de juliol del 1603 es pogué reprendre l'activitat de 

les enyorades sessions plenàries municipals461. Els nou mesos d’incertesa 

precedents haurien ensenyat als gironins una lliçó valuosa: Els resultaria de 

gran utilitat no dependre d'autoritzacions externes per reunir-se.  

 

A les Corts de 1626 els síndics Vives i Clapés hauran de negociar tres altres 

peticions per la via de gràcia concebudes per reforçar la jurisdicció dels jurats 

de la ciutat en detriment de la dels oficials reials. La primera és que els edils 

puguin designar i proveir autònomament, sense haver de pactar amb el batlle, 

les places vacants de corredor de coll462. Segonament, Girona pretén assumir 

en exclusiva la jurisdicció sobre els fraus, crims i delictes que eventualment 

cometin els oficials de mosqueteria —i. e., els afinadors de pesos, romanes i 

mesures— de la ciutat en l'exercici de llurs funcions:  

 
"Que los jurats de Girona sien conexedors privative als officials reals ordinaris y altres de 

tots fraus y tots altres qualsevols delictes y crims que cometrà lo mosqueta per rahó de 

son offici de mosqueta."463 

 

Aquest desig resulta força comprensible si es revisa l'historial de les pèssimes 

relacions que els dits arrendataris de la mosqueteria i els seus agents havien 

mantingut amb els caps del govern gironí des del tombant del segle. L'any 

1600, per exemple, dos mosquetes havien escridassat un dels jurats a la plaça 

del Vi; per a l’edil i per als seus companys de consistori havia resultat poc 

honorable haver de recórrer als oficials reials ordinaris perquè infligissin les 

punicions oportunes als avalotadors464. El 1602 els jurats sotmeteren al Consell 

General la proposta d'eradicar els oficis de mosqueta de la ciutat; en cas que 

                                                                                                                                               
l'hagués denegada? b) calia també un permís del veguer, donat que hi havia homes de 
condició militar que participaven des de feia poc temps al govern de la ciutat?   
461. Ibidem, fol. 142r i s. El Consell General es celebrà amb el permís verbal del batlle de 
Girona.  
462. Sobre aquesta demanda, localitzada en l'apartat 15è del memorial de peticions de 
6.IV.1626, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r, vegeu el subcapítol IV.6.4. 
463. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [76]v, apartat 6è del llistat de peticions en matèria de 
gràcia (6.IV.1626).  
464. AMGI, MAM 203, fol. 71v-72r (27.VII.1600): Joan Canyelles i Joan Gual "se 
desconpongueren ab dit senyor jurat Jutglar y usaren ab sa magnificència molt mal terme, y de 
manera que dita ciutat ne restà agraviada".  
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no es fés aquest pas, proposaren un plec de condicions més estricte que 

l'aleshores vigent al qual els polèmics individus s'haurien de cenyir en el 

futur465. Set anys més tard, els dirigents municipals tornaven a estar tant tips 

dels mosquetes que plantejaren novament en un Consell General la possibilitat 

d'encomanar l'afinament dels pesos, les romanes i les mesures a un home de 

la seva màxima confiança integrat en les institucions de la ciutat. Fins i tot 

arribaren a proposar d’amortitzar aquest dret i rescindir-ne l'arrendament en 

vigor… Per a això caldria augmentar la imposició de les tavernes —mesura 

indiscutiblement impopular—, però l'objectiu de desempallegar-se dels 

mosquetes —"traure's una arna tant perniciosa y danyosa a dita ciutat"— 

potser ho justificava466! 

 La tercera petició per incrementar —o per consolidar?— la jurisdicció dels 

jurats, més genèrica que les precedents, es formula en els termes següents:  

 
"Demanar privilegi que tots los qui seran presos per los officials ordinaris y encarcerats per 

ordinatió de dits jurats sien soltats de dits càrcers sempre que per dits jurats serà ordenat, 

sense poder-hi fer contradictió alguna lo official ordinari en nom del qual pretindrà estar a 

dit pres o presos, e que lo tal pres sols sie obligat en pagar al dit official lo dret de captura, 

y al scarceller lo dret de scarcellatje, y no altre cosa."467 

 

És a dir, es vol impetrar un privilegi de Felip III (IV) pel qual els jurats que hagin 

instat els oficials ordinaris a capturar i empresonar un home —de fet, es tracta 

d’una potestat discutida468— puguin també decretar quan se li ha de restituir la 

                                                 
465. AMGI, MAM 205, fol. 23r, acta del Consell General de 17.I.1602, punt 6è de la proposició 
dels jurats: "També, per resecar y tolre del tot los grans abusos que, segons públicament se diu 
y entén, fan de ordinari los mosquetas, havem pensat si convindria llevar in totum lo dit offici de 
mosqueta, y acomenar sols lo offici de assenyalar y afinar a alguna persona de confiança, com 
en temps vell se feyha, o si serie millor que reste dit offici de mosqueta, en la forma y manera 
contenguts en la taba que per·ço havem feta habilitar". Ibidem, fol. 23r-24v, hi llegim el projecte 
del redreç del dret de pesos i mesures de la ciutat elaborat pels jurats. Ibidem, fol. 25v, 
l'assemblea plenària municipal no gosà suprimir els càrrecs de mosqueta; en canvi, es mostrà 
conforme a què la llur continuïtat anés de bracet amb un seriós redreçament.  
466. AMGI, MAM 212, fol. 3, apartat segon de la proposició presentada pels jurats al Consell 
General de 1.I.1609. Ibidem, fol. 8r, el dit Consell confià la resolució de l'afer als jurats i als 
membres de la comissió del redreç, que eren els que ja l'havien estat debatent. No tenim 
constància de què finalment es materialitzés la idea de suprimir els controvertits oficis.  
467. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [76]v, apartat 5è del memorial de peticions de Girona en 
matèria de gràcia (6.IV.1626).  
468. A partir d’AMGI, MAM 232, fol. 152r-v (primer apartat de la proposició del Consell General 
frustrat de 10.X.1629) —vegeu el subcapítol IV.6.6—, o fol. 157v (5.XI.1629), aprenem que el 
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llibertat. En aquesta demanda s'hi adjunta una vella reivindicació de què se li 

limitin al detingut les despeses que generarà el seu ingrés en presó469 —en 

canvi, sembla haver-se esvaït l’antic interès dels jurats per arrabassar als 

oficials ordinaris la facultat de nomenar l’escarceller de Girona470. 

 

Els punts que acabem d'esmentar palesen que l'any 1626 els dirigents gironins 

persegueixen veure ampliada la jurisdicció de les seves institucions locals. Per 

envigorir-la tenen diversos altres suggeriments: Per exemple, que als jurats 

se'ls apugi el sou, perquè la retribució que reben —fixada en dues-centes 

lliures anuals des de 1585471— no es correspon amb la creixent dedicació 

requerida pel càrrec; ho dramatitzen al·legant que ni els permet pagar-se les 

gramalles que simbolitzen la seva dignitat: 

 
"Per quant lo càrrech de jurat és molt treballós y procuren moltes persones de scusar-se'n, 

axí que és estat forçat de obtenir privilegi que ningú se'n pogués scusar sots pena de dos-

centas lliuras, tant per lo dit treball aportan com per lo que molts anys costan més les 

gremalles del que avuy tenen de salari, se concedescha a dita ciutat privilegi de poder 

créxer los salaris de cada <h>u de dits jurats ab una o moltes vegades fins en suma de 

sinch-centas lliuras quiscun any."472 

                                                                                                                                               
jutge ordinari de Girona hauria pertorbat en algunes ocasions aquesta cabdal facultat d’ordenar 
detencions de la qual els jurats es creien posseïdors en virtut, per exemple, d’una provisió 
amplíssima de la reina Maria de 22.VIII.1448 que hem citat unes notes més amunt. La proposta 
de privilegi de l’any 1626 que ens ocupa, seria, en realitat, un hàbil pretext per obtenir un 
reconeixement indirecte de l’àmbit jurisdiccional qüestionat? Entenem que la proposta 
legislativa 59a de Girona a la Cort General de 1585 havia buscat aquest mateix reconeixement, 
de forma genèrica: “Ítem, com los offitials ordinaris recusen cada dia exequir las ordinations 
dels magnífichs jurats, trancant lo jurament prestat en lo introhit de llur offici, se fan molts grans 
perjudicis als magnífichs jurats y donen dans irreperables a la universitat, per·ço supplica la dita 
cort a vostra magestat statuhir y ordenar que d’esta hora en avant sien dits offitials obligats 
exequir dites ordinations dels magnífichs jurats e los servescan de provisió de jutge.” —AMGI, 
MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 9r (18.VI.1585?). 
469. Ja a les Corts de l'any 1585 els gironins pretenien impulsar una norma que disposés que 
els carcellers no poguessin cobrar deu sous de cadena ni cinc sous de cep, sinó que 
s'haguessin de conformar amb tres sous i quatre diners d'entrada i quatre diners per cada dia 
d'estada a la presó, ibidem, fol. 12r, memorial de peticions en matèria de justícia (18.VI.1585?), 
apartat 75è. Vegeu ibidem, apartats 77è i 78è, dues altres propostes per restringir i obligar a 
justificar els costos, sobretot de caire processal i documental, derivats de detencions i 
empresonaments.  
470. Ibidem, fol. 3v (18.VI.1585?), 19a proposta legal dels edils.  
471. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 525-532, privilegi de 28.IX.1585 
expedit a Montsó per Felip I (II) a favor de la ciutat de Girona.  
472. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r, apartat 10è del memorial gironí de peticions en 
matèria de gràcia (6.IV.1626).  
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De fet, amb aquesta demanda no es pretén altra cosa que posar fi a una 

situació frustrant que es reprodueix des de fa dècades, consistent en què els 

jurats sol·licitin un augment salarial al Consell General i que aquest no pugui 

concedir-lo473. Una altra mesura de gràcia que es desitja rebre del monarca és 

la immunitat total dels jurats mentre estiguin ocupant els seus càrrecs. Així, 

durant l'any del seu exercici, no podrien ser ni citats ni conduïts davant dels 

tribunals de justícia, ni tan sols per qüestions estrictament privades —

susceptibles d’instrumentalitzar-se per afeblir-los en la dimensió pública—474, i 

tampoc no se'ls podria capturar ni empresonar475. Encara més, gaudirien de la 

suspensió dels processos en curs contra ells:  

 
"Que los jurats de Gerona no puguen ésser citats ni convinguts per cosas pròprias ni de 

altri durant son juradesch, ni puguen ésser presos ni capturats, y que axí durant dit 

juradesch totas causas civils y criminals estiguen sobresegudas, attès los molts afers 

tenen y puguen millor acudir en aquells."476 

 

Encara dins l'àmbit del poder municipal, però en matèries més pròpies de 

l'àmbit auto-organitzatiu, destaquem que l'any 1626 els síndics gironins a Corts 

                                                 
473. A tall d'exemple, vegeu AMGI, MAM 222, fol. 47: En el segon apartat de la seva proposició 
al Consell General de 24.V.1619, els jurats exposen que les feines que tenen encomanades 
"van sempre crexent y causan haver de fer contínua y personal residència de quiscun dia en 
las casas del Consell" i lamenten l'escàs salari amb què se'ls recompensa aquesta dedicació; 
"molts anys hi ha que no abasta dit salari <h>a pagar las vestiduras que·s fan y són obligats 
haver-se de fer [els edils], perquè alguns [h]y han de posar de llur bossa per causa que totas 
las robas y manteniments són puyats". La resposta de l'assemblea municipal és inequívoca: 
"Attès que dita ciutat resta impossibilitada de poder créxer dits salaris, que per ara no sian 
augmentats."  
474. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 435, el cap. 10è d’un privilegi 
de Carles I de 18.I.1520 ja havia reconegut una immunitat limitada i condicionada dels jurats 
per les seves actuacions en l’àmbit públic.  
475. Aquesta precaució es deu introduir arran del record —viu, com hem vist al principi de 
l’apartat IV.8.3.3— de la llarga detenció, per ordre del virrei i capità general marquès d’Aguilar, 
dels jurats que, a la dècada de 1550, pugnaren per eximir Girona de contribuir a la fortalesa de 
Roses. Per veure altres captures de dignitaris municipals protestades, homologables a aquesta 
gironina, a Perpinyà, Lleida o Figueres, sempre a la segona meitat del segle XVI, M. PÉREZ 
LATRE, Frontera militar i poder municipal a Perpinyà (1571-1585), en “Afers” 27 (1997), p. 359-
369, esp. p. 366-369.  
476. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r, apartat 11è del memorial de peticions de Girona 
en matèria de gràcia (6.IV.1626). Tortosa planteja una petició similar per als seus edils, els 
procuradors, ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 272r, cap. 7è de les instruccions de 
15.IV.1632, que confirmen i esmenen les de 13.I.1626: “[que] de nou se demane privilegi que 
ningun procurador de Tortosa, durant lo temps de sa procuratió, puga ésser capturat ni detingut 
en presó per ningun cas, etiam de regalia.”  
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hauran d'intentar negociar que, quan quedi vacant una de les places de jurat 

durant els primers sis mesos del mandat, es pugui extreure algú per ocupar-la 

fins al capdavall de l'any, i que també es pugui proveir l'ofici de capdeguaita477 

fora dels terminis habituals si aquest deixés d'exercir abans de la fi dels tres 

anys reglamentaris per qualsevulla causa ―s’explicita—; se li vol retirar el 

càrrec a algú?  
 

"Que sempre y quant murirà algun de dits jurats dins los primers sis mesos de son 

juradesch se'n pugue traure altre en son lloch, del matex estament o de la matexa mà que 

faltarà axí per mort."478 

 

"Que sempre y quant vagarà lo offici de capdeguayta de la ciutat per mort, privació o 

altrament, los jurats ne puguen provehir altre per lo residuum de son temps, puix ja la 

provisió de dit capdeguayta toque a dits jurats en virtut de privilegi real, y lo acostuman de 

fer y fan quiscun trienni."479  
 

Es demana igualment ―seguint en la tònica dels retocs gens substancials al 

regiment del municipi480― un privilegi perquè no puguin ser habilitades i 

insaculades dins les bosses de les mans major i mitjana per a conseller de la 

ciutat les persones que no tinguin vint-i-cinc anys complerts. No podem sinó 

subratllar que la petició es restringeix a certs sectors socials i a l’òrgan 

                                                 
477. J. LALINDE, La jurisdicción real inferior en Cataluña cit., p. 226, equipara els capdeguaites 
als saigs, oficials executius de les corts catalanes districtuals i locals de veguers i batlles. Els 
il·lustren amb molt més detall dues comunicacions adreçades als jurats gironins el 8.I.1516 pels 
consellers i el veguer de Barcelona respectivament: G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat 
de Girona cit., p. 425-428. 
478. AMGI, Liber Curiarum de 1626, apartat 12è. L’any 1617, per exemple, el jurat de la mà 
mitjana Bernat Siró morí entre el 12 i el 20 de maig. Ningú fou nomenat per remplaçar-lo. 
Vegeu AMGI, MAM 220, fol. 66 i s.  
479. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r, apartat 13è del llistat de peticions de gràcia de 
Girona.  
480. Volem explicitar que, a diferència de Girona, localitats com Vic i Cervera sí aprofiten 
l’avinentesa de la reunió amb Felip III (IV) l’any 1626 per demanar reformes en profunditat de 
l’accés als càrrecs de les respectives localitats: la ciutat d’Osona, de fet, dedica a la matèria les 
instruccions més prolixes del seu memorial ―AMVI, MAM 15, sobretot fol. 225r-227v, cap. 19è-
27è del memorial de propostes i peticions de Vic a Corts (16.I.1626)― després (suposem) d’un 
autèntic exercici de malabars a nivell de consens local ―en el qual prendrien sentit les 
mesures previstes ibidem, fol. 231, cap. 43è-44è?―; la vila segarrenca vol emmirallar-se, en la 
mesura que li convingui, en els mecanismes insaculatoris instituïts a Lleida per superar la 
corrupció generalitzada del seu sistema vigent ―ACSG, vol. 626 (missatgeria), fol. 10v, 
segones instruccions de 20.I.1626, o fol. 20r, instruccions del febrer de 1626. 
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deliberatiu del municipi ―confessem tenir molt verdes les hipòtesis 

interpretatives al respecte: 

 
"Com per experiència se haje vist que algunas vegadas han nomenat, graduat, habilitat y 

inseculat algunes persones en las bosses de las mans mayor y mijana de menor edat de 

vint-y-sinch anys complits, de què ne resulten alguns inconvenients, perquè las tals 

personas axí nomenades, graduades, habilitades y enseculades entren en Concell 

General y tenen vot, y apar just que los qui han de aconcellar a la ciutat tingan competent 

edat, per·ço se suplica a sa magestat que se concedesca per privilegi real que ningú en 

las ditas mans mayor y mijana pugue ésser nomenat, habilitat, graduat ni enseculat que 

no tinga vint-y-sinch anys complits, restants los altres privilegis donant forma a 

enseculacions y habilitacions, tant de las ditas com de las altres mans, en sa força y 

valor."481 

  

No hi pot haver un veritable impuls de la parcel·la de poder municipal sense 

una millora del finançament. Per fer-la efectiva, els dirigents gironins es tenen 

empescades tres peticions per a Felip III (IV). A les dues primeres ja els hem 

dedicat la nostra atenció en apartats específics del treball: Que reconegui a la 

ciutat de Girona la facultat d'endeutar-se il·limitadament i sense necessitat 

d'una autorització dels ministres regis482, i que li atorgui un privilegi eximint-la 

de qualssevol pagaments de quints o altres drets sobre les imposicions 

recaptades483. La tercera està en relació amb la superació de les dificultats que 

pugui comportar aquest procés de recaptació. Consisteix en sol·licitar una 

equiparació quasi completa de la jurisdicció del clavari gironí al seu homòleg de 

Barcelona. Es tractaria de què el clavari en qüestió pogués erigir una petita 

cúria per lluitar contra el frau en el pagament de les imposicions locals. 

D'aquesta manera el municipi no hauria de recórrer als oficials reials ordinaris 

                                                 
481. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [76]v, apartat 3er del memorial de peticions de gràcia.  
482. Llegim aquesta petició en l’apartat 9è del memorial d’objectius que Girona persegueix per la 
via de gràcia, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [77]r. La desenvolupem en l’apartat IV.3.3.1, 
on també mostrem com Vic vehicula una petició anàloga en la matèria de forma tant o més 
ambiciosa. 
483. Com hem apuntat en el subcapítol IV.1.3, la voluntat que Girona mostra l’any 1626 d’eximir-
se del pagament de quints té una gran presència en el memorial de peticions en matèria de 
gràcia de la ciutat de l’Onyar; el fet de constar-hi en primeríssim lloc i d’incorporar una prolixa 
motivació —ibidem, fol. [75]v-[76]r— són prou eloqüents. 
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per incoar, instruir i resoldre les causes ni, sobretot, per executar-ne per via de 

constrenyiment484 les provisions finals: 

  
"Deduhir lo contengut en lo privilegi del rey don Ferrando datum en la vila de Monçó a XVII 

de juliol MDX, ab què donà la jurisdictió de la exactió de las imposicions al clavari de la 

ciutat de Barcelona, y aprés narrar lo contengut en lo privilegi del rey don Phelip datum en 

Barcelona a XIII juliol MDLXXXXVIIII, ab lo qual concedeix lo rey a la ciutat de Gerona que 

de assí al devant puga lo clavari de aquella exequutar los debitors y fraudants les 

imposicions per son porter, si y conforme acostuma de fer lo clavari de Barcelona, y aprés 

fer menció del ús y consuetut del dit clavari de dita ciutat de Barcelona, expressats en lo 

interrogatori X y XI de la informació rebuda en la cort del veguer de Barcelona en lo any 

MDC, mirant-se los testimonis qui han deposat sobre dits dos interrogatoris, y demanar 

specificadament al senyor rey que lo matex privilegi concedit al clavari de la dita ciutat de 

Barcelona alt chalendat se concedescha al dit clavari de Gerona, ab expressa menció de 

procehir contra debitors y fraudants, y que puga crear assessor, notari, porter y altres 

ministres, si voldrà, per procehir sens tenir obligació de regestrar la scriptura de ters y 

sens dependèntia alguna dels officials reals, y no és menester donar al dit clavari la 

facultat y poder que té lo clavari de la ciutat de Barcelona de fer punt en la taula dels 

diners dels debitors comforme està especificat en lo interrogatori XII, perquè és contra los 

privilegis de la taula."485 

 

Encara dins l'àmbit econòmic, però de forma més general, la ciutat de Girona 

persegueix impetrar del rei un privilegi per configurar una situació de monopoli 

a favor de la seva taula de comuns dipòsits en tot l'àmbit de la diòcesi:  

 

                                                 
484. La petició concreta de què “lo clavari d'esta ciutat tingués la exequtió de dites imposicions” 
els dirigents gironins ja l’havien posat sobre la taula en les Corts precedents, mitjançant una 
carta de 16.VI.1599 als seus síndics, AMGI, MAM 202 (Liber Curiarum de 1599), fol. 51v. 
485. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [78]r-v, apartat 23è del memorial de peticions en matèria 
de gràcia (6.IV.1626). A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc de la ciutat de Girona (1386, 1596-
1702), Lleida, Ajuntament de Girona, Fundació Noguera i Caixa de Girona, 2007, p. 99-128, 
conté nou declaracions testificals preses a la cúria del veguer de Barcelona entre el 21 i el 
26.II.1601 sobre quinze qüestions relatives a les facultats del municipi barceloní en matèria de 
malalties infeccioses i de jurisdicció del seu clavari i dels seus portalers i cobradors de drets. 
Apuntem al lector que l’article 12è de l’interrogatori als testimonis, al qual Girona no tenia cap 
aspiració —en cas que hagués estat així, hagués pogut impetrar un retoc dels privilegis de la 
seva taula de comuns dipòsits—, disposava que el clavari barceloní podria girar-se a si mateix 
les quantitats que un deutor d’imposicions locals tingués dipositades a la taula del cap i casal 
fins que el deute estigués eixugat. 
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"Que en tota la ciutat y bisbat de Gerona no [h]y haye altra taula de comuns depòsits ni 

banch, sinó la que ha tinguda y té la dita ciutat."486 
 

El desig de comptar amb aquest instrument jurídic de protecció de l’exclusivitat 

de la taula gironina naixeria arran de l'obertura d'un establiment de dipòsit de 

similars característiques a Olot l'any 1615487, seguint l’estela de Cervera o 

Manresa488. Girona ja s’hauria mobilitzat per obtenir el privilegi en qüestió en 

una ambaixada que envià a la cort del rei el 1617489. Aquest intent fracassà490, 

per la qual cosa l'any següent s'intentà el mateix objectiu —novament sense 

èxit— a través del lloctinent general, el duc d'Alburquerque491. Si a les Corts de 

1626 es vol tornar a posar —doblement?492— el monopoli de la taula gironina 

dins del paquet de negociacions amb l'aparell monàrquic és segurament 

perquè corren rumors de què Figueres estaria buscant una llicència que li 

permetés erigir un centre de custòdia semblant. Com veurem, els rumors 

                                                 
486. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [76]v-[77]r, apartat 8è. El capítol 17è del llistat global de 
propostes i peticions de Vic a Corts (16.I.1626) —AMVI, MAM 15, fol. 225r— demana que tots 
els pagaments als jutges ordinaris i d’altra condició de la vegueria, siguin per raó de sentències 
o de provisions interlocutòries i d’altercats, s’hagin de satisfer a través de la taula vigatana —és 
a dir, també busca un reforçament de l’establiment local de dipòsits, però per una via indirecta, 
més similar a l’emprada per Girona el 30.VI.1599 (n’hem parlat al subcapítol IV.4.1).  
487. N. CASTELLS, Canvistes i banquers, Girona, Diputació i Caixa d'Estalvis de Girona, 1988, 
p. 6-7. J. M. PASSOLA, Els orígens de la banca pública. Les taules de canvi municipals, 
Sabadell, Ed. Ausa, 1999, p. 85-88, refereix com, a partir d’un privilegi de 6.IX.1595 impetrat 
del virrei duc de Maqueda, i a instàncies d’un Consell municipal de 15.X.1614, les ordenances 
de la taula d’Olot es redactaren el 3.I.1615; això permeté la posada en marxa de l’establiment, 
hereu, en certa manera, de la caixa de dipòsits dels preveres de l’església de Sant Esteve. 
Qualifica les operacions d’aquesta petita taula olotina de molt escasses, força inferiors als seus 
dipòsits importants. Nota: a la llum d’A. MAYANS i X. i PUIGVERT (eds.), Llibre de Privilegis 
d’Olot (1315-1702), Barcelona, Fundació Noguera, 1995, p. 206-216, la relació del privilegi de 
1595 amb una eventual taula, en cas de ser-hi, seria molt remota.  
488. Al referit subcapítol IV.4.1 hem ofert una visió de la proliferació de taules de comuns 
dipòsits en localitats catalanes a finals del segle XVI i a principis del XVII.  
489. AMGI, MAM 220, fol. 113v, darrer apartat de les instruccions donades el 23.VIII.1617 pels 
dirigents gironins als delegats que partien cap a Madrid. Sobre aquesta ambaixada vegeu 
l’apartat IV.3.2.3.  
490. Serví, això sí, perquè Felip II (III) instés mitjançant una carta de 21.X.1617 el virrei de 
Catalunya a fer una certa investigació interna sobre la taula olotina i les seves legitimitat i 
oportunitat. M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), vol. III cit., p. 
1267-1268 (doc. 932). 
491. AMGI, MAM 221, fol. 34-35r, instruccions donades el 16.III.1618 a don Francesc de Cartellà 
i Narcís Fàbrega, elegits per Girona per anar a Barcelona i tractar amb el virrei certes qüestions 
monetàries i financeres —vegeu-ne més dades en l’apartat IV.3.2.3. 
492. Per si li falla el privilegi monopolístic, Girona esperaria beneficiar-se indirectament —
ignorem si és o no una estratègia conscient— de l’exclusivitat de l’establiment municipal de 
canvi al seu bisbat per vehicular pagaments de certa naturalesa —recordem l’apartat 4rt del 
llistat de propostes constitucionals gironines, comentat a les subseccions IV.8.3.3.B.2) i B.8) i. f. 
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resultarien certs —fins i tot es quedarien curts—: el síndic figuerenc muntaria 

un enrenou notable dins del braç reial quan, per aconseguir la seva taula, es 

mostraria prompte a trair la disciplinada alineació dels companys d’estament a 

favor de la remissió dels quints493 —a la seva vila, és clar, aquesta no la 

beneficiava en res, arran d’una polèmica resolució judicial de 1611494.  

 

Per cloure aquesta presentació de les peticions de gràcies que la ciutat de 

Girona vol defensar a Barcelona l'any 1626, ens queda fer esment d’una 

absència ―el lector haurà apreciat que, sàviament, no es sol·licita cap llicència 

de batre moneda, a diferència del que estan fent altres localitats495 o havia fet 

la mateixa Girona en el passat496― i d’una proposta de privilegi difícilment 

classificable en les sèries precedents. Es tracta d’una demanda de caràcter 

econòmic que bàsicament redundaria en benefici de les classes privilegiades, 

dels sectors urbans que haurien vist minvar llurs ingressos derivats d’activitats 

productives i haurien optat per pouar-ne de propietats agràries —per un “retorn 

a la terra”—497: Es pretendria que els ciutadans i habitants de Girona, 

similarment als de Barcelona, estiguessin exempts de pagar redelmes, vintens i 
                                                 
493. Vegeu el subcapítol IV.8.4.3. 
494. Vegeu l’apartat IV.1.1.2.  
495. AMVI, MAM 15, fol. 233r, cap. 53è del primer memorial de propostes de dret general i 
particular de Vic, demanant al síndic que sol·liciti del rei una llicència per fabricar quaranta mil 
lliures de menuts “per poder occórrer a les necessitats de dita ciutat y lo molt que [h]a perdut y 
pert en donar blat als pobres a molt manco preu del que·s ven en la plassa per sustentar lo 
preu dels blats en la plassa”. ACSG, vol. 626 (missatgeria), fol. 10r-v, instrucció anàloga de 
Cervera de 20.I.1626 per a una quantitat de fins a vint mil lliures. S’hi especifica que les peces 
serien batudes amb les armes de la vila a una cara i l’efígie del rei a l’altra. S’apunten diversos 
motius ―ampliables a discreció― que els síndics podrien argüir per obtenir aquesta mercè, 
que s’impetra in extremis i en defecte de qualssevulla altres sortides: “Representant (...) que 
dita universitat ha remirat y llansat ulls per tots los camins y vies ab los quals hagués pogut 
scusar lo demanar dit privilegi, però que, no trobant altra via, han recorregut al dit remey com a 
últim perfigi y reparo de totes ses necessitats; y dita concessió han de supplicar se fasse 
absolutament (i. e. sense condicions ni sostraccions)”. Ibidem, fol. 29r, 3er capítol d’un nou 
llistat de propostes de constitucions i privilegis (14.IV.1626) —l’esborrany és al fol. 30r—, la 
petició es rebaixa finalment a deu mil lliures. 
496. Vegeu en el subcapítol IV.3.2 les complexes conseqüències que acabà generant, arran 
d’una llicència impetrada a les Corts del 1599, l’emissió de menuts per part de Girona ―en una 
quantitat molt superior a l’autoritzada oficialment, recordem-ho. A la ciutat li costaria lustres 
reconstruir els ponts de confiança amb l’aparell virregnal a Catalunya en matèria financera.  
497. X. TORRES, De senyors del drap a senyors de la terra cit., p. 250-255 i 266-268. P. GIFRE, 
A voltes, encara, amb el mas i el castell. La situació a la vegueria de Girona en el segle XVI, 
dins de J. M. DELGADO et alii (ed.), “Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in memoriam”, 
Barcelona, UPF, 2007, p. 163-179, també ha evidenciat, a partir de l’anàlisi de membres de la 
baixa noblesa gironina urbanitzada durant el segle XVI, la persistència de llur dependència de 
les rendes de la terra, derivades d’explotacions sobretot empordaneses i selvatanes.  
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altres drets en les àrees rurals on tenen propietats498. Girona creu tenir-hi dret 

pel fet de tenir comunicats —tot i que no sempre in usu— els privilegis de la 

capital. A més —i sobretot—, el municipi voldria que els masovers —literalment 

joers o majordoms499— d'aquestes propietats, juntament amb llurs familiars, 

estiguessin únicament subjectes a la jurisdicció dels oficials ordinaris de la 

ciutat:  

 
"Deduhir los privilegis que tenen los ciutedans y habitants de Barcelona de exemptió de 

contribuhir en redelmes, vintens y altres talls imposats o imposadors per las universitats 

de aquellas parts en las quals dits ciutedans tindran proprietats, dels quals privilegis fa 

mensió Fontanella de pactis nuptialibus tomo primo foleo XII glosa II titulo civium 

Barcinonae, <h>a <h>ont reffereix algunas sentèncias fetas en lo Real Concell en 

confirmació de dits privilegis, y aprés deduhir com los ciutedans y habitants de Gerona 

gosen dels matexos privilegis, llibertats y immunitats dels ciutedans de Barcelona en virtut 

de privilegis reals, y assenyaladament de una carta real del rey en Pere datum als III dels 

idus de janer mil dos-cents vuytanta-tres, que fou confirmada per lo rey don Joan a XXXI 

de dezembre 1388, y aprés per lo rey don Phelip segon en las Corts del any 1585, si bé 

en aquest últim diu prout sunt in usu, y demanar que dits privilegis de exemptió de no 

pagar redelmes, vintens y altres talls sie concedit als ciutedans y habitants de Gerona, y a 

llurs johers y majordoms, ab llur família, tant quant estaran y habittaran y cultivaran llurs 

heretats, [exemptió] de la jurisdictió dels officials ordinaris del lloch ahont seran ditas 

proprietats, y que sols sien subjectas als officials ordinaris de la ciutat de Gerona, per a 

llevar les inquietuts que los officials de dits llochs ahont estan imposats dits drets 

causarian a dits johers y majorsdoms, de les quals restaríam impossibilitats dits ciutedans 

y habitants de Gerona de trobar personas qui volguessen cultivar ditas llurs heretats y 

terras, y quant no·s puga alcansar est privilegi com dalt està dit, almenys se alcanse que 

los johers y majordoms sien de for y jurisdictió dels officials de Gerona, de la qual 

jurisdictió seran los senyors de las heretats ahont ells estaran y habitaran."500 

 

                                                 
498. Com ja hem vist amunt en la subsecció B.7), el mateix objectiu es perseguia amb una 
proposta que els síndics gironins haurien de postular per via de justícia. La duplicitat de les 
prevencions és suficientment eloqüent. 
499. R. CONGOST, P. GIFRE, E. SAGUER i X. TORRES, L’evolució del contracte de 
masoveria (Girona, s. XV-XVIII), dins de R. CONGOST i L. TO (cur.), “Homes, masos, 
història” cit., p. 269-297, esp. p. 273, refereixen que als segles XVI o XVII, en els contractes 
que han analitzat reconduibles de forma genèrica a una masoveria, s’hi parla de “joher, 
cortaler, colon o parcer” —no mencionen la veu majordom. 
500. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [78]v, apartat 24è del memorial gironí de peticions en 
matèria de gràcia (6.IV.1626).  
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Aquesta petició sense cap mena de dubte és fruit dels maldecaps que alguns 

gironins il·lustres han estat vivint en relació a les seves propietats a la batllia de 

Verges. Els vintens que allí se’ls cobraven han estat impugnats per la ciutat de 

Girona i han donat lloc a un plet davant la Reial Audiència. No obstant això, el 

batlle de la localitat empordanesa ha continuat exigint els drets, la qual cosa ha 

donat lloc a certes declaracions de represàlies per part de Girona501. 

 

A més de les vint-i-cinc mesures de gràcia generals que acabem de detallar, 

Girona voldria que les Corts de 1626 servissin per millorar el bagatge de 

privilegis de l'Hospital de Santa Caterina502. Concretament caldria obtenir una 

ratificació de tots els privilegis i llibertats que ja li han estat concedits; també es 

desitja que els seus baciners, acaptadors i aplegadors estiguin exempts 

d'allotjar soldats a les seves cases, de concórrer a les convocatòries de 

sometent i de prestar altres serveis de caràcter militar ―immunitats que farien 

llaminers els càrrecs―; es vol impetrar un privilegi perquè l'Hospital succeeixi 

en les herències i els béns de les persones que hi moriran sense deixar 

familiars directes; es demana que la Diputació del General versi anualment una 

pensió al centre d'assistència gironí, com ho fa amb l'Hospital General de 

Barcelona503; finalment, i sempre en aquesta línia d'equiparació, s'intenta 

aconseguir una comunicació general dels privilegis i les llibertats de l'Hospital 

barceloní al seu homònim de Girona504. L’establiment s’ha convertit en la nineta 

dels ulls dels dirigents de la ciutat de l’Onyar que, a diferència del 1599, no 

postulen cap benefici per al convent de Santa Clara505. 

                                                 
501. Vegeu l’apartat IV.12.6.3).  
502. Per a una aproximació a aquest centre nosocomial i assistencial, N. CASTELLS, N. 
PUIGDEVALL i F. REIXACH, L'Hospital de Santa Caterina, Girona, Diputació de Girona, 1989. 
503. E. SERRA, Constitucions i Redreç cit., p. 169, refereix com l'any 1585 la Diputació del 
General es compromet per primera vegada en unes Corts a subvencionar l'Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona —en vies d’esdevenir un hospital de tots els catalans, A. GARCÍA 
ESPUCHE, Un siglo decisivo cit., p. 328 i s. Quaranta anys més tard els síndics gironins hauran 
d'intentar estendre aital protecció econòmica a l'establiment homòleg de la seva ciutat.   
504. Les cinc propostes aquí referides figuren en un apartat final independent del memorial de 
peticions en matèria de gràcia de la ciutat de Girona (6.IV.1626) que hem anat analitzant, 
AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [79]r.  
505. Sobre la negociació per part municipal d’un privilegi a les clarisses, vegeu AMGI, MAM 202, 
Liber Curiarum de 1599, p. ex. fol. 66 i 67, cartes de 23 i 25.VI.1599 o fol. 74v ―comptes 
generals de les gestions de Corts. Vegeu a C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de 
Girona cit., p. 657-663, un instrument de 15.II.1489 amb què l’infant Enric havia posat el 
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C.2) Tràmits de signe negatiu per la via de gràcia 

En un altre ordre de coses, però sempre en relació al manteniment d'un statu 

quo el més avantatjós possible per part de la ciutat de l’Onyar, l'any 1626 els 

síndics Miquel Vives i Joan Clapés hauran de maldar per impedir que les 

localitats circumveïnes i altres institucions i corporacions, àdhuc persones 

físiques, aconsegueixin de Felip III (IV) qualssevol tipus de gràcies que puguin 

posar en perill el lideratge gironí en diferents àmbits. Aquesta obstaculització la 

faran mitjançant els emparaments. Aquests tenen l’efecte de suspendre la força 

del segell reial que hauria de rubricar la validesa d’uns privilegis i mercès 

prèviament identificats. Al respecte, l'any que ens ocupa, Girona encomana als 

seus síndics la directriu següent:  

 
“Ítem, suplicaran a sa magestat, als senyors cansaller, vicecansaller o regint la Cansellaria 

que·ls plàcia, en deguns (i. e. alguns) fets qui toquen a dita ciutat, no sien emanades ni 

espatxades lletras, provisions, privilegis ni altres cosas sens que los dits sýndichs no [h]y 

sien demanats, y que encontient, a mayor cauthela, los dits sýndichs fassan fer empara en 

lo registre a qualsevols provisions, privilegis y altres actes que volguessan obtenir lo 

senyor bisbe y capítol de la Seu de la present ciutat y qualsevols comunitats, 

ecclesiàstichs y confrarias de la mateixa ciutat, la bellia forana y vegaria estreta de dita 

ciutat e/o singulars personas de aquellas, y també qualsevols universitats ni singulars 

personas de qualsevol estament y condició sian de tot lo bisbat de Gerona, y en assò 

seran molt advertits, y renoveran la empara de quatre en quatre mesos, perquè·s diu que 

en Cort espiren las emparas de quatre en quatre mesos, y faran també contrari y empara 

en qualsevol enfeudacions o alienacions que sa magestat volgués fer de llochs o vilas o 

jurisdictions de la present vegaria de Gerona ampla y estreta, com no·s puguen fer ditas 

alienacions, per ser contra privilegis de la present ciutat.506” 

 

Al nostre entendre, d’aquest text cal subratllar-ne quatre coses:  

a) Manté el to i l’estructura de la instrucció general de 1585 i de 1599 sobre 

obstaculització de privilegis aliens507; atenent a una primera directriu, els 

                                                                                                                                               
convent de Santa Clara sota la protecció dels jurats de Girona i una butlla papal de 1.VIII.1496 
beneint tal patronatge. 
506. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [65]v-[66]r, cap. 4rt de les instruccions donades als 
síndics Vives i Clapés el 27.III.1626. 
507. AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 5v, 2on apartat de les instruccions de 
18.VI.1585 als síndics que s'havien de desplaçar a Montsó; MAM 202, Liber Curiarum de 1599, 
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síndics gironins hauran de reivindicar ser consultats decisivament pels 

ministres regis davant qualsevulla mesura de gràcia a tercers que pugui afectar 

la ciutat; seguidament, es postula un emparament immediat i cautelar de tals 

gràcies —aquesta segona passa no invalida pas la primera—; en tercer lloc, es 

recorda una instrucció bàsica sobre la renovació dels emparaments en Corts 

per evitar-ne la prescripció508. 

b) Els dirigents de la ciutat de l’Onyar volen parar els peus preventivament a un 

ventall de potencials rivals concrets més ampli que en Corts passades: a la 

reunió de 1585 només s’havien identificat particularment dos emparaments, un 

a les gràcies que impetrarien homes de la vall d’Aro —per protegir la posició 

jurídica de Sant Feliu de Guíxols, que era carrer de Girona509— i un altre a les 

que podria demanar algun síndic de la vegueria gironina510; el 1599, s’havien 

ordenat específicament tres emparaments, de les mercès que voldrien obtenir 

el dit síndic de la vegueria511, de les que demanarien homes de la batllia forana 

i la vegueria estreta de Girona512 i, finalment, de les que voldrien els militars 

residents a la ciutat, desitjosos, entre d’altres coses, d’accedir al govern 

municipal513; el 1626, altrament, la llista d’agents a neutralitzar inclou, en primer 

lloc, el bisbe, el capítol de la Seu, les comunitats eclesiàstiques i també les 

confraries514 de la diòcesi gironina —recordem que vint-i-set anys enrera 

                                                                                                                                               
fol. 24r, apartat 2on de les instruccions de 31.V.1599 als síndics Rafel Campmany i Rafel 
Albert. 
508. Curiosament en la documentació gironina es parla d’una vigència dels emparaments 
limitada a quatre mesos; altrament, una carta de 2.VI.1632 dels síndics de Tortosa Pere Joan 
Miravall i Lluís Torres —ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR)— refereix que 
duren un any: “Semblants empares no tenen força de més de un any”.  
509. AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 5v, 2on apartat de les instruccions de 
18.VI.1585 cit. Al capítol IV.12 parlarem amb deteniment de les relacions entre Girona i Sant 
Feliu de Guíxols i dels vincles de carreratge. 
510. AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 6v, apartat 7è de les referides instruccions.  
511. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 25r, apartat 10è de les instruccions de 
31.V.1599 a Campmany i Albert. 
512. Ibidem, fol. 24r, apartat 2on cit. de les mateixes instruccions. Ens interessem per aquests 
dos districtes periurbans al capítol IV.9. 
513. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 25r, apartat 8è de les instruccions de 
31.V.1599. Sobre l’accés dels nobles al govern municipal gironí, vegeu el capítol III.1.  
514. Simptomàticament, l’any 1626 la preocupació de Vic en relació a blocatge de privilegis de 
tercers potencialment nocius al municipi també s’adreça preferentment a les confraries. AMVI, 
MAM 15, fol. 228r-v, cap. 31è del llistat de directrius de 16.I.1626: “Ítem, que no pugue 
confraria alguna ni col·legi de dita ciutat, axí eregides com per <h>avant se eregiran, ni lloch 
algú dels units a dita ciutat, demanar ni obtenir de sa magestat ni sereníssims reys de Aragó 
privilegi algú sinó a suplicatió y per medi de la ciutat o de llur síndich, y, asò, perquè no·s 
concedesca privilegi algú contra privilegis reals consedits a esta ciutat y bé públich de aquella, 
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Girona havia descuidat la vigilància dels canonges de la Catedral, i aquests, 

sense fer soroll, havien impetrat el controvertit privilegi que blindava els seus 

panaders i carnissers davant dels jurats515—; segonament, es volen blocar de 

forma genèrica eventuals gràcies per als llocs de la batllia forana i la vegueria 

estreta de Girona i per als particulars d'aquestes516, i també per a persones 

jurídiques i físiques de tot el bisbat gironí —s’amplia el territori afectat per les 

mesures preventives517—; a mesura que avancin les sessions, s’identificaran 

amb més precisió els destinataris d’aquests emparaments518. 

c) Molt relacionat amb l’apartat precedent, veiem que el 1585 i el 1599, a l’hora 

de programar els emparaments de la ciutat, s’havien contemplat la batllia i la 

vegueria de Girona, almenys en part, com a districtes mereixedors d’una 

atenció anàloga a la del recinte urbà ―és a dir, els síndics gironins s’erigien en 

protectors del seu municipi i també de la seva àrea d’influència (“fets qui toquen 

la dita ciutat, ballia y vegaria de aquella”)519; en canvi, el 1626 s’intueix trencada 

aquesta ombra de salvaguarda ―es parla exclusivament de “fets qui toquen a 

dita ciutat”520―, i la batllia i la vegueria sols apareixen com a candidates a 

impetrar autònomament gràcies que resultarien agressives devers la primacia 

gironina. Visiblement la relació amb el rerapaís s’ha tensat. 

                                                                                                                                               
y també per obviar plets y lites que de aquí poden insurgir, com han insurgit, en molt grans 
danys de la ciutat.” Detectem que no s’ordena explícitament al síndic el posar emparament a 
tals privilegis, sembla tenir llibertat de mitjans amb tal que assoleixi l’efecte destijat. En la 
subsecció IV.8.3.3.B.8) ja hem vist un cas concret de la intolerància de la capital osonenca 
envers les confraries règies que impetrarien gràcies del rei sense passar pel filtratge municipal. 
515. Vegeu els subcapítols IV.5.1 i IV.8.4. 
516. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [66]r, 4rt punt de les instruccions del 27.III.1626 cit.  
517. Aquesta ampliació és històricament molt coherent en el cas gironí. Des de la baixa edat 
mitjana, la ciutat de l’Onyar havia pretès i aconseguit projectar la seva capitalitat sobre una 
demarcació supravicarial identificada amb els límits del bisbat. F. SABATÉ, El territori de la 
Catalunya medieval, Barcelona, FSVC, 1997, p. 180 i s. i 434 i s. Id. aut., Els eixos articuladors 
del territori medieval català cit., p. 58, ho sintetitza així: “[A l’edat mitjana] les grans poblacions 
s’aferren a indicatius superiors a manera de supracapitalitats: (...) Girona en infondre un 
específic sentit a la noció diocesana.” 
518. En el subcapítol IV.8.4 veurem directrius d’emparar les gràcies desitjades pels síndics de 
Sant Feliu de Guíxols i de Figueres. 
519. AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 5v, instruccions de 18.VI.1585, 2on apartat 
cit.: “Ítem, supplicaran a sa magestat y als molt il·lustres y reverents senyors canceller, 
vicecanceller e regent la Cancellaria que·ls plàcia en deguns (i. e. alguns) fets qui toquen la dita 
ciutat, ballia y vegaria de aquella no sien manades ni spatxades letres, provisions, privilegis ni 
altres coses sens que los dits síndichs no [h]y sien demanats”. 
520. Vegeu la directriu 4a de 27.III.1626 transcrita en el cos de text unes línies més amunt. 
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d) També en aquest àmbit d'obstaculitzar la despedició de documents nocius 

als interessos de la ciutat, els síndics Vives i Clapés reben l'ordre, sens dubte 

marcat pels vaivens de les Corts de 1599521, de blocar qualssevulla 

infeudacions que Felip III (IV) pretengui concedir de termes de la diòcesi 

gironina fins aleshores subjectes a la seva jurisdicció522.  

En aquest apartat dels tràmits de signe negatiu per la via de gràcia ens sembla 

oportú afegir-hi que els síndics de Girona, l’any 1626 —com el 1585 i el 

1599523—, es veuen encomanada la missió d’impedir, a través dels judicis 

d’habilitació o d’altra manera, l’accés oficial al braç reial d’homes que 

pretenguin actuar com a síndics de poblacions que no tenen adquirit per 

costum el dret de participar en Corts —la directriu explicita, només a tall 

indicatiu, la vila i la vall d’Amer o d’Hostoles, i recorda que l’any 1542 hagueren 

de ser expulsats de la reunió política un bordilenc i un bisbalenc —en Bosser i 

en Gispert— que es presentaven com a procuradors de Cruïlles524. 

 

                                                 
521. F. L. PACHECO, Retroventa y recuperación de jurisdicciones por la Corona. Legislación, 
práctica y doctrina. La conflictiva historia de una pragmática y de los caps. 37, 51, 52 y 53 de 
las Cortes de Barcelona de 1599, en “Initium” 9 (2004), p. 351-382, treball en la 
contextualització històrica del qual abunden documents de la vegueria de Girona. 
522. Remetem a la suara citada directriu 4a de 27.III.1626. L’any 1626 la ciutat de Vic demostra 
tenir el mateix temor i la mateixa determinació opositora que Girona a què Felip III (IV) infeudi o 
cedeixi o alieni termes de la seva vegueria, particularment el de Saderra —AMVI, MAM 15, fol. 
237r, capítol 1er de les instruccions de 5.II.1626. Cervera, molt experimentada en la matèria —
sobre les negociacions i el gran sacrifici financer que hagué de realitzar al segon quart del 
segle XV per no ser ella mateixa objecte de donació al germà del Magnànim, P. VERDÉS, ‘Car 
vuy en la cort no s’i fa res sens diners’. En torno a la negociación entre la villa de Cervera y el 
rey durante la baja edad media, dins de M. T. FERRER et al. (eds.), “Negociar en la Edad 
Media.”, Barcelona, CSIC, 2005, p. 185-214—, també lluita perquè no se li arrabassin 
jurisdiccions, que sap blindades amb un poderós bagatge de privilegis privatiu: “Ítem, que en 
les pretensions de les jurisdictions no permete sien saparades, alienades o venudes ni 
altrament dismembrades de la vila de Cervera, y assò defensarà per si sol, puix hi ha privilegis 
tan specials y expressos, sens unir-se ab altres universitats que no tenen tals privilegis —
ACSG, vol. 626 (missatgeria), fol. 34v, cap. 11è de les noves instruccions de gràcia i justícia de 
14.IV.1626 a Joan Fuster. La preocupació de la vila segarrenca per mantenir les seves 
jurisdiccions sobre termes propers i sobre carrers seus, ambicionades per cavallers i en alguns 
casos sub iudice, s’arrossega des del principi de la Cort General, com ho demostren ibidem, fol. 
10v, les segones instruccions de 20.I.1626, o fol. 20r, cap. 3er d’unes instruccions del mes de 
febrer. Des de Barcelona, el 10.IV.1626, el síndic Fuster donarà fe de l’interès dels esmentats 
cavallers, i suggerirà, a instàncies d’ells i d’algun jurista, que Cervera podria optar ‘hàbilment’ 
per demanar al rei el dret d’alinear ella mateixa algunes jurisdiccions sota certes condicions, 
com a mitjà per alimentar l’erari local —ACSG, vol. 515 (CR).  
523. AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 5v-6r, apartat 3er de les instruccions de 
18.VI.1585 cit. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 24r, apartat 3er de les 
instruccions de 31.V.1599. 
524. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [66]r, 5è apartat de les instruccions del 27.III.1626 cit. 
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C.3) Balanç dels objectius de Girona a impetrar per la via de gràcia 

En síntesi, en les Corts de 1626 Girona ambiciona una consolidació alhora que 

un envigoriment del seu règim de privilegis i un blocatge del d’institucions rivals 

i/o properes per garantir-se el manteniment de la capitalitat del seu districte525. 

Les seves peticions són, en la seva major part, fruit dels litigis i les 

insatisfaccions viscuts des que es va clausurar la darrera assemblea amb el rei 

—són escassíssimes les demandes que s'arrosseguen des d'abans de 1599. 

En certes matèries, Girona ja es considera en possessió d'una situació 

privilegiada —sobretot en matèria fiscal, com en el quint o en els coronatges i 

els maridatges davant la corona—, però com aquesta no ha estat reconeguda 

per les autoritats règies durant certes ofensives d'exacció, la ciutat persegueix 

simplement una interpretació o un aclariment dels textos ja obtinguts que 

explicitin la seva immunitat. En altres àmbits, sobretot el del reforçament de la 

jurisdicció de les institucions municipals —sovint en detriment dels oficials 

reials— o el de l'increment de l'autogestió financera, Girona sol·licita uns 

privilegis de nova trinca, a vegades emulant el règim de Barcelona. També 

Barcelona serveix com a model per anar vestint jurídicament el flamant Hospital 

de Santa Caterina.   

 

Globalment, per tant, el nostre balanç de la present secció C) es tradueix en la 

següent constatació. Al tombant del segon quart de segle XVII, el municipi de 

Girona està parcialment satisfet amb el seu bagatge normatiu privatiu vigent: en 

l'àmbit orgànic, la conformitat és molt alta; és en l'àmbit fiscal i econòmic on es 

concentren els descontentaments —no en va, és allí que la monarquia ha estat 

promovent una nova correlació de forces institucionals. Els dirigents locals 

mostren una capacitat notable d’intel·lecció de la conjuntura política canviant i 

busquen amb coratge la millor forma de fer-hi front. En un futur, davant 

circumstàncies diferents, sabran mantenir aquesta adaptabilitat combativa? A la 

llum del que succeirà a principis de la dècada de 1650 —preguem al lector ens 

perdoni el desplaçament cronològic—, podem afirmar que sí. Després del 

                                                 
525. Com veurem a l’apartat IV.8.4.3, en una fase prou avançada de les sessions de Corts els 
dirigents gironins expressaran el desig de què aquesta capitalitat també es mantingui i reforci 
en el marc de la Diputació del General. 
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retorn de Girona sota l'obediència a Felip III (IV) —a ningú se li escapa la 

complexitat i la fragilitat del context—, el municipi elevarà al rei dues tandes de 

peticions en matèria de gràcia, en les quals hem pogut identificar un total de 

nou pretensions. L'any 1653, s'impetrarà un privilegi que sí alterarà 

ostensiblement el govern municipal, en disposar la reducció en una quarta part 

dels membres del Consell General —que passarà així de tenir vuitanta a 

seixanta integrants—; com a motiu s'esgrimirà que la població urbana ha estat 

delmada per la guerra i la pesta526 —la malaltia sola s’haurà cobrat unes mil 

ànimes entre l’estiu i la tardor de 1650527. El 1654, per mitjà d'una ambaixada a 

Madrid del notable local Francesc de Burguès, es buscaran vuit altres 

mesures528. La meitat d'aquestes no tenen una relació directa, creiem, amb la 

situació bèl·lica viscuda: a) una gràcia per estimular la participació dels militars 

o nobles al govern local, a base de permetre, d'una banda, que siguin 

insaculats a les bosses de càrrecs municipals després de només un any de 

residència a la ciutat, i a base de preveure, per altra part, que puguin ser punits 

amb dues-centes lliures en cas de refusar els tals oficis; b) una gràcia per 

equiparar els ciutadans honrats de Girona als seus homònims de Barcelona —

s'havia impetrat el 1602 i, davant les protestes dels sectors socials menys 

afavorits, havia estat retirada el 1604—; c) una gràcia per garantir el que ja 

estava formalment establert, que el càrrec de sots-batlle s'elegís efectivament a 

partir d'una terna presentada al virrei, i no pas per nomenament directe del 

batlle —cosa que ineludiblement havia provocat una dependència jeràrquica—; 
                                                 
526. A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702), Lleida, 
Ajuntament de Girona, Fundació Noguera i Caixa de Girona, 2007, p. 240-241 (16.X.1653). 
Versemblantment a la monarquia, com a la ciutat mateixa, el nou Consell General li semblarà 
més maniobrable; i, pel seu menor volum, podrà suscitar més interès —i potser menys 
problemes de quòrum, com els patits l’any 1629, que hem vist al subcapítol III.6.3. 
527. J. CLARA, La pesta del 1650. La desigualtat davant la mort i aspectes religiosos, en “Estudi 
General” 2 (1982), p. 165-188.  
528. Les trobem als fol. 14v-17v d’un petit plec enquadernat a AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10. Aquí les exposem en un ordre diferent a l’original. Vegeu-ne uns elements de 
contextualització a AMGI, MAM 257, fol. 53v-55v —Consell General de 22.II.1654 on s'acorda 
fer l’ambaixada, se’n comença a definir el contingut i se n’escull Burguès com a cap visible—; 
fol. 103v i s. —documents que el 13.IV.1654 s’acorda lliurar a Burguès per a la seva anada a 
Madrid, incloent la bateria de peticions en matèria de gràcia—; fol. 396v, el desembre Burguès 
torna a Girona, deixant rera seu una estela de deutes impressionant —ha gastat més de dues 
mil dues-centes quaranta-cinc lliures. E. GRAHIT, Noticias para la historia de Gerona de 1653 a 
1675 (extracto de documentos inéditos) [1er lliurament], en “RdG” XVI (1892), p. 209-222, esp. 
p. 210-219, extracta la bateria de peticions suara referida i transcriu el llistat —que li hauria de 
servir de fonament— de serveis prestats per Girona als reis durant segles. 
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d) una gràcia per instaurar un càrrec de sots-mostassà o de tinent de 

mostassà, equiparat funcionalment al mostassà. El lector remarcarà que cap 

d'aquestes quatre mesures entrava en el programa de prioritats marcat de cara 

a les Corts de 1626529. I les altres quatre mesures? Tampoc, de forma molt més 

comprensible, en tant que estaven immediatament —i molt hàbilment— lligades 

amb els efectes de la guerra: e) naturalment es demanaria una confirmació 

formal del bagatge de privilegis municipal per part de Felip III (IV) en persona 

—fins aleshores només l’havia concedida el virrei—; f) una proposta de gràcia 

postularia que el rei prohibís per decret que els patrimonis dels ciutadans 

gironins, posats com a garantia del galopant endeutament municipal de les 

dècades prèvies, poguessin ser objecte de constrenyiment en cas que 

continuessin els impagaments de pensions; g) també es demanaria que als 

gironins se'ls hagués de pagar el valor dels diners, la vaixella, les vitualles i les 

armes cedits a l'exèrcit regi, a nivell individual i/o col·lectiu, amb motiu del setge 

de la ciutat; h) finalment, amb moltíssima més prolixitat que la resta de 

mesures, es buscaria una agregació al municipi dels districtes circumdants de 

Girona530 —la vegueria estreta, que comprenia la batllia forana—, no pas a 

efectes jurisdiccionals —es tindria cura d'especificar-ho, potser per prendre 

distància respecte d’una idea primerenca—, però sí a efectes orgànics —a 

base de suprimir l'autonomia dels termes i parròquies dels dits districtes i 

d'erigir un cinquè jurat, el jurat forà, i un nombre indeterminat de consellers—, a 

efectes jurídics —l'exempció d'allotjaments de tropes s'exceptuaria de 

l’equiparació—, i, cal dir-ho?, a efectes fiscals. En aquest darrer àmbit, cabdal 

en la proposta —la seva clau de volta—, és l'únic lloc on trobem dues 

                                                 
529. Ens consta que la petició d) fou, d’entre totes, la de concepció més tardana; fruit d’una idea 
de darrera hora, fou votada en un Consell General de 20.IV.1654: AMGI, Ordinacions dels 
jurats, lligall 10, quadern de 1654, fol. 17v. 
530. Tornarem sobre aquesta proposta en el subcapítol IV.9.3. L’hem vista aflorar a AMGI, MAM 
257, fol. 54v-55r, 4rt punt de la proposició del Consell General de 22.II.1654 ja citat, com a 
mesura subsidiària —i possibilista— respecte una altra, desautoritzada pel plenari local, que, 
en canvi, il·lusionava molt més els jurats urbans, consistent en subjectar la vegueria estreta i la 
batllia forana a la jurisdicció del municipi de Girona —1er punt de la proposició, fol. 54v—: 
“Que·s demane a sa magestat la jurisdictió civil y criminal de la vegaria estreta y batllia forana 
de Gerona y de las batllias reals que són de pertinèncias de dita vegaria”. Vegeu el delicat 
desplegament del projecte d’agregació política a Girona dels seus districtes circumdants a 
través d’ibidem, fol. 83v-87v —acarament dels designis del municipi amb l’opinió d’uns 
representants del territori, conformes amb l’operació a grans trets, sempre i quan es complissin 
certes condicions. 
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connexions amb les propostes de les Corts de 1626: s’hi postularia la institució 

d'un dret d'un vintè sobre totes les collites i fruits del rerapaís gironí, recaptació 

que de cap manera podria gravar els ciutadans gironins que hi tindrien 

propietats, que només serviria per amortitzar deutes —l’objectiu primer i últim 

de la reforma531—, i de la qual la monarquia no podria detraure'n cap quint —a 

falta d'una exempció general, es perseguiria aquesta particular. 

 
D’aquest paquet de mesures postulat l’any 1654, les úniques que es 

materialitzarien, amb alguna modificació de detall, serien la a), la b) i la d)532.  

 

 
IV.8.4. La tramitació dels interessos gironins al llarg de l'assemblea i el 
recurs assidu dels síndics Vives i Clapés als advocats Fontanella i Boix, 
fonamentalment sobre afers de la via de gràcia 
 

Una vegada presentats els objectius de Girona per a les Corts de l’any 1626, 

ens escau sentir el batec de les sessions i fer un seguiment de com els síndics 

Miquel Vives i Joan Clapés treballen —en va, al cap i a la fi— perquè es 

materialitzin el màxim nombre d’indicacions rebudes sobre paper. Recordem 

que, a diferència del Pau Escura que havia assumit la representació gironina a 

la primera convocatòria de Corts, ni Miquel Vives ni Joan Clapés no són 

juristes. Això els empenyerà a recórrer amb una notable assiduïtat ―superior a 

l’habitual?533― a l’assessorament dels advocats que Girona té aconductats a 

                                                 
531. Això es declararia des d’un primer moment, al referit 4rt punt de la proposició del Consell 
General de 22.II.1654 —ibidem, fol. 55r—: “Que per rahó de la dita agregació pogués la ciutat 
fer que ditas vegaria y batllias contribuïssen ab los censals y càrrecs tant grans que fa y presta 
esta ciutat”.  
532. A. GIRONELLA (ed.), Llibre Groc de la ciutat de Girona cit., p. 241-252 (5.XI.1654).  
533. Consti que, pel que fa a les Corts de 1626-32, es pot certificar com a vegades la qualificació 
professional en dret d’un síndic no exclou les seves sovintejades consultes al/s jurista/es 
aconductat/s per la persona jurídica representada ―vegeu, per exemple, una reiterada menció 
als consells de Felip Vinyes, àdhuc puntualment a Fontanella com a consultor extern, en la 
correspondència del delegat de Vic i advocat Pere Vicenç Saiz l’abril del 1626: AMVI, vol. 10 / 
7.41 CR, cartes de 4, 9 o 15.IV.1626. No cal ni dir que, si el síndic a Corts era jurista, podia 
introduir matisos substancials a la suposada i denostada rigidesa del mandat imperatiu —
remetem al capdavall de l’apartat IV.8.5.3.  
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Barcelona534, fonamentalment Joan Pere Fontanella i, en segon terme, Pere 

Boix535. 

 

L’advocat garrotxí pot ser d'un gran ajut a Girona perquè no és la primera 

vegada que viu les Corts de prop ni que hi gestiona dossiers. Cal remembrar 

que quan l'any 1599 els catalans foren convocats en Cort General, poc després 

de l'adveniment al tron de Felip II (III), el nostre jurista ja duia almenys un parell 

d'anys exercint la professió i pogué sentir relativament de prop l'intens ritme de 

treball marcat durant les cinc setmanes i escaig de sessions. Com que estava 

incorporat a l'equip jurídic d'Olot li correspongué un paper destacat en la lluita 

que la seva vila natal menà per eximir-se de pagar els quints de les imposicions 

durant vint anys536. Recordem que la celebració de Corts era molt més que una 

assemblea formal amb els membres dels braços convocats i satisfactòriament 

habilitats, la qual cosa explica la intervenció extraoficial d'Olot —una localitat 

representada teòricament pel seu senyor jurisdiccional, l'abat de Ripoll, al braç 

eclesiàstic. Ja hem parlat de com la cada vegada més accentuada 

virregnalització de Catalunya consolidava un segon nivell o dimensió de la 

reunió amb el rei ―com un segon cercle concèntric de radi major―, on 

desfilaven una munió de postulants, autoritzats i no tant. 

 

Fet aquest incís, tornem al 1626 i ens disposem a veure en quins àmbits es 

concentren els esforços dels síndics gironins i les pressions dels seus 

delegants i, paral·lelament, en quines gestions tenen una participació cabdal 

Fontanella i Boix. Anunciem dues conclusions previsibles per al lector i que tot 

seguit contribuirem a raonar: a) les qüestions a tramitar per la via de gràcia 

acaparen de forma aclaparadora l’atenció de tots els agents suara mencionats; 

b) els esforços relativament escassos que ens consta consagren a matèries per 

la via de justícia s’aboquen a temes que Girona inicialment havia plantejat pel 
                                                 
534. Al subcapítol III.2.3 hem vist com Cervera, a diferència de Girona, l’any 1626 no pot 
comptar amb qui li fornia suport jurídic a Barcelona —Francesc Soler es planta fins que no se li 
paguin les abundants retribucions endarrerides que se li deuen. Per això, el municipi segarrenc 
ha d’aconductar d’urgència Francesc Montornès ―el síndic llec Joan Fuster en farà prou sort.  
535. El nom de Boix, a diferència del de Fontanella, no apareix mai explicitat en la documentació 
gironina de Corts del 1626. Com a molt es parla d’ell amb la locució genèrica “els advocats”.   
536. Vegeu el subcapítol IV.1.1. 
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canal de gràcia i han estat ulteriorment reconduïts. Formulem aquestes 

afirmacions a partir sobretot d’una anàlisi de la correspondència entre els 

dirigents i els síndics de la ciutat de l’Onyar. Volem deixar clar que en el 

present treball només explotem aquesta font i altres connexes per oferir una 

visió gironina de les sessions de Corts del 1626. Quedarà decebut, per tant, qui 

esperi trobar en les pàgines que segueixen una crònica global, exhaustiva i 

minuciosa d’una reunió tan complexa537.  

 

IV.8.4.1. Fontanella intervé activament en l’estudi i el despatx dels interessos 

de Girona canalitzats per la via de gràcia 

 

El llistat de suggeriments a tramitar per la via de justícia preparat a Girona l'any 

1626 és lliurat als síndics Miquel Vives i Joan Clapés poc abans de què marxin 

cap a Barcelona. Aquesta circumstància, que implica una anticipació de deu 

dies respecte el memorial de gràcies a impetrar538, no genera cap tipus 

d'efectes visibles. Vives i Clapés s'abstenen de portar el llistat en qüestió als 

advocats Fontanella i Boix, versemblantment es limiten a lliurar-lo a les 

comissions interestamentals oportunes, la dels constitucioners i la del redreç 

del General. Seran elles, amb l'assessorament dels juristes de la Cort 

―limitats, aquesta vegada sí, a un vot merament consultiu539―, les que 

eventualment en faran una anàlisi i, si s'escau, una depuració i una 

                                                 
537. No obstant aquesta declaració de desistiment, la narració que proposem pot fer aflorar 
alguns esdeveniments i dificultats remarcables en el desenvolupament de les sessions de les 
Corts; a més, hi aportarem dades suplementàries a la historiografia vigent, a vegades 
negligides pel seu contingut jurídic, o correccions puntuals —per exemple, anotarem cites de 
documentació gironina que han estat assignades a d’altres arxius, o donarem la versió que 
creiem correcta d’alguna frase solta que perd sentit tal i com fins ara s’ha ofert al públic. 
538. Ens sobta que les peticions en matèria de gràcia de Girona no estiguessin enllestides el 
28.III.1626, puix són gairebé idèntiques a les que s'havien redactat per a la convocatòria de 
Corts avortada de l'hivern.  
539. L’any 1626 s’aprecia un gran interès, almenys formalment, per confinar els advocats dels 
braços a l’exercici de meres funcions consultives sobre els projectes normatius discutits en les 
comissions de treball competents. Vegeu-ho, per exemple, al braç militar ―el que el 1599 
hauria beneït una certa assumpció de rols més polítics que tècnics per part dels juristes, vegeu 
la secció IV.8.1.2.A)―, en boca dels capitostos de les dues principals faccions, el duc de 
Cardona i el comte de Guimerà: ACA, Generalitat, N-1057, fol. 88r (11.IV) i 93v (13.IV.1626). El 
tercer estament se’n fa ressó amb joia: AHCB, Consell de Cent, XVI-82, fol. 115r (13.IV.1626). 
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reformulació540. No hi ha dubte que, a desgrat del tenor de les directrius 

oficials541, als advocats aconductats de Girona els estan reservant per a 

tasques amb conseqüències més immediates sobre la ciutat. I és que durant 

els primers dies de Corts, especialment a partir del gir copernicà que la 

monarquia dóna a l'assemblea el 6 d'abril542, Miquel Vives i Joan Clapés senten 

contínuament, en públic i en privat, un caramull de bones paraules i promeses 

en relació als privilegis que els catalans tenen pensat impetrar de Felip IV. Les 

seves ratlles retraten un formiguer de síndics com ells tustant a totes les portes 

hagudes i per haver. En tal marc, els dos gironins s’impacienten de no tenir 

encara ordres precises del que els seus principals volen demanar per la via de 

gràcia.  
 

“[En els documents adjunts] veuran vostres mercès ab la generositat que sa magestat 

asenyala fer mersès a est Principat, que no ha causat poch contento a tots, y del·ligèntia 

en los demés sýndichs en moura's quiscú d'ells en voler demanar lo que llurs universitats 

pretenen, y a nosaltres nos [h]a donat y dóna molta pena no tenir rebut les instructions de 

coses de gràcia, que súmmament les desijam rebre per a què, tenint-las, pugam demanar 

y soliçitar lo que vostres mercès ab ellas nos manen percurem (sic, procurem) per exa 

ciutat. (...) Per marcè nos anvien los papés lo més prest pugan per a què·ns ne pugam fer 

capassos, que temo, sagons la pres[s]a va donant sa magestat, no·ns fassa anar un tant 

atropallats. 

 

                                                 
540. D. BERNABÉ, Ámbitos de relación entre el poder real y los municipios de la Corona de 
Aragón durante la época foral moderna, en “Estudis” 32 (2006), p. 49-72, esp. p. 53-54, sobre 
aquesta “imprescindible labor de criba” de les comissions, erigides així en instàncies 
intermitges en la comunicació entre municipis i corona. Pel que fa a l’àmbit més precís de les 
Corts catalanes de 1626, dues mencions de la funció de filtratge atribuïda als constitucioners 
les trobem a ACSG, vol. 515 (CR): a) carta de 12.IV.1626 de Joan Fuster als paers de Cervera: 
“Fins ara no se [h]a fet cosa nenguna per la terra, tot és ara fer constitusions. Jo ja tinch 
donades les que me [h]an enviades als constitusionés, ells asentaran les que seran al 
propòsit.”; b) carta del mateix de 20.IV.1626: “Los advertimens per a constitusions se són 
donats als constitusionés. Ells ne pendran lo que·ls aparrà, y, quan<t> les reporten als brassos, 
se voten, y preval lo magor (i. e. major) vot, y, si són de acort, ja s’[h]i annyadex en elles.” 
541. Formalment —només formalment—, en les instruccions generals donades als síndics 
gironins el 27.III.1626, és idèntic l’ímpetu que els jurats i la dotzena de Corts han volgut donar 
als encàrrecs de vetllar per les peticions en matèria de justícia i en l’àmbit de gràcia; compareu, 
sinó, el 13è punt de tals instruccions —“Ítem, los dits sýndichs procuraran que per capítols, 
constitutions o actes de cort se fasse lo que està contengut ab un memorial que a part de ditas 
cosas se’ls lliure”— amb el 14è —“Ítem, procuraran de obtenir los privilegis que a esta 
universitat li convindran conforme lo memorial que se’ls enviarà”. AMGI, Liber Curiarum de 
1626, fol. [67]r.  
542. Vegeu l’apartat III.8.3.2. 
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“Torne suplicar per las rahons dalt donades per lo senyor Clapés nos fassan merçè enviar 

ab tota promptitut las instructions de cosas de gràcia, que sa magestat se dóna pressa, y 

temo, ab la infinitat de dicentiments se posan tant voluntaris y de cosas de pocha 

importànsia, que, de pur enfadat, si no·s remadia, no se’ns ne vaja un dia lo rey sens 

clòurar las Corts.543” 

 

Mentre esperen l'arribada d'aitals instruccions, Vives i Clapés resolen avançar 

feina instant els emparaments a les mercès potencialment perjudicials a Girona 

que alguns tercers podrien impetrar. Quan comenten l’abast d’aquesta missió 

amb el canceller i amb el regent Salvador Fontanet, llur antic conciutadà i 

esperat benefactor, reben una galletada d’aigua freda: No se li permetran a la 

ciutat uns emparaments tant ambiciosos com els que persegueix. Els ministres 

regis suggereixen una fórmula alternativa per a les mesures de blocatge, que 

els síndics trameten sense dilació als seus principals544. Per guanyar temps, 

busquen paral·lelament l’assessorament de Joan Pere Fontanella i Pere Boix. 

Ells els sabran orientar sobre la conveniència o no de plegar-se a les 

condicions referides pel canceller i Fontanet: 

 
“Havem procurat en lo de les empares conforme la instructió [per] vostres mercès donada, 

y tant lo senyor cansaller com lo senyor ragent Fontanet, qui desija valer en lo que puga a 

exa ciutat, difficulten de què ab tanta tanta generositat com se demana se pugan <h>i·s 

sia acostumat de fer-ho, [h]a’ns-nos donat còpia de la manera que pensen fer-nos merçè, 

                                                 
543. Carta de 6.IV.1626, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [79]v-[80]v. El primer fragment 
correspon al text de Joan Clapés; el segon a un post scriptum de Miquel Vives ―hi detectem 
una idea esbiaixada que el síndic corregirà dies més tard: que el rei podria concedir certes 
gràcies i posteriorment marxar sense haver clos satisfactòriament les Corts. 
544. Ibidem, fol. [88]r. El document es titula "forma de les empares" i és del tenor següent: “De 
part de la sacra, catòlica y real majestad del rey nostre senyor, e per provisió de paraula feta 
per lo reverent y amat conseller y cansaller de sa magestat, don Pere de Puixmarí, [estan] 
emparats vers lo noble magnífic y amat consaller de sa magestat, don Gierònim de Vilanova, 
protonotari de la corona de Aragó, eo vers lo tinent lo sagell de la Real Cansellaria, tots y 
qualsevols privilegis y gràtias impetrades tant per part del bisbe y capítol de Gerona y altres 
persones eclessiàstiques de la dita ciutat de Gerona y confraries de aquella, y axí bé per 
qualsevol <h>universitats y particulars de la ballia forana y vegueria estreta de Gerona, 
toquants a infeudations o alienations de quelsevol vilas, llochs e jurisdicions, tant de la vegaria 
ampla com estreta, y altres qualsevol gràties, la qual empara se fa a instàntia e suplicatió de 
Miquel Vives, siutadà honrat, y Joan Clapés, mercader, síndichs de la dita ciutat de Gerona, dat 
en Barcelona a --- de abril 1626.” Hem regularitzat força l'ortografia original del text, on 
abundaven les dobles t sense motiu. 
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que va ab esta, y avuy la consultarem ab los advocats de la ciutat per a què nos 

aconsellen si·ns estarà bé."545  

 

Hores després de cursar aquesta consulta, Miquel Vives i Joan Clapés reben 

dels seus delegants el memorial o llistat on figuren les vint-i-cinc peticions de 

privilegis per a Girona que ja hem glossat, les cinc atinents al seu flamant 

hospital general i tota la documentació connexa. Els falten cames per portar —

a iniciativa pròpia546— aquest munt de paperassa a Joan Pere Fontanella 

perquè la revisi i, eventualment, hi introdueixi les modificacions que consideri 

oportunes. La reacció és d’allò més comuna547. La tasca encomanada al jurista 

olotí és, no cal dir-ho, de la màxima transcendència. Vives i Clapés surten de 

casa seva amb el convenciment que recuperaran tots els materials en qüestió 

d’hores: 

 
“Sols ab esta respondrem a la de vostres mercès de 6 del corrent y direm haver rebudes 

les instructions de coses de gràcia, les quals est mathí havem aportades a casa de misser 

                                                 
545. Ibidem, fol. [79]v-[80]r, carta de 6.IV.1626 dels síndics als jurats i adjunts de Corts de 
Girona. 
546. Volem incidir en aquest fet, que els jurats i adjunts de Corts no havien ordenat 
expressament als síndics que consultessin la forma ni el contingut de les peticions de privilegis 
amb els advocats aconductats a Barcelona; ben al contrari, se’ls havia ordenat despatxar-los 
amb urgència, cosa que l’experiència feia incompatible amb qualsevulla intervenció de 
Fontanella; carta de 6.IV.1626 adreçada als síndics gironins: “Ab esta enviam a vostres mercès 
las instructions de las cosas de gràcia que vostres mercès han de suplicar a sa magestat nos 
fasse mercè concedir per beneffici d’esta ciutat y de l’Hospital nou de Santa Catherina de 
aquella, y també enviam tots los privilegis y actes que són necessaris per obtenir ditas cosas, y 
així vostres mercès se serviran ab la major prestesa possible mirar dits papers y comensar de 
fer negossi, perquè com se demanen molts privilegis és menester ab temps prevenir-ho, 
perquè si se aguardava a la derraria no estàssem sens poder-los obtenir”. —ibidem, fol. [75]v. 
Les cursives són de la nostra responsabilitat.  
547. A AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, hi ha una carta de 9.IV.1626 on Pere Vicenç Saiz explica com, 
davant la bona disposició mostrada pels ministres regis devers les peticions de gràcia dels 
municipis catalans, resoldria portar el llistat que tenia rebut de Vic al jurista Felip Vinyes, el qual 
hi donaria el seu vist-i-plau; acte seguit, el síndic el faria copiar pulcrament. Ibidem, en una 
lletra de 15.IV veiem que la intervenció de Saiz i de l’advocat seria molt menys diligent en 
relació al document de propostes legals: “Si vostres magnificències podian acabar que mossèn 
Juan Codina, notari, les posàs en forma de constitutió seria molt cosa fàcil que la divuytena y 
aprés los brassos les passarian, que assí ni jo ni los advocats de la ciutat no·ns podem torbar, 
perquè misser Vinyes és advocat del bras militar, y los demés advocats tots estan 
ocupadíssims y lo negoci és llarch”. A ACSG, vol. 515 (CR), una carta de Joan Fuster de 
12.IV.1626 refereix com ha “donades les [propostes de dret general] que me [h]an enviades als 
constitusionés, ells asentaran les que seran al propòsit”. Ibidem, el 25.IV, ben altrament, 
refereix que s’ha fet acompanyar de l’advocat Francesc Montornès per lliurar les tres peticions 
en matèria de gràcia, i que s’ha procurat la complicitat d’un altre jurista, Jaume Magre i Tolrà —
de qui hem parlat al subcapítol IV.1.2—, perquè les informi favorablement. 
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Fontanella per a què se servís aquell[e]s posar en la forma se deu per a poder-les 

presentar. [H]a·ns promès que per tot demà divendres les tindrà a son punt y axí per a 

disapte, si Déu serà servit, les portarem a qui sa magestat [h]a fet entendre se aportassen, 

y primer darem la carta (i. e. les credencials) de vostres mercès al senyor duch de 

Cardona, y sercarem ab la cauthela se deu medis per a què dit senyor procure se 

cometten al senyor regent Fontanet, de qui se’ns pot permetre nostre confiansa. (...) La 

súplicha per les coses de l’Hospital també la té lo dit Fontanella."548 

 

Des de Girona s’aplaudeix doblement l’encert dels síndics: a) Pel que fa a les 

demandes en matèria de gràcia per al propi municipi, Fontanella sembla la 

persona més indicada per donar-los llustre549. Totes les precaucions són 

poques per garantir l’èxit de les ambicions particulars de la ciutat de l’Onyar. b) 

En relació als dubtes suscitats entorn dels emparaments, els jurats i adjunts de 

Corts gironins declinen mullar-se i beneeixen per endavant la solució que 

proposaran els advocats de Barcelona. Al·leguen que així es garantirà la 

rapidesa i, per tant, l’efectivitat d'aitals mesures de blocatge —sospitem que, en 

realitat, no volen opinar perquè els falten elements de judici550. D’entre tots els 

emparaments ordenats de forma genèrica als síndics, els dirigents gironins 

apreten perquè es materialitzin prioritàriament els que van adreçats als 

privilegis impetradors per la vila de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta directriu 

respon al fet que Sant Feliu és carrer de Girona des del 1354 i té expressament 

confiada la defensa dels seus interessos en Corts a la ciutat de l’Onyar des 

d’aIeshores. Almenys aquesta és la regla escrita sobre paper, per bé que els 

ganxons intentin obviar-la i enviïn sistemàticament algun procurador allà on es 

celebren reunions dels estaments amb el rei551. L’hivern del 1626 mateix han 

                                                 
548. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [80]v-[81]r, carta de 9.IV.1626 dels síndics als jurats de 
Girona.  
549. Ibidem, fol. [82]r, resposta de 11.IV.1626 dels jurats a Vives i Clapés: “Havem rebut 
particular contento de què vostres mercès hagen rebudes las instructions de cosas de gràcia 
ab los privilegis y demés papés y que·ls hagen comunicats al doctor Fontanella per poder-ho 
posar a punt, y així sempre que [h]u estigan se serviran en procurar-las despeditió, com de 
vostres mercès esperam”. 
550. Ibidem, fol. [81]v, resposta de 11.IV.1626 dels jurats a Vives i Clapés: “Se serviran de què·s 
fassen las emparas a consell de nostres advocats tenim aquí, perquè no voldríam entretant 
que·s despatxassen alguns privilegis que fossen danyosos a esta ciutat”.  
551. Dediquem el capítol IV.12 del present treball al vincle de carreratge entre Sant Feliu i 
Girona i a certes vicissituds que en qüestionen els termes a l’edat moderna. Al subcapítol 
IV.12.1 fem un tractament especial de la problemàtica sorgida ja els anys 1585 i 1599 arran de 
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tramès un representant a Lleida i l’abril en tenen un a Barcelona per obtenir 

gràcies i blocar-ne de perjudicials sense passar pel filtre preceptiu de Girona —

encara més, ha de provar de ser admès al braç reial552. Vives i Clapés, que han 

alertat de l’existència del delegat en qüestió553, hauran de vetllar perquè no 

surti airós de cap d’aitals propòsits554.  

Durant una bona setmana els jurats i la dotzena de Corts no reben notícies 

directes dels seus delegats a Barcelona. A través de terceres persones, però, 

s'assabenten de rumors que no els satisfan en absolut. Alarmats, es veuen 

empesos a jugar la carta de la insistència: Recorden a Miquel Vives i Joan 

Clapés que no han de donar curs sense llur permís exprés a cap petició del 

síndic de Sant Feliu de Guíxols, i que a tot allò que aquest pogués intentar 

directament hi han de posar emparament; és a dir, han de vetllar per la 

                                                                                                                                               
la voluntat dels ganxons de fer sentir la seva veu, ni que fos extraoficialment, a les Corts 
catalanes. 
552. AMSFG, Manual d'Acords 5475 (1624-1628), fol. 29r, Consell General del 14.I.1626: 
"Públicament se diu que lo rey nostre senyor ve en Cathalunya per tenir y çelebrar Corts, y axí 
seria bé que féssem algun sýndich de bones parts, lleal, fel (i. e. fidel) y de bona experièntia per 
a què acudís allí ahont se trobarà sa magestat, ço és en Barcelona o en Lleyda, per veure si 
porà entrar en elles, y per alcansar algunes coses profitoses a esta [universitat], y per evitar no 
se n'[h]y fassen de danyoses". L'elegit serà el cirurgià Nicolau Costurer —els seus poders estan 
ibidem, fol. 30r-32v. Posteriorment, ibidem, fol. 38r, serà substituït per Pere Pujol.  
553. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [80]r, carta de 6.IV.1626 de Vives i Clapés als seus 
principals. Sobre la presència d’un procurador de Sant Feliu a la primera convocatòria —
fallida— de les Corts, vegeu una carta de 17.II.1626 on Pau Escura i Llorenç Font aixecaven 
acta de les llicències que el tal representant es permetia, ibidem, fol. [45]r: “Lo sýndic de Sant 
Feliu de Guíxols nos digué estos dies que tenie orde de sos principals acudís a nosaltres 
confiant li [h]avíem de ajudar en tot, a qui responguérem que dita vila tenie obligatió de acudir a 
vostres mercès primer y leshores vostres mercès nos avisarian del que convindria per lo bé y 
útil de dita vila y, manant-ho vostres mercès, nosaltres los ajudaríam en tot. Havem sabut que 
tenen pretentió de entrar en Corts.”   
554. Carta de 11.IV dels jurats als síndics, ibidem, fol. [81]v-[82]r: “En lo que scriuen vostres 
mercès dels sýndichs de Sant Feliu de Guíxols, vostres mercès li diran que sempre y quan<t> 
per part de dita vila se acudirà a nosaltres, conforme tenen de obligació y és axí lo costum, 
nosaltres donarem orde en què vostres mercès procuren per dita vila lo que los occorrerà per 
beneffici d’ella, y axí ho tenim ja scrit molts dies ha als jurats de dita vila, perquè dita vila no pot 
demanar ninguns privilegis ni altres coses que primer no·ns ho hajen fet enténdrer, y aleshores 
se donarà orde als sýndichs perquè se alcanse, y per·ço procuraran en fer tanbé ampara a 
qualsevols privilegis y altres coses demanàs dit sýndich de dita vila, y altrament per totas las 
vias possiblas fer-hi contrari al que demanarà no volent acudir primer a nosaltres, perquè de 
exa manera vinguen al que és just y rahó.” En aquesta segona convocatòria de Corts de 1626, 
les missives dels jurats gironins oferint-se per tramitar les gràcies que desitjarien els seus 
homòlegs ganxons s'havien redactat el 26.II.1626 —ibidem, fol. [61]r. En la convocatòria 
precedent del mateix l'hivern també s'havien escrit, concretament el 12.I.1626 —ibidem, fol. 
[8]v.  
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integritat del vincle de carreratge existent entre la ciutat i la vila marítima555. 

Addicionalment, alerten que la vila de Figueres es vana de tenir gairebé al sac 

un privilegi que li permetria obrir una taula de comuns dipòsits o un banc. Vives 

i Clapés són instats a obstaculitzar aquesta gràcia mitjançant l'emparament 

oportú i, a més, a promoure paral·lelament per a Girona, amb la màxima 

diligència, el privilegi que ja se’ls havia encarregat destinat a impedir que en tot 

el bisbat no es puguin constituir nous establiments de canvi ni de dipòsit556 ―es 

tem un efecte crida. De fet, els jurats semblen dubtar de l’eficàcia que pot 

arribar a tenir tal privilegi i vacil·len entre promoure’l o substituir-lo per un 

emparament a gran escala sobre totes les eventuals peticions de gràcies 

relacionades amb taules o bancs que arribarien de les poblacions properes a 

Girona. Ni ells mateixos confien en la viabilitat d’aquesta alternativa, per la qual 

cosa es remeten a l’opinió que en puguin donar Joan Pere Fontanella i Pere 

Boix557.  

 
Mentre aitals ordres viatgen cap a Barcelona, els síndics gironins estan 

immersos en una dinàmica atabaladora de la qual els seus principals no es 

poden fer idea. En qüestió de pocs dies han passat a recollir a cal doctor 

Fontanella el llistat de peticions de gràcia de la ciutat de l’Onyar i tota la 
                                                 
555. Ibidem, fol. [82], carta de 15.IV.1626 dels jurats gironins als síndics Vives i Clapés: “Ab altre 
de 11 del corrent tenim scrit a vostres mercès de què fessen empara a qualsevol privilegis ni 
altres coses que lo sýndich de la vila de sant Feliu de Guíxols volguessen obtenir en favor de 
aquella vila, y axí, si en est punt no la havian feta, se serviran encontinent ab tota diligència fer-
la fer perquè, com tenim scrit a vostres mercès, no pot dita vila obtenir cosa alguna que primer 
no vingan a demanar-ho a nosaltres, perquè com vostres mercès saben és carrer, part y 
membre d’esta ciutat, y ab los gastos que fa dita ciutat per rahó de Corts contribueix y ha 
sempre contribuït en pagar a rahó de dos sous per lliura, y no voldríam se perdés esta 
porrogativa de ninguna manera.” 
556. Ibidem, fol. [82]v: “També tenim entès que la vila de Figueres se jacta de obtenir de sa 
magestat privilegi de tenir taula o banch, lo que seria molt gran dany de la taula d’esta ciutat, y 
axí també, encontinent al rèbrer d’esta, faran fer empara a qualsevol privilegis demanàs lo 
sýndich de dita vila de Figueres asercha de obtenir dit privilegi de tenir taula o banch, y vostres 
mercès deurian procurar ab tota diligència de obtenir lo privilegi que tenen en orde ab las 
instructions de gràcia que demanam nosaltres en tot lo bisbat no [h]y pogués haver altre taula 
ni banch si no és la d’esta ciutat, y seria llevar inconvenients molt grans que altres vilas porian 
demanar lo mateix...”.  
557. Ibidem —es tracta de la continuació del passatge precedent—: “...y si·s pot fer ab una 
matexa empara, conprenent-hi també las altres vilas d’est bisbat que volguessen obtenir, 
també [h]o tindrian (sic, tindríem) per assertat, y aquestas emparas fent-las nominatim y 
expressas no entenem que pugam (sic, pugan) destorbar-ho los ministres de sa magestat y, en 
cas no [h]y volguessen donar lloch, [h]o consultaran ab nostres advocats perquè çerquem (sic, 
cerquen, i. e. cerquin) forma en què·s pugan fer.” Recordem que aquest document és de 
15.IV.1626. 
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documentació annexa. La revisió de tanta paperassa ha acabat consumint molt 

més temps de l’inicialment previst: Fontanella no s'ha destacat precisament per 

la seva rapidesa, sia per la seva voluntat d’observar les festes pasquals558 sia 

per altres obligacions com a assessor ordinari de la Diputació o com a advocat 

d'altres assistents a les Corts559, ha trigat gairebé una setmana a retornar els 

materials que li havien facilitat Vives i Clapés560:  

 
“La sammana passada ja avisàram de la rebuda de las instructions de coses de gràcia, las 

quals de prompta aportàrem al senyor misser Fontanella per a què·ns fes merçè de posar-

lo ab la deguda forma, y com los dias, de ser de Semmana Santa y festas de Pasqua, desí 

(i. e. ací) sien estats tant ocupats, no·ls ne havem poguts acabar de arrancar fins la última 

festa, y en lo punt las havem donadas en mans del senyor duch de Cardona, lo qual ab 

molt gran voluntat nos ha offert fer marçè <h>a exa ciutat, vulla Déu ho vajam axí per 

obra.”561 
 

Una vegada recuperats aquests, els han fet copiar pulcrament562 i els han lliurat 

al president del braç militar, el duc de Cardona, a qui presenten com a un mer 

titella de destacats ministres del Consell Suprem de la Corona d’Aragó, entre 

els quals l’antic conciutadà i ara regent resident a Madrid Salvador Fontanet, en 

qui Girona té tantes esperances dipositades:  

 
"Sa magestat, he sabut esta tarda per cosa molt certa, té comesas totas las petitions de 

gràcia de tots los sýndichs al senyor duch de Cardona, qui és tot al regent Fontanet, a 

misser Astor y al secretari Alonso (sic, Juan) Lorenzo de Villanueva, del que·m só[c] 

                                                 
558. El fet que els braços hagin accedit a habilitar el Dimecres Sant i les tardes del Dissabte de 
Glòria i del dia de Pasqua per a les sessions de Corts —vegeu AHCB, CdC, XVI-82 (procés del 
B. R.), fol. 56v, 57, 59r (4.IV) i 67r (6.IV.1626)— no implica pas que el comú dels mortals 
renunciï a observar les festes. Joan Pere Fontanella, com a persona molt temerosa de Déu que 
és, segurament no es salta ni un ofici solemne.  
559. Vegeu el subcapítol IV.8.5. 
560. Descartem que aquest lapse de temps respongui a una gran quantitat de documentació 
annexa —il·localitzable avui en dia— al llistat pròpiament dit de peticions de privilegis. En cas 
que hagués estat molt voluminosa, Fontanella no hauria promès tenir la feina enllestida en un 
dia. Vegeu supra.  
561. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [92]r, carta de 16.IV.1626 dels síndics gironins als 
jurats. 
562. Al capdavall de les sessions de Corts, Vives i Clapés es faran rescabalar d'una lliura i tres 
sous que els haurà costat aquesta còpia, ibidem, fol. [130]r (25.IV.1626). Altrament, Pere 
Vicenç Saiz informa els seus principals que per dues còpies del llistat de peticions de gràcies 
de Vic, que totalitzen quinze fulls, ha pagat quinze reals, “per ser lletra molt bona" —AMVI, vol. 
10 / 7.41 CR, carta de 15.IV.1626. 
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alegrat, y lo matex lo senyor Clapés quant la [h]y he refferit, per parèxer-nos que·s farà lo 

que voldrà lo Fontanet, de qui com <h>a fill de aquexa ciutat confiam mirarà per sa uttilitat 

y bon govern."563 

 

Mentrestant, no s'han descuidat de presentar les seves credencials a altres 

homes de l’aparell de Felip III (IV), ara bé, amb menys entusiasme i confiança 

que amb el duc de Cardona564 ―pel que apunten fonts d’altres municipis, no 

han pas encertat la nòmina de persones amb qui calia mostrar-se amables565. 

És evident que no els sobra temps si volen complir amb una assistència 

mínima al braç reial i amb els seus deures a les comissions que tenen 

assignades; en la dels habilitadors, per cert, Miquel Vives tindrà l'ocasió de 

tancar la porta de la Cort als nassos de l'agosarat síndic de Sant Feliu de 

Guíxols566; la del balanç on participa Clapés resulta de moment molt més 

pacífica ―massa567.  

 

Els síndics no aconsegueixen esgarrapar ni mitja hora al dia per explicar als 

seus principals el sentit de les constitucions que es van debatent als estaments 
                                                 
563. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [99]v, carta de 17.IV.1626 del dit Vives als jurats i la 
dotzena de Corts.   
564. El 9.IV.1626 Vives i Clapés ja manifestaven que no havien visitat cap dignatari a part del 
duc de Cardona. Es justificaven al·legant impossibilitat material de temps i la idea que fóra 
millor presentar-se als ministres regis quan arribés l'hora de posar realment fil a l'agulla en 
matèria de privilegis, ibidem, fol. [80]v: "Les altres cartes, com tots los dias hajam de assistir en 
brassos, y són en les matexes hores que se’ns daria entrada, [h]avem dexat, per no pèrdrer un 
punt de acudir, y a més de què·ns apar donar-les quan<t> suplicharem, per a què ho tingam 
(sic, tingan) a la memòria y no se’n fossen ja <h>olvidats...”. El 16.IV han pogut lliurar totes les 
seves credencials, ibidem, fol. [92]r: "Las cartas del senyor bisbe de assí (i. e. de Barcelona, 
l'aleshores virrei de Catalunya), del cansaller y regent Salvà tenim donadas, y en tots havem 
conagut molt gust de fer-nos merçè, y confiam [h]o possaran per obra sempre [h]y sian 
consultats." 
565. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, una carta de 15.IV.1626 de Pere Vicenç Saiz ens identifica com a 
peça fonamental del circuit de tramitació de les gràcies la persona del secretari “Juan Llorenço” 
—Juan Lorenzo Vilanova o Villanueva—, “qui té càrrech de mirar lo que·s suplica y fer relació a 
la junta”; una nova carta de 22.IV del síndic de Vic identifica els integrants de tal junta, 
comissionada per analitzar i avaluar les peticions de gràcies dels municipis ―i, suposem, 
d’altres persones jurídiques o físiques― presents a les Corts del 1626: Jeroni Astor, Francesc 
Aguiló, Francesc Santjust, Montserrat Ramon i l’advocat fiscal reial Hipòlit Muntaner, tots ells 
membres del Reial Consell de Catalunya —J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les 
Constitucions cit., p. 189-190.  
566. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [99]v, carta de Miquel Vives de 17.IV.1626: "Lo sýndich 
de dita vila de Sant Feliu ha intentat, no obstant me veya altre dels [h]abil·litadors, de vèurar si 
l’habil·litarian, y axí ha tinguda la barratada que petitió tant scusada marexia, mayorment vent-
ma allí”.  
567. Vegeu en l’apartat IV.8.5.2 les vicissituds que es viuen l'any 1626 en relació al retard dels 
dirigents i/o els oficials de la Diputació del General en el lliurament del balanç als tres braços.  
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—amb prou feines els envien una còpia dels projectes que s'imprimeixen568. En 

moltes de les cartes ni en parlen569. Aquest desinterès és correspost des de la 

ciutat de l’Onyar ―de forma sorprenent― en relació, per exemple, a matèries 

tant rellevants com la de l'Observança del dret. Recordem el projecte legislatiu 

gironí que pràcticament demolia els mecanismes de la constitució "Poc valria" 

de 1481? Des de Barcelona, Vives i Clapés trameten un imprès amb una 

proposta completament diferent i en contrapartida no reben cap tipus 

d'indicació ―ni un signe d'acatament de la voluntat que s’expressi 

majoritàriament als braços, ni una sola instrucció de posar-hi esmenes. Els 

síndics també expedeixen còpies manuscrites dels successius missatges amb 

què el propi rei i els seus oficials insten l'acceleració del procés assembleari570. 

I refereixen clarament com, a partir del 14 d'abril, aitals missatges adopten un 

to cada vegada més comminatori571 ―Felip III (IV) amenaça amb marxar de 

Barcelona en qüestió de pocs dies. Els dos gironins es mostren desconsolats i 

fatalistes davant d'aquestes pressions, però mantenen un pòsit d'esperança i 

no llancen la tovallola en el seu objectiu principal, gairebé obsessiu: segueixen 

establint contactes per fer prosperar les peticions de gràcia que se'ls han 

encomanat572. Prou els ha costat recobrar de Joan Pere Fontanella els 

                                                 
568. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [92]v, carta de 16.IV de Vives i Clapés, on refereixen per 
primer cop amb una mica d’extensió els textos legals que es van votant i es disculpen per no 
estar enviant còpies de la majoria de propostes normatives debatudes, “que ab la pressa sa 
magestat nos dóna no·ns dexa respirar.”  
569. La primera carta on els síndics gironins fan una crònica de l’estat d’alguns projectes 
normatius ―no exclusivament els postulats pels seus principals― és de 16.IV.1626, ibidem, fol. 
[92]v. Hem transcrit aquest fragment a la subsecció IV.8.3.3.B.5). 
570. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [87]r i [88]r, documents que s'adjuntaven a la carta dels 
síndics de 6.IV.1626, corresponents als textos del protonotari Jerónimo Villanueva de 2.IV —
ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 41v— i de 6.IV.1626 —ibidem, fol. 65.     
571. Ibidem, fol. 114r-115r (14.IV.1626). Es tracta del cèlebre comunicat que comença amb la 
frase “No haviéndome quedado por hacer [h]asta a[h]ora nada de quanto he entendido era 
mayor satisfación vuestra, cediendo en esta parte por enpeños grandes míos y deseando 
summamente haceros cada día nuebos fabores y mercedes...". Els síndics de Girona faran 
copiar i enviaran aquest document als seus principals el 16.IV, AMGI, Liber Curiarum de 1626, 
fol. [95]-[96]. S'adjunten a la carta que referim en la nota següent. 
572. Les ratlles que Miquel Vives i Joan Clapés escriuen als seus principals el mateix 16.IV.1626 
són paradigmàtiques d'aquesta confusió de sentiments: “Aquí enviam còpia de la última 
anbasada en esta matèria de despeditió [de les Corts] ha feta sa magestat als tres brassos, la 
qual és estada en scrits, y la scriptura de sa mà real pròpria, ab tot, confiam de sa real 
clemència que conciderarà estas cosas no és possible fer-se ab la precipitació demana, que 
seria molt contingent causar corrompra lo vocabla de constitutió en confessió. (...) Nosaltres ab 
molt cuydado solicitarem la despeditió de las cosas de gràcia sens pèrdrer un punt, y en 
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memorials redactats des de Girona, ara que els tenen n'han de buscar la 

materialització. 

 

IV.8.4.2. Les pressions temporals i la petició extemporània d’un servei per part 

de Felip III (IV) amenacen l’èxit de les gestions en curs  

 

El 16 d'abril el rei insta que en un termini de quaranta-vuit hores se li hagin 

presentat tots els materials que requereixin la seva decretació573. La valoració 

preclara que en fa el síndic gironí Joan Clapés és que la Cort General de 

Catalunya ha entrat en un camí sense sortida574. El seu company, Miquel 

Vives, també està capficat, però afecta tenir una major perspectiva política; al 

seu parer, tot plegat és un estratagema de l'aparell reial per "de poch o mancho 

vaura (i. e. veure) lo pols de la gent", és a dir, per començar a saber què estan 

disposats a oferir com a donatiu els braços de la província575. En concordància 

amb aquesta seva impressió, Vives no es desentén, ans tot el contrari, ni dels 

nous emparaments que se li han demanat als privilegis perseguits pels síndics 

de Sant Feliu de Guíxols i de Figueres576 ni de la tramitació dels afers de gràcia 

de Girona, entre els quals ocupa un lloc prioritari el dossier de la taula de canvi. 

                                                                                                                                               
tractar-se del donatiu donarem avís dels ànimos de la gent per a què·ns ordenen lo fayedor”. 
Ibidem, fol. [92]v.   
573. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 130 (16.IV.1626), el protonotari de la 
Corona d’Aragó reporta que el rei, per raons de salut i de la feina que l'espera a Madrid, li ha 
manat notificar als braços que en dos dies “acabassen de resóldrer les coses tocants a lleys y 
constitutions y altres que aparegués", perquè del 18.IV endavant "se havie de tractar lo que ha 
de proposar sa magestat de son servey".  
574. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [99]r, carta de 16.IV.1626 de Joan Clapés als jurats i la 
dotzena de Corts de Girona: “Tenim molt dupte de què las Corts se cloguen perquè, aprés de 
haver dat sa magestat lo paper que s’enbie avuy dematí (i. e. el del "No haviéndome 
quedado..."), és entrat lo protonotari de Aragó a tots los tres brassos y [h]a fet entendre de part 
de sa magestat que per tot lo dissapte estiguessen concluïdes totes les constitutions, y que per 
lo primer die de la senmana entrant se tractàs de son servey, y que a la fi d’ella, sens més, se 
volia partir, que sert és causa atropellar algunas cosas”.  
575. Ibidem, fol. [99]v, carta de 17.IV de Miquel Vives: "Sa magestat va continuant en donar-nos 
pressa, que no fa sinó lligar-nos las mans y llevar-nos l'ànimo vayent havem de anar tant 
atropallats, y per mi tinch que molta part d'esta pressa deu causar-lo voler sa magestat se 
comense de tractar de son interès, per a, de poch o mancho, vaura lo pols de la gent, y que en 
comensar-se de posar en pràthica son negossi nos donarà lloch per a què, juntament, se tracte 
del demés de la terra."  
576. Ibidem, fol. [99]v: “Havem posat anpara, adamés de la que generalment tenim possada, 
nominatim a qualsevol gràcias y privilegis que sa magestat concedís a las vilas de Sant Feliu 
de Guíxols y Figueras."  
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Això sí, apunta que si les Corts no arriben a bon port no hi haurà mercès de 

cap tipus per a la ciutat577 —sortosament n’ha pres consciència578.  

 

Els jurats i els dotze adjunts que els assessoren a Girona no semblen entendre 

aquesta darrera idea. Versemblantment desconfien de què la monarquia 

compleixi les seves amenaces donat que a Catalunya hi ha massa qüestions 

urgents en joc. Per si un cas, però, insten els síndics —que de moment veuen 

aplaudida la seva gestió579— a tramitar amb la màxima celeritat les matèries de 

gràcia de la ciutat, no fos cas que Felip III (IV) abandonés l'assemblea i 

Barcelona sense haver-los donat satisfacció. Per a aital tramitació reiteren la 

seva confiança en la intercessió del duc de Cardona i en la influència del regent 

Fontanet: 

 
“Tres de vostres mercès tenim rebudas (...) juntament ab la scriptura que sa magestat té 

feta de sa mà presentada als brassos, contenint breu y apretada despedició, lo que 

entenem és impossible ab tant poch temps poder-se allanar las cosas, perquè tot hauria 

de restar indecís, y vindria a redundar en molt gran dany de la terra de què las cosas no 

se assentassen de la manera que convé, y axí, puix vostres mercès veuhen la 

precipitació, se serviran de solicitar molt a las veras totas las cosas de gràcia que tenen 

vostres mercès en orde, mayorment puix scriuen que ja tenen donats los papers en mans 

del senyor duch de Cardona, qui ha offert ab molt gran voluntat fer-nos merçè, perquè no 

voldríam que, si sa magestat se n’anava, restàssem sens poder-las alcansar, y confiam 

que lo senyor regent Fontanet nos farà tota merçè en aquellas, per ser altre a qui estan 

comesas las cosas de gràcia, conforme vostres mercès scriuan, que confiam molt de sa 

merçè, y, si per cas se offeriran algunas difficultats asercha de obtenir ditas cosas de 

                                                 
577. Ibidem: "Lo privilegi de què nos pugan crear més taulas ni banchs en lo bisbat de aquí, 
juntament ab los demés contenguts en lo memorial, estich instant, y aquex en particular, però 
no serà possible poder-na obtenir ningú que no sia a la cloenda de tot de las Corts." 
578. En una de les primeres notes de l’apartat IV.8.4.1 hem vist que inicialment el mateix Miquel 
Vives tenia una idea esbiaixada al respecte. Tot seguit comprovarem que aquesta havia arrelat 
prou endins entre els dirigents de la ciutat de l’Onyar.  
579. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [100]v, resposta de 21.IV.1626 dels jurats gironins a les 
cartes dels síndics datades al 16 i al 17.IV: "Havem rebut particular contento ab lo avís nos 
donen (...) de les emparas que han posadas a qualsevols privilegis y gràcias que las vilas de 
Sant Feliu de Guíxols y de Figueres volguessen obtenir y que hajen fet repel·lir los sýndichs de 
dita vila de Guíxols de no entrar en Corts, lo que·ns maravellam que haje intentat, tal essent 
cosa que may se <h>ere feta, y així se serviran en tenir las testas, puix dita vila de Sant Feliu 
vol fer novedats”.  
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gràcia, desijaríam que nos ne avisassen, perquè nosaltres [h]y poguéssem satisfer, per 

desijar se alcansen..."580  

 

Els jurats van més enllà en llurs il·lusòries ambicions i recomanen als seus 

delegats a Corts que, especialment, apretin perquè Girona deixi d’estar 

encausada davant la Cúria romana:  
 

"...y en parthicular lo de la citació de Roma feta per part de est capítol contra de nostres 

predecessors tindran sobre los ulls en què·s revoque, perquè si <h>ara en estas Corts 

no·s fa, may se faria, y de cada·l dia dit capítol nos amolestaria ab semblants sitacions ab 

qualsevols pretencions que tinguéssem ab ell, y seria donar lloch a què los ecclesiàstichs 

citassen los llaychs per qualsevol nyaria, y tot vindria a redundar contra la jurisdictió real 

de sa magestat y dany dels habitants en est Principat, y tenim per cert que si vostres 

mercès [h]o apreten ne <h>ixirem bé, perquè sa magestat no voldrà que sa jurisdictió 

reste il·lesa (sic, lesa) ni que·s rompe la concòrdia del cardenal de Comenja ab la reyna 

dona Elehonor. (...) Procuren en valer-se per a en assò de tots los medis que·ls aparexerà 

convenir."581  

 

Com veurem unes línies més avall, Vives i Clapés interpretaran aquest 

"Procuren en valer-se per a en assò de tots los medis que·ls aparexerà 

convenir" com una instrucció d'entrevistar-se amb Joan Pere Fontanella. No 

precipitem els esdeveniments, però, i mantinguem els nostres ulls atents al que 

passa a Girona. Poques hores després d'haver escrit la carta suara transcrita, 

els jurats i els adjunts de Corts reben una nova clatellada: Els seus síndics els 

refereixen extensament la visita de destacats ministres regis al braç reial, el 18 

d'abril a la tarda, per formular obertament les pretensions del rei en relació al 

servei que espera rebre dels seus vassalls catalans. Els delegats gironins 

n'estalvien els detalls, puix saben que els seus principals conserven el paper 

lliurat als estaments aragonesos mesos abans on consta la petició de Felip III 

(IV) —"Batallón" i "Unión de Armas" són nocions prou conegudes pels 

governants de la ciutat de l’Onyar582. El que, en canvi, no estalvien als seus 

                                                 
580. Ibidem, fol. [100]r-v. Les cursives són de la nostra responsabilitat. 
581. Ibidem, fol. [100]v. 
582. Ibidem, fol. [102]v, carta de 19.IV.1626 de Miquel Vives i Joan Clapés. Expliquen com el dia 
previ el protonotari de la Corona d'Aragó ha llegit al seu braç el memorial on consten els 
fonaments de la petició a Catalunya de setze mil homes armats i pagats durant quinze anys, "lo 
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principals és el cèlebre missatge del "Catalanes míos, vuestro conde llega a 

vuestras puertas, acometido y irritado de sus enemigos, no a proponeros que le 

déis hazienda para gastar en dádivas vanas..."583 amb el qual el monarca 

intenta guanyar-se el cor dels membres dels estaments. Vives i Clapés 

comenten amb una ironia no exempta de preocupació que el dit comunicat, 

"scrit de sa mà real", "té tanta dulsura com de sa llagenda veuran, Déu vulla 

més de una moscha no s'[h]i envesque584” ―el síndic de Vic seria la primera 

“mosca”, quan escriu, commogut, “parlava com un Ciceró”?585. Per descomptat, 

els gironins asseguren que ells de moment no picaran a l'ham, sobretot 

tractant-se d'un “cas tan grave, en lo qual, si hi donam lloch, som perduts, y 

perdudas nostras parrogativas y llibertats”. Mentre no rebin ordres precises 

sobre el seu posicionament, si algú els interpel·la “direm un no molt cathalà, 

que·l tenim tant al cap que penso lo somiam la major part de la nit, que 

respondra’ls ‘ho consultarem’ nos <h>apar seria ja donar massa a petitió tan 

desenraonada”. No estan ni de bon tros sols, ni en servir-se del mandat 

imperatiu com a escut defensiu586, ni tampoc en la seva actitud de fermesa: fins 

i tot en el si del braç eclesiàstic —que “en totas las cosas és tant pontual al 

                                                                                                                                               
qual és lo matex, mot per mot, del que donà en Balbastro, que ja vostres mercès, com jo viu (i. 
e. vaig veure) aquí, ne tenen còpia, y axí no la enviam". Ben diferentment, el síndic de Cervera 
Joan Fuster, en un post scriptum a sa carta de 18.IV.1626 —ACSG, vol. 515 (CR)— parla dels 
impresos de la ‘Unión de Armas’ i del seu contingut com si no n’hagués tingut cap notícia 
prèvia: “En est punt que són les vuyt [h]ores de la nit izch (i. e. ixo) del bras, a ont per part de 
sa magestat se’ns és feta la propositió del que demane sa magestat, que són setze mil 
hòmens. Ha donat gran alterasió al bras, és la petizió molt llarga, si se estampe ne enviaré 
còpia”.  
583. Aquest text, que es troba a ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 181-182 
(18.IV.1626) i a AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 199-200, arriba copiat íntegrament a 
Girona i és cosit a AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [104]r-[105]r. Vegeu-lo transcrit a J. H. 
ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 218-219.  
584. Aquest i els fragments successius són extrets de la mateixa carta de 19.IV dels síndics 
gironins. J. L. PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria cit., p. 233, es va perdre el sentit del 
“Déu vulla més de una moscha no s'[h]i envesque”. 
585. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de Pere Vicenç Saiz de 22.IV.1626. 
586. ACSG, vol. 515 (CR), post scriptum d’una carta de Joan Fuster de 20.IV.1626, on també es 
deixa clar que, per bé que el rei hagi plantejat les seves exigències en forma d’un nombre de 
soldats pagats, el donatiu s’acabarà vehiculant en termes monetaris: “En lo donatiu, donen orde 
com me [h]auré de portar, que, en cas los altres síndichs se ad[h]erexen a donatiu, a què me 
[h]auré de ad[h]erir, que sens orde de vostres mercès no me ad[h]eriré a nenguna cosa, que, 
no obstant demana soldats, seran dinés, y exa és la resolutió més serta.” Ibidem, el 22.IV.1626 
Fuster reprodueix el missatge —i alerta els seus principals!— sobre el format del donatiu i 
referma la seva espera d’instruccions: “Sa magestat ja demane servey, mes fins ara no va lo 
nom sinó dels setze mília [h]òmens; donaran orde en ex particular com se [h]aurà de portar exa 
vila, que, com sie cosa de ynportànsia, és bé no estar descuydats, sinó molt advertits.” 
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servey de sa magestat”—, els representants dels nou capítols catedralicis i 

altres dignitats han dissentit a què es debati sobre el donatiu mentre no s'hagin 

tancat les matèries de justícia de la Cort587. L'interrogant, en boca de Vives i 

Clapés, rau en saber si persones tan qualificades continuaran il·luminant el 

camí als seus compatriotes o si abaixaran la guàrdia588...  

 

La missiva dels síndics gironins no s'esgota després de referir informacions tan 

cabdals. Ben al contrari, vira cap a afers més particulars, amb un relleu 

aparentment menor, com és ara: a) la polèmica que s'ha viscut a la comissió 

dels habilitadors en relació als poders sense la clàusula expressa per consentir 

al donatiu regi presentats pels síndics de la ciutat de Barcelona ―que “en tot 

vol ser singular y aniquilar las altres”―589; b) quelcom previsible, la incertesa 

que plana sobre els privilegis i gràcies anhelats per Girona ―"No podem saber 

fins avuy quina cara fan los negossis de gràcia, que penso deuen voler primer 

saber la nostra, molts diuan sa magestat se n'anirà disapta sens falta". La Cort 

General de Catalunya té, per tant, una setmana addicional de coll. Per si un cas 

                                                 
587. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 197r-v, i AHCB, CdC, XVI-82 (procés del 
B. R.), fol. 231r-v (20.IV.1626). 
588. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [102]v, carta de Vives i Clapés de 19.IV.1626 cit.: "[En] 
lo bras ecclesiàstich (...), feta la embaxada [del rei], volgueran los bisbas y abats se 
anomenassen tres o quatre persones per a què tractassen y resolguessen lo que se havia de 
fer, al que dicentiran los nou capitulars nemine discrepante, y adarir (i. e. adherí) ab ells lo 
tinent de sant Joan. Déu los medie los bons pensaments, que si ells van com han de anar, los 
damés ab més ànimo acudiran a llur obligació”.  
589. Ibidem, fol. [102]v-[103]r, Vives notifica prolixament les vicissituds entorn d'aquesta 
controvertida habilitació per evitar malentesos amb els seus principals com els que havia viscut 
son cunyat Pau Escura dos mesos abans —vegeu l’apartat IV.8.2.2—: “He donada esta rahó a 
vostres mercès perquè si ells, com estan sentits, se caxavan aquí, estigan entarats de la 
veritat, que és lo que puntualment tinch refferit.” I és que el síndic gironí es veu a si mateix com 
l’artífex del rebuig a la pretesa especificitat del cap i casal, sense atendre a què aquesta es 
pogués sostenir sobre el precedent de quatre Corts: “Com jo sia <h>u dels [h]abil·litadós, 
aparaxent-ma que <h>era de la auctoritat nostra que ells haguessen de gosar de aquexa 
particularitat, procurí en què fossen habilitats ab tal que quan<t> se tractàs del servey de sa 
magestat haguessen de tenir lo poder per consentir, altrament que no [h]y tinguessen vot algú 
ny poguessen posar dissentiment”. Vives no amaga la satisfacció d’haver posat el primer 
magistrat municipal de Barcelona en entredit davant els seus: “Han sentit esta sentènsia los de 
Concell de Cent ab tant sentiment que, a no estar lo consaller en cap tant aparantat (i. e. 
emparentat), se té per cert li hagueran llavada la gramalla, caxant-se com antes nos publicàs 
dita sentèntia no·ls avisà, y encara vuy no està segur, si acàs no·ls rahix la embaxada ha feta la 
ciutat a sa magestat y als tres brassos”. Advertim que la narració dels gironins es focalitza molt 
més sobre les divisions internes en el si dels tres estaments i el refús d’alguns a un excés de 
preeminència dels barcelonins, mentre que el procés familiar del braç reial presenta una Cort 
cohesionada donant suport a Barcelona davant un entestament del rei: AHCB, Consell de Cent, 
XVI-82, des de fol. 152r (15.IV), 202 (18.IV), 204v i 207 (19.IV.1626), etc. 

1239



l'expedient de les mercès no avancés pel seu propi peu, Vives i Clapés 

suggereixen als seus principals que es recorri a una petita dosi de pressió: 

Girona no havia prestat sis mil lliures a Felip II (III) l'any 1602 amb el pacte de 

recuperar-les quan es celebrés una nova Cort General? Podria ser oportú 

recordar aquest deute, ni que fos per fer avinent a la monarquia que li escauria 

mostrar-se generosa amb les mercès que la ciutat vol impetrar590. Aquesta via 

negociadora no se l'empesquen pas els delegats gironins pel seu compte, la 

copien del síndic de Figueres591. 

 

Sorprèn la tebior de la reacció dels jurats i la dotzena de Corts de Girona 

davant de notícies tant greus com les amunt indicades592. Ni el saber que la 

petició de la "Unión de Armas" s'ha fet pública ni l'aparent "dulsura" de les 

paraules de Felip III (IV) no els causen massa efecte593. Aproven la posició de 

resistència adoptada pels síndics Vives i Clapés en relació al servei demanat 

pel monarca594, aplaudeixen el paper jugat per Miquel Vives en relació a 

l'habilitació que pretenia Barcelona595 i es mostren, una vegada més, 

encaparrats en la gestió dels afers de gràcia del seu municipi: La idea de posar 
                                                 
590. Post scriptum a la carta de Vives i Clapés de 19.IV.1626 cit., fol. [103]r: "Com no aparega 
las demanem [les sis mil lliures] per via de cobrar-las, a lo menos ho podríam representar per 
via de servey, que sempre aproffitaria per a facillitar las petitions de gràcia”.  
591. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 213r (19.IV.1626). El figuerenc dissenteix al 
servei que s'acordarà al rei fins que la corona no retorni les quatre-centes lliures que la vila 
empordanesa li prestà fins a les següents Corts. 
592. Aquesta tebior està en línia amb una manca de resposta ―ni positiva, ni negativa, ni de 
sorpresa o d’indignació― dels mateixos dirigents gironins quan, deu dies abans, els seus 
síndics els traslladen per primer cop ―AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [81]r (9.IV.1626)― el 
rumor de què la Diputació del General podria assumir només un terç del donatiu faedor al rei i 
que els municipis, a través de fogatges, farien front als dos terços restants. A fe que la 
comunicació de Vives i Clapés és molt eloqüent: “Tochants a negossis de Corts, fins vuy no se 
ha tractat altre més del (i. e. d’allò) <h>avisat, tot serà donatiu y alguns assenyalen se don un 
milió y mix dins deu anys, ço és la Diputació sinquanta mil per any, y cent mil la terra fent 
fogatges, y és cert que tot vindrà a parar a donatiu, y sobre de est fonament poden vostres 
mercès anar tractant lo que·ls aparega se deu fer, y, en anar-se’n tractant, tant de donatiu com 
de apunctaments de coses del rey, avisarem“. 
593. Ibidem, fol. [103]v i [106]r —amb materials intercalats—, carta de 22.IV dels jurats als 
síndics. 
594. Ibidem, fol. [103]v: “Estan vostres mercès ben posats en no consentir-hi, que [h]u tenim per 
molt ben assertat, y perseveraran en axò fins tingan altre orde nostre”. 
595. Ibidem, fol. [103]v i [106]r: "[Si s'hagués consentit al que proposaven els barcelonins] dita 
ciutat de Barcelona se’n poria escusar de no pagar-lo dient que los sýndichs llurs no tenian 
poder de consentir al dit donatiu, lo que seria molt gran dany de tota la terra, perquè ells ne 
serian franchs y los altres ho haurian de pagar par ells, y axí procuraran ab tota diligència que 
dits sýndichs tingan lo matex poder que tenen los altres sýndichs de las altres universitats per 
consentir al dit donatiu.”  
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sobre la taula el préstec de sis mil lliures fet al rei vint-i-cinc anys enrera els 

sembla oportuníssima. Per reblar el clau, es podria fer memòria de l'ajut que 

Girona forní a les autoritats virregnals quan Perpinyà fou atacada l'any 1597596. 

D'altra banda, per si les vint-i-cinc peticions de privilegis contingudes al 

memorial no fossin poques (de fet caldria afegir-hi secundàriament les cinc 

demandes per a l'hospital de Santa Caterina), els jurats preguen als delegats 

de la ciutat que intentin tramitar la posada en solfa d'un privilegi —del qual no 

sabem trobar la pista— relatiu al jutge d'apel·lacions de la vegueria de 

Girona597. No es pot dir que a les ribes de l'Onyar tinguin una idea massa clara 

del grau de tensió que s'està vivint a Barcelona, de com el monarca i els tres 

estaments estan posant sobre la taula qüestions polítiques de primeríssim 

ordre, de fins a quin punt està en perill l'èxit de la institució parlamentària 

catalana. 

 

Vives i Clapés, en canvi, sí s'adonen que la Cort General està a les tres 

pedretes. El primer d'ells dedica íntegrament la seva nova missiva, del 20 

d'abril, a parlar de les noves condicions temporals directament dictades pel 

monarca, de les seves pressions exercides sobre els membres dels braços 

perquè aixequin llurs dissentiments i de l'efecte contraproduent que hauran 

tingut aquestes darreres: Són moltes les persones, algunes prou preeminents, 

que s'adhereixen a l'opinió de què no es pot tractar de cap donatiu —o cap 

servei— al rei, ni tant sols de forma preparatòria, sense que s'hagin tancat 

abans les matèries de justícia de la Cort598. El balanç de tot plegat? "Han de 

                                                 
596. Al capítol IV.1 hem referit els serveis de Girona a la monarquia prestats a finals del segle 
XVI i a principis del XVII.  
597. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [103]v, carta de 22.IV dels jurats cit.: “Tindran memòria 
de apretar de prompte la despedició del privilegi del jutge de apells, que ja veuhen vostres 
mercès quant convindria que·s posàs en exequutió lo privilegi concedit a esta ciutat, que ja se 
n'aportaren vostres mercès, quan<t> partiran de assí, los papers eren necessaris”.  
598. Ibidem, fol. [106]v, carta de 20.IV.1626 de Miquel Vives als jurats: “[El rei] nos ha dit de 
paraula se alsassan tots los dicentiments posats en cosa de justíssia y que se li das rahó de les 
personas no·l voldrian alsar, lo que ha cohoperat esta petitió de sa magestat que, en arribar als 
brassos en sos conclavis, en cada <h>u se han posats molts dicentiments en cosas de gràcia, 
y particularment en què no·s puga tractar del servey del rey que no estigan assentadas las 
cosas tochants a la terra.” Continua exposant com el duc de Cardona “per modo de advertènsia 
(...) volia explicar son pensament al bras militar, al qual se <h>és oposat lo de Paralada, dient-li 
pardonàs sa excelènsia, que ell por su rey perdería vida y hazienda, y lo matex per sa 
excelènsia, com <h>a tant gran príncep y senyor seu que <h>era, però que de ninguna manera 
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restar estas Corts frustradas, y lo que·ns fa presumir [que Felip III (IV)] passarà 

en exequutió la [seva] anada és vaura que, adamés, és jova y fogós"599.  

 

IV.8.4.3. Girona recupera l’esperança i, en qüestió d’hores, és decebuda en els 

seus projectes per la via de gràcia 

 

Tres dies més tard, els síndics gironins han canviat significativament d'humor. 

Donen fe d'una relaxació de les directrius règies i es mostren esperançats que 

l'assemblea catalana conegui una revifalla: “Totas las ambaxadas y demés 

spantios se feyan per part de sa magestat de dos dias <h>a esta part [h]an 

parat per haver-los la experiènsia ansanyat que no sarvian per a la expeditió 

del negossi, que era lo fi, sinó per mayor destorp, y axí se treballa ab molt gran 

conformitat en tots los brassos en las cosas tochants a justíssia y confiam 

tindran estas Corts la optada conclusió.600" Malgrat afirmen que ni al braç reial 

ni a la vint-i-quatrena de Corts de Barcelona encara no s'ha dedicat ni un sol 

minut a parlar oficialment del donatiu regi ―incomptables dissentiments ho 

impedeixen―, estan assabentats del detall i les variants de la proposta del duc 

de Cardona, que resumeixen. Això és senyal que els síndics no parlen d'altra 

cosa entre sessió i sessió601? En consonància amb la impressió que la Cort 

                                                                                                                                               
vindria bé en què·s tractàs ni per modo de advertènsia ni altrament del servey de sa magestat 
que primer no tinguessen assiento las cosas de justícia com sempra se acostuma.”  
599. Ibidem, fol. [106]v, carta de 20.IV.1626 de Miquel Vives als jurats de Girona. 
600. Quin millor començament podia desitjar la terra que aquest de la carta de Vives i Clapés de 
23.IV.1626, ibidem, fol. [107]r?  
601. Ibidem, fol. [107]r-v (23.IV.1626): Sobre la proposta del duc ―que Catalunya pagui al rei, al 
llarg de quinze anys, tres milions tres-centes mil lliures, que no puguin sortir de la província, 
ans serveixin per reforçar-ne la defensa―, els síndics gironins es cuiden de reproduir que no 
és més que una base per començar a negociar ―un advertiment i no pas un vot, precisió lèxica 
ja transmesa el 20.IV, ibidem, fol. [106]v― i d’apuntar que “si bé és de molta consideratió y 
convenièntia lo restar-se lo diner a la terra, com apunta lo duch, és molt accessiu (i. e. 
excessiu) lo donatiu”. Recelen de la manca d’equitat que comportaria recaptar els esmentats 
diners imposant un trentè sobre les collites de gra; veuen amb més bons ulls el gravamen de 
vuit diners per cada quartera de farina, així els habitants del món rural i els del món urbà que hi 
tenen propietats i interessos (!) no serien els únics contribuents. Atenció a l’ús que fan dels 
criteris d’equitat en les seves impressions: “Lo arbitre primer donà per a pagar dit diner <h>era 
que·s posàs un trentè sobre tots los grans que·s culliran en est Principat, lo qual sie durador per 
quinse anys, dins lo qual temps se han de pagar los dits tres milions a rahó del que vindrà per 
any. És arbitre bo per las ciutats, però <h>inich per lo qui no serva <h>igualtat d’a més y 
mancho, per quant, d’exa manera, ho vindrian sols a pagar los pagesos y los qui tindrian 
delmas y proprietats. <H>ara se n’està trayent altre de nou, que, si no·s fa varbagal com ab lo 
dret de galeras se féu lo any noranta y nou (i. e. 1599), nos apar serva <h>igualtat, y és que se 
imposen sobre cada quartera de farina vuyt dinés de dret cada any”.  
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General ha recuperat l'alè, Vives i Clapés es mostren novament diligents en la 

tramitació de les peticions de gràcia de Girona602 —sigui dit de passada que el 

noble gironí Joan Sarriera voldria afegir-n’hi un parell de noves, per a la qual 

cosa demanen permís als jurats603. Dediquen una atenció especial al privilegi 

que hauria de consagrar l'exclusivitat de la taula municipal en tota la diòcesi i al 

desig de què la ciutat no pugui ser encausada davant la Cúria Romana a 

requeriment d’institucions o persones eclesiàstiques. Ja hem explicat que 

Fontanella intervindrà d’una forma cabdal, com a jurista i com a estrateg, sobre 

aquest darrer assumpte, si bé sense l’èxit esperat604.  

 

Els jurats, des de Girona estant, es feliciten per l'impuls donat al tema de la 

taula de canvis, i recorden als síndics la importància estratègica que té el 

privilegi del governador, i la necessitat d’aprofitar l'oportunitat de comprar la 

casa annexa a la presó per ampliar-la, i... "també las demés cosas de gràcia 

que tenen en orde"605. En definitiva, tot els sembla prioritari. Tot, llevat dels 

prescindibles suggeriments de darrera hora de don Joan Sarriera. Ja que es 

detecta una efervescència del treball de Corts, si es pot aprofitar l’avinentesa 

per posar sobre la taula noves propostes, els edils gironins no necessiten pas 

aplegar idees d’altri: A ells i als seus assessors no els en manquen. Així, 

                                                 
602. Ibidem, fol. [107]v, fan avinent per segon cop que si la Cort General estigués en vies de 
fracassar no tindria sentit insistir en les peticions per la via de gràcia: “Confiam lo senyor duch 
de Cardona y regent Fontanet [h]an de fer merçè <h>a aquexa ciutat facilitant nostras petitions 
de gràcia, de las quals no se’ns ne concedirà ninguna que no siam a la fi de las Corts”.  
603. Tenim interès en integrar al nostre discurs aquesta informació, per extravagant que pugui 
semblar-hi —els nobles, atenent al privilegi de 29.IV.1601 vist al capítol III.1 i a l’apartat 
IV.8.2.1, no quedaren totalment al marge de les polítiques ciutadanes de Corts? Potser la regla 
s’estava flexibilitzant de facto, la qual cosa incrementaria la pluralitat de veus participants en el 
procés de construcció de les propostes normatives per a Corts de la Girona moderna. AMGI, 
Liber Curiarum de 1626, fol. [107]v (23.IV.1626): “[P.S.] Descuydave’m de scriura que don Jan 
Çarriera nos ha donat esta tarda un paper que enviam ab esta ab dos apuntaments que vol 
demanem per via de privilegi per part de exa ciutat. Lo primer, del governador, ja és ab la 
súplica tenim donada al duch de Cardona, lo altre, dels surrogats, veyan vostres mercès si·l 
davem demanar y ab quina forma, que ja li havem dit que no faríam cosa sens orda de aquí.” 
604. Remetem globalment a l’apartat IV.5.3.2, i aquí, a tall de resum, recordem que.Fontanella: 
a) proposarà una tramitació de la petició diferent a la inicialment prevista, per la via de justícia, 
a través d’una llei general que comprengui qualssevol municipis regis catalans ―hom es 
pregunta perquè no hi havia caigut durant la setmana que havia ‘estudiat’ (sic) les demandes 
de gràcia gironines―; b) minutarà el projecte normatiu en qüestió; c) idearà una forma 
dissimulada de presentar-lo a la comissió dels constitucioners per agafar desprevingut un dels 
seus membres, l’ardiaca de la Seu gironina Bernat de Cardona.  
605. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [108]r-v, carta de 27.IV dels jurats a Vives i Clapés.   

1243



trameten als síndics tres instruccions relatives al General de Catalunya, 

addicionals a les formulades abans de l’inici del procés assembleari606 ―que 

no inèdites. Donat el seu particularisme, mereixerien més ser tractades per una 

via graciosa que no pas mitjançant capítols del redreç ―cal llegir-les en 

sintonia amb la veda que sembla haver-se obert perquè moltes localitats es 

procurin una posició millor a la Diputació607. La primera instrucció, de signe 

negatiu, mana obstaculitzar qualssevulla iniciatives tendents a la segmentació 

de l’enorme i poderosa circumscripció gironina de la Diputació del General608, 

davant la temença de què Besalú609 o Figueres ―i no només Perelada, com en 

les Corts immediatament precedents610― aconseguissin erigir una/es 

diputació/ons local/s de nou encuny611. Les altres dues es poden reconduir a un 

argument anàleg: 1) Que es doblin els salaris del diputat local de Girona i de 

tots els oficials que conformen el seu nucli d’activitat612; si no és factible 

                                                 
606. Ibidem, fol. [108]v-[109]r. Aitals instruccions, que presumim donades el 27.IV.1626, no les 
hem tractat en les subseccions IV.8.3.3.B.5) i C.2) per subratllar-ne l’arribada tardana. 
607. En l’apartat IV.8.5.2 veurem com el 23.IV Miquel Vives i Joan Clapés notificarien 
l’aixecament de la veda en la lluita entre municipis per ocupar més places en el llibre de l’ànima 
de la Diputació. Des de Girona, a més de trametre’s les noves peticions de gràcia que ens 
ocupen, es felicitaria els síndics per mantenir la cohesió amb les ciutats en la pugna per les 
bosses i se’ls instaria a no cedir ni un pam ―AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [108]r 
(27.IV.1626). 
608. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia: El poder polític a Catalunya, 1563-1599, Tesi 
doctoral a la UPF, 2001, p. 565-566, 635-649 o 757, incideix en el lideratge destacat de la 
col·lecta gironina per sobre de les demés en quant a tamany a l’alta edat moderna. Rera els 
3.746 quilòmetres quadrats que se li estimen s’haurien situat les diputacions de Tortosa ―amb 
3.191,5―, Tremp i Pallars ―2.754,8― i Lleida ―2.349. Pel que fa a població total i a la seva 
densitat, la circumscripció gironina es posicionaria en segon lloc, sempre després de la de 
Barcelona.  
609. En temps de l’emperador Carles, la principal amenaça a la integritat de la circumscripció 
gironina l’havia abanderada Besalú: M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 636, tot 
evocant les Corts de 1537.  
610. Vegeu com a les darreries del segle XVI Girona apuntava a Perelada com a potencial rival 
primera en l’erecció d’una eventual diputació local segregada a AMGI, MAM 186 (Liber 
Curiarum de 1585), fol. 6[bis], cap. 6è de les instruccions de 18.VI.1585, i a MAM 202 (Liber 
Curiarum de 1599), fol. 24v, cap. també 6è de les instruccions de 31.V.1599. El 1626 es 
mantindria la directriu —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [66]v, 8a instrucció de 27.III.1626—
, possiblement per inèrcia, puix el redreç del General de 1599 havia privilegiat les viles reials 
sobre les senyorials com a seus territorials de la Diputació. 
611. Ibidem, fol. [108]v (27.IV.1626): “En benefici de la ciutat de Gerona, ciutedans y habitants 
de aquella, apar se pot advertir als sýndichs de la present ciutat de Gerona lo següent: Primo, 
que si acàs per la vila de Basalú, Figueres o altres vilas del present bisbat se pretenia fer 
diputació local dividida de la de Gerona, que s’[h]i contradiga.”  
612. Ibidem: “Secundo, que atès la ciutat y col·lecta de Gerona, aprés de la de Barcelona, és la 
mayor y de més profit per lo General que ninguna de las altres de Cathalunya, los salaris dels 
diputat local, acessós, advocat fiscal, notari, procurador fiscal, guarda ordinària, receptor y 
credenser y demés officials del General que residexen en Gerona fossen augmentats, per lo 
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incrementar-los tant, almenys que s’equiparin als dels seus homòlegs 

perpinyanencs ―no en va, Girona es considera el segon districte fiscal de 

Catalunya (després de la capital) a nivell de volum de tràfic613―; 2) preceptuar 

i, sobretot, finançar que tots els oficials de la diputació local de Girona portin dol 

quan morin el rei o els seus parents directes614 ―els gestos luctuosos dedicats 

a Felip II (III) el 1621 havien fet tronar i ploure615―; s’apunta sense vergonya 

que la solució a una eventual falta de recursos ad hoc fóra reduir les despeses 

en vestuari dels controvertits oficials mecànics de la institució616.  

  

Els dirigents gironins també transmetran als seus síndics directrius de caràcter 

qualitatiu en l’àmbit de la gràcia. Així, els advertiran de la necessitat 

transcendental de què la confirmació dels privilegis que el municipi ja té la 

impetrin sense una clàusula final del tipus prout est in possessione617. Tal cua 

podria suposar una passa enrera evident per als drets de la ciutat, en la mesura 

                                                                                                                                               
menos a altre tant com acostumen rebre, atesa la tenuïtat de aquells, o saltim igualats ab los 
de la vila de Perpinyà.” Tal proposta és poc sorprenent tant si la comparem amb peticions 
passades dels mateixos gironins ―per exemple, AMGI, MAM 186 (Liber Curiarum de 1585), fol. 
11r, cap. 70è, d’articulació parcial, del memorial de 18.VI.1585― com amb propostes de 
síndics d’altres indrets de Catalunya formulades el mateix 1626 ―vegeu la subsecció 
IV.8.3.3.B.5) per al cas de Vic. 
613. Per a la segona meitat del segle XVI, M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 641, 
ho corrobora. Prenent com a referència el preu dels encants dels seus drets de la bolla i el 
segell de cera sobre el total català ―tret de Barcelona, fora dels paràmetres comparatius, i el 
Conflent, sense dades―, el districte gironí representa sempre ―amb oscil·lacions― més d’una 
cinquena part de l’esforç fiscal ―i, per tant, de les transaccions econòmiques― del país. 
614. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [109]r (27.IV.1626): ”Tercio, que atès que en la ciutat de 
Gerona, per ser com és de las més principals ciutats de Cathalunya y a <h>ont se fan las 
demostracions de dols en temps de mort de personas reals, que sia donat dol als dit[s] officials 
perquè en aquell[e]s pugan acistir ab la decènsia que convé, com fa lo llochtinent del balle 
general y altres officials ab sos tribunals, rellevant, si menester serà, <que> los diputats 
generals, en esmena dels gastos que se offeriran, lo que donan per vestir als officials 
machànichs de la Diputació, aucmentant lo que més serà necessari.”  
615. En el subcapítol IV.4.1 hem esmentat que l’acomiadament reial s’acompanyà de despeses 
remarcables, sia al món municipal gironí sia entre els visitadors de la Diputació del General 
―podríem donar molts més exemples. Tal parafernàlia barroca i el lucre que hi aniria lligat 
despertarien il·lusió i expectatives de participació futura en molts catalans. 
616. M. PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., p. 151-152, sobre la proliferació d’aitals 
oficials mecànics en la conjuntura expansiva de la Generalitat de la segona meitat del segle 
XVI i la successiva campanya per eliminar-los ―millor dit, restringir-los: en subsistirien alguns. 
617. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [108]v (27.IV.1626): “Advertint a vostres mercès que, 
[en] las confirmacions de privilegis que obtindran, que no s’[h]i posen aquelles paraulas que 
algunes vegades [h]y acostuman de posar, que són prout estis in pocessione, que si·ls volan 
despedir d’exa manera no·ls prengan, y quan<t> volguessen axí despedir ditas confirmacions, 
que no [h]y hagués altre remey, val més que de nou tornen demanar los matexos privilegis que 
se hauran de confirmar, sols per a fugir a ditas paraulas.” 
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que podria comportar una pèrdua irremissible de facultats inusitades, o podria 

conduir a haver de provar la possessió d’un dret per gaudir-ne. Cal evitar-la de 

totes passades ―en un ordre similar de coses, l’amplitud del gaudi dels 

privilegis reials, l’any 1599 la batalla s’havia produït per impedir les 

decretacions amb la clàusula durante nostro beneplacito o durante nostra mera 

voluntate a les mercès de Felip II (III)618.  

 

Precaucions com la suara referida a la pràctica resultaran supèrflues, puix el 

problema per a Girona l'any 1626 no són ni clàusules addicionals ni similars: és 

el refús que avança la monarquia a concedir la gran majoria de privilegis que la 

ciutat de l’Onyar pretén —entre els quals, naturalment, hi ha els que tenen un 

major relleu. El 25 d'abril, Miquel Vives rep una plantofada de dos dels  

tractadors de Felip III (IV), que el fan sortir momentàniament del ple del braç 

reial. Deixem que ens expliqui amb les seves pròpies paraules el contingut de 

la conversa que mantenen tots tres:  

 
“<H>ahir disapte a las tres de la tarda enviaren lo marquès de Litxe y don Pedro Mexias, 

tractadós de sa magestat, a damanar en lo bras los sýndichs de Gerona, y per no trobar-

ce en ell lo senyor Clapés, per astar ocupat en lo bal·lans, acudí sol <h>a veura què 

volian, y fou dir-ma que tanian mirat lo memorial de las petitions que per part d’exa ciutat 

se suplicavan a sa magestat, y que en lo marya (i. e. marge) astava decratat en lo que 

se’ns podia fer merçè després de haver firmat al servey de sa magestat, y no abans. 

Damanaran-me si teníam poder per consentir al servey, digu·ls (sic: diguí·ls) lo teníam 

scrit ab la forma pinta lo lluert, per quant a bé fos bastant, teníam ad a part instructió de no 

consentir sens consultar aquí primer y guardar lo orde nos darian. Refariran-ma la petitió 

de sa magestat, de la qual los demaní còpia (...): vauran vostres magnificèncias lo 

excessiu donatiu preté sa magestat, sollorant ab las convaniènsias de las galeras y 

fortifficatió de fronteras que, si bé és veritat lo gastar-se lo diner en la matexa terra nos 

obliga haver-nos allargar, però [no] ab lo excés preté. 

Mostraran-me los decrets estavan en lo maria (i. e. marge) de nostras petitions y, vist que 

a la primera petitió, que és del quint, deya al maria (i. e. marge) no se puede conceder por 

ser contra del Patrimonio Real, los diguí que no tenia perquè passar més avant en mirar, 

que sens exa gràcia és impossible poder fer servey ningú, y que no taníam perquè 

consultar aquí què <h>era lo que·ls tenia offert. Digueran-ma que ja tenian entès que axò 

                                                 
618. J. CAPDEFERRO, La participació de Girona cit., p. 115. 
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caminava per via de constitutió, que quan<t> fos passada per los brassos veurian lo que·s 

podria fer.”619 
 

Quines són les peticions a les quals la monarquia no posa obstacles? No pas la 

de l'exempció del quint —ja ens ho avançava Vives—, ni la dels coronatges i 

maridatges; tampoc la que li suposaria a Girona una llicència per endeutar-se 

sense restriccions, ni la que reconeixeria als jurats sols la facultat de proveir les 

places de corredor de coll, ni la que permetria que el Consell General de Girona 

es reunís sense prèvia autorització del batlle de nomenament regi... Altrament, 

són "quatre o sinch cosas de molt pocha importànsia": les dues demandes de 

privilegis que afinen les condicions de residència i d'edat per poder ser 

insaculat i exercir magistratures i càrrecs a la ciutat de l’Onyar; també hi ha 

bona predisposició envers la possibilitat que, quan un jurat mori a la primera 

meitat del seu mandat anual, es pugui extreure un substitut seu a sort, o envers 

la de proveir un nou capdeguaita si el precedent deixa d'exercir son càrrec 

abans de completar el seu trienni; finalment, la mesura que obligaria els oficials 

regis a alliberar persones detingudes a instàncies dels dirigents municipals 

quan aquests darrers ho sol·licitessin. En definitiva, conclouen els síndics 

gironins, "la resposta fan tot són paraules, axí de uns com de altres, que 

prometen molt y obren poch"620.  

 

Els ministres regis no menteixen quan intenten convèncer Miquel Vives de què 

el dossier dels quints s'està intentant vehicular per via de constitució i que, en 

conseqüència, no s'ha de veure com la fi del món la negativa a reconèixer-ne 

una exempció particularitzada. De tota manera, síndics com el de Girona són 

prou conscients que la tramitació del text legal sobre els quints no té massa 

possibilitats de prosperar —abans, fins i tot, que el rei hi pugui dir la seva—: 

Està obstaculitzat als braços eclesiàstic i militar, que l'han convertit en moneda 
                                                 
619. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [109], carta de 26.IV de Miquel Vives i Joan Clapés als 
jurats de Girona. 
620. El memorialet de peticions gironines en matèria de gràcia amb les decretacions provisionals 
al marge es troba ibidem, fol. [111]. La frase del "prometen molt y obren poch" consta al 
capdavall d'aquest text. Ens remet a un bellíssim símil monetari al qual recorre el vigatà Pau 
Beuló en una carta de 27.IV.1626 per denostar, de forma abstracta, la facilitat amb què els 
ministres regis fan ofertes en Corts que no es materialitzen mai: “[Raons i promeses són] una 
moneda que no corra ni val sinó tant com las Corts duran” ―AMVI, vol. 10 / 7.41 CR.  
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de canvi per forçar l'estament reial a aprovar una indesitjada norma que 

generalitzaria la pràctica del delmar en garba a Catalunya621.   

  

Els delegats de Girona no són ni de bon tros els únics que pateixen una 

decepció el 25 d'abril: “[El que han fet amb nosaltres] han fet ab los demés 

sýndichs, que tots estan malísimament contents, y a lo que se entén, és ja joch 

jugat, per a fer-nos càurar de més alt, perquè ab las rèplichas farem tingan 

sempre occasió de anchaxar-hi lo servey.”622 Molts dels seus col·legues es 

troben en una situació idèntica. Tots plegats creuen haver entès l'estratagema 

de la monarquia. Pere Vicenç Saiz, de Vic, primer escriu amb ironia “Jo diguí al 

secretari que sa magestat ere molt llarch en demanar y molt curt en concedir-

nos lo que demanàvam”, però no triga a aixecar acta d’una preocupació 

pregona: “Los síndichs, y jo entre ells, restam molt amoÿnats de tant llarga 

demanda y tant curtas gràtias”623. Joan Fuster, de Cervera, veu com els 

advocats amb qui anava a informar sobre les peticions de gràcia de la seva vila 

es fan enrera: “[H]an presa resolutió en què no convenie fer informatió vist que 

los síndichs que [h]avien donats papers estaven descontens, per lo que <h>a 

nenguns que demanaven mercès que fossen en desminusió del patrimoni de 

sa magestat no·ls [h]an volgut consedir nenguna mercè, del que estan molt 

yritats y no massa be[n] posats en lo del donatiu.624” 

 

La reacció més natural de molts, entre ells Miquel Vives i Joan Clapés, és 

resoldre's a aportar noves dades als homes propers a Felip III (IV) perquè 

reconsiderin les peticions de gràcia inicialment refusades. No cal dir que en la 

tasca preparatòria d'aquests materials i en la confecció dels informes pertinents 

hi hauran d'intervenir els advocats dels municipis afectats, Joan Pere 

Fontanella i Pere Boix per al cas de Girona. Serà en aquest tràmit on convindrà 

                                                 
621. Remetem al capítol IV.1.3. 
622. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [109]v, carta de 26.IV de Miquel Vives i Joan Clapés als 
jurats de Girona. J. L. PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria cit., p. 250, confon la data, 
l’autoria i la cota d’aquest fragment. 
623. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de 27.IV.1626. 
624. ACSG, vol. 515 (CR), carta de 27.IV.1626.  

IV.8. La participació de Girona a les Corts catalanes de 1626



fer valdre els deutes de qualsevol gènere, documentats amb prolixitat, que la 

monarquia té contrets amb la ciutat de l’Onyar625.  

 

El lector es preguntarà, a aquestes alçades del procés, vista l'evolució de 

l'assemblea, els delegats de Girona no mostren una certa flexibilitat en relació 

al donatiu destinat al rei —altrament, al servei demanat pel rei—? En absolut. 

Ben al contrari, d'entrada envien un missatge d'alerta als seus principals perquè 

no oblidin que cedir a les pressions de Felip III (IV) seria donar lloc a una 

obligació anual fixa que s'acabaria instituint a perpetuïtat626. Segonament els 

suggereixen un mecanisme capciós de defensa consistent en què enviïn a 

Barcelona dues cartes: una se la guardaran ells a la butxaca i els servirà per 

saber la quantitat màxima que poden oferir; en l'altra, que serà mostrada als 

oficials regis, hi constarà un valor més baix i el permís per incrementar-lo en 

funció de les mercès obtingudes per al municipi, entre les quals la del quint és 

inexcusable627 ―tenen molts adeptes, aquests jocs de cartes (si es permet el 

                                                 
625. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [113]r, sempre parlant de la carta de 26.IV: “Havem 
pravinguts als advocats per a què·s preparen per la informació volen fer als tractadós, als quals 
representarem ab una súplica lo servey de la entrada de Alfonso Corça y lo préstich de les sis 
mília lliuras, y fóra estat acertat quan<t> enviaran dita partida haguessen també enviadas las 
partidas ab què·s gastà dit diner, per a què quan<t> nos demanen en què se empleyà ne 
[h]aguéssam poguda donar rahó.”  
626. Les paraules amb què refereixen aquesta precaució —supèrflua, perquè els dirigents 
gironins no baixen pas de la figuera— són: "Apar-nos advertir (...) que consideran vostres 
magnificèncias que, com sa magestat demana cosa sebuda cada any, si se li consedeix en 
aquexa forma no vinga ésser perpètuo lo petxo y vingan ab lo temps adl·lagar (i. e. a al·legar) 
consuetut". Ibidem, fol. [109]v.  
627. Ibidem: "Ab la una [carta] nos podran dir determinadament fins al que determinadament 
aparexerà nos podrem allergar, y ab la altre tirar més baix, dient-nos nos donan facultat de 
allergar-nos alguna cosa més al respecte de las mercès farà sa magestat a exa ciutat, y 
sobretot que no consentiam sinó al donatiu que per las constitutions estam obligats donar-li que 
primer no·ns sie feta gràcia del quint, la qual [segona carta] volem per a poder mostrar a las 
occasions.”   
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joc de paraules), amb versions alternatives dels textos628 o sense629, també a 

les sessions de Corts de 1632630.  

 

La resposta dels jurats i els adjunts de Corts no es fa esperar: comparteixen la 

indignació dels seus delegats per la migradesa dels beneficis que Felip III (IV) 

està disposat a repartir al municipi —consideren que no hi ha proporcionalitat 

entre tan escasses mercès i tots els sacrificis que Girona ha fet pel monarca i 

els seus avantpassats. En conseqüència autoritzen la idea de replicar amb 

l'arsenal de documentació oportú631. El que en canvi no veuen amb bons ulls és 

traspassar als síndics les regnes de la decisió sobre el donatiu. Del pla de les 

dues cartes, etc. no en diuen grat, prefereixen ser puntualment informats dels 

mecanismes que s'estipulin per a l'obtenció de diners per al rei i de les gràcies 

que Girona impetrarà definitivament: sabudes una i altra coses, ja es definiran i 

                                                 
628. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de 22.IV.1626 de Pere Vicenç Saiz, demanant dues ordres 
diferents per poder-les usar segons li convingui amb el fi que s’incrementi la presència dels 
habitants de Vic a les bosses de la Diputació del General: “[M’enviïn instrucció] que no alçe lo 
dissentiment del redrès del General sens exprés orde, y ab la lletra a de part scriguen-me que 
si los advocats [h]o aconsellen lo alçe de vot llur”.  
629. Ibidem: “Lo que importa és que vostres magnificències me envian (i. e. m’enviïn) de promte 
la instructió ab què me donen orde no consente ab los soldats, no perquè dubtin jo [h]y vingués 
bé, però per mon descàrrech, perquè si lo senyor rey me enviarà a sercar tingue l’orde com jo 
no [h]u puch fer, que lo mateix fan tots los síndichs”. 
630. El successor de Saiz, Francesc Serrahima, voldrà les instruccions alternatives en relació a 
la demanda de Felip III (IV) d’habilitar un germà seu, que resultarà ser el cardenal infant 
Fernando, com a president de les Corts catalanes. El delegat de Vic ―AMVI, vol. 12 / 7.43 CR, 
carta de 13.V.1632― es mostrarà literalment aterrit per la possibilitat que li descobreixin 
l’estratagema: “Y perquè desig summament negociar a tot profit de aqueixa ciutat, folgaria si 
era possible se fessen dos cartes, la una different de l’altre, perquè jo me pogués valer de totes 
a son cars y lloc, però assò hauria de ser ab grandíssim secret, de tal manera que may se’n 
pogués saber res per altre persona sinó per vostres magnificències y mi tant solament, y si bé 
veig és superfluo y molt voluntari lo advertiment, ab tot, perquè sé de quant gran importàntia és 
lo negoci y quant necessita de tractar-se ab lo secret possible, y algú podria ser no se 
n’adonàs, me som atrevit allergar-me en això, y tot lo contengut en esta carta los dic baix de 
secret natural.”  
631. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [113]r, carta de 29.IV.1626 dels jurats als síndics: 
“Vehem que los [privilegis] que sa magestat antén fer-nos merçè són de pocha consideració y 
que los que fan al propòsit per ella (i. e. Girona) no entén concedir, allí ahont dita ciutat en totas 
las occasions ha servit molt a las veras a sa magestat y a·ssos passats, axí ab dinés, personas 
y béns com en pèrdidas de vidas, com consta ab los privilegis de las franquesas que tenen ja 
vostres mercès, y los qui vuy viuen ne tenen plena memòria, y axí tenim per molt assertat de 
què vostres mercès fassan informar conforme scriuen per vèurer si·s poran obtenir.” Al fol. 
[113]v hi llegim que els jurats envien a Barcelona documents que certifiquen que —i com— 
Felip II (III) gastà les sis mil lliures que Girona li havia prestat. 
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es pronunciaran ells —només ells— sobre el que poden autoritzar que es 

pagui632.   

 

I és que a Barcelona hi ha massa fronts oberts, potser els síndics no arriben a 

conèixer-los tots. Sense anar més lluny cal assabentar-los que corren rumors 

de què el rei voldria infeudar les parròquies de Viladesens i Fellines, que són 

carrers de Girona. Naturalment Vives i Clapés són convidats a posar 

emparament al segell regi en relació a aquesta possibilitat —en execució de la 

directriu genèrica rebuda al principi de la reunió633. Se’ls fa avinent que, els dos 

termes, com a part i membre que són de la ciutat, contribuiran en una petita 

part a les despeses de l'assistència d’aquesta a Corts634 —en pagaran set 

diners per lliura, gairebé un 3%635. 

 

Els ministres i oficials de Felip III (IV) de moment estan jugant bé les seves 

cartes, i no només pel control del tempo de l'assemblea. Són conscients de 

l'elevat grau de prioritat que els municipis catalans acorden al manteniment i la 

millora del seu poder i statu quo dins del Principat quan es celebren Corts. 

Aquesta prevalença dels interessos particulars, ocasionada —ho hem dit 

mantes vegades— per la virregnalització de la província i la rarefacció de les 

reunions dels estaments i el rei, brinda una ocasió immillorable per forçar 

                                                 
632. Ibidem, fol. [113]r-v: “Asercha del donatiu, se ha resolt que vostres mercès no consenten al 
dit donatiu que·s demane que primer no·s sàpia lo arbitre de <h>ont [h]a de <h>exir lo diner y 
no se’ns fassa mayors mercès de las cosas de gràcia del que entenem (sic, entenen) fer, y 
que·ns avisen de tot perquè, segons de <h>ont exhirà lo diner per dit donatiu, y segons nos 
faran mercès en lo que demanam, nosaltres alashoras resolrrem lo que més convindrà”.  
633. N’hem parlat en la subsecció IV.8.3.3.C.2).  
634. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [113]v-[114]r, carta dels edils de 29.IV.1626: “Los jurats 
de las parròchias de Viladazens y de Fallinas, que són part, membra y carrer d’esta ciutat, y 
contribuexen en los gastos de les Corts a rahó de set dinés per lliura, nos han presentada avuy 
una súplica dient que [a] ohidas dels habitants en ditas parròchias <h>ere previngut que alguns 
entendrian procurar que se alienassen y desunissen de la corona real las ditas parròchias, que 
és contra los privilegis atorgats a esta ciutat, còpia dels quals tenen ja vostres mercès aquí, y 
que, axí, <h>ordenàssem a vostres mercès que [h]y fessen contrari y fessen emparas en axò, y 
també se ha resolt ab dita adjunctió de què vostres mercès, encontinent al rèbrer d’esta, fassen 
empara nominatim a qualsevol gràcia ni merçè que·s demanàs a sa magestat per desgragar a 
ditas parròchias de la dita corona real, y, entenent-se tal, fer-hi tots los contraris que 
convingan.”  
635. En un cens confegit als anys 1598-99 per un visitador de força parròquies gironines, 
Viladasens constava com un lloc de vint-i-sis cases i Fellines com un de vuit. J. CLARA, Un 
cens desconegut del bisbat de Girona (1598), en “Quaderns de la Selva” 12 (2000), p. 173-184, 
esp. p. 182. 
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l'aixecament de dissentiments i per multiplicar les adhesions al servei regi. N'hi 

ha prou amb mencionar una amenaça d'infeudació o amb prometre a un síndic 

qualsevol la satisfacció d'una gràcia molt desitjada pels seus principals. Les 

condicions de l'assemblea de 1626 fan que sigui massa fàcil trencar la ja de per 

si fràgil cohesió interna del braç reial. Ho il·lustrem amb un cas bellíssim que 

toca de dret la Girona que estructura el nostre discurs.  

 

El 28 d'abril Miquel Vives i Joan Clapés informen contristats d'un sobtat canvi 

d'actitud del seu homòleg de Figueres a l'estament comú636. Aquell síndic, que 

s'havia mostrat especialment combatiu envers les pretensions de la monarquia 

—no només per retardar la negociació del donatiu637, també per forçar la 

designació d'un vicecanceller del Consell Suprem de la Corona d'Aragó natural 

dels regnes d'aquesta638—, ha canviat de lluna i està aixecant provisionalment 

el més dur dels seus dissentiments, el relatiu a la provisió urgent del 

vicecanceller. Als síndics de Girona no els cal inquirir massa per descobrir què 

ha motivat la conversió del seu rival figuerenc: una promesa ferma de taula de 

comuns dipòsits per a la seva vila639. Alarmats, protesten davant del duc de 

Cardona i els principals ministres regis. Aquests es mostren unànimement 

                                                 
636. Malauradament la documentació de l'arxiu municipal figuerenc de les edats mitja i moderna 
no ha arribat als nostres dies, la qual cosa ens impedeix un acarament d'informacions que 
hauria resultat deliciós.   
637. A part del dissentiment de 19.IV ja referit, el figuerenc havia protestat el 25.IV perquè no es 
pogués tractar del donatiu fins que no s'haguessin presentat la majoria de greuges al monarca i 
aquest no els hagués donat reparació, AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 326.  
638. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [115]r, carta de 28.IV de Vives i Clapés als seus 
principals: “Tots los sýndichs restaren disgustadíssims de veure que, essent lo promès molt, ser 
lo concedit poch. Y entre altres, restà lo sýndich de Figueres tant disgustat que lo diumenge al 
tart, parlant ab mi, Joan Clapés, me digué lo quant estava caxós (i. e. queixós) y que seria de 
manera que·s parlaria per tota la Cort d’ell<i>, y altres paraules llargas pera referir en la pluma, 
y axí com ho digué [h]o féu, que ahir dilluns ans de mixdie posà dissentiment a tots actes ab 
motiu de què per capítol de Cort estava disposat que, faltant visecansaller, estava sa magestat 
obligat dos mesos aprés anomenar-ne, y que havia de ésser de la Corona o fill de la perçona 
de aquella, sytant (i. e. citant) lo capítol, y que havent tant de temps no s’era provehit, que sa 
magestat de prompte provehís, y a l’entretant parà la Cort". S'aixeca acta d'aquest dissentiment 
a AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 358 (27.IV.1626). 
639. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [115]r-v, altre passatge de la carta de 28.IV suara 
referida: "Entench (sic, entès) per lo duch de Cardona, tractadós y regents dell Supremo dia 
(sic, dit) dissentiment, un quart aprés de posat enviaren a serchar a dit sýndich, y molt prest 
tornar (sic, tornà) al bras molt moderat y alsà dit dissentiment per sis dies, y vist nosaltres la 
moderassió, y tenint consideració al que vostres magnificèncias nos scriuen se jactava aquella 
vila de taula, y lo refferit que seguí lo vespre abans, nos persuadírem de què lo alsar lo féu ab 
alguna promesa <de> que se li féu de poder tenir taula...".  
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disposats a prioritzar els desitjos gironins per sobre dels de Figueres —

naturalment això, sense que es mencioni expressament, exigiria unes 

demostracions de fidelitat al rei per part de la ciutat de l’Onyar640. El disgust que 

el referit accident ocasiona a Vives i Clapés fa que no informin els seus 

principals de res més del que s'esdevé a l'assemblea per aquelles dates. I el 

poc que n'expliquen no convida precisament a l'optimisme:  

 
“La Cort se va molt desballestant, que ha tres dies no fem cosa, y se torna a remoure que 

sa magestat se’n vol <h>anar dissapte, que avui se són partits sos cavalls y alguns carros 

de robas, y ab opinions de què no·s clauran les Corts, y altres de què se cridaran per 

Monsó. Déu nostre Senyor ho guie de la manera que convingue, assí no [h]y ha persona 

que [h]i puga atinar”641.   

 

Tampoc són gens falagueres les impressions que el síndic Miquel Vives tramet 

el 30 d'abril. Lamenta que Felip III (IV) hagi modificat severament la majoria 

dels textos normatius que se li havien lliurat per decretar, i presenta la seva 

partença com a immediata642; si aquesta es produeix sense que les Corts 

                                                 
640. Ibidem, fol. [115]v, continuació de la carta de 28.IV: "[Una vegada hem comprovat que les 
nostres sospites eren certes], havem fet entendra al senyor duch de Cardona, tractadós y 
regents lo que havian concedit a dit sýndich y lo quant periuditial <h>era en aquexa ciutat, y ab 
quant mayors títols se havia de concedir a ella que a una vila lo que en respecta de axò se 
havia suplicat a sa magestat, y que si per indirectes posa[n]t-hi senttimets se conçediha lo 
que·s demanava, sabríam y faríam lo matex, y ab prou més ànimo que no una vila particular. 
[H]an-nos fet entendre per persona a qui devem dar crèdit de què no innovàssem cosa, que·ns 
asseguraven no passaria la offerta, vist lo que·ls representàvem ésser perjudici de la ciutat, y 
tenim-la que, quant ho féssem (sic, fessen, i. e. fessin), seríem <h>avisats abans per a què 
féssem lo que teníem intent, lo que ho farem sens reparar al que poria seguir, y exa confiansa 
se poden permètrer vostres magnificèncias de nosaltres. Y com se sia divulgat lo refferit, y 
duptant no arribàs aquí en sabuda de vostres magnificèncias y la pena que ne havien de tenir, 
nos [h]a aparagut estensament avisar-ne, que per nostra part la havem tinguda y tenim, si bé 
confiam que seguirà bé fent quexa del<l> poch que·ns consedihen o no res. Han assenyalat 
no·ns dàssem pena, que molt més se’ns consederia.” Interpretem la frase críptica "confiam que 
seguirà bé fent quexa del poch..." de la següent manera: a la pràctica, el revés de la taula pot 
servir als gironins per presentar-se com a víctimes davant dels tractadors regis i això redundarà 
en un augment dels privilegis impetrats. 
641. Ibidem, fol. [115]v.  
642. Ibidem, fol. [116]v: “La anada de sa magestat se blasona serà per dilluns, y nosaltres no·n 
crahem cosa, tant per a veure los molts negossis que falten <h>a arrametar (i. e. rematar) de 
justíssia y redrès del General, com tanbé de gràcia, que encara no se n’ha parlat cosa, y ahir 
tart se enviaren <h>u de cada estament ab anbaxada a sa magestat per a què se servís 
decratar les constitutions en la forma se li presentaven, que les decretà molt diffarent del que·s 
judicava, y respongué de paraula lo que vostras magnificèncias veuran ab un paper que va ab 
esta, que s’[h]a tinguda per una resposta molt forta. En affecta no [h]y ha persona que ab 
sertitut puga dir lo que serà, Déu ho encamine de la manera sap convé.” La resposta a què 
al·ludeix Vives, celebèrrima, consta a AHCB, Consell de Cent, XVI-82, fol. 392r (30.IV.1626): 
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s’hagin conclós, Girona s'haurà de pintar a l'oli tots i cadascun dels privilegis en 

què tant confiava:  

 
“De obtenir privilegi nengú que no sia la Cort assentada y veja sa magestat lo servey se li 

fa no [h]y ha que pensar-hi, que prou pena nos dóna lo que pot seguir, ni de alcansar cosa 

de créxer salaris, ni lo de la compra de la presó —diem de la casa—, ni de advocat y 

percurador (i. e. procurador) dels pobres de la presó"643. 

 

Visiblement ni els jurats ni la dotzena de Corts donen crèdit a aquests senyals 

d'alerta644. Almenys no mouen ni un dit perquè Miquel Vives i Joan Clapés 

puguin fer el més mínim gest per congraciar-se amb Felip III (IV) i els seus 

ministres —una maniobra que, en canvi, el síndic de Figueres està portant fins 

als últims extrems: són seves les paraules més servils a un monarca que 

s'hagin sentit en molt de temps al braç reial645. En què pensen els dirigents 

reunits a Girona? Una vegada més, en els afers de gràcia que tenen 

encomanats als seus delegats. Només en això. Es comprometen a mantenir en 

secret l'enrenou que s'ha muntat a Barcelona entorn del privilegi que creu haver 

assolit el representant figuerenc646 i preguen una intensificació dels esforços 

                                                                                                                                               
“Marevíllome mucho de que vengáys a replicarme en razón de los decretos de las 
constituciones, que particularmente en la de la Observança os he dado más que todos los 
reyes mis antecessores, y advertid que ha sinco semmanas que estoy aquí sin que haiáys 
tratado de mi servicio. Téngome de ir lunes, que se ha tomado resolución por vida de la reyna, 
y más os advierto que sé como procedéys, y que tengo visto vuestros corazones”.  
643. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [116]r, carta de 30.IV de Miquel Vives als jurats i als 
adjunts de Corts. 
644. Ibidem, fol. [116]v, resposta a la precedent escrita el 4.V pels jurats gironins: “Vehem lo que 
passa acercha dels negossis de Cors, que cert és estam suspesos de tantas màquinas y 
contradictions que [h]y ha, conforme vostres mercès scriuen. Nostre Senyor se servescha de 
encaminar-ho com sap que convé, y no crehem que sa magestat se’n vaya ab tanta prestesa 
com ha assenyalat, perquè tot restaria indesís y sens assiento algú, y tenim per cert farà merçè 
a tot lo Principat en què no se n’anirà que primer no sien closa[s] las Corts."  
645. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 397r (1.V.1626): “[El síndic de Figueres], sens 
prejudici dels drets y actions que competexen a dita vila per rahó del dissentiment que posà a 
19 del passat, diu que per obehir al que sa magestat mana y correspóndrer com a fidelíssim 
vassall seu a l’amor que sa magestat ha amostrat y amostra tenir als poblats de aquest 
Principat, comforme ho ha significat tant de paraula com ab sos reals decrets, dignes de molt 
deguda obediència, obligat d’ella y de servir a sa magestat, sens preiudici dels drets que en dit 
nom li competexen en dit dissentiment, com té dit, alsa aquell per a què promíscuament se 
tracte lo benefici y servey de la terra y lo de sa magestat (...) de tal manera que totas dos cosas 
vingan a tenir fi y conclusió en un mateix temps, y que en la una sens la altra no·s puga pendre 
resolutió." Acte seguit el figuerenc també lleva el dissentiment que havia formulat el 25.IV.1626 
per garantir una ràpida provisió dels greuges.  
646. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [116]v-[117]r, carta de 4.V dels jurats als síndics donant 
resposta a la petició d'aquests darrers de 28.IV —ibidem, fol. [115]v. Advertim que, una vegada 
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perquè es compri la casa que hauria de servir per ampliar la presó de la ciutat. 

L’única atenció a temes de justícia és una llambregada a dos embrions de 

constitucions sobre matèries que inicialment s'havia previst vehicular per via de 

privilegi —la demanda de l’exempció dels quints de les imposicions i de què un 

municipi com Girona no pugui ser convingut davant la cúria romana647.  

 

Mentrestant Miquel Vives i Joan Clapés preparen la crònica, prou coneguda per 

tothom, dels ultimàtums del rei i de l'ensulsiada imminent de la reunió d'aquest 

amb els estaments catalans. Hi transmeten fil per randa la cèlebre resposta que 

Felip III (IV) ha donat el 2 de maig a vint-i-set ambaixadors dels braços, el "No 

hos he dado audiencia para hoirhos sino para que me ohiáys, sólo Dios es 

bastante para mudar mi resolución [de partir], o el servicio fixo que me 

haréys"648 i la conclusió que se'n segueix: d'una banda, el Principat està a les 

portes de perdre una ocasió daurada per veure actualitzat i millorat el seu cos 

de dret general i particular. Per altra part, Felip III (IV), resignat, es permetrà el 

luxe de prescindir del donatiu que tant havia sol·licitat —finalment fixat en dos-

cents cinquanta mil escuts durant quinze anys—, però se n'anirà de Barcelona 

amb la idea de recaptar tants o més diners mitjançant la infeudació de totes les 

viles reials649 i l'exacció puntualíssima dels controvertits quints650. Una sola 

                                                                                                                                               
suspeses les Corts per la partida de Felip III (IV), la pretensió de la taula figuerenca no 
s’esfumarà pas ràpidament. Ens assabentem de la insistència dels empordanesos a través 
d’una ofensiva epistolar i de contactes dels gironins —una rèplica, per tant—, duta a terme a 
partir de 20.VII.1626 amb el regent Salvador Fontanet i el duc de Sogorb i de Cardona com a 
mitjancers potencials —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
647. Sobre la presó, els quints i la citació de Roma, AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [117]r 
(4.V.1626).  
648. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 417v i 420r.  
649. En la subsecció IV.8.3.3.C.2) hem mostrat la prevenció de Girona, Vic i Cervera, abans no 
comencessin les sessions de Corts, davant la infeudació de jurisdiccions sota control més o 
menys immediat del rei; durant la reunió política, tal prevenció, transformada en oposició del 
braç reial, es manifestaria a través de la decisió, el 13.IV.1626, de trametre una ambaixada a 
Felip III (IV) —AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 127r. ACSG, vol. 515 (CR), el síndic 
Joan Fuster, amb una carta de 11.IV.1626, ja havia advertit d’aquesta intenció: “Molts síndichs 
desitjam, ab consentiment del bras, fer enbaxada a sa magestat de què no consente en què 
sien deseparades les joridictions que estan unides en la corona real.” 
650. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [117]r, carta de 4.V.1626 dels síndics: “Ha vingut nova 
de què dilluns [el rei] volia tenir sòlio y finir les Corts ab dos o tres constitutions que hi [h]a 
decretades, sens demanar donatiu ni cosa alguna, que seria prou pesada cosa per est 
Principat, axí per les constitutions que·s fan necessàries per lo regne com també que totes les 
constitutions que són decretades fins a les primeres Corts serien nul·les, y de què enfaudaria 
totes les viles reals y que d’ells, feu y quints, ne hauria més que no del donatiu". 
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frase basta per sintetitzar la desolació dels nostres síndics: "Si és axí, serà una 

guerra sivil en Cathalunya". D'alguna manera ni ells mateixos —no són els 

únics— no es creuen que el jove monarca compleixi la seva amenaça651. La 

determinació adoptada als tres braços de què es nomenin comissaris per 

debatre sobre el donatiu regi652 —entre ells hi ha Joan Clapés— i el 

començament de les reunions d'aitals delegats653 els fan ser moderadament 

optimistes654. Altrament, potser ni mencionarien que ja tenen posat 

emparament a una eventual infeudació de Viladesens i Fellines655.  

 

En un intent desesperat per evitar el fracàs de la Cort General, el diumenge 3 

de maig Felip III (IV) envia el protonotari del Consell Suprem de la Corona 

d'Aragó al braç reial amb la proposta de concedir una amplíssima remissió dels 

quints a les ciutats i viles que votin a favor del donatiu regi656. Aquesta remissió 

—condicionada a què aital donatiu s'acabi fent efectiu—, per molt que inclogui 

els quints deguts i els que es deuran fins a les següents Corts a celebrar a 

Catalunya, no equival ni llunyanament a l'exempció total que desitgen els 

síndics, o sia que té poques possibilitats de ser aplaudida. Miquel Vives i Joan 

Clapés —que es planyen de no tenir potestat per acollir-se a aquesta ni a cap 

altra oferta657— copsen i refereixen la sensació de fi de trajecte que s'ha 

                                                 
651. Ibidem, fol. [117]v: "Molts ho tenen per cosa fingida, y altres no, sinó que se n’anirà, y per 
nosaltres creyem que aguardarà ha fer son negossi.”  
652. L'estament més diligent en la designació dels seus sis comissaris ha estat l'eclesiàstic, 
ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 351r (1.V.1626); el darrer serà el braç reial, 
ibidem, fol. 375r (2.V.1626). 
653. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [118]r, carta de 2.V on els síndics gironins expliquen 
que la primera de les reunions ha tingut lloc el mateix dissabte 2 fins a les onze de la nit i que la 
segona està prevista per a les sis del matí següent.  
654. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de 3.V.1626 de Pere Vicenç Saiz.  
655. AMGI, Liber Curiarum de 1626. Aquest emparament particular costarà deu sous, fol. [130]r 
(25.V.1626).  
656. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 420r (3.V.1626): “Su Magestat ha mandado que 
diga a vuestras señorías que a las universidades que vinieren bien a su servitio como le tiene 
pedido, y teniendo efecto, les haze merced y gratia de lo que deven de derechos de quintos y 
corriere desde aquí a las primeras Cortes.” Vegeu a les notes del mateix dia de la vint-i-
quatrena de Corts de Barcelona un reflex d’aquesta llaminera oferta, ibidem, fol. 20 (segona 
foliació). 
657. Ni tan sols després de transmetre als seus principals la possibilitat que Felip III (IV) ha 
posat sobre la taula d'una remissió dels quints, no són convidats a subscriure cap donatiu. El 
5.V els jurats i la dotzena de Corts encara els pregunten què està disposada a donar-li la Cort 
al rei —si aquest no ha marxat ja (sic). Només prendran una determinació quan sàpiguen 
aquesta dada. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [118]v-[119]r, carta dels jurats de l'esmentat 
5.V.1626.  
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emparat dels homes reunits a Barcelona: "És llàstima veura de la manera 

rastam desaconsolats, y va tota la Cort ab lo cap baix, que sols se alegra (sic, 

s'alegren) d’esta tragèdia los del Real Concell, Inquisició, Deputació y Capitania 

General.658" Aquesta críptica frase ens obre una finestra a l’etern interrogant: 

Qui caram tenia interès en veure fracassar les sessions de Corts catalanes del 

1626? Hi ha una cosa segura, un municipi com Girona no659.  

 

El 4 de maig, Miquel Vives i Joan Clapés redacten la darrera hora —i l'acta de 

defunció— de l'assemblea reunida a Barcelona: reconeixen com ha resultat 

difícil que tanta gent es posés d'acord sobre el donatiu demanat pel rei en un 

termini tan breu, sobretot havent-hi una bona part dels assistents que es 

mantenien a l'expectativa de rebre indicacions dels seus principals o de veure 

com reaccionarien els seus veïns d'estament660. La tensió acumulada ha 

provocat un incident de summa gravetat al braç militar entre el voluntariós i 

alhora servil duc de Cardona i el donzell Josep Espuny661 —un acèrrim opositor 

a les exigències de Felip III (IV), bon client de Joan Pere Fontanella662. El 

monarca, desenganyat de veure que els catalans no es plegaven a la seva 

voluntat, ha abandonat d'esquitllentes la capital del Principat663.   

 

                                                 
658. Ibidem, fol. [118]r, post scriptum de 3.V a la carta de Miquel Vives i Joan Clapés de 
2.V.1626.  
659. Més enllà d’aquesta afirmació concloent i irrefutable, no tenim dades inèdites per entrar en 
un debat especulatiu on, ja en l’època —i naturalment en la historiografia posterior—, abunden 
respostes simplistes i interessades com la del protonotari Jerónimo Villanueva recollida per E. 
ZUDAIRE, Cortes Catalanas cit., p. 412. 
660. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [119]v, carta de 4.V.1626 de Vives i Clapés als seus 
principals: “En lo bras militar [h]y haurà alguns divuit o vint dicentiments, en lo nostre ne tenim 
<h>u dels sýndichs de Tortosa a tots actas y altra del de Mataró a totas cosas de gràcia, y axí, 
tant per voler guardar lo estil, com per dasitjar vèurar venir los altres, y faltar als demés la 
facultat de poder concentir, en tot est matí no havem fet més que salabrar (i. e. celebrar) las 
obsèquias de estas Corts, passajant-nos de un cap de conclavi en altra.”  
661. Ibidem: “[Ahir] a las sis de la tarda, sobre un dicentiment posà lo senyor Spuny a tots actas, 
se mogue[ren] en lo bras militar, entra ell y lo senyor duch de Cardona, grans differèncias, y 
vingueren a térmens de anpunyar las espasas y perdra’s tota la Cort, y lo duch ab sa espasa 
matexa se donà un molt bon tall a la mà, y tenim per parthicular miracla de sant Francesch de 
què no se acabàs dins [del braç] de desnuar una espasa.”  
662. Tindrem ocasió de parlar-ne en l’apartat IV.8.5.1. 
663. El missatge de despedida que Felip III (IV) fa llegir als braços una vegada ja és fora de 
Barcelona es troba a AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 429r (4.V.1626). Els síndics 
Vives i Clapés el fan copiar i l'envien als seus principals amb una carta de 7.V amb aquesta 
eloqüent apreciació: "Apar-me que hi [h]a cosas que no fóra de la meitat del que diu dit paper." 
—AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [121]. 
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Als membres dels estaments els costa reaccionar, puix oficialment l'assemblea 

es va prorrogant per a dates molt properes. Alguns mantenen l'esperança que 

el rei reaparegui, altres voldrien tornar-se'n a llurs respectives residències, però 

temen que això els ocasioni la pèrdua del dret a participar en una eventual 

represa de la reunió o en convocatòries futures. Miquel Vives i Joan Clapés 

busquen consell en Joan Pere Fontanella i Pere Boix664 —ara bé, ni aquests ni 

altres juristes tenen una resposta ferma que tranquil·litzi els seus respectius 

clients665. Enmig d'aquest marc d'incertesa, es produeix un goteig de propostes 

i votacions relatives al donatiu regi en els plens dels tres braços, cada vegada 

menys concorreguts. Vives i Clapés aixequen acta de tot plegat. Possiblement 

les línies que els dol més escriure són les següents: "Lo rey nostre senyor, de 

passo, [h]a closas las Corts en Monsó, a·hont ha fetas grandiosas mercès, y 

entre altres ha donats set títols y sexanta creus"666. De mercès i gràcies, ells no 

n'han aconseguida ni una per a la ciutat de l’Onyar. El que sí han adquirit, del 

rei i els seus ministres, és un trist bagatge lèxic i semàntic. Primerament, l’hàbit 

d’emprar el terme servei per referir-se al donatiu regi667; segonament, la visió 

esbiaixada de la Cort General com a mercat on s’haurien de maridar dos grans 

elements diferenciats i escindits —i no pas susceptibles d’interacció i 

                                                 
664. Els jurats i la dotzena de Corts de Girona els ordenen fer-ho en una carta de 14.IV.1626, 
ibidem, fol. [127]r: “[Hem] resolt que, sempre y quan<t> los sýndichs de Lleyda, Perpinyà y 
Tortosa o de las dos universitats de aquexas se’n seran anats, aleshores vostres mercès 
consulten ab los nostros advocats de aquí aserca si seria menester donar algun protest 
semblant al de Lleyda o de altres sýndichs que se’n sien anats, ajustant o llevant de la manera 
aparaxerà més convenir, y quant en assò hi [h]agués difficultat o no·s pogués fer tant prest, si 
vostra mercè, senyor Vives, per sa indisposició, se’n volrà venir, ab tal que la Cort li done 
licència en scrits attesa sa indisposició per poder venir, aportant dita licència auctèntica, se’n 
porà venir (...) y aleshores restarà vostra mercè dit senyor Clapés fins y a tant que los dits 
sýndichs (...) se’n sien <h>anats, consultant axí matex lo del protest ab dits nostres advocats.” 
665. Ibidem, fol. [128]r, resposta de 15.V de Vives i Clapés: “Assí en los juristes [h]y ha molt 
vàrias opinions, <h>uns que poden molt bé los sýndichs y altres que se’n vullen anar, sens 
duptar que ses universitats, per llur anades, encara que se continuas[sen] les Corts y sa 
magestat tornàs, per elles tornar-se’n exclosos, y altres que [h]y senten molta difficultat. 
Vostras magnificèncias per merçè [h]o consulten aquí ab los advocats, que desijaríam, vist no 
fem cosa, poder tenir llibertat de anar, si bé exa serà sempre ab orde y gust de vostras 
magnificèncias, que, a no ésser-ho, pendrem passiènçia d’estar.”  
666. Ibidem, fol. [124]v, post scriptum a una carta de Vives i Clapés de 12.V.1626.  
667. Recordem que el 16.IV Vives i Clapés escrivien als seus delegants “seria molt contingent 
causar corrompra lo vocabla de constitutió en confessió”? Doncs bé, serien ells mateixos que 
passarien a parlar de donatiu (cartes de 9 i 16.IV) al terme corrupte de servei (cartes de Joan 
Clapés de 16.IV i d’ambdós síndics de 19, 20, 23 i 26.IV.1626, amb alguna vacil·lació 
terminològica), no obstant l’exemple que els fornirien els jurats, que es mantindrien ferms en la 
denominació històricament correcta (cartes de 22, 27 i 29.IV.1626).  
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coincidència—: allò suposadament exigible i prioritari que és en servei del 

monarca i allò que és en utilitat de la terra. Després d’un mes i mig a 

Barcelona, els síndics gironins han deixat de percebre la possibilitat que unes 

mateixes mesures puguin redundar alhora en benefici de la Corona i del 

país668. 

 

 

IV.8.5. Altres funcions de Joan Pere Fontanella en les sessions de Corts 
de 1626 i en les de 1632 

 

En aquest capítol, Joan Pere Fontanella ha estat particularment relegat a una 

posició de figurant. El protagonisme de la nostra narració ha recaigut sobre la 

ciutat de Girona i els síndics que la representarien tant en la convocatòria 

avortada de Corts de l’hivern com en les sessions fracassades de la primavera 

del 1626. Com a tribut, ni que sigui indirecte, a l’advocat olotí, hem volgut 

consagrar un petit epíleg a altres clients seus que també podrien gaudir dels 

seus consells mentre participaven a les dites sessions. Entre aquests, ens 

permetem la llicència de comptar-hi la Diputació del General, de la qual a 

l’època Fontanella era assessor ordinari ―molt més que un jurista aconductat. 

Així, anirem despedint el capítol tot enfilant reflexions sobre aquest ens cabdal 

en la xarxa de poder de la Catalunya moderna, estretíssimament vinculat als 

tres braços, que, per diverses raons, estaria al bell mig de l'huracà polític que 

hem estat analitzant. 

 

IV.8.5.1. Fontanella aconsella altres clients seus presents als braços 

 

La celebració d’unes Corts catalanes en una època com la dels Àustries 

menors, amb tots els elements contextuals i dinàmiques institucionals més 

amunt presentats, necessàriament genera una sobreocupació dels operadors 

jurídics que, entre els seus clients, tenen, qui més qui menys, algú que 

assisteix al galopant i gens lineal període de sessions. Pel que fa al braç reial, a 

                                                 
668. Hem donat testimoni d’aquesta dissociació d’interessos al final de l’apartat IV.8.3.2.  
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Fontanella ja l’hem vist atenent de forma repetida ―i no sempre 

puntualíssima― els requeriments de la ciutat de Girona. També l’hem trobat, al 

costat del jurista d’origen ripollès Felip Vinyes, aconsellant el síndic de Vic en 

una ocasió i per a una qüestió concretes: ha estat abans del 15 d’abril, sobre la 

millor forma que tindria la capital osonenca de vehicular la seva reivindicació 

d’una major presència a les bosses del llibre de l’ànima de la Diputació del 

General669 ―aquest i altres contactes entre Vic i Fontanella cristal·litzarien tres 

anys més tard, el 16 de juliol del 1629, en la formalització d’un vincle estable 

d’aconductament670. Malauradament les llacunes documentals ens impedeixen 

valorar la quantitat i la qualitat de l’assessorament del nostre advocat a la ciutat 

de Tortosa l’any 1626671, però podem presumir-lo molt notable si s’assembla 

mínimament al que constatem ―i ressenyarem infra― durant la continuació de 

les sessions de Corts, el 1632.  

 

Canviem d’àmbit i tustem a la porta de l’estament militar. No correm massa 

riscos si aventurem que, en les sessions de Corts que ens estan ocupant, 

l’ombra de Fontanella s’endevina rera el comte de Centelles, rera els vells 

coneguts —i aviat entreparents— de la família Alemany, o rera el cavaller 

Josep Espuny —també amb sang dels Alemany. Tots ells tenen dues coses en 

comú: que els sabem acollits de forma continuada al patronatge del nostre 

home i que no passen silenciosament per la reunió.  

 

Al comte de Centelles, és molt plausible que el seu advocat i potser veí 

barceloní672 l’assessori en relació a un projecte normatiu sobre els motins que 

                                                 
669. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, carta de 15.IV.1626 de Pere Vicenç Saiz: “[H]e fet estudyar a 
misser Vinyes y Fontanella perquè vajessen si la pretenció ere de gràcia o de justícia”. 
Comentarem la qüestió en l’apartat IV.8.5.2. 
670. Hem parlat de la formalització d’aquest aconduïment al subcapítol III.6.1. 
671. El capítol II.7 del present treball és el que més espai dedica a la relació entre Fontanella i la 
ciutat de Tortosa. 
672. Diem ‘potser’ per dues raons: a) arran del que hem explicat al capítol II.12, és incerta la 
data en què Joan Pere Fontanella i els seus es podrien instal·lar còmodament a la seva casa 
de la baixada de Sant Miquel; b) tampoc és segur que el comte de Centelles pogués habitar el 
palau de la seva família, molt proper, a resultes de les recargolades operacions impulsades el 
gener de 1622 per llevar-li’n qualsevulla posessió. Dues al·legacions sobre el palau Centelles, a 
la baixada de Sant Miquel de Barcelona, al qual pretengueren tenir dret simultàniament el 
comte de Centelles —en virtut d’un fideïcomís posat en el testament de Lluís de Centelles sr.— 
i don Joan de Malla —com a hereu testamentari de Violant de Cardona i de Centelles, germana 
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tenen lloc freqüentment a Catalunya, quan uns homes, sovint en nom del bé 

públic673, criden “visca la terra, ciutat, vila o lloch” i provoquen un aixecament 

contra les institucions i autoritats674. Tal projecte, esbossat per la comissió dels 

constitucioners, postula una fixació de les penes inexcusables —sense cap 

possibilitat d’immunitat eclesiàstica— per a tots —homes en edat hàbil o dones 

o homes menors o irresponsables o d’edat avançada— aquells que prendran 

part —a nivell de convocatòria o de suport o de participació activa— en un 

motí. Aparentment, la norma es concep per cobrir només els territoris sota 

jurisdicció règia, cosa que el braç eclesiàstic esmena, a fi d’estendre-la a totes 

les terres de baró. El braç militar l’acabarà rebutjant; veurà la constitució en 

qüestió com una font intolerable de restriccions a l’arbitri judicial dels seus 

membres i de llurs oficials675. Què ens permet sospitar que el comte de 

Centelles pugui haver demanat un parer al seu advocat respecte aquesta 

proposta legal? La coincidència en la capital de la seva baronia, en dates molt 

recents, d’almenys dos motins on Fontanella ha participat com a assessor o 

jutge: a) un de caràcter netament antisenyorial, on el maig de 1623 s’hi 

implicarien àmplies capes de població —entre aquestes, nuclis d’irresponsables 

penals que, en cas de prosperar la constitució, podrien ser condemnats a 

assots i a un desterrament quinquennal— i on es plantejarien els límits de l’asil 

                                                                                                                                               
i hereva al seu torn de Joana de Centelles—, són J. P. FONTANELLA i F. P. RUBÍ, Iesus Maria 
cum utroque Ioanne : iuris responsum pro egregio comite de Centelles contra don Joannem de 
Malla, 1623, Barcinone, apud Stephanum liberos, in vico Sancti Dominici; volum factici 
d’Allegationes. BICAB 557-26 D.V, ítem n. 2; id. aut., Iesus Maria, cum utroque Ioanne : iuris 
responsum pro aegregio comite de Cintillis, contra nobilem Ioannem Mallam, ad relationem 
doctissimi senatoris domini Iosephi Roca, Barcinone, apud Hieronymum Margarit; s. d. Vegeu 
un possessori summaríssim interim declarat a favor de Malla el 13.VII.1626 a ACA, RA, 
conclusions civils, vol. 127, fol. 134r-136v.  
673. Remetem a L. R. CORTEGUERA, Per al bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-
1640, Vic, Eumo Ed., 2005, passim, on hom comprèn la prevenció del projecte normatiu 
d’incloure aquesta frase: “encara que sie ab títol que sie pro bono publico”.  
674. N. SALES, De Tuïr a Catarroja cit., p. 127 i s., proposa una depuració terminològica i una 
anàlisi casuística de “torbacions populars” a la Catalunya moderna, tot prestant força atenció a 
Barcelona. Ibidem, p. 133-135, aprenem que les “crides del llibret” virregnals —edictes sobre el 
manteniment de l’ordre públic i l’exercici de la justícia ordinària— de mitjan la dècada de 1610 
ja sancionaven els clams per instigar aixecaments populars. La proposta normativa que ens 
ocupa hagués elevat la prohibició a rang constitucional l’any 1626. 
675. ACA, Generalitat, N-1058a) (procés del B. M.), fol. 346v i 347 (30.IV i 1.V.1626). AHCB, 
CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 547r. 
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de l’Església676; b) un altre de caire antifiscal, adreçat directament al General 

de Catalunya el novembre de 1624677.  

 

Se’ns fa difícil no sentir la veu de Joan Pere Fontanella rera el seu client Josep 

Espuny i Alemany, un donzell barceloní amb parentius i interessos financers a 

la Garrotxa que li és client i que a les sessions de Corts del 1626 —tampoc 

abans678— no es destacarà precisament per posicionar-se a favor dels 

interessos monàrquics679. Altrament, durant la fase inicial de l’assemblea 

participarà en el dissentiment monitori col·lectiu amb què es demanarà una 

focalització de l’atenció sobre els remeis per posar fi a la lacra de la 

delinqüència generalitzada al Principat680 ―en el fons, el que es fa és exigir 

respecte a l’ordre tradicional de substanciar els afers en Corts681. Al cap de deu 

dies, reclamarà amb un altre sever dissentiment la revocació de la controvertida 

pragmàtica virregnal que l'any 1603 havia prohibit el port de pedrenyals a 

                                                 
676. AHG, Fons Pella Forgas, Al·legacions jurídiques, vol. 202, fol. 145r-154v, ítem I.3.3.11, F. 
VINYES, Iesus Maria Raymundus. Iuris responsum pro Paulo Riera capto in carceribus regiis 
praesentis civitatis Barcinone. Contra fisci procuratorem regiae curiae. In causa contentionis 
ecclesiasticae immunitatis per eum allegatae, Barcinone [Barcelona], Apud Stephanum Liberos 
in vico S. Dominici, 1624, ens informa d’una trama de turbulències al comtat de Centelles: a) el 
procurador general del comtat hauria fet detenir dos dels jurats de la vila a instàncies del comte 
i amb el beneplàcit de Fontanella; b) Miquel Bastons hauria incitat i liderat el poble en una 
protesta massiva; c) algú hauria matat d’un tret Bastons quan era transportat, detingut i 
immobilitzat sobre un ase, enmig de fortes protestes i aldarulls, sota les ordres del comissari 
comtal Pau Riera, que s’hauria hagut de refugiar en un edifici eclesiàstic. 
677. Com a assessor ordinari de la Diputació, Joan Pere Fontanella emetria el 29.I.1625 —ACA, 
Generalitat, G-50/3, fol. 79v-80r— un sever enjudiciament envers Gabriel Riu i Guillem 
Puigxoriguer per les torbacions que haurien protagonitzat el 13.XI.1624 a Centelles contra 
oficials i interessos del General. 
678. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 160 i s.: segons el testimoni del cronista Jeroni 
Pujades, Espuny fou un dels aristòcrates catalans que l’any 1622, en ple debat sobre 
l’acceptació franca del bisbe Joan Sentís com a virrei malgrat Felip III (IV) encara no hagués 
jurat les constitucions de Catalunya, tractà de traïdors i amenaçà de mort Joan Pere i Benet 
Fontanella, per considerar que havien estat massa dòcils davant la monarquia. 
679. En l’apartat II.12.4.1 hem presentat el patrocini de Fontanella envers Espuny, sobretot 
contra el noble Josep de Bartomeu, arran de crèdits acumulats al llarg d’estretes relacions 
jurídiques —almenys en part relacionats amb activitats usuràries a tercers— en un nucli familiar 
antany ben articulat; també hem parlat de la intransigència d’Espuny en la disputa sobre si les 
institucions de legitimitat ascendent catalanes havien d’acceptar o rebutjar la lloctinència 
general del bisbe Sentís proposada per Felip III (IV) abans de venir a jurar els drets del país.  
680. Liderat per Joan de Peguera i subscrit per Felip Vilana i el jurista Francesc Molera, a més 
de Josep Espuny, aquest dissentiment de neta intencionalitat política serà aixecat i convertit en 
un mer toc d’alerta poc després de formular-se: ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), 
fol. 66 (6.IV.1626). 
681. Vegeu l’apartat IV.8.3.2.  
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Catalunya i de tota la normativa reglamentària dictada a remolc seu682. 

L'endemà es ratificarà en la seva oposició ―tot i assuaujar la força 

paralitzadora del seu dissentiment683― per contestar la fixació per part de Felip 

III (IV) de salvatges terminis per a la conclusió de la reunió política684. Deu dies 

més tard, reforçat el seu lideratge al braç nobiliari685, tornarà a fer-se sentir en 

aclarir, en una bella imatge de patró republicanista, el perquè de la 

perseverança del seu dissentiment en matèries de gràcia de la Cort: En 

subratllarà l'interès general, tot negant ―obligat a contrarestar el pes de les 

crítiques rivals?― que es vinculi de forma essencial als greuges que li havia 

ocasionat una expeditiva persecució i captura de la seva persona per part del 

virrei marquès d'Almazán686. Ja entrat el mes de maig, en els dies més crítics 

de la Cort General, Josep Espuny refusarà obertament i reiterada de plegar-se 

a les exigències de la monarquia defensades infructuosament al seu estament 

pel duc de Cardona687 i s'acabarà enfrontant físicament amb aquest darrer, en 

un episodi de màxima tensió que marca un punt sense retorn en les relacions 

                                                 
682. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 124r (15.IV.1626). Una visió molt sintètica i 
clara sobre els intents de l'aparell reial de desarmar la societat catalana a finals del XVI i a 
principis del XVII es troba al clàssic J. REGLÀ, Els virreis de Catalunya cit., p. 122 i s.  
683. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 132r: Espuny aixecarà son dissentiment a 
tots els actes de la Cort el 16.IV.1626 prou sàviament, poc després de conèixer ―ibidem, fol. 
124― que el rei estava resolt a substanciar-lo mitjançant un iuditium in curia datum. Sobre 
aquesta mesura extraordinària, inapel·lable i de greus conseqüències en mans dels 
monarques, J. M. PONS GURI, Aspectes judicials de la Cort General a l’època medieval, dins 
de “Les Corts a Catalunya” cit., p. 142-145, i E. SERRA, Els dissentiments del braç reial cit., p. 
689 i  704 i s.   
684. Concretament, contesta el missatge del protonotari segons el qual als braços només els 
quedarien dos dies per presentar tot allò que voldrien sotmetre a la consideració del monarca 
—hem obert amb ell l’apartat IV.8.4.2. 
685. Josep Espuny capitanejaria amb un èxit aclaparador una sonora protesta nobiliària contra 
un projecte normatiu ―millor dit, contra el rumor d'un projecte― pensat per permetre als 
barons exercir jurisdicció sobre les cases ubicades dins del seu districte on visquessin cavallers 
i familiars seus ―històricament sotmeses a la justícia règia sense intermediaris, V. FERRO, El 
Dret Públic Català cit., p. 122 i 143-144. AHCB, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 180r; ACA, 
Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 148r (17.IV.1626): "Quan<t> s'és llegit en lo present 
bras, tots los presents, que eran molts en número, han aclamat se adherien al dit dissentiment". 
686. Ibidem, N-1058a), fol. 281-282 ―si bé s'aixeca acta de l'explicació al fol. 283 (26.IV.1626). 
Parlem de tenor republicanista d'aquest dissentiment degut a l'ordre i a la relació de causalitat 
entre els elements que l'inspiren: "Al benefisi públich de tot lo Prinsipat y, per consegüent, al 
servei de sa magestat divina y [h]umana".  
687. Ibidem, fol. 383r (3.V.1626) i 393r (4.V). Aquesta darrera cita ens remet als espetecs finals 
de la Cort, quan un nodrit grupuscle nobiliari s'oposarà a què prosperin les votacions sobre el 
servei faedor al rei, ja partit de Barcelona, sota l'efecte dels múltiples dissentiments posats als 
braços. 

1263



institucionals entre l'aparell regi i Catalunya688 ―el propi Espuny, en la 

inauguració de la represa de les sessions de Corts del 1632, s'encarregarà de 

fer reviscolar la mala maror de sis anys enrera. Com? Reivindicant un dictamen 

jurídic sobre el manteniment de la potència obstaculitzadora dels seus 

dissentiments de 1626, i els d'altres que mai no els havien aixecat, ni tan sols 

després de conèixer la marxa precipitada de Felip III (IV)689. 

 

En tercer i darrer lloc, ens fixem en els homes de la família Alemany de 

Bellpuig, coneguts de llarga durada dels Fontanella per haver col·laborat en la 

punció delmera de Sant Esteve d’en Bas, i que acabarien emparentant amb el 

cèlebre advocat olotí —que els patrocinava causes i ostentava el domini directe 

de la notaria de la seva baronia de Sales690— a través del casament de la seva 

néta Mariàngela Fontanella i Safont amb Carles Alemany de Bellpuig II (*1626) 

—conegut així perquè hauria posposat el cognom patern Ros al llinatge matern. 

En Corts, els tals Alemany reivindicaran ―i aconseguiran― un protagonisme 

actiu a les sessions de 1626 del braç militar691 ―i també en llur continuació 

l'any 1632692―, en vehicular a través de dissentiments globals ―ràpidament 

alleugerits només a assumptes de gràcia i, successivament, alçats― una 

sonora contestació a la forma com els membres i béns de la seva família, en 

diverses ocasions (1599, 1616 i 1623-26), per exemple en el marc de les 

campanyes virregnals contra el bandolerisme, haurien estat objecte de 

                                                 
688. Hem parlat d’aquest incident al capdavall de l’apartat IV.8.4.3. 
689. ACA, Generalitat, N-1058a) (procés del B. M.), fol. 417bis (4.V.1632): “[Espuny] fa molta 
maravella que, havent sis anys o poch manco sa magestat fonch servit tornar-se de la present 
ciutat de Barcelona, a·hont tenia convocadas Corts, sens relatió dels advocats del present bras 
y, havent-hi en la fi del proçés de dias Corts dissentiments y nul·litats, maxime havent protestat 
la ciutat de Barcelona y altres molts sýndichs de Cathalunya, se passe avant [en] cosa alguna 
durant dits impediments. Per·ço, dissent a tots actes fins lo sobredit sie declarat.”  
690. A la subsecció “Els Alemany de Bellpuig” de l’apartat II.12.4.1 hem vist com el 18.III.1585 
Jaume Alemany de Bellpuig jr. arrendava als paraires olotins Benet i Joan Fontanella l’exacció 
d’una part del delme d’aquest terme garrotxí, durant quatre anys, per set-centes lliures anuals; 
també hem il·lustrat amb alguna al·legació jurídica i una cita bibliogràfica el patrocini de Joan 
Pere Fontanella a la nissaga ubicada prop del Llierca i la titularitat de la notaria del seu 
senyoriu. 
691. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 292-293 (26.IV.1626) i 295v (27.IV). Jacint, 
el primogènit de Carles Alemany de Bellpuig I, és qui posa i lleva els dissentiments que ens 
ocupen. Son germà Jeroni també compareix al braç militar, ibidem, fol. 167r (18.IV). 
692. Ibidem, N-1058a), fol. 468r-470r (13-14.V.1632), sempre de la mà de Jacint Alemany de 
Bellpuig. 
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persecucions i execucions sense les garanties de l'ordenament jurídic català693. 

Els integrants del nucli d’Alemany i Montpalau, domiciliats almenys parcialment 

a Argelaguer694, com a entreparents695, entrarien dins d'un cercle d'influència 

proper o similar al dels Alemany de Bellpuig. No es mostrarien pas menys 

bel·ligerants que ells a les sessions de Corts del 1626696. És raonable sospitar 

que comentessin algunes de les seves estratègies amb Joan Pere Fontanella, 

amb qui tots plegats forçosament es coneixien prou —i més que es 

coneixerien697.  

 

IV.8.5.2. Fontanella, com a assessor ordinari de la Diputació, ocupa una posició 

delicada durant les sessions de Corts  

 

Quan Felip III (IV) es presenta a Barcelona per prestar-hi son jurament i per 

celebrar-hi una Cort General, Joan Pere Fontanella està pràcticament a 

                                                 
693. En què es concretarien aquestes mesures antijurídiques? a) una detenció l'any 1599 del 
pare de Jacint Alemany; b) un enderrocament sense cognició de causa, per ordre del duc 
d'Alburquerque, del castell de Bellpuig, aleshores en mans de Jaume Alemany jr., avi de qui 
protesta l'any 1626, i la detenció del propi autor del dissentiment; c) la captura violenta, després 
d'una extracció forçada d'una capella ―suposadament amb immunitat eclesiàstica― del pare 
(Carles I) i del germà (Jeroni) de qui dissenteix; el pare, a més, romandria pres en unes 
condicions impròpies del seu rang militar durant tres anys; seria alliberat gràcies a l'amnistia 
general concedida el març del 1626 per Felip III (IV) als reus de delictes sense instància de 
part; així, es podria incorporar dignament a l’estament nobiliari el 15.V.1632 —ibidem, fol. 472. 
694. Bernat Alemany i Montpalau compareix a les sessions del braç militar com a domiciliat a 
Argelaguer el 27.V.1632 (ibidem, N-1058a), fol. 505r. 
695. Aquest Bernat també podria haver invertit l’ordre dels seus cognoms en algun moment de la 
dècada de 1630, en assumir l’herència dels seus. I és que la documentació de AHBC, 
Al·legacions jurídiques, 13/18 i 14/4, refereix amb molts punts de coincidència un Bernat de 
Montpalau i d’Alemany que testaria el 24.VI.1639 i moriria el 3.III.1641. Son avi havia estat 
Bernat de Montpalau i de Bellpuig, versemblantment fill i hereu de la unió —capítols 
matrimonials de 4.X.1566— entre Bernat Alemany, germà de Jaume Alemany de Bellpuig II i 
Mariàngela de Montpalau, la filla i hereva de Francesc de Montpalau, del castell homònim a la 
parròquia d’Argelaguer, i d’Anna Sampsó. 
696. Vegeu sobretot: a) ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 150v i s. (17.IV.1626), 
dissentiment de Jaume Alemany de Montpalau en protesta per la prohibició del port de 
pedrenyals a Catalunya; Alemany es mostraria prou agosarat en recusar per suspectes els nou 
jutges que el rei nomenaria per tancar el seu dossier mitjançant un iuditium in curia; b) AHCB, 
XVI-82 (procés del B. R.), fol. 228r (20.IV.1626), dissentiment del mateix a totes les coses de 
gràcia de la Cort per protestar sobre l’exigència d’un servei prefixat per part de Felip III (IV); 
altres nobles el secundarien i dissentirien “a tots actes y tractaments del donatiu demanat per 
sa magestat ab la forma que és estat demanat”.  
697. Com a advocat aconduït per Vic, Joan Pere Fontanella guiaria almenys un plet contra els 
Alemany de Bellpuig, quan ja era o estava a punt d’esdevenir entreparent d’ells. L’objecte en 
seria el dret del municipi de lluir instruments de crèdit. BICAB, vol. 569-48 bis, lligall factici 
d’al·legacions jurídiques, ítem 24, J. P. FONTANELLA, Iesus, Maria, cum utroque Ioanne. Pro 
universitate Vici. Contra don Carolum de Alemany, s. l., s. d. (post 1639). 
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l’equador del seu sexenni com a assessor ordinari de la Diputació. Al seu 

col·lega, Pere Pla, un home relativament procliu a defensar les posicions de la 

monarquia698, li falten escasses setmanes per cloure son mandat —pot acusar 

la síndrome de final de trajecte. Aquests factors ideològic i temporal 

repercuteixen sens dubte en una sobrecàrrega de responsabilitat per a 

Fontanella i per a l’advocat fiscal de la Diputació, Jaume Martí. I això en la 

delicadíssima conjuntura institucional que cada tants o quants anys se li obre a 

l’ens que gestiona dia rera dia els interessos del General de Catalunya: Aquella 

en què, durant unes setmanes o uns mesos, li toca coexistir amb els seus 

delegants originaris, els estaments del país. A mesura que avança l’edat 

moderna i s’espaien temporalment les convocatòries de Corts, la Diputació 

s’envigoreix i reforça el desig d’emancipar-se respecte els seus principals699, 

desig que es tradueix en friccions i en crispació. Ja ho hem demostrat a partir 

de la documentació de les Corts del 1599700, on concorren, on coincideixen 

―aquí rau l’interès― quatre nuclis de tensió més o menys inèdits i originals 

―alguns ja haurien tingut lloc en el marc de Corts precedents, d’altres es 

reproduirien en assemblees posteriors, fins i tot amb major virulència701. 

N’identifiquem molt breument l’objecte: a) la provisió d’oficis i el control de les 

insaculacions del General702; b) els terminis i condicions de la comunicació o el 

                                                 
698. Aquest eclesiàstic, canonge i sagristà major de la seu de Barcelona i vicari general del 
bisbat de la mateixa diòcesi, s’havia pronunciat inequívocament a favor de l'admissió del 
jurament de Joan Sentís com a virrei de Catalunya durant la tardor de 1622. Això li valgué la 
suspensió provisional del seu ofici d'assessor ordinari de la Diputació —patí la mateixa 
penalització el seu col·lega Pere Antoni Vinyola (futur doctor del Reial Consell, J. L. PALOS, Els 
juristes i la defensa de les Constitucions cit., p. 190), la qual cosa fa poc comprensible la 
deliberació remuneratòria del consistori de 20.XII.1622 d’ACA, Generalitat, N-181, fol. 1148v. 
En el concili provincial Tarraconense de 1625 tampoc ocultà la seva alineació amb els 
interessos de Felip III (IV). Ja des de fora la Diputació, s'esforçaria —fins i tot econòmicament— 
per encarrilar les ordres donades als catalans de carretejar fusta per a les galeres règies. ACA, 
Consell d'Aragó, lligall 260, doc. 11, s. d.  
699. N. SALES, De Tuïr a Catarroja cit., p. 93, ha resumit molt gràficament aquesta tendència de 
la Diputació a convertir-se en “insubordinada rival” de la Cort. Vegeu-ne testimonis a mitjan 
segle XVI a J. BUYREU, Institucions i conflictes a la Catalunya moderna. Entre el greuge i la 
pragmàtica (1542-1564), Barcelona, R. Dalmau, 2005, p. 100 i s. i p. 459 i s. 
700. J. CAPDEFERRO, ‘Attès los dits diputats no eran sinó procuradors...’: Relacions entre els 
braços i la Diputació del General durant la celebració de les Corts catalanes de 1599, en “Ivs 
Fvgit” 10-11 (2001-02), p. 849-870.  
701. Volem subratllar aquesta noció de la coincidència o concurs: L’interès de la convocatòria de 
1599 rau en què els que hem anomenat ‘quatre nuclis de tensió’ prenen consistència 
conjuntament, tot conformant un problema global. 
702. J. CAPDEFERRO, ‘Attès los dits diputats no eran sinó procuradors...’ cit., p. 852-856. A 
resultes de manaments dels tres braços ―que suscitarien diversos dubtes jurídics―, els 
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transvassament de documentació de la Diputació als braços703; c) el rang dels 

dirigents d’una i altra institucions, el reflex a nivell cerimonial del poder 

d’ambdues704; d) la forma com es pretenen subjectar actuacions de la Diputació 

denunciades com a injustes o abusives a una comprometedora revisió per part 

dels estaments705. 

 

L’any 1626 la situació es reproduirà, en relació a qüestions molt similars:  

a) En relació a provisions d’oficis, etc., no es repetiran les controvèrsies de vint-

i-set anys abans, però serà per unes raons temporals molt senzilles: La Cort 

General es convoca per primer cop per al 15 de gener ―res no faria presumir 

que pogués durar sis mesos i mig, fins arribar a la fi del trienni―, i per segona 

vegada per a les darreries de març ―i amb la consigna estesa de què es 

desenvoluparia amb gran rapidesa. Els dirigents de la Diputació, per tant, no 

                                                                                                                                               
magistrats de la Diputació del General hagueren de fer marxa enrera en nomenaments i 
assignacions informals d'oficis fets una vegada la Cort General ja havia estat convocada per 
Felip II (III). Sortosament per als diputats i oïdors de comptes l'assemblea fou tant curta que els 
quedaren més de vint dies abans de la fi del seu trienni (!) per aproximar parents, amics i 
relacions a la preuada institució provincial, per exemple en la insaculació que tindria lloc el 
15.VII.1599. 
703. Ibidem, p. 856-859: El preceptiu lliurament de documents perquè els braços poguessin 
conèixer i fiscalitzar l'estat dels comptes de la Diputació ―i programar el redreç del General, i... 
― es produiria amb un important retard i a resultes d'instruments de coerció, donada la 
ineficàcia de peticions prèvies en to contemporitzador. La paperassa resultaria incompleta i mal 
travada, la qual cosa ocasionaria nous requeriments als oficials del General. Aquests 
aconseguirien finalment fer lligar tots els números pràcticament a la vetlla de la clausura de les 
Corts. 
704. Ibidem, p. 860-862: Als capitostos de la Diputació sens dubte els couria veure's desplaçats 
pels seus delegants dels punts reservats a les màximes autoritats de la terra durant la 
celebració, el diumenge 27.VI.1599, d'una justa en honor del rei; un rei, tot sigui dit, que 
maldaria perquè no quedessin completament preterits i arraconats; llur dietarista oficial, 
pensant en el futur, en drets adquirits, etc., treballaria en la mateixa línia. 
705. Ibidem, p. 862-869: L'any 1599 la Cort no es limitaria a dictar nous reglaments per al 
funcionament futur de la Diputació sinó que, ben legítimament, s'erigiria en una instància de 
revisió d'algunes decisions polítiques i judicials adoptades pels diputats des de l'assemblea 
més recent ―o fins i tot d'abans. L'ocupació esporàdica de l'àmbit jurisdiccional dels delegats 
col·locaria aquests darrers, poc habituats a fiscalitzacions efectives, en una posició relativament 
incòmoda. 
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arriben a veure’s disputat en ferm ―sí una mica amenaçat706― el seu ventall 

de càrrecs i posicions avantatjoses a repartir707. 

b) Pel que fa a desajustaments en la comunicació de documentació de delegats 

a delegants, en les sessions de 1626 es reprodueix i s'agreuja la situació de les 

Corts de 1599: També cal reclamar als diputats amb manaments estrictes708 

tota la paperassa709 que haurien d’haver lliurat a iniciativa pròpia o prèvia 

petició cursada sense coerció; novament, els documents triguen força dies a 

arribar als braços710 i, una vegada més, ho fan de manera incompleta, la qual 

cosa obliga a uns altres manaments i a una altra dilació711. L’empitjorament de 

la situació del 1626 rau en què les comissions del balanç i el redreç del 

General, desprestigiades per la seva pèrdua de sentit arran de l’experiència de 

1599712, cauen en un estat abúlic que no facilita precisament l’adequada revisió 

i esmena de les disfuncions de la Diputació. A principis de maig, després de sis 

                                                 
706. Una anotació a AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 11v (segona foliació) del plec de 
la vint-i-quatrena de Barcelona (18.IV.1626), és la dada més directa que hem sabut trobar en 
aquest àmbit. Joan Pere Fontanella i Jaume Martí formalitzen una ambaixada al Consell de 
Cent per explicar el pretès prejudici que els braços voldrien infligir a la Diputació del General en 
assumir la responsabilitat sobre la insaculació de l’any en curs, suposadament faedora el 15 de 
juliol en condicions ordinàries, pel fet de ser final de trienni. 
707. Vegeu en l’apartat IV.8.5.3 com la situació sí serà conflictiva, i en diversos fronts, durant la 
continuació de les sessions de Corts l’any 1632.  
708. El 3.IV.1626 es suggereix per primer cop el despatx d’un manament instant els diputats a 
lliurar documents; visiblement, s’acaba optant per una estratègia menys agressiva: se’ls deixen 
uns dies de marge perquè actuïn sense necessitat de coerció; vista llur manca de reacció, i 
després de les oportunes consultes als advocats, es formalitza el manament el 13.IV i es 
notifica el dia 15; la seva ineficàcia conduirà, poc després, al plantejament d’un segon 
manament amb clàusules penals més precises i severes. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. 
R.), fol. 44r (3.IV.1626), 99r (11.IV), 113r i 126r (13.IV), 173r (16.IV) ―combinat amb ACA, 
Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol 138― i 174r (17.IV). Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, vol. V cit., p. 131 (15.IV), on es suavitza el terme manament per ‘lletres en deguda 
forma despedides’ ―ibidem, p. 132 (18.IV), es parlarà de ‘lletres patents’. 
709. De fet, inicialment es parla tant de documentació comptable com de greuges comesos per 
l’aparell i els oficials del rei. Després el braç militar dóna a entendre que, pel que fa als 
greuges, els seus comissaris ad hoc es desplaçaran a l’arxiu de la Diputació; els altres dos 
braços semblen preferir mantenir-se en una espera passiva. Vegeu les referències de 3.IV i 
11.IV suara ofertes i ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 51r (4.IV.1626). 
710. Hi arriben el 18.IV.1626: AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 196r i 216v.  
711. Ibidem, fol. 218r (20.IV.1626) ja es denuncien les llacunes comptables. A ACA, Generalitat, 
N-1057 (procés del B. M.), fol. 214v (22.IV) es concreta que aitals llacunes són arran de no 
haver-se lliurat el llibre de Ferrando paga, la qual cosa suscitarà un nou manament ―que 
presumim sense efectes: N-1058a), fol. 372r o AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 408r 
(2.V.1626). Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 132, dóna una versió 
alternativa —gens innocent— dels fets, com si el 18.IV fossin puntualment lliurats el Ferrando 
paga i tots els demés llibres comptables de la Diputació. 
712. En la secció IV.8.1.2.B) hem justificat el desinterès dels membres dels estaments per 
aquestes comissions —és significatiu que l’any 1626 s’hi concentrin quatre peticions de baixes. 
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setmanes de Corts, quan més urgents són les necessitats de consensuar el 

donatiu faedor al rei ―degut als discutibles ultimàtums de Felip III (IV)―, ningú 

als estaments no sap oficialment i exacta què hi ha a les arques del General 

català713 ―si bé alguns alerten que poca cosa714. 

c) En qüestions de cerimonial ―el millor aparador de la jerarquia entre 

institucions―, les Corts de 1626 també seran escenari d’una volta de rosca 

addicional al 1599 en la pugna per la subjecció o l’emancipació de la Diputació 

respecte els tres braços. En les sessions presidides per Felip III (IV), no es 

discutirà pas qui ha d’ocupar les posicions més preeminents reservades a les 

autoritats de la terra, si els presidents dels estaments o els diputats, en una 

celebració ja organitzada ―i mig patrimonialitzada― per aquests darrers. El 

que es qüestionarà severament, a iniciativa dels braços més privilegiats, és la 

facultat mateixa dels gestors permanents del General per programar i concretar 

qualsevol episodi festiu en honor al rei que vagi més enllà de les alimares o 

l’ambientació musical ja encomanades de comú acord amb el municipi de 

Barcelona715. Els advocats dels estaments seran cridats a legitimar la 

intervenció mitjançant manaments dels seus clients sobre llurs delegats en una 

controvèrsia inèdita716. En sentit invers, potser resultaran més eficaços els poc 

agraïts esforços de Joan Pere Fontanella i de Jaume Martí per buscar en nom 

                                                 
713. Entre el 1 i el 2.V.1626, després de no poques controvèrsies, tots tres braços han acceptat 
nomenar una divuitena interestamental i paritària per proposar un donatiu per al rei. Els 
integrants de la comissió ja estan identificats. Només els falta el material de treball, 
l'inexcusable balanç del General que permetria saber les possibilitats financeres de l'erari del 
país ―Francesc de Vilamala i de Conangles denuncia aquesta mancança en un dissentiment. 
ACA, Generalitat, N-1058a) (procés del B. M.), fol. 351 i 352r (1.V); fol. 359, 363-373, 375 (2.V). 
714. Incidentalment ―i, cal dir-ho?, de forma interessada― es menciona l’alarmant estat de 
comptes de la Diputació del General en diversos episodis de l'assemblea que ens ocupa, per 
exemple: a) en una al·locució del duc de Cardona al braç militar ―ACA, Generalitat, N-1057, 
fol. 57v (5.IV.1626); b) la formulació de dissentiments com el de Miquel Baptista Falcó ―AHCB, 
CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 68 (6.IV).  
715. Tot començarà amb una aparentment innòcua reflexió del duc de Cardona sobre la 
conveniència de què els diputats consultessin als estaments les despeses que desitjarien fer en 
concepte de festes per a Felip III (IV) ―ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 57v-
58r (5.IV.1626). Segurament a partir d’aquesta, el braç eclesiàstic postularà la constitució d’una 
comissió interestamental específica ―ibidem, fol. 73r (7.IV)― cridada a remplaçar els 
capitostos de la Diputació en la programació de les celebracions ―que ja tenien compromeses 
amb els consellers de Barcelona, Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p 130 
(6.IV).  
716. Vegeu el procés de convocatòria dels advocats, llur dictamen i com es resol enviar un 
manament als diputats a ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 75r i 79r (7.IV.1626), 
83r (8.IV) i 96r i 98r (13.IV).  
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de la Diputació una sortida negociada a l’afer717. A l’ombra de tot aquest 

dossier de festes, sia en les tensions entre la Diputació i els braços sia en les 

que es suscitaran en el propi si dels estaments, es desplegarà un intens debat 

ideològic i polític: En una banda, s’hi posicionaran partidaris de sacrificar 

ocasions i despeses socials i sumptuàries per prioritzar les exigències 

econòmiques i temporals del monarca; en l’altra, hi haurà defensors de l’honor 

del Principat i del manteniment dels costums de fer celebracions per saludar les 

visites règies, cada cop més excepcionals718. El balanç de tot plegat? A la 

pràctica, les tensions, els dissentiments, les amenaces de manaments i les 

reunions de juristes contindran i deslluiran l’aparell festiu que a la Diputació li 

hauria abellit desplegar. Els tres vespres de alimares, música i balls públics no 

ultrapassaran el nivell popular; resultaran poc vistosos, malgrat la gran 

afluència de gent, per l’absència de Felip III (IV) i demés persones principals719. 

Decididament, el 1626 el monarca no tindrà cap interès en fer gestos per 

construir una bona entesa amb els diputats720.  

d) L’any 1626 se’ns ofereix una imatge molt escassa dels tres braços en una 

posició d’esmenar abusos o errades comesos per la Diputació sobre persones 

físiques o jurídiques a Catalunya. Bàsicament, els processos de Corts ens 

narren com, a requesta d’uns privats, els braços eclesiàstic i militar 

concedeixen l’inexcusable permís als seus comissionats com a aplegadors de 

greuges, el marc jurisdiccional ordinari dels quals no depassaria l’aparell regi, 

perquè entrin a conèixer sobre actuacions passades dels diputats i/o els oficials 
                                                 
717. Consta que el 8.IV.1626 Fontanella i Martí, com a caps visibles de l’equip jurídic de la 
Diputació, visitarien una reunió dels advocats dels braços on no serien gens ben rebuts ―ni 
se’ls escoltarien, sota pretext de no tenir permís dels plens dels estaments; AHCB, CdC, XVI-82 
(procés del B. R.), fol. 97r. El 13.IV optarien per buscar la complicitat de la vint-i-quatrena de 
Corts i del Consell de Cent de Barcelona ―ibidem, fol. 7v (segona foliació i. f.). Visiblement la 
trobarien, puix als processos de Corts no es parla més del tema. 
718. El testimoniatge més clar d’aquesta confrontació ha quedat registrat al procés del braç 
militar: ACA, Generalitat, N-1057, fol. 98v i 102r (13.IV.1626). 
719. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 130-131 (13-15.IV.1626).  
720. Ibidem, p. 134 (22.IV.1626), en ser convidat a participar a les solemnitats en honor de Sant 
Jordi, Felip III (IV) respon “si el tiempo me da lugar, procuraré en acudir”; p. 136 (23.IV), el 
cronista intenta disculpar la deshonrosa absència del rei i la seva cort als actes del patró català 
celebrats a la casa del General al·legant les ocupacions de les Corts. Ningú s’ha d’estranyar 
que, a partir d’aquell dia, els Dietaris no registrin cap dels moviments regis. Únicament 
s’esmenta, descontextualitzadament, que el 14.V es penja el retrat del monarca en la sala dels 
reis de la Diputació ―ibidem, p. 137. Sobre aquesta sala i el seu ambiciós discurs iconogràfic i 
polític, R. GALDEANO, Historiografia i iconografia: la sèrie icònica dels comtes de Barcelona 
del Palau de la Generalitat de Catalunya, en “ATCA” 25 (2006), p. 375-409. 
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del General i/o els seus visitadors721. La parquedat de testimonis creiem obeeix 

simplement als viaranys que pren la Cort General, sobretot a l’accidentada i 

precipitada interrupció de les seves sessions. No ens ha pas de portar a creure 

que s’estigui difuminant la percepció, interna ni externa, dels estaments com a 

instància superior i correctora de la Diputació. 

 

Fem un balanç provisional. A tenor de les informacions suara adduïdes, podem 

afirmar que, amb les inevitables distàncies derivades de diferències 

conjunturals, l’any 1626 es manté o àdhuc s’accentua una certa violència ja 

experimentada durant Corts passades en les relacions entre la Diputació del 

General i els braços, els superiors als quals té cada cop menys per costum el 

retre comptes. Als factors que fins a les acaballes del segle XVI ja feien prou 

entenedora ―que no forçosament legítima― aquest anhel emancipador dels 

delegats i la consegüent rèplica o reacció tuteladora dels delegants, cal sumar-

n’hi un d’inèdit: La carta de naturalesa i el pes creixent adquirits des del 1599 

per la visita, el mecanisme triennal de fiscalització del General. Ja hem apuntat 

la transcendència d’aquest fenomen en diferents nivells, dels quals en voldríem 

destacar dos ací: 1) el de permetre un notable increment de la participació en la 

gestió de la Diputació ―àdhuc a nivell polític, bé que fos en el control ex post 

de les decisions i no pas en llur adopció―; 2) el de generar un desplegament 

autonormatiu d’arrel jurisprudencial i una fixació del bagatge consuetudinari a la 

poderosa casa i xarxa del General; aquest adquiriria una especial rellevància 

pública l’estiu del 1621, en editar-se un breviari reglamentari factici per part dels 

visitadors del trienni de 1617, enmig de controvèrsies i conflictes 

jurisdiccionals722.  

 

                                                 
721. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 197r (17.IV.1626), 316r i 317r (24.IV). ACA, 
Generalitat, N-1058a) (procés del B. M.), fol. 226-228 (23.IV.1626). 
722. Per a més detalls, remetem al subcapítol II.6.3. Allí ja s’hi aprecia la magnitud del control ex 
post que les visites exercirien sobre les deliberacions del consistori de la Diputació, àdhuc les 
de caràcter més polític, amb els primers anys de la dècada de 1620 com a context. Tal control 
polític encara s’evidenciaria amb més força en alguns processos fiscalitzadors dels anys 1630; 
vegeu per exemple ACA, Generalitat, VG-95, querella 68 (1632-33), contra els diputats i oïdors 
de comptes, per no haver-se oposat a l’exacció novedosa de les mitges annates sobre tots els 
oficis i prebendes eclesiàstics i seculars proveïts pel rei ; encara més, ibidem, VG-103, querella 
16, comprensiva de múltiples elements. 
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A les sessions de Corts del 1626 encara es viuran, i no precisament de forma 

pacífica, els efectes de tot l’enrenou. S'hi alçaran diverses veus, sobretot en el 

si del braç militar, planyent de forma general les enormes despeses que 

generen els successius processos de fiscalització. Bonaventura Muntaner 

obrirà el debat, tot reclamant l’atenció sobre el principal capítol d’aitals 

despeses, el dels salaris dels visitadors i dels seus oficials auxiliars, més i 

menys preeminents, que, segons ell, des del 1599 haurien fet evaporar gairebé 

el doble dels diners reglamentàriament permesos ―en la interpretació més 

generosa que pretesament se li podria donar al capítol R. 1/1599723. Com a 

solució, Muntaner proposarà de cara al futur un redreçament de la visita del 

General i també una revisió exemplificant dels comptes passats que obligui els 

antics visitadors, sota amenaça de veure’s impedits per a nous càrrecs i 

beneficis del General, a justificar els seus moviments financers724. La reacció 

no es farà esperar, especialment de la mà dels que haurien exercit com a 

visitadors entre l’estiu de 1620 i el de 1621. No en va, amb ells i els seus 

companys s'haurien evaporat gairebé vint-i-quatre mil lliures de la Diputació 

d'un sol cop. Jaume de Llupià i d’Oms i Alexandre de Cordelles atacaran 

públicament els tres companys que havien fet d'administradors del procés 

fiscalitzador, acusant-los de no haver-los donat cap explicació de com havien 

gastat els diners. Faran extensiva la seva denúncia als aleshores diputats i 

oïdors de comptes i al regent els comptes de la Diputació725. Malauradament, al 

                                                 
723. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 71 (6.IV.1626). Al capítol R. 1/1599 s'havia 
establert un salari total de dues mil cinc-centes cinquanta lliures per als visitadors, l'assessor, 
l'advocat fiscal i el notari del procés fiscalitzador. Aquesta suma podia arribar fins a tres mil 
dues-centes cinquanta amb una interpretació extensiva del precepte. A la resta d'oficials del 
procés se'ls havia de pagar a consciència dels visitadors ―segons Muntaner, sense superar 
els valors abans referits, com a cosa accessòria que era de la principal. Tanmateix, observava, 
des de 1599 fins a 1623 es portaven despeses més de cent nou mil lliures, que suposava 
gairebé el doble de la quantitat reglamentària, i mai no s'havien justificat aquests comptes. 
724. Transcrivim la proposta de resolució de Muntaner, ibidem: "No sols en esdevenidor sie 
reparat, remediat y redressat tant gran exés, però per lo passat sie rebut compte, remirat y vist 
en què y com dits visitadors [h]an gastat summes tant execives, eligint persona <h>o persones 
per dit effecte, notificant als altres brassos fasen lo mateix per a què, junctament ab los officials 
del General destinats per dits comtes, veyen lo predit y aderesquen a cosa tant justa, y fins 
[h]ayen donat dit compte, [els antics visitadors] sien donats per debitors y no puguen concórrer 
a officis ni beneficis de la Deputatió conforme los altres debitors.”  
725. Ibidem, fol. 71v-72r: "[Llupià] no fonch ningú dels tres visitadors que elegexen per als 
processos ni administrar ningun diner d’ella [de la visita], ans bé, demanant que donassen 
comptes ab lo que havian gastat tant grans summas en ausència sua y sens son consentiment, 
no pogué obtenir que los tres visitadors dels processos, que són los qui gastan, y ab firmes 
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procés familiar del braç militar de la Cort General de 1626 només hi consta la 

primera frase, críptica i alhora prometedora, de la resposta que els donarà un 

d'aquests administradors denunciats, el també militar Francesc Gamis 

menor726. 

 

L'any 1626, els episodis crítics amunt relatats en els apartats a), b), c) i d) 

situaran inevitablement Joan Pere Fontanella, com a oficial molt rellevant de la 

Diputació que és, en un compromès centre de l'escena política. Les queixes 

sobre les visites i el forat financer que trienni rera trienni han anat obrint a la 

caixa del General encara el tocaran de més a prop, puix apuntaran 

particularment a un any molt difícil per al mecanisme fiscalitzador: Aquell en 

què l'equip de visitadors havia conviscut i protagonitzat sonores discrepàncies 

jurisdiccionals amb el consistori dirigit per son oncle Benet, l'abat de Besalú. 

Per reblar el clau, Fontanella sentirà obertament qüestionat quelcom a què ha 

aportat com el que més ―sinó el que més directament―: L'estratègia política 

extrajudicial de la institució en casos de contrafacció per part de l'aparell regi 

―protestes, ambaixades727, salaris d’advocats, redacció i impressió d'opuscles, 

etc.― i el seu elevadíssim cost728. Davant d'aquest panorama, hom no pot 

                                                                                                                                               
solas dels tres solen gastar, y assò porfià una y moltas vegades ab los convisitadors de dita 
visita, y may ho pogué obtenir, y, demanant a Francesc de Vallgornera y Senjust los comtes de 
dita visita, no·ls hi volgué donar, y també se conferí al consistori dels deputats en presència de 
dit Vallgornera dient-los se servissen li donassen los comptes. No·n pogué obtenir". Cordelles 
subscriu aquestes paraules i hi afegeix que, quan ell demanà comptes, els administradors del 
procés fiscalitzador li contestaren que “la Cort los havia dat lo ple poder per a gastar”.  
726. Ibidem, fol. 72r: “[Ell] se spanta molt del que per dits don Jayme de Lupià y don Alexandre 
de Cordelles és estat ara novament explicat, pus saben y deuen saber que en totas cosas...”. 
Si algú vol conèixer la continuació de la història, bé que només parcialment, ha d'assumir un 
lapse de sis anys i traslladar-se a N-1058a), fol. 456r, on Bonaventura Muntaner torna a la 
càrrega el 10.V.1632. 
727. En la documentació relativa a les Corts de 1626 no apareix enlloc la proposta que la 
Diputació havia ideat l’any 1617 per configurar normativament les seves ambaixades i 
assegurar de facto que els aparells reial i virregnal les rebessin —J. M. GAY, La creació del 
dret a Corts i el control institucional de la seva observança, dins de "Les Corts a Catalunya” cit., 
p. 86-96, esp. p. 94. 
728. AHCB, CdC, XVI-82, fol. 129-130, celebèrrim dissentiment formulat el 13.IV.1626 per 
Miquel Fivaller perquè s’estipuli el mecanisme més durable per assegurar l'Observança del dret 
a fi de reduir les excessives despeses que fa la Diputació del General en advocats i 
ambaixades ―"Se té per cosa certa que, des de las últimas Corts de l'any 1599 fins a les 
presents, se han gastat y consumit, de solas juntas de advocats y embaxades fetas a sa 
magestat per observança de las ditas generals constitucions, tant grans summas de centenars 
de millanars que ha restat la Generalitat d’est Principat y Comptats exausta de pecúnias". La 
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evitar la següent reflexió d'alleujament: Sortosament que Fontanella no haurà 

estat assumit com a advocat del braç militar, ensems amb la resta d’equip 

jurídic ordinari de la Diputació, tal i com havia pretès a l’inici de les sessions el 

donzell i alhora jurista Francesc Soler729, oficialment com a mesura d'estalvi730.  

 

Cada reunió plenària dels tres braços desvetllava el sempitern interrogant 

sobre quina porció del donatiu al rei li tocaria assumir a la Diputació ―amb el 

diner obtingut d'exaccions fiscals des de les darreres Corts i d’operacions 

financeres futures― i quina li correspondria soportar a la terra directament a 

través de fogatges o exaccions de caràcter directe731. L'any 1626, com tants 

altres cops, la qüestió serà vista de formes prou diverses per part de companys 

i veïns d’estament: Alguns l’afrontaran amb una actitud intransigent i estricta al 

màxim amb el fisc provincial732; d’altres, amb una certa dosi de possibilisme 

                                                                                                                                               
transcripció íntegra es troba a la nota 24 de J. VILLANUEVA, El debat sobre la constitució de 
l’Observança a les Corts catalanes de 1626-1632, dins “Manuscrits” 13 (1995), p. 247-272. 
729. ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol 43r (2.IV.1626). Presumim que es deu 
tractar del mateix Soler que hauria patit una crisi de confiança per raons salarials amb Cervera 
—en parlàvem al principi del subcapítol IV.8.4. 
730. Els llaços constatables de Soler entorn de l'equip jurídic de la Diputació ―seria un dels 
candidats frustrats a succeir-hi Joan Pere Fontanella l’any 1629 (vegeu el final de l’apartat 
II.6.4.3)― ens fan sospitar que l'objectiu de la seva proposta devia anar més enllà de què el 
General es pogués evitar de pagar els serveis de dos advocats durant el transcurs, 
presumiblement curt, de les Corts. 
731. E. SERRA, Butlletí bibliogràfic cit., p. 703, sosté que a partir de mitjan segle XVI els censals 
prengueren el relleu als fogatges —indulgent amb l’antiga Generalitat, predica d’aquests 
darrers que “eren el símptoma que la hisenda de la Diputació no assolia la quantitat votada que 
calia pagar al rei”. 
732. Puigcerdà es compta entre les ciutats i viles que reaccionen més durament davant 
l’eventualitat d’haver de contribuir al donatiu regi donada la penúria de les arques de la 
Generalitat. A ACCE, MAM de Puigcerdà (1625-28), fol. 140v-141v, hi ha les instruccions 
dictades al síndic Rafel Morer el 2.V.1626 sobre la qüestió. El nucli que ens n’interessa postula 
que, si Felip III (IV) i la Cort perseveren en la idea de què es pagui un donatiu "en més del 
acostumat y en més del que poran supportar los drets y emoluments del General de 
Cathalunya (refformat aquell en la forma que baix se dirà)", aleshores Morer "discentesque en 
dit servey, en quant no·s pague o pugue pagar per lo General y se haja de fer imposició de 
nous drets, vectigals, càrrechs, talls y pagues en los quals hagués de contribuhir y ser 
compresa la present vila y terra y habitants de aquella, com los ja imposats y que sustentan 
sien molts y més dels qui poden sustentar”; a Morer se’l faculta per autoritzar, si ho fa la resta 
de la Cort, un donatiu superior al concedit en ocasions precedents, solament ―s’insisteix― 
amb la condició que “se pague dels dits emoluments del General, y no se impose[n] a esta vila 
y terra y habitants d'ella nous drets, càrrechs, vectigals o talls”. Si els dits emoluments del 
General no fossin suficients, l’única solució autoritzada fóra “refformar y reduhir offisis y salaris 
de offisials y gastos de la dita Generalitat fins que reste franc lo que sie menester per dit 
servey”.   
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―ni que fos com a últim recurs―733; i encara d’altres, amb un accentuat 

pragmatisme ―i la consegüent resignació (o és negligència?)― des d’un bon 

principi734. El debat sobre la Diputació es veurà especialment enriquit, més que 

en ocasions passades, pel plantejament de propostes incendiàries com la 

d’extingir els seus lucratius drets de la bolla735, pel rumor —tant o més 

inquietant— de què la monarquia li exigirà un quint dels seus abundants 

ingressos fiscals736, o també pel fet que alguns atiaran la poc original 

controvèrsia sobre la possibilitat de suprimir els tributs instituïts des del 1599 

per sostenir la fracassada flota de galeres del General737. En la primera 

assemblea presidida per Felip III (IV), no faltaran els que es miraran aquestes 

                                                 
733. En aquesta categoria hi encabiríem: a) Cervera, que, l’any 1626, va digerint que, encara 
que el donatiu fos de ‘només’ un milió cent mil lliures, com el del 1599 ―el màxim que estaria 
disposada a autoritzar―, la Diputació no hi podria fer front; el seu síndic, en aquesta tesitura, 
hauria de procurar que en les talles que s’imposarien subsidiàriament hi contribuissin els 
estaments privilegiats ―sigui dit que els cerverins semblen preparats per assumir el seu refús. 
ACSG, vol. 626 ―missatgeria―, instruccions de 23.IV.1626 a Joan Fuster, amb un final críptic 
que es fa entenedor al vol. 390 ―Consell de la vint-i-quatrena―, fol. 17r; b) Mataró, que el 
15.IV.1626 admet per complementar la suma de què disposi la Diputació, com a últim recurs —
“en lo últim extrem”—, un fogatge, però no pas un nou impost d’un vintè o un trentè sobre les 
collites. J. GIMÉNEZ, Les Corts catalanes dels segles XVII i XVIII cit., p. 259. 
734. Vegeu a l’apartat IV.8.4.2 la indiferència —primer— i la tebior —després— amb què els 
dirigents de Girona responen a comunicacions alarmants dels seus síndics en relació al donatiu 
que es comenta se li podria fer al rei —sufragat en un terç per la Diputació i en dos terços pels 
municipis a través de fogatges, segons els rumors— o en relació al servei que la corona exigiria 
en forma d’homes armats i pagats. 
735. A les Corts del 1626 circularia ―per exemple, se’n conserva un exemplar cosit a AMGI, 
Liber Curiarum de 1626, fol. [122]― un full imprès per les dues cares, més propi del gènere 
arbitrista estès a Castella que no pas impregnat del juridicisme català, postulant una reforma en 
profunditat del sistema tributari vigent al Principat. La reforma principalment implicaria dues 
coses: a) L’extinció de l’històric dret de la bolla de la Diputació del General ―operació 
potencialment mortal per a l’erari provincial, que no es rescabalaria de la pèrdua, digui el que 
digui la proposta, ni doblant el dret dels draps ni imposant-ne un de nou del 5% als forasters; b) 
l’oficialització i la regularització d’una fiscalitat directa de gestió municipalitzada, però sota uns 
patrons i uns tipus impositius comuns a tot Catalunya.  
736. ACSG, vol. 515 (CR), carta de 18.IV.1626 de Joan Fuster als paers cerverins: “Tenim entès 
en lo bras nostre vuy dia present que sa magestat voldrie demanar lo quint al General, y si és 
d’exa manera tindrem gran confusió en estes Corts”. 
737. La captura l’any 1623 per vaixells barbarescs de les dues darreres galeres de la flota del 
General —n’hem parlat a l’apartat II.6.3.3— farà que els drets per mantenir-les estiguin més 
qüestionats que mai a les Corts del 1626. Lluís Miquel Pol o els capitostos dels sombrerers de 
Barcelona seran alguns dels que pugnaran per llur supressió; hàbilment, tornaran a posar 
d’actualitat el memorial crític de Vicenç Hortalà i Felip Vinyes editat l’any abans ―ACA, 
Generalitat, N-1058a), fol. 230 i s. (23.IV.1626). Joan Pau Cànovas adoptarà una posició molt 
diferent, no en va és el financer que més directament s’hauria implicat en el projecte naval del 
General ―més en els seus trets mercantils que no pas defensius―, i temeria veure els seus 
crèdits definitivament frustrats si la Diputació deixava d’ingressar els drets instituïts pels capítols 
de Cort 63 i 64 del 1599 ―ibidem, fol. 108r (13.IV). 
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discussions d’un tros lluny perquè estaran emprenent l'aventura cap a una 

Diputació pròpia i segregada de l'assentada a Barcelona738. 

 

Ja hem vist, en exposar les propostes de Girona o de Vic a postular per la via 

de justícia o de gràcia ―com a capítols del redreç o altrament―, com està 

estès entre els participants als braços l’insà costum d’ambicionar objectius poc 

conciliables en relació a la Diputació739: Es vol un increment de les inversions 

en infrastructura o en personal a la pròpia circumscripció o ciutat, sí, ensems 

amb una severa restricció de les despeses del conjunt de la institució. Es 

demana una Diputació facultada per actuar més poderosament i incisiva en 

l’àmbit de l’Observança del dret740, però alhora l’interès privat d’uns quants 

empeny al blindatge de deutors del General i dels seus fidejussors ―en un 

exercici que només podria conduir a l'afebliment del fisc. Es malda per 

combatre la centralització de funcions i de beneficis de la Diputació a Barcelona 

i simultàniament es posen traves a qualsevol potencial debilitament del poder 

i/o la influència de la pròpia demarcació delegada d’ella. L’any 1626, en 

concret, assolirà una especial virulència en el braç reial el litigi entre poblacions 

satisfetes amb llur quota de bosses reservades al llibre de l’ànima de la 

Diputació i les queixoses per llur pretesa infrarepresentació o, pitjor encara, per 

la seva exclusió total741. Enmig de dubtes sobre la manera oportuna de 

                                                 
738. Vegeu-ne una minsa referència a l’apartat II.6.4.1.  
739. En les línies que segueixen fem capmàs de dades ofertes en la subsecció IV.8.3.3.B.5) —
propostes normatives de Girona en relació al redreç del General— o en l’apartat IV.8.4.3 —tres 
instruccions noves dels dirigents gironins en la mateixa matèria en una carta de 27.IV.1626. 
740. En relació a aquest punt el nostre referent seria més Girona —o Cervera, amb la seva 
aposta per unes juntes de braços més obertes pel que fa al braç reial, que compensin la 
passivitat dels diputats— que no pas Tortosa i Vic; vegeu la subsecció IV.8.3.3.B.6). 
741. En les actes oficials de Corts, l’esclat sorollós d’aquesta controvèrsia es percep el 21 i el 
23.IV.1626 ―AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 232 i s. i 286r i s. A través dels 
documents particulars de membres dels braços, detectem: a) que la qüestió està viva, millor dit 
roent, des dels primers instants de l’assemblea ―AMVI, vol. 10 / 7.41 (CR), carta de 22.I.1626 
de Pere Vicenç Saiz des de Lleida―; b) que són més de vint-i-cinc les localitats que volen 
incrementar la seva presència a les bosses de la Diputació ―ibidem, carta de 9.IV del mateix 
Saiz des de Barcelona―; c) que d’altres poblacions veuen la institució provincial com un graó 
menys rellevant o interessant per a la pràctica política; per exemple, de Cervera no n’emanen 
instruccions relatives a l’ànima del General —aconseguir dues places de diputat reial, a més de 
les dues d’oïdor reial ja existents— fins al 14.IV.1626 —ACSG, vol. 626 (missatgeria), fol. 31v 
(esborrany) i fol. 34v, cap. 9è d’un llistat passat a net de noves propostes de constitucions i 
peticions de privilegis—; el síndic Joan Fuster, en una carta del 17.IV ―ACSG, vol. 515 (CR)―, 
transmetrà als seus delegants amb poca convicció el suggeriment de l’advocat Francesc 
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vehicular la insatisfacció comprensible742 d’aquestes darreres —per la via de 

gràcia o de justícia?743— i davant la negativa d’algunes de les primeres a cedir 

terreny744 ―Barcelona marcaria una tercera via per interessos particulars745―, 

els dissentiments obstaculitzaran seriosament els treballs sobre el redreç del 

General746, de rellevància vital per redefinir les regles del joc institucional català 

                                                                                                                                               
Montornès d’adherir-se al clam per les bosses que altres viles i llocs estan ultimant; senyal que 
encara no li hauran arribat les instruccions del dia 14, enviades el dia 15 o més tard. 
742. E. SERRA, Ciutats i viles a Corts catalanes (1563-1632) cit., p. 887: “En tot moment, 
l’exigència de representació va anar lligada a un argument al meu entendre prou important: que 
la igualtat fiscal havia de tenir la seva correspondència amb una igualtat política”.   
743. Segons Joan Pere Fontanella, la via de gràcia és l’oportuna. Així ho refereix al síndic de Vic 
—AMVI, vol. 10 / 7.41 (CR), carta de 15.IV.1626 de Pere Vicenç Saiz Saiz— i als dos de 
Girona —AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [116]r, carta de Miquel Vives de 30.IV.1626. Ara 
bé, molts peticionaris volen fer-se valdre per la via de justícia: “Quant al[s] dissentiments posats 
per los sýndichs asercha dels llochs, direm que estan en llur opinió y pretenen és cosa de 
justíssia, y, quant ho sia, lo que no pensam, <h>i·ns han dit nostres advocats, a qui ho tenim 
consultat, és cert que·n guanyarian”. —el perquè d’aquesta hipòtesi rauria en el previsible 
posicionament de Barcelona, que veurem unes notes més endavant. A la pràctica, les localitats 
insatisfetes opten per vehicular la seva pressió per la via graciosa, i posen un dissentiment a 
qualssevol actes que afectin el redreç del General —no pas a tots els actes de la Cort, per 
evitar un iuditium in curia datum, AMVI, vol. 10 / 7.41 (CR), carta de 15.IV.1626 cit. de Saiz. No 
obstant la indicació rebuda de Fontanella i Felip Vinyes de retardar al màxim el tal dissentiment, 
el 22.IV el mateix Saiz escriu que ell i deu o dotze altres síndics ja l’han formulat, i el dia 27 
refereix que s’hi han adherit uns cinc delegats més —ibidem. 
744. AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [107]r, la carta de 23.IV.1626 de Miquel Vives i Joan 
Clapés ho il·lustra a la perfecció: “Tots los sýndichs de las vilas y llochs que·l tenen en est bras 
han posat dissentiment en totas las cosas tochants al redrès del General que primer no·ls sia 
assenyalat loch en la Diputació, y, als que ja la [h]y tenen, augmantats. Las ciutats estam totas 
unidas y aguardam la occasió per tràurar las unglas, y, en lo entratant, dissimulam per no 
interròmprar lo negossi.” Ibidem, fol. [108]r, el 27.IV els jurats aplaudeixen aquesta actuació: 
“Quant al que diuen que los sýndichs de las vilas y llochs [h]an posat dissentiment en totas las 
cosas tochants al redrès del General que primer no·ls sie assenyalat lloch en la Diputació, y, als 
qui ja la [h]y tenen, augmentats, nos apar molt bé que vostres mercès estigan units ab los altres 
sýndichs de las ciutats y que perseveren fahent-hi tot lo contrari possible, y no donaran lloch a 
un tal.” Fem notar que els gironins simplifiquen el litigi com si enfrontés, d’una banda, ciutats, i 
de l’altra, viles i llocs. Ja hem vist com la ciutat de Vic estaria més alineada amb el bàndol dels 
descontents que no pas la vila de Cervera; addicionalment, tot seguit ubicarem Barcelona en 
una posició sui generis gens afí amb Girona, Lleida o Tortosa —a la ciutat de l’Ebre sí la podem 
classificar entre les immobilistes, a tenor del cap. 13è de les instruccions de 15.IV.1632, que 
renova un manament de 13.I.1626, “Que no s’altere ninguna cosa en lo modo de concórrer en 
la Deputatió ni se toque en los llochs”: ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 272r. 
745. A Barcelona li seria indiferent que més o menys poblacions tinguessin tal o qual nombre de 
representants a les bosses dels llibres de l’ànima de la Diputació si es mantenia el particular 
mecanisme d’interpol·lació pel qual els seus ciutadans concorrien aïlladament, en dues 
ocasions sobre tres, a les eleccions dels càrrecs de la Diputació del General corresponents al 
braç reial ―V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 249. Per això, el cap i casal faria pagar 
cara a Lleida o a Girona la manca de suport en l’episodi de tensió amb els habilitadors en 
relació als poders dels seus síndics i la clàusula que els havia d’autoritzar a subscriure el 
donatiu regi ―AMGI, Liber Curiarum de 1626, fol. [116]r, carta de 30.IV.1626 de Miquel Vives 
als jurats de Girona: “És cert que lo consaller y síndichs [de Barcelona], en lo qu·és Lleyda y 
Gerona, faran enquantra lo que poran per lo que seguí de inabilitar-los”. 
746. Ens consta que la comissió preparatòria del redreç del General, malgrat l’apatia inicial 
d’alguns dels seus membres, s’aboca a treballar després de la interrupció pasqual de les Corts 
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de l’època. Un redreç ja de per si prou problemàtic de dissenyar, on a priori 

s’apunten grans reformes en profunditat747 ―de destí incert― que aixecaran 

moltes pressions i conflictes. El síndic de Vic Pere Vicenç Saiz, que n’és 

membre de la comissió redactora, ho pot certificar: Pateix en pròpia carn una 

recargolada operació de difamació moguda per un afectat pel projecte de nova 

reglamentació del General748; a ell i als seus col·legues fins i tot els aturen i els 

interpel·len pel carrer persones temeroses de perdre prebendes i els dirigeixen 

súpliques749.  

D’aquí, se’n pot inferir una responsabilitat directa o determinant de l’entramat 

de la Diputació en la degradació de les sessions de Corts catalanes de 1626? A 

l’hora present, es desconeix la lletra dels projectes de redreç del General que 

                                                                                                                                               
―així es dedueix de la comunicació de 15.IV.1626 del vigatà Pere Vicenç Saiz, AMVI, vol. 10 / 
7.41 (CR), on notifica que un síndic de Tortosa, que, com ell, n’és membre, li ha refusat 
reglamentar un canvi d’equilibris a les bosses del llibre de l’ànima. A través d’AHCB, CdC, XVI-
82 (procés del B. R.), fol. 15r (segona foliació), aprenem que el 24.IV.1626 la vint-i-quatrena de 
Corts de Barcelona llegeix el primer capítol del redreç. Cinc dies més tard, als braços encara no 
se n’ha analitzat cap  ―AMVI, vol. 10 / 7.41 (CR), carta de Saiz de 29.IV. El 29.IV, per cert, 
serà la data triada pels membres de la comissió del redreç per fer la primera declaració pública 
d’envergadura als seus comitents ―ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 314r―, 
negant rotundament que pensin intervenir en els complexos equilibris o desequilibris de 
repartiment territorial en la direcció de la Diputació. 
747. En sa carta de 30.IV als jurats gironins, Miquel Vives apunta el rumor de què la Diputació 
podria ser severament redreçada per la Cort l’any 1626: “S’entén trauran molts officials de la 
Diputassió y retrinxaran los salaris, de manera que los officials del General estan ab molt 
cuydado, y s’entén se retrinxaran més de trenta mil scuts l’any que [h]y ha de excessos”.  
748. Vegeu AMVI, vol. 10 / 7.41 (CR), carta de Pau Beuló de 27.IV.1626, i molta documentació a 
remolc d’ella ―AMVI, MAM 15, fol. 276v-277r (deliberació del consell vigatà de 29.IV), vol. 10 / 
7.41 (CR), cartes de 1 i de 11.V de Saiz, de 2.V d’Emmanuel Comalada, etc. En fem cinc 
cèntims. A Vic es conserva la denúncia pública d’un pretès acomodament de Saiz a línies 
polítiques més convenients a la monarquia que no pas a la ciutat ―en matèria de quints o del 
servei faedor a Felip III (IV)― o, simplement, la seva abdicació de qüestions insistentment 
prioritzades per la capital osonenca en les instruccions ―l’increment de llocs a les bosses de la 
Diputació. Qui realitza la crítica demolidora? El referit Pau Beuló. Per quins motius? Perquè 
està ocupant un ofici de la Diputació de legalitat molt controvertida ―J. CAPDEFERRO, El 
vigor de les institucions de la terra a la vigília dels Segadors, dins de J. ALBAREDA (ed.), “Una 
relació difícil. Catalunya i l’Espanya moderna (segles XVII-XIX), Barcelona, Ed. Base, 2007, p. 
47-83, esp. p. 64―, suposadament amenaçat, més que mai, per l’ànim amortitzador de càrrecs 
públics dels membres de la comissió del redreç del General. Davant la por a perdre el salari i la 
posició, activa un catàleg d’arteries per desprestigiar ―i fer caure en desgràcia?― el seu 
conciutadà. Al tal conciutadà, lloat per tercers independents, no li costarà gens ni mica 
endevinar el nom del seu covard difamador.  
749. AMVI, vol. 10 / 7.41 (CR), el 11.V.1626 el mateix Pere Vicenç Saiz dedicarà un full sencer a 
esplaiar-se sobre Pau Beuló i gent com ell; el seu testimoni permet imaginar com ha estat 
molesta i ingrata la feina dels comissaris redactors del redreç del General, que, mentre han 
durat les Corts, han rebut quotidianament pressions i peticions de favors: “Havia vuyt dies que 
la mitat de Barcelona me estava pregant, ara uns ara altres, perquè procuràs que las estrenas, 
sobreplusos y demés gastos supèrfluos dels officials del General no·s retrinxassen, y lo matex 
feyan ab los demés”. 
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s’hi discuteixen, per tant no ens podem permetre la llicència d’apuntar un 

argument com, per exemple, que els diputats i destacats oficials haurien 

desitjat l’infortuni de la reunió política per evitar veure’s subjectes —i veure-hi 

els seus successors— a una normativa molt més rigorosa que la d’antany. Les 

dades obtingudes de trascantó que ens convidarien a insinuar-ho han de ser 

preses en consideració amb les màximes reserves, puix responen a interessos 

estrictament particulars i de persones amb una participació massa allunyada 

dels òrgans rectors de la institució.  

 

En definitiva, la pluralitat i diversitat de propòsits que molts membres de la Cort 

General formulen en relació a la Diputació del General l’any 1626, sumats al 

fervent desig d’emancipació d’aquesta institució permanent respecte els seus 

delegants originaris —congregats cada cop de forma més ocasional—, 

permeten afirmar quelcom molt modest: que les escasses setmanes en què es 

desenvoluparan les sessions de Corts sota Felip III (IV) constituiran una de les 

experiències professionals més intenses en la vida de l’assessor ordinari Joan 

Pere Fontanella. El fet que en ell concorri la condició d’advocat aconduït —o 

encara no— de diversos membres dels estaments, no farà sinó més delicada i 

incòmoda la seva situació.  

 

IV.8.5.3. La participació de Fontanella en les sessions de Corts de 1632, on 

s’intenta —en va— neutralitzar el fracàs de 1626 

 

En aquesta represa de les sessions de Corts, l’olotí sí serà, juntament amb el 

seu soci habitual Pere Boix, contractat com a advocat dels braços750 i, com a 

                                                 
750. ACA, Generalitat, N-1058a) (procés del B. M.), fol. 442v (8.V.1632). De fet, les sessions de 
Corts del 1632, plantejades com a una mera continuació de les de sis anys abans, no 
comportaran per regla general eleccions de nous oficials ni formació de noves comissions de 
treball; simplement es procedirà a tapar les places vacants; és així que Joan Pere Fontanella i 
Boix cobriran els llocs deixats per Felip Vinyes i per Cristòfor Fumàs i Desplà, ambdós 
promoguts a alts oficis regis. Aprofitem per assenyalar que de Pere Boix, com també de Benet 
Anglasell ―candidat no seleccionat―, en conservem les cartes de presentació dirigides al 
plenari de l'estament nobiliari. En la seva, Boix destaca els trenta-un anys a l'esquena exercint 
com a advocat davant la Reial Audiència i els quatre i escaig dedicats diligentment al braç 
militar "sens ajuda de altra persona"; el seu mèrit principal, sens dubte, prou indicatiu del 
moment polític, és haver "sempre patrocinat per la observança de las leys de la terra, com és 
notori" ―ibidem, fol. 443.  
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tal, viurà de primeríssima mà tots els incidents que acabaran duent al fracàs de 

la reunió ―la gasiveria dels esborranys dels processos familiars ens impedeix 

saber si hi tindrà algun grau de participació destacable751. De l’any 1632 en 

volem posar de relleu dues actuacions fontanellianes de les quals tenim notícia 

a través de documents de caràcter local:  

a) A l’inici de  la reunió, Felip III (IV) manifesta el seu desig de deixar 

l’assemblea política en mans d’un dels seus germans. El síndic de Vic notifica 

als seus principals que, tal i com se li ha ordenat, ha consultat amb Fontanella i 

altres advocats regulars del municipi la forma d’actuar en tal eventualitat. La 

comunicació té un gran valor per a nosaltres puix trasllueix sense artificis el 

parer íntim del nostre olotí. Quin és? Que, “de rigor de dret”, els estaments de 

Catalunya no estarien obligats a admetre ningú que no fos el rei en la 

presidència de les Corts, però sí en cas de concórrer i al·legar-se certs motius. 

Notem que aquest consell es manté en el terreny jurídic, ni tan sols ratlla el de 

l’oportunitat. Inequívocament, Fontanella vol oberta la porta a què la província 

escolti les raons de la monarquia ―i, plausiblement, a què hi sigui sensible752. 

A partir d’aquest testimoni, combinat amb les seves fermes conviccions 

monàrquiques i amb la seva consciència de la centralitat i la necessitat de la 

Cort General en l’entramat institucional i per a l’ordenament jurídic del Principat, 

creiem no equivocar-nos en alinear Joan Pere Fontanella al costat d’homes 

‘molt cathalans y ben intentionats’ ―com té cura d’explicitar el síndic vigatà― 

                                                 
751. Vegem com les actes de Corts són útils de forma relativa per fer el seguiment de la tasca 
del nostre jurista. Per exemple, ACA, Generalitat, N-1058a) (procés del B. M.), fol. 492 i 496 
(17.V.1632), ens demostren la implicació de Fontanella en la redacció d'un valuós privilegi que 
prohibiria l'enderrocament de castells i autoritzaria el port d'armes als militars; aquests voldrien 
impetrar-lo de Felip III (IV) a canvi de consentir a l'habilitació de son germà com a president per 
continuar i concloure les Corts catalanes; ibidem, N-1058b), fol. 556v (7.VI), aprenem que se li 
avança una part de la remuneració pels treballs realitzats... 
752. AMVI, vol. 12 / 7.43 (CR), carta de 2.V.1632 de Francesc Serrahima: “Quan<t> partí de 
aquí me manaren los senyors consellers, predecessors de vostres magnificències, consultàs ab 
los advocats què devia fer aqueixa ciutat en cars que sa magestat vulla dexar lo senyor infant 
cardenal son germà per continuar las Cors y donar conclusió ad aquelles. En rahó de assò, 
dich a vostres magnificències que ho tinc consultat, y diu misser Fontanella que, de rigor de 
dret, no té obligatió la terra admetre a persona alguna, sinó tant solament a sa magestat, però 
que tals causes podrian concórrer en això que tindria obligatió la terra consentir y venir bé en 
què lo dit senyor infant cardenal presidís y continuàs dites Corts y donàs conclutió en aquellas. 
Lo cert és que la ciutat de Barcelona y los demés estan en això irresoluts, aguardant lo que farà 
sa magestat, perquè no falta qui diu que no·s proposarà tal cosa, y, quant se propose, ohiran 
les causes donarà sa magestat per ad·això y, segons aquelles, deliberaran lo que·ls aparexerà 
se dega fer.”  
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que, a partir de la represa de les sessions, avalaran la substitució del rei pel 

cardenal infant ―ni que sigui per evitar els danys que es derivarien d’un nou 

fracàs de les Corts753, “lo que seria la ruïna de tots”754.  

b) L’any 1632 no pot mancar a la cita d’unes Corts modernes la clàssica 

escalada de tensions entre braços i Diputació, en la qual Fontanella es trobarà 

en el bàndol oposat al del 1626, puix des de l'1 d'agost del 1629 no exerceix 

com a assessor ordinari de la casa del General. El 1632 aquestes tensions 

giraran sobretot entorn de les insaculacions al llibre de l’ànima de la Diputació, 

es produiran a diverses bandes ―entre la Diputació del General i els tres 

braços constituïts en Cort, entre persones jurídiques representades en Cort i 

els seus síndics i també entre les institucions de la terra i les del rei―, 

generaran un notori enrenou755 i llegaran als nostres arxius un bon plec 

d’impresos a mig camí entre l’al·legació jurídica i el memorial polític756. 

Fontanella orientarà el municipi de Tortosa, client seu, sobre aquesta 

                                                 
753. Ibidem, carta de 10.V i, sobretot, de 13.V del mateix Serrahima als dirigents de Vic: “Lo que 
se entén és que determinaran se [h]abilite lo <h>u dels dits infants per aquesta vegada tant 
solament y per un termini prefigat (i. e. prefixat), y ab totes salvetats y protestos que aparexerà 
convenir. La vila de Granollers ha consultat assí ab quatre advocats dit negoci y han aconsellat 
que és rahó lo habiliten, que axí me ha dit lo sýndic, y tots los altres sýndichs estan en això 
mateix, si bé no tots tenen resposta de llurs universitats encara, y jo ne he parlat ab alguns 
cavallers prinsipals y molt cathalans y ben intentionats y, considerats los danys resultarian si sa 
magestat se n’anave sens assentar ara est negoci de les Cors, y los molts profits han de 
resultar al Principat de la conclusió de les Cors, són del mateix parer, si bé no falten altres que 
són del parer contrari.”   
754. Volem deixar caure un testimoni documental tortosí entorn del mateix dossier de l’habilitació 
del cardenal infant per presidir les sessions de Corts del 1632. ACBEB, Correspondència de 
Tortosa, vol. 15 (CR), carta de 8.V.1632 de Pere Joan Miravall i Lluís Torres: “A[h]ir divenrres 
després mitgdia se donà y llitgué per part de sa magestat en los braços lo paper que serà en 
esta, que en effecte és en orde per a habilitar la una persona de ses alteses per a continuar les 
Corts. No [h]avem volgut donar intensió que aqueixa çiutat [h]y vindria bé sens tenir-ne orde 
particular de vostres magnificències. Servir-se han ab brevedat manar-nos respòndrer, perquè 
la instànsia és gran y se conmina ja que les Corts se han de tenir per aquest camí o que sa 
magestat se n’anirà deixant-les sens conclusió, lo que seria la total ruïna de tots. Ya ab altra 
demanàrem lo mateix y representàrem les rahons de una part y altra, y en particular de quant 
dany seria per a Tortosa senyalar-se en la contradictió, [h]avent-la feta tan gran en lo 
dissentiment quan<t> se deixaren de continuar en lo any 1626.” El lector notarà la predisposició 
total dels síndics de la ciutat de l’Ebre per accedir a la petició règia. No fan mai menció a 
l’advocat Fontanella en relació al tema; no gosem atribuir-li una eventual influència o comunió 
d’idees ―ni tampoc una discrepància, que seria interessadament silenciada. 
755. Qui el vulgui resseguir a través de les actes generals de Corts pot adreçar-se a ACA, 
Generalitat, N-1058a) (procés del B. M.), fol. 541r i s., i sobretot al vol 1058b). 
756. Estudiats prolixament i amb l’habitual rigor i aparell crític per J. RIBALTA, ‘De natura 
Deputationis Generalis Cathaloniae’. Una aproximación a través de la literatura polemista del 
Seiscientos: las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las insaculaciones de la Diputación del 
General de Cataluña (1632), en “HID” 20 (1993), p. 403-471.  
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conjuntura conflictiva ―com sobre altres de les Corts del 1632 en què no 

entrem ací757―: valorarà com a adequada la pretensió dels procuradors de la 

ciutat de l’Ebre de què, en la insaculació per a l’any en curs, reclamada pels 

estaments, els responsables de proposar els candidats per als llocs vacants al 

braç reial no siguin els síndics sinó els dirigents municipals, des de llurs 

respectives localitats estant758. Amb aquest dictamen, l’advocat olotí es 

posicionarà a favor de la concepció més estricta possible del mandat imperatiu i 

privarà del més mínim recolzament els desitjos dels delegats tortosins, els 

també juristes Pere Joan Maravall i Lluís Torres759 ―que hauran demostrat una 

                                                 
757. Una carta dels síndics tortosins indica que han comptat amb l’assessorament jurídic de 
Joan Pere Fontanella durant la continuació de les sessions de Corts de Felip III (IV). La 
mostrem amb goig, i és que, per una vegada, ens mostra el jurista actuant gratuïtament: 
ACBEB, Correspondència de Tortosa, vol. 16 (CR), lletra de 16.VI.1632: “Asserca del 
dissentiment per causa de les sals [h]avem conferit una y altra vegada ab los advocats, sens 
pagar consulta”. Ibidem, en una lletra del procurador Gabriel Martí Burguès de 9.VI.1632 o en 
una de Pere Joan Miravall de 3.VII.1632 també es fa particularment explícit aquest 
assessorament, i el contacte quotidià de Miravall i de Lluís Torres amb Fontanella i la resta de 
membres de l’equip jurídic de Tortosa a Barcelona. 
758. Ibidem, carta de 4.VII.1632 de Joan Pere Fontanella als procuradors de Tortosa: “He rebut 
la de vostres magnificències y vist lo que·m scriuen acerca de les ensiculations, en les quals lo 
que puc dir fins assí és que, no obstant lo temps se acerca tant, no [h]y ha cosa certa resolta 
del modo com se ha de ensicular, ni tampoc si se ensicularà per los brassos, perquè cada <h>u 
ho entén de sa manera, però poria la ciutat, perquè no [h]y [h]auria temps, des de ara scriure a 
sos síndichs que en los llochs que·ls tocaran ensiculen a talis y talis, o, altrament, procuren sien 
ensiculats, o si no volien declarar-se tan prest, enviar una carta a un confident perquè los la 
presentàs en ser la ocasió.” 
759. Ibidem, el 7.VII.1632 Maravall i Torres hauran presentat prou bé els seus arguments als 
procuradors de la ciutat de l’Ebre. Després d’apuntar les discrepàncies existents sobre la/es 
instància/es facultada/es per fer la insaculació i la forma en què es repartiria/en les parcel·les 
d’arbitri, els síndics hauran reivindicat la facultat de nomenar candidats a ocupar les places de 
Tortosa vacants. Entre els arguments a què hauran apel·lat hi comptem: a) el comparatiu, amb 
altres persones jurídiques presents a Corts que presumiblement sí haurien delegat la gestió als 
seus representants; b) el jurídic, basat en una literalitat interessada dels capítols de Cort i una 
interpretació consegüent; c) el de l’honor ―és a dir, el deshonor que els reportaria veure’s 
privats, ells exclusivament, com si fossin indignes de la confiança de Tortosa, d’una facultat que 
arreu dels braços se’ls suposa; d) el de la relativa insignificància de la gestió sol·licitada, donat 
que sols constituiria el primer graó d’un procés molt més complex i amb altres intervinents. 
Llegim-ho amb les pròpies paraules dels síndics: “Y és cosa certa que tots los sýndichs 
ecclesiàstichs y reals tenen per cosa segura que·ls tocaria la enseculatió, perquè alguna que 
se’n féu en lo any 1585 en Monçó fou ab pretextu que servien actualment a la Cort, y, [h]avent-
nos informat de sýndichs ecclesiàstichs y seculars, no trobam que algun capítol o universitat se 
entrometa de la enseculatió, y en particular los sýndichs de Barcelona, que són sinch y vaquen 
sols dos llochs reals, diuen que no tenen cosa lligada de part de la vint-i-quatrena, sinó que 
estan líberos de fer-la a son gust, y assò és la pura veritat, y per·ço nos causa un gran 
desconsuelo que aqueixa çiutat se vulla entromètrer, segons lo correu y consulta que se féu 
assí, de la enseculatió, essent així que, per capítols de Cort, sols toca a les universitats fer 
memorial de les persones que tenen per hàbils, restant la demés dispositió als senyors diputats 
o a les persones que en son lloch [h]an de fer la enseculatió, que ara diem que és la Cort. 
Consideren vostres magnificències que seria impossar-nos una gran tacha, y que no podríem 
parèixer davant persones ab semblant desconfiança, [h]avent-nos fins avui portat tant finament 
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gran proactivitat al llarg de l’assemblea, a base d’aportar idees pròpies (sovint 

millores) als seus delegants760.  

 

Encara en relació a quotes de poder en el si de la Diputació, més concretament 

a provisions d’oficis, el 1632 esclatarà un cas molt proper a Joan Pere 

Fontanella, donada la seva trajectòria personal. Com a advocat dels braços, 

intervindrà en la pugna perquè siguin aquests els que designin els membres de 

l’equip jurídic regular del General —pretendran que estan vacants, no obstant 

Vicenç Hortolà estigui exercint com a assessor ordinari i Jaume Lamarca, oïdor 

reial del trienni de 1629, com a advocat fiscal761. Ara bé, l’oposició o la 

resistència del consistori serà imbatible. Després d’uns mesos d’interinitat al 

gabinet jurídic del General —des del 22 de setembre de 1632—, quasi de buit 

de poder —a partir del 2 de desembre de 1632—762, els tres juristes proposats 

pels diputats i pels oïdors de comptes, Jeroni Palmerola, Benet Anglasell i el 

degà de la Seu de Lleida Francesc d’Oluja —malgrat no ser segur que 

compleixi els requisits reglamentaris—, assoliran els disputats càrrecs. El seu 

nomenament definitiu —segons com es miri, la seva ratificació formal— serà el 

                                                                                                                                               
en les Corts y en serveis extraordinaris de la ciutat, y [h]avent-nos assí tant honrrat com als que 
més per nostres honrrades actions, ademés que en lo bras no tenim sinó dues veus, y les 
altres són quaranta-cinc, y quiscun dels sýndichs és fill de sa mare, y no són fàcils de conduir, y 
menys en occasió que lo senyor compte de Montagut procura un lloch per a mossèn Pere 
Tevert ab totes les veres del món, y altre de Tortosa fa fer billets als sýndichs, y encara diuen 
que lo senyor bisbe de Barcelona ne procura un altre, y, encara que nosaltres vullgam procurar 
enseculatió certa, serà batre en ferro fret y fer nota, no sols en nosaltres però en la çiutat, y 
vostres magnificències perdonen del que diem, perquè acudim així a nostra obligació, y 
mereixem que vostres magnificències nos honrren, que lo mateix [h]aguérem dit si ans nos 
[h]aguessen fet mercè de manar-nos-ho y consultar-nos-ho, y, si sa alteza té llochs, ne té offert 
un lloch [a] Herònyn Torres.” Qui s’interessi pel tema, trobarà ibidem ulteriors comunicacions 
d’ells de 14 o de 18.VII narrant la degradació progressiva del dossier de les insaculacions. 
760. Tenim en premsa un text titulat Tortosa a les sessions de Corts catalanes de 1632: Pere 
Joan Miravall, un síndic fatarellut “al peu de la obra”, on impugnem la visió monocroma que 
s’ha donat al mandat imperatiu en Corts d’antic règim com les catalanes. L’hem elaborat a 
partir de les gestions realitzades durant les sessions de 1632, al servei de Tortosa, per Pere 
Joan Miravall i Lluís Torres ―uns síndics munits de coneixements jurídics que sovint fornirien 
consells de forma molt suggestiva, gairebé coercitiva, als seus principals.  
761. Les dues provisions d’Hortolà com a membre de l’equip jurídic del General l’any 1632, com 
a advocat fiscal a principis de gener i com a assessor ordinari a finals de maig, serien 
impugnades en la visita que començaria l’agost del mateix any. El motiu? Perquè el jurista 
hauria renunciat a un ofici reial amb només un o dos dies d’antel·lació, i no pas amb un mínim 
de sis mesos, com era preceptiu —ACA, Generalitat, VG-93, querella 11.  
762. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 462-463.  
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19 de gener de 1633763. Anglasell durarà poc, serà proveït magistrat de la Reial 

Audiència el 1635764.  

 

 

IV.8.6. Epíleg: les Corts fracassades de 1626-32, una oportunitat perduda 
per a Girona, per al país i per a la monarquia 

 
Com és ben sabut, les sessions de Corts de 1632, viciades per dossiers 

enverinats com el del dret dels consellers de Barcelona a romandre amb el cap 

cobert davant del rei i els seus familiars directes765, fracassen com les de 1626. 

Es converteixen així en la imatge més fidel de la discrepància creixent i la 

disparitat de projectes polítics entre la monarquia i les classes dirigents 

catalanes. El que és pitjor, frustren l’ocasió de procedir a una molt necessària 

actualització del dret general i particular del país. Sobre el dret particular n’hem 

parlat abundantment, en constatar i justificar la prioritat manifesta dels edils i 

els síndics de Girona durant l’any 1626 per impetrar una confirmació i un 

envigoriment del bagatge local de privilegis i gràcies766. En canvi, de l’evolució 

dels projectes de dret general n’hem dit molt poca cosa —omissió que intentem 

compensar amb aquest darrer subcapítol—, per reflectir l’escassa atenció que 

se’ls concedeix en la correspondència de la ciutat de l’Onyar. Ja hem vist i 

raonat que els síndics només busquen l’assessorament dels advocats i 

solament es creuen indicacions amb els jurats sobre dues constitucions en 

tràmit, una relacionada amb el controvertit afer fiscal dels quints de les 

imposicions municipals i l’altra amb la voluntat d’evitar que una ciutat com 

Girona pugui ser convinguda davant la Rota romana. 

 
                                                 
763. Una notícia sintètica i alhora completa d’aquesta controvèrsia ens la proveeix el procés de 
la visita del General que començaria l’agost de 1635. ACA, Generalitat, VG-104, primer plec, 
querella 90; ibidem, querella 74, en relació a les qualitats requerides pel degà Oluja. Vegeu 
també un impuls a la resolució del dossier a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., 
p. 465-467 (14.I.1633). 
764. Remetem al subcapítol IV.4.4. 
765. El 8.VI.1632, seguint una deliberació del Consell de Cent del dia precedent, els síndics del 
cap i casal posen dissentiment a tots els actes de la Cort mentre no se’ls reconegui el dret de 
cobertura creuen adquirit i altres qüestions. La controvèrsia hauria esclatat de facto el 
26.V.1632. S’hi recrea J. H. ELLIOTT, La revolta catalana cit., p. 264 i s. 
766. Vegeu el capítol IV.8.4.  
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El lector es pot preguntar: de les demés propostes legislatives que, l’any 1626, 

Girona postula formalment i efectiva767 —no necessàriament de la seva 

paternitat exclusiva o a resultes de les gestions de Miquel Vives i Joan 

Clapés768—, quines apunten a prosperar?  

 

Cap dels síndics de la ciutat de l’Onyar no s’asseu a la comissió dels 

constitucioners. Això els treu influència en aquest àmbit, tot i que no se’ls priva 

de la possibilitat d’anar a informar-hi, sols o amb assessorament tècnic769. És 

clar que mai no se sap què retindran i què rebutjaran aquests 

constitucioners770, que tenen una important dosi de discrecionalitat. Encara 

menys fàcil d’endevinar és el que decidiran els braços. Com es cuiden prou de 

reivindicar quan els cal, en ells recau la vertadera selecció i revisió dels 

projectes normatius771, en un procés que pot suscitar diverses rondes 

                                                 
767. Recordem que l’any 1626, a diferència de les Corts precedents, els síndics gironins han 
rebut la instrucció explícita de defensar els projectes normatius que els seus principals els han 
tramès.  
768. Es fa difícil assignar paternitats estrictes als projectes legals de la Catalunya moderna, que 
en moltíssims casos devien obeir a la concreció d’unes idees en circulació pel país. En la 
difusió d’aquestes hi podria tenir un rol determinant la Diputació del General, institució amb una 
projecció sobre tot el territori demostrada. Ara bé, pel que fa a l’època que ens ocupa, 
escassegen els testimonis de la Diputació com a planter de projectes normatius —ja hem parlat 
que només consta la iniciativa de 1617. 
769. No ens consta que els síndics gironins treguin partit d’aquesta oportunitat. El cas de 
Cervera és diferent —ACSG, vol. 515 (CR), en una carta de 23.IV.1626, Joan Fuster descriu 
als paers una incursió que ha fet amb l’advocat Francesc Montornès a la comissió dels 
constitucioners per facilitar la tramitació d’alguns projectes de dret general de la seva vila: “Aïr 
divendres misser Montornès y jo entràrem en lo ajust dels constitucionés per algunes difficultats 
tenen en alguns advertimens dels que vostres mercès me tenen donats per a fer-ne 
constitusions, en particular en lo dels dos testimonis en los testamens, com tanbé en lo de 
guardar los térmens, y tanbé en lo de jutge de apels, que com misser Francesch Monsarrat ho 
sie de esta ciutat demane que lo de Lleyda sie unit ab lo de así de Barcelona, y altres 
constitusions de més ynportànsia.” 
770. N’hem parlat al principi de l’apartat IV.8.4.1. 
771. Vegeu-ne un cas ben clar a AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 357r (27.IV.1626). 
El president del tercer estament defensa davant del del braç militar i el regent Fontanet 
l’autonomia de cadascun dels braços entre si, i la no subjecció a jerarquies estrictes en l’ordre 
de votar, ni tampoc respecte la tasca dels constitucioners. La voluntat dels braços eclesiàstic i 
nobiliari de de pronunciar-se abans que el reial sobre el projecte normatiu sobre els quints és el 
que ha motivat el debat: “Y, havent donades ell, senyor president del present bras, rahons en 
contrari, pretenent aquest bras que los tres brassos són iguals y cada qual pot fer constitucions, 
sens differència de <h>u a altre, y votar-les, que les persones nomenades per los brassos en 
constitucioners són sols a effecte de descançar als brassos per facilitar lo negoci, y que ells 
sols les posen en orde, però cada bras las admet segons los apar...”  
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negociadores dels combinadors d’esmenes —a les quals, si és oportú, seguirà 

l’imprescindible decret regi772. 

 

Per no ser exhaustius, ens limitem a apuntar cinc exemples en diferents àmbits 

materials de normes que els jurats i adjunts de Corts de Girona han inclós a les 

seves directrius i que s’estan tramitant de forma àgil a les darreries d’abril del 

1626 —a vegades amb coincidència literal, a vegades parcial, d’altres més 

escassa. Massa cops s’oblida que les primeres sessions de Corts catalanes de 

Felip III (IV), quan el rei les abandona en un gest d’impaciència i arrauxament 

—al nostre entendre amb estretor de mires—, estan treballant amb una 

diligència més que notable sobre futures constitucions. Les votacions als 

braços es succeeixen a un ritme satisfactori, d’ací i d’allà proliferen esborranys 

de textos, etc. Només sembla miop a aquesta realitat —a més d’historiografia 

prou reputada773— el monarca, amb les seves decretacions castradores774.  

 

a) En relació a matèries econòmiques, com hem vist, Girona ha demanat 

que es prohibís la treta del país de cuir natural o tractat però no 

completament transformat ―en la redacció de la proposta normativa hi 

hem endevinat l’interès dels sabaters per retenir el producte de base de 

llur ofici. Al capdavall de les sessions de Corts de l’abril-maig del 1626, 

els braços fan més explícits, precisos i motivats aquests objectius, si bé 

els restringeixen a l’àmbit dels cordovans ―en la línia que els sabaters (i 

posteriorment el municipi) de Vic han traçat775. A saber, declaren 

l’oportunitat de la norma ―que s’acompanya d’una clàusula penal 

                                                 
772. J. M. GAY, La creació del dret a Corts cit., p. 90-92, proposa una casuística d’acords i 
discordances de voluntats entre els estaments i també el rei en la fase de concreció de 
propostes normatives en diverses Corts catalanes medievals i modernes. J. ARRIETA, El 
Consejo de Aragón y las Cortes catalanas cit., p. 249-252, subratlla la centralitat dels consellers 
del rei en la determinant —i repetidament protestada— etapa de fixació règia dels textos 
normatius en l’accelerada recta final de les Corts de 1599. 
773. F. BENIGNO, L’ombra del re cit., p. 133: “Le Corts catalane si chiudevano così con un nulla 
di fatto”.  
774. Ja hem mencionat, en l’apartat IV.8.4.3, la crisi oberta als estaments per la decretació de 
Felip III (IV) a la primera sèrie de propostes normatives que li han presentat. Vegeu ACA, 
Generalitat, N-1058a), per exemple fol. 299r-300 o 320v i 322r.  
775. Hem resumit les peticions de Girona i Vic en la subsecció IV.8.3.3.B.1).  
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duríssima776― per fer front a una caiguda dels sacrificis d’animals 

castrats i, sobretot ―la principal causa?―, a les restriccions a 

l’exportació impulsades ―exitosament, sembla― pels regnes veïns de 

València i Aragó; es curen de protegir l’activitat de tots i cadascun dels 

sectors relacionats amb la pell ―adobers, blanquers, assaonadors i 

sabaters―, no sols a base d’especificar l’alt grau d’elaboració dels 

derivats de la dita pell que podran sortir de Catalunya ―“sabates, 

plantofes, borseguins, botes i altres obres manuals”―, ans també 

preceptuant que només es permeti l’entrada al país de cordovans i 

sumacs sense cap tractament. A pocs se’ls escapa ―a cap blanquer o 

assaonador, especialment― que uns propòsits proteccionistes formulats 

d’una tal manera, i tant ambiciosa, poden provocar que el mercat català 

s’inundi de primeres matèries i el preu d’aquestes caigui en picat; 

connexament, els sabaters obtindran uns grans marges de benefici si no 

rebaixen el preu del seu valor afegit: Per això es proposarà taxar-los-el 

―el braç militar apostarà per confiar aquesta tasca als municipis777. 

 

b) En parlar de les mesures que els gironins posaven sobre la taula per 

millorar l’administració de justícia ordinària hem detectat un anhel 

vehement, prou indicatiu d’un context de reajustament econòmic, per 

millorar el procediment concursal civil a Catalunya i els consegüents 

tràmits de constrenyiment i de liquidació778. Alguna de les propostes en 

aquest àmbit prospera als braços, com per exemple la de què qui compri 

béns en el marc d’un procés executiu no pugui prendre’n possessió fins 

                                                 
776. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 546r, projecte legal tramitat amb el n. 78. El 
30.IV.1626 és votat llisament al braç reial i el 2.V aprovat al braç militar amb retocs que es 
mencionaran. La clàusula penal que valorem com a especialment dura és de cinquanta lliures i 
la pèrdua de les matèries primeres per als contraventors i per als seus col·laboradors cada 
vegada que seran trobats fora de la norma.  
777. Vegeu AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 614, petició dels síndics de la confraria 
de blanquers i assaonadors ―es dedueix de Barcelona―, apel·lant hàbilment a la pèrdua 
d’ingressos fiscals que patiran la Diputació del General o els municipis, que fonamentalment 
alimenten els respectius eraris amb drets indirectes, si el mercat de sabates s’estanca a causa 
del seu preu prohibitiu.  
778. Remetem a la subsecció IV.8.3.3.B.2).  
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que no hagi fet efectiu el preu o, alternativament, no hagi definit i pactat 

la forma del seu pagament779.  

 

c) En l’àmbit d’acotament de les jurisdiccions privilegiades, les sessions 

de treball dels braços del 1626 conviden Girona a ser optimista en 

relació al seu projecte normatiu per definir amb la màxima precisió els 

límits de la jurisdicció castrense, una vegada constatada la ineficència 

del capítol de Cort 47 pel qual la ciutat de l’Onyar havia pledejat en la 

reunió del 1599780. En cas d’haver-se clausurat les Corts, potser haurien 

minvat els problemes d’ordre públic causats per farsants que, tot i no fer 

una residència efectiva en presidis, castells i demés establiments 

militars, hi consten com a soldats amb el propòsit fraudulent d’escapolir-

se de la jurisdicció dels ordinaris781. 

 

d) En analitzar les propostes de Girona a tramitar per la via de justícia, 

hem inclós les qüestions que veurem tot seguit entre les del redreç del 

General, tot advertint dels matisos que requeriria tal adscripció material. 

El lector recordarà com hem lloat la sòlida tècnica legislativa dels autors i 

redactors dels documents de treball gironins pel fet d’haver enfilat amb 

gran habilitat dos objectius rellevants, ambiciosos i complexes en un 

projecte normatiu prou solvent: 1) postular que la Diputació del General 

es tornés a implicar activament en la lluita contra la criminalitat, tot 

reinstaurant la legitimitat de les seves crides públiques que prometrien 

premis als qui capturessin i lliuressin a la justícia bandits ―fossin lladres 

comuns o temuts caps de quadrilla―; 2) suggerir que l’import d’aitals 

premis s’obtingués a partir del reconeixement de iure de les perseguides 

i mai eradicades apostes sobre els noms dels futurs ocupants de les 

magistratures públiques i qüestions afins782.  

                                                 
779. AHCB, CdC, XVI-82, fol. 501r, projecte normatiu tramitat amb el número 52.  
780. Vegeu la subsecció IV.8.3.3.B.3).  
781. En seguim el procés de tramitació i aprovació a ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. 
M.), fol. 258r-259v (24.IV.1626) i a AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 605r-606v —
proposta beneïda pels representants de municipis i ciutats el 24.VI. 
782. Vegeu la subsecció IV.8.3.3.B.5), on ja hem fet una remissió a l’apartat II.6.4.3.  
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Al llarg de les sessions de Corts del 1626, tots aquests temes són 

puntualment tractats als braços i reconduïts cap als oportuns projectes 

constitucionals, amb una estructura una mica diferent a la que Girona ha 

predicat, d’una forma força més extensa i amb coincidències constants 

pel que fa al contingut. Vegem-ho separadament.  

 

D’una banda, triomfa la idea de tornar a implicar la Diputació en la 

persecució de la delinqüència organitzada. Això succeeix en el marc d’un 

programa legislatiu amplíssim, sorprenentment regressiu i de dubtosa 

eficàcia futura783: Vast pel gran ventall de conductes delictives, amb 

diversos graus de participació, que pretén recollir; regressiu perquè, per 

exemple, hi adquireix carta de naturalesa la responsabilitat col·lectiva 

―mitjançant la pena de desterrament― pels crims comesos per un dels 

membres de la família (§. 5); d’efectes poc esperançadors puix, de què 

pot servir estrènyer encara més l’única via fins aleshores vigent ―el 

servei voluntari a les armes a l’estranger― oberta als bandolers que 

vulguin abjurar de delictes a venir i beneficiar-se d’una remissió dels 

pretèrits (§. 10)784? Des del nostre punt de vista, una regulació amb trets 

com els suara destacats no reflecteix sinó l’esgotament al capdavall 

d’una llarga lluita i amb uns instruments provadament ineficaços i caiguts 

en desgràcia. En aquest context, la repesca de la Diputació en el 

combat, una mica com a darrera oportunitat, aixeca més prevencions 

que no pas il·lusió. Vegi’s sinó com els constitucioners, i posteriorment 

els braços, igual com ha suggerit Girona en son projecte normatiu ―des 

d’una perspectiva menys centralitzadora785―, es cuiden bàsicament de 

                                                 
783. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 471r-474r, projecte normatiu “de lladres, 
plagiaris, insendiaris, moneders, storiscadors de moneda y fautors de aquells”, estructurat en 
una dotzena de capites. Ibidem, fol. 506r-509r, en trobem una nova versió, dividida en tretze 
seccions perquè a la clàusula final de projecció temporal se li ha donat autonomia. 
784. Aquest darrer aspecte ens sembla mereixedor d’un apunt: El projecte normatiu del 1626 
preveu que els bandits solament es puguin acollir a una remissió penal si, a més d’adoptar un 
compromís en el terreny bèl·lic, accedeixen a lliurar a la justícia algun altre lladre o fautor. La 
constitució 110/1585 també havia establert incentius per trencar la solidaritat interna de les 
quadrilles. 
785. Al punt 32è del llistat de qüestions de justícia que Girona ha portat a la Cort General 
―remetem novament a la subsecció IV.8.3.3.B.5)― el protagonisme en la gestió dels premis, 
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garantir que diputats i oïdors de comptes no obviïn el pagament de cap 

recompensa a qui lliuri un delinqüent786: l’experiència ha posat en 

evidència els múltiples subterfugis a què són capaços de recórrer en 

situacions semblants787.  

 

Per altra part, es percep la necessitat de socors financer que la Diputació 

patirà si se li assignen ―o reassignen― competències en matèria 

d’ordre públic; consegüentment, s’obre la porta, en un precepte 

específic, a la reinstauració de les apostes. Millor dit, a la reinstauració, 

la consagració i la reglamentació minuciosa de les apostes788. En un text 

cuidat fins al més mínim detall, on no hi ha cap paraula sobrera ―aviat 
                                                                                                                                               
la certificació de les proves prèvies, etc. no recauria en els capitostos i oficials de la Diputació 
situats a Barcelona, sinó en els col·lectors de cada cap de col·lecta i en els diputats locals. 
786. És ampli l’espai que ocupen, en el relativament breu apartat 12 de la norma “de lladres, 
plagiaris, etc.”, les línies dedicades a: a) l'obligació dels diputats i oïdors de satisfer la 
recompensa en el termini de dos dies a partir del moment en què seran certificats de la 
sentència contra un delinqüent i de la seva execució; b) la prohibició de què demanin proves o 
documents addicionals; c) la prevenció de què obstaculitzin el pagament apel·lant a dubtes 
sobre la identitat dels creditors. En la fase d’esmenes, al projecte encara s’hi afegirà un altre 
indicatiu de prevenció: S’especificarà que, en cas de no fer efectives les recompenses dins dels 
terminis legals, els dirigents de la Diputació les hauran de pagar dels seus propis béns. 
787. Recordem que en el suara referit apartat II.6.4.3 hem detectat que Joan Pere Fontanella 
hauria estat un brillant assessor ordinari en aquest sentit.  
788. AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 475. Ens sembla oportú transcriure aquest 
apassionant text, que no pot de deixar ningú indiferent, per les ambicions dels braços catalans 
en relació a la Diputació del General que hi germinen: “Per quant la experiència ha mostrat que 
la prohibició de las llistas feta en lo capítol LXVIII de las Corts de l’any 1599 és estada de poch 
fruit, perquè, no obstant dita prohibició, se han presas llistas, sens procehir-ne utilitat alguna 
per lo benefici públich, y com a la Generalitat se sian carregats los premis dels lladres que·s 
capturaran en lo present principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya y altres 
gastos per dit effecte. Per·ço y altrament, plàcia a vostra magestad, ab la mateixa lloació y 
approbació, statuhir y ordenar que dita prohibició de llistas sie alçada, y donada facultat que·s 
pugan tenir llistas en la extracció de deputats y consellers y altres officis de las ciutats del 
present Principat y vila de Perpinyà, així en la present ciutat de Barçelona com fora d’ella, y que 
lo concedir ditas llistas sie comès al consistori dels deputats y oÿdors de Catalunya, y així 
mateix la forma se ha de servar per la seguretat de aquellas, y del que se haurà de pagar de 
cada llista, y què hauran de servar los qui pendran aquellas, ab què en dita forma [h]ayen de 
entrevenir los tres brassos, los quals, junts ab los deputats, pugan adobar dita forma tantas 
quantas vegadas los apparrà, corregits tots abusos, y que los emoluments de ditas llistas sien 
de la Generalitat per ayuda de costa del que haurà de pagar de dits premis y gastos de 
persecució de lladres y govern de Cathalunya. Prohibint expressament que, sens llicència 
tocada en escrits per dits deputats y oÿdors, en lo present principat de Catalunya y comptats de 
Rosselló y Cerdanya ninguna persona puga pendre llistas, seguretats ni apostas de extractions 
de qualsevol gènero que sien, sots pena de remar en las galeras de vostra magestad per 
temps de sinch anys, la qual pena no·s puga remètrer ni composar, y que la present constitució 
comprenga tots los exempts, de tal manera que, si appareixerà als deputats y oÿdors, se puga 
procehir contra los contrafactors de dita constitució per via de torp o, altrament, de la manera 
se proceheix contra los usurpadors dels emoluments y drets del General. Y que la present 
constitució sia duradora fins a la conclusió de las primeras Corts.” 
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veurem perquè―, l’any 1626 els braços es mostren d’acord en tornar-les 

a legalitzar, apel·lant a meres raons d’utilitat789. És prou explícita la 

consideració de base de què la prohibició de les llistes no s’ha fet 

efectiva i, lamentablement, d’aquesta situació irregular no n’ha sorgit cap 

utilitat per al benefici públic. Per dir-ho planerament, ja que es continuen 

fent, almenys les tutelaran els agents que decideixin els estaments. A 

partir d’aquí, es desencadena una detallada normació de les apostes en 

qüestió amb un protagonisme incontestable de la Diputació del General. 

Què abarca? a) Les situacions que poden ser objecte d’apostes 

―extraccions de diputats i de consellers i altres càrrecs d’àmbit local de 

ciutats catalanes i de la vila de Perpinyà―, i els llocs on està autoritzat 

fer-les materialment ―no sembla haver-hi restriccions al respecte―; b) 

l’estricta exclusivitat dels diputats i oïdors de comptes en la concessió de 

permisos per gestionar apostes; també llur responsabilitat, limitada pels 

tres braços ―quan s’escaigui, s’entén―, en l’establiment de 

qualssevulla condicions als concessionaris (per exemple les garanties de 

pagament als encertants o el percentatge a invertir en premis), amb el 

mandat d’introduir retocs sempre i quan els sembli oportú a fi de 

minimitzar els abusos.  

 

Requerim una atenció especial del lector sobre dos aspectes d’aquest 

programa polític dels braços: a) com fan ocupar a la seva institució 

delegada un espai jurisdiccional que fins a finals del segle XVI havia 

correspost al virrei i era gestionat quotidianament per la Cancelleria 

règia; b) la naturalesa jurídica “d’ajuda de costa” de què revesteixen els 

diners obtinguts de les llistes i la perillosa clàusula oberta ‘govern de 

Catalunya’, que podria donar lloc al que avui anomenaríem desviacions 

pressupostàries ―“y que los emoluments de ditas llistas sien de la 

                                                 
789. S’omet fer menció a consideracions de caire més moral i de (sobre)protecció social que 
havien presidit la restrictiva legislació catalana sobre llistes i apostes de 1585 (constitució 
5/1585 ―vegeu CYADC (1704), I, 1, 23, 2―) o que inspiren projectes normatius del mateix 
1626 com el de Girona, suposadament pensat per protegir les classes populars del joc a què 
les empenyerien suposats soldats aprofitant la laxitud de la jurisdicció castrense ―tornem a la 
subsecció IV.8.3.3.B.3). 
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Generalitat per ayuda de costa del que haurà de pagar de dits premis y 

gastos de persecució de lladres y govern de Cathalunya.”790 

 

Un precepte tan calculat no pot cloure’s sinó amb una prohibició taxativa 

a tothom qui pretengui instituir cap tipus d’apostes sense llicència 

expressa i escrita del consistori de la Diputació i amb la previsió de 

rígides sancions irremissibles als contraventors: cinc anys remant ―que 

no estant― a les galeres règies, sense distinció per raons de 

consideració social. Envers aquests, a més, es podran emprar tots els 

mecanismes de blindatge adquirits al llarg dels temps per dur a terme les 

funcions fiscals que originàriament havien estat la raó de ser de la 

institució. Una clàusula de salvaguarda final estableix la provisionalitat 

del text normatiu ―en cas de ser aprovat, naturalment― fins a les Corts 

successives, no fos cas que totes les precaucions adoptades resultin 

estèrils. 

 

Què s’hi introduirà com a esmena? A instàncies dels nobles, i amb el 

consentiment dels síndics presents al braç reial, l’habitual mitigació de 

sancions als contraventors que gaudeixen de privilegi militar, de manera 

que pateixin els cinc anys de pena en forma de desterrament i no pas en 

galeres791. Així s’evita deixar en mans de la governació del país i de la 

jurisprudència judicial la concreció d’un aspecte tan cabdal i que ha 

suscitat no poques disquisicions a Catalunya els lustres precedents792.  

 

e) No hi ha massa correspondències entre la proposta de constitució de 

l'Observança concebuda pels dirigents de Girona per ser portada a 

debat a les Corts del 1626 i la versió que els braços anirien consensuant 
                                                 
790. La segona versió de la proposta constitucional que ens ocupa —AHCB, CdC, XVI-82 
(procés del B. R.), fol. 506r-509r— reflecteix un interès per desactivar el lligam entre les llistes i 
apostes i la retribució de les iniciatives de persecució de lladres i bandits; solament es postula 
que els premis a tals iniciatives corrin a càrrec dels diputats, no pas que els diners hagin de 
procedir de pecúnies del General.  
791. Vegeu ibidem, fol. 475r cit. al marge superior. La constitució de les llistes i apostes és vista 
per primer cop al braç militar el 14.IV.1626 ―ACA, Generalitat, N-1057, fol. 111r. 
792. En la subsecció IV.8.3.3.B.5) hem apuntat les visions no del tot coincidents de Lluís de 
Peguera i de Joan Pere Fontanella. 
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per presentar a Felip III (IV) —passem veloçment sobre un terreny que 

requeriria un treball doctoral pràcticament autònom. La raó de la 

dissemblança és sens dubte l'extrema radicalitat i l'acusat sentit 

republicà del projecte gironí en comparació amb el prevalent als 

estaments793; en el de la ciutat de l’Onyar, no hi té cabuda cap mena de 

paritat entre els dos bàndols suposadament enfrontats en les trinxeres 

del constitucionalisme d'arrel paccionada; la monarquia en queda 

completament bandejada, en un intent indissimulat de canviar les tornes 

històriques. La proposta dels braços, gràcies a ser prou més moderada 

—per bé que alguns la qualifiquin de molt estricta794—, encara que no 

prosperi el 1626795, tindrà dins seu la llavor de la perdurabilitat: 

projectarà els seus fonaments, estructura i contingut al bagatge normatiu 

que es discutirà i aprovarà setanta-cinc anys més tard, a les Corts de 

Felip IV (V) de 1701-02.  

 

Hi ha un parell d’àmbits relacionats amb el tema que ens ocupa on 

algunes veus dels braços aniran, amb èxit més o menys relatiu, molt 

més lluny que Girona l’any 1626-32. Primerament, el de blindar molts 

dels textos legals posats sobre la taula amb les clàusules penals de la 

prometedora constitució de l'Observança; a primera vista pot semblar 

que es tracta d’una precaució innecessària —una garantia supèrflua, per 

confirmar el compromís dels alts ministres regis envers la defensa de la 

legalitat—, fins que hom s’adona que és un hàbil intent per estendre’n la 

força a oficials reials, i si s’escau baronials, que ja tenen previstos 

                                                 
793. Entre les moltes esmenes i contrapropostes que formularan certs membres del braç militar 
o la vint-i-quatrena de Corts de Barcelona sí n’hi ha algunes parcialment equiparables a la 
gironina, per exemple les que proposen una jurisdicció especial de l’Observança radicada 
només en persones insaculades a la casa de la Diputació. J. VILLANUEVA, El debat sobre la 
constitució de l’Observança cit., p. 263. 
794. AMVI, vol. 10 / 7.41 CR, en una carta de 15.IV.1626 el síndic Pere Vicenç Saiz la qualifica 
de “molt rigorosa”. 
795. A fe que seria una de les poques propostes normatives decretades pel rei —o, com diria J. 
VILLANUEVA, El debat sobre la constitució de l’Observança cit., p. 261, rebutjada sota 
l’aparença d’una decretació que corregiria molt pocs aspectes de la norma de 1481 que es 
pretenia superar. 
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mecanismes ordinaris de fiscalització com la purga de taula796. 

Segonament, el projecte normatiu per reforçar el braç reial fora de Corts i 

la seva major representativitat del territori de fora de Barcelona —així, 

municipis com Cervera veuran materialitzada la petició de què se’ls 

reconegui un major pes en qualssevol instàncies com les juntes de 

braços que poden incidir en l’exigència de la legalitat de forma 

extrajudicial —o, segons com evolucionin les Corts, poden filtrar l’accés 

de casos o de persones en el procediment judicial per garantir 

l’Observança797. Aquesta via pot acabar resultant la més pragmàtica —i, 

així, paradoxalment, la més ambiciosa— en un entorn profundament 

marcat per l’absentisme regi, cada cop més protagonitzat pels braços 

fora de la Cort General i també per una Diputació progressivament 

emancipada d’aquests, que desplega una creixent tasca 

d’autoreglamentació i esdevé alhora més participativa a través de la 

consolidació dels mecanismes de la seva visita.  
 

L’avortament de les cinc propostes normatives suara vistes tindrà un altíssim 

cost per a Catalunya798. Perquè, després del nou fracàs de les reunions de 

1632, els intents i els rumors de represa de l’any 1635 —o, molt més 

angoixants, de 1640— seran poca cosa més que fum799. Caldrà esperar al 

                                                 
796. A tall d’exemple, ACA, Generalitat, N-1057 (procés del B. M.), fol. 142, 143 o 153. A AHCB, 
CdC, XVI-82 (procés del B. R.), fol. 372r (28.IV.1626), es reporta un dissentiment presentat per 
Francesc Ginovès al braç militar, denunciant la inadequació sobrevinguda d’aquestes clàusules 
penals a partir del moment que el rei ha desvirtuat la constitució de l’Observança amb la seva 
decretació: “[Ginvès] diu que [en] las demés constitucions que así se són fetes, las penas en 
aquellas combinades se refferexen a la de Observança que per los tres staments se ere ara 
habilitada, y aquexa vehem qu·és baxada decretada de sa magestat de molt different manera 
de què dits brassos havien concordat, de <h>ont resultava gran praiudici en tot lo que se ha 
pretès esmenar y corregir”. 
797. Hem parlat de la proposta cerverina a la subsecció IV.8.3.3.B.6). Vegeu la seva 
materialització en un projecte normatiu —naturalment aprovat pel braç reial— a AHCB, CdC, 
XVI-82 (procés del B. R.), fol. 603r. 
798. No podem estar més en desacord amb l’afirmació degradant d’E. ZUDAIRE, Cortes 
Catalanas cit., p. 398: "Buena prueba, no tanto de la necesidad de reforma, como del anhelo 
inquieto y de la preocupación por conservar sus ventajas autonómicas, fueron las 97 
constituciones que prepararon los estamentos [en 1626-32] sobre materias de gobierno. Sobre 
administración de justicia elaboraron otra en 48 capítulos." 
799. E. ZUDAIRE, Cortes Catalanas cit., passim, sobre l’anàlisi política que el rei impulsarà per 
determinar si, en el context de renovada guerra amb França, es creu oportú el prosseguiment 
de les sessions de Corts inconcloses de 1632, i l’informe de 6.XII.1635 del protonotari Jerónimo 
Villanueva al qual ja hem al·ludit, favorable al tal prosseguiment, que servirà de base per al 
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principi del segle XVIII per procedir a l’aggiornamento del dret del país i, 

sobretot, a l’escenificació del balanç i sobretot les projeccions de futur de les 

relacions entre rei i regne —quelcom que les vitalíssimes jurisprudència judicial 

i doctrinal catalanes no hauran pogut remplaçar. Serà interessant analitzar els 

plantejaments, suggeriments i demandes, de dret general i particular, que la 

ciutat de Girona portarà a les Corts de 1701-02 i 1705-06. Alguns gens 

novedosos respecte els de la primera meitat del XVII, cosa que palesa la 

gravetat de la ferida oberta per Felip III (IV) i Olivares.  

 

                                                                                                                                               
debat (p. 410-423). Als subcapítols II.8.5 i II.10.2 ens hem fet ressó dels rumors sentits per 
Catalunya —amb les actuacions consegüents— d’una possible represa de les Corts a Tortosa 
l’hivern de 1635-36 o a Montblanc la primavera de 1640. 
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IV.9. Els hortolans forans rebutgen participar al sosteniment  
de la confraria de Sant Cristòfol de Girona 

 

En el present capítol ens interessem per les controvèrsies que sorgeixen l'any 

1628 arran de la imposició d'un gravamen nou als pagesos dels voltants de 

Girona que voldran vendre hortalisses dins la ciutat. L’exacció serà destinada a 

les arques de la confraria dels hortolans de la ciutat, no pas a les del municipi 

directament. Els seus subjectes passius la consideraran atemptatòria a la seva 

llibertat de comerciar i la protestaran —amb poc èxit— en diverses seus 

jurisdiccionals; els pagesos de Santa Eugènia i de Salt, en concret, hauran de 

soportar estoicament —i aprendre a burlar— reiterades mesures de 

constrenyiment. Obrim així unes pàgines on abordem les no sempre pacífiques 

relacions econòmiques i socials del territori urbà i els seus habitants amb els 

nuclis de població circumveïns. Per redactar-les hem tingut la sort de comptar 

amb un percentatge prou elevat de documentació processal de l’època 

conservada.  

 

 
IV.9.1. Un impediment, una restricció o un simple gravamen a la 
comercialització de les verdures dels hortolans forans?  
 

Com és ben sabut, des de finals del segle XIV el territori circumdant a la ciutat 

de Girona s’havia consolidat sota jurisdicció règia, donant lloc a un “matalàs 

molt tou de terra lliure” o “veritable cordó sanitari que protegia la ciutat de 

l’incòmode veïnatge dels barons”1. Tal territori —que, en cas de voler-ho el rei, 

hauria pogut ser més extens2— s’aniria articulant, lleialment amb els capricis de 

la geografia física, en: a) una “part d’avall” —Ter avall, des de Girona al mar, 

                                                 
1. S. SOBREQUÉS i J. SOBREQUÉS, La guerra civil catalana del segle XV. Estudis sobre la 
crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana, vol. II, Barcelona, Ed. 62, 1973, p. 35.   
2. F. SABATÉ, El territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al 
llarg de l’Edat Mitjana, Barcelona, FSVC, 1997, p. 178 i s., tot subratllant la lectura legítimament 
interessada que municipis com Girona farien, en termes de la seva projecció territorial futura, 
dels processos de redempció jurisdiccional de finals del segle XIV. De fet, la ciutat de l’Onyar, a 
base d’incidir en la demarcació episcopal —en parlem a la subsecció IV.8.3.3.C.2)—, ja hauria 
perseguit amb habilitat l’afermament de tal projecció, àdhuc fora de la seva vegueria. 
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s’entén— devers Celrà i la vall del Terri —cap a Banyoles—; b) una “part 

d’amunt” devers Rocacorba, amb les valls d’Hostoles i d’Amer, tot pujant el curs 

del riu Ter; c) un sector selvatà, que avançaria cap a les muntanyes de 

Montnegre3. El pas de les centúries alteraria poc la fesomia d’aquesta àrea i el 

seu reflex institucional, de manera que al segle XVII identifiquem al voltant de 

Girona una cinquantena llarga de termes i llocs compresos en dos districtes 

amb personalitat jurídica, anomenats la batllia forana i la vegueria estreta —la 

primera, de fet, constituiria un dels quatre subdistrictes de la segona; els altres 

serien el de L’Empordà, el de Rocacorba i el de La Selva4. Fet aquest exercici 

                                                 
3. M. T. FERRER i MALLOL, El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en 
els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV, en “AEM” 7 (1970-71), p. 351-491, esp. p. 
428.  
4. Coneixem l’articulació institucional de la vegueria forana de Girona a través d’una carta que 
el seu síndic escrigué a la Diputació del General l’any 1690 —ACA, Generalitat, R-142— i que 
ha tret a la llum P. GIFRE, Guerra en terra de frontera: la vegueria de Girona (1640-1713), dins 
de “Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions”, vol. 3, 
Lleida, Associació Recerques, UdL i Pagès ed., 2005, p. 11-26, esp. p. 19-20. Atesa la seva 
claredat, adoptem aquesta missiva com a brúixola. Segons ella, en la vegueria estreta gironina 
s’hi aixoplugaven cinquanta-quatre nuclis, subdividits en quatre braços: el de L’Empordà —que 
comprenia quinze localitats—, el de Rocacorba —que agrupava catorze llocs—, el de La Selva 
—amb quinze localitats— i el de la batllia forana —deu llocs. L’ens, entès com una unitat fiscal i 
de recaptació i dotat d’una fiscalitat pròpia, s’erigia en defensor dels interessos dels seus 
membres davant la ciutat de Girona i també d’altres institucions i jurisdiccions. Estava dotat 
d’un òrgan de representació conjunta, anomenat Consell General; també d’un clavari o 
coordinador de les exaccions, les funcions del qual eren controlades per un comitè on 
participava un delegat de cadascun dels braços. El convent de Sant Francesc, fora les muralles 
de Girona, n’era un lloc ordinari de reunió. A la subsecció IV.8.3.3.C.3) hem apuntat —i al final 
del present capítol analitzarem amb més detall— una petició de Girona forjada la primavera de 
1654 perquè s’agreguessin políticament a la ciutat els seus districtes circumdants suara 
explicats. Aleshores es computaven cinquanta-set nuclis com a integrants d’aquests districtes: 
Celrà, Mollet, Flaçà, Bordils, Juià, Madremanya, Cervià, Llampaies, Vilafreser, Sant Andreu del 
Terri, Ravós del Terri, Sant Julià de Ramis, Palol de Revardit, Vilobí, Fornells, Vilablareix, 
Montfullà, Salitja, Campllong, Riudellots de la Selva, Aiguaviva, Bescanó, Estanyol, Vilanna, 
Llambilles, Montnegre, Sant Gregori, Cartellà, Castellar, Ginestar, Sant Medir, Taialà, Llorà, 
Sant Martí de Llèmena, Domeny i Paret Rufí, Montcal i Montbó, Sant Andreu Salou, Canet 
d’Adri, Adri, Biert, les Serres, Rocacorba, Sarrià, Campdorà, Palol d’Onyar, Quart, Santa 
Eugènia, Sant Daniel, Sant Ponç de Fontajau, Palau Sacosta, Montjuïc, Vila-roja, pla de 
Girona, Sant Martí Vell, Salt, Viladasens i Fellines; la immensa majoria d’aquests llocs es 
consideraven assignats als quatre braços que hem referit amunt; sobre els quatre darrers, que 
constaven com a batllies autònomes, vegeu el capítol IV.9.3. Hem tractat específicament sobre 
Viladasens i Fellines a la subsecció IV.8.3.3.C.2) i tornarem a parlar-ne al subcapítol IV.12.1. J. 
LALINDE, La jurisdicción real inferior en Cataluña (‘corts’, veguers, batlles’), Barcelona, 
Ayuntamiento de Barcelona-Museo de Historia de la Ciudad, 1966, p. 102, havia identificat la 
vegueria estreta medieval com l’àrea que comprendria zones intersticials entre batllies i zones 
constituïdes sense batllia, totes elles sotmeses directament a la jurisdicció vicarial. La mera 
existència de la batllia forana com a districte dins la vegueria estreta gironina ens porta a 
impugnar —si més no a matisar— aquesta idea. Per apropar-nos al temps objecte del present 
capítol —principis, no pas finals del segle XVII—, emprem la identificació dels llocs de la 
vegueria estreta i la batllia forana de Girona oferta per L. de PEGUERA (1540-1610), Practica, 
forma, y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias incidents de aquellas, 
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de localització, entrem pròpiament en matèria. El dia 8 de febrer de 1628 els 

jurats de Girona dictarien unes ordinacions fiscals versemblantment inèdites 

per als camperols del territori en qüestió. En virtut d'aquestes, cada setmana 

que els dits camperols es desplacessin a la ciutat per vendre hortalisses 

haurien de pagar un diner. Els que fessin la venda de forma habitual al llarg de 

l'any serien gravats amb un dret anual addicional de quatre sous i quatre 

diners. En teoria aquestes mesures pretenien implicar els pagesos de les 

poblacions circumveïnes de Girona en el sosteniment de les càrregues de 

l'empobrida confraria de Sant Cristòfol, que agrupava els seus homòlegs del 

districte estrictament urbà5. El que de ben segur perseguien a la pràctica, en un 

context climatològicament advers6, era impedir una competència deslleial a 

nivell de preus per part dels cultivadors forans7. Les ordinacions preveien una 

                                                                                                                                               
Barcelona, Rafel Figuerò, 2a ed., 1701 (reedició contemporània a Madrid, CEPC, 1988) —
l’obra s’escriuria entre 1604 i 1610—, p. [114]-[115], tot advertint que conté errades —Sant 
Andreu deiravors?— i llocs omesos —Paret Rufí, les Serres, Sant Ponç de Fontajau— o afegits 
—Medinyà, Orriols, el veïnat del Vilar— respecte el llistat de 1690. Poden explicar certes 
diferències transaccions operades sobre la jurisdicció d’alguns d’aquests indrets, per exemple 
la concessió feta per Felip III (IV) al noble Francesc Desbach el 14.IV.1635 de la jurisdicció civil 
i criminal sobre Orriols i el veïnat del Vilar —impugnada ràpidament (i infructuosa), com 
s’aprecia en dues al·legacions jurídiques de Rafel Bofill que hem localitzat a l’ACAP, 
Diversorum iuris, tom 3 (vol. J-131), fol. 51r-70r i 79r-82v: a) R. BOFILL, Iesus, Maria, Ioseph. 
Pro syndico vicariae, et baiuliae foraneae Gerundae, et singularibus loci de Orriols, et aliis. 
Contra nobilem Magdalenam Desbach et Doms. Ad relationem magnifici Petri Monserrati 
Gilbert regii consiliarii, scriba Ioanne Cortès notario (Barcinonae, 14.IX.1646); b) R. BOFILL, 
Iesus, Maria, Ioseph. Additio ad primum memoriale pro syndico vicariae et baiuliae foraneae 
Gerundae, et singularibus de Orriols. Contra nobilem Magdalenam Desbach, et Doms 
(Barcinonae, 5.III.1647).  
5. AMGI, MAM 231 (1628), fol. 10r: “Que d’esta hora en avant qualsevol persona que vendrà 
[h]ortalissa en la present ciutat haja de pagar als pobordres de la confraria dels hortalans de la 
dita ciutat tot lo temps que continuerà vèndrar-ne un diner cada disapte y ultra dit diner haian 
de pagar los que·u continueran per la maior part del any en vendre ortelisa quatre sous y quatre 
[diners] per any als dits pobordres lo die o festa de Sant Christòfol per obs de dita confraria y 
poder millor sustentar aquella, per ésser com és molt pobre, y açò sots pena de deu sous per 
quiscú y per quiscuna vegada que serà fet lo contrari”. 
6. Pot no ser casual que el cúmul de circumstàncies que desenvolupem en aquest capítol 
tingués lloc després del 1627, que fóra el primer exercici d’un cicle quinquennal de climatologia 
adversa a Catalunya —i en molts altres indrets d’Europa—, en el marc d’un refredament 
general que s’ha qualificat de “petita edat del glaç”. A. SIMON TARRÉS, Els anys 1627-32 i la 
crisi del segle XVII a Catalunya, en “EHA” 9 (1992), p. 157-180. Al subcapítol II.7.3 hem parlat 
d’un dels efectes d’aquesta crisi climatològica —una brutal carestia de cereal al tombant de la 
dècada de 1630. 
7. M. T. FERRER i MALLOL, El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius cit., p. 426 i s., ja 
adverteix d’un viu interès de “pagesos que tocaven de peus a terra” de llocs circumdants a 
Girona per vendre a la ciutat vitualles al millor preu que poguessin, sense estar subjectes al 
que els fixaria el mostassà urbà. Tal interès es visualitzaria en les capitulacions que els homes 
dels districtes periciutadans proposarien amb èxit molt relatiu al rei Martí I el 17.V.1401. Les 
negociacions amb el rei es produirien després de reunions semi subversives que els camperols 
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sanció de deu sous per a cada contravenció activa —no pas passiva, és a dir, 

els compradors no serien multats. Del 17 al 22 de febrer la dita sanció 

pecuniària fou infligida a diversos camperols de Salt i de Santa Eugènia que es 

negaren a satisfer els nous gravàmens municipals. Atònits i alhora irritats, els 

infractors també refusaren de complir amb la pena de deu sous estipulada, per 

la qual cosa diversos oficials gironins començaren a embargar-los els cistells i 

les hortalisses que hi duien8 —uns i altres, tot s'ha de dir, resultaven 

insuficients per cobrir el deute. Ben aviat les tensions pujarien de nivell. 

  

L’afer dels hortolans forans esclatà en un moment difícil per a Girona, en què 

s’obrien simultàniament altres fronts delicats: un nou episodi de litigiositat 

contra Salvador Jutglar, el presumpte defraudador a la taula de comuns 

dipòsits local; o la reclamació, per part de l’aparell reial, d’una contribució als 

carretatges de fusta per construir galeres règies9. Això inevitablement provocà 

un cert col·lapse durant el mes de març als equips jurídics municipals, tant al 

que treballava a la mateixa ciutat de l’Onyar com al que ho feia a Barcelona. La 

situació es complicaria més a partir de mitjan juny, amb uns tumults populars 

entorn de l’elecció dels pabordes de la confraria gironina dels quatre sants 

màrtirs —aleshores encara confraria gremial dels fusters, mestres de cases i 

picapedrers10. El 1628 seria, amb aquest conflicte i el dels hortolans, un any 

d'elevada agitació social a la ciutat. Fet aquest incís, reprenem el fil del nostre 

discurs. 

 

Els pagesos de la vegueria estreta i la batllia forana de Girona reaccionaren 

amb celeritat quan s'adonaren que les mesures de constrenyiment ordenades 

en contra seu no tenien aturador. El 20 de febrer feren presentar als jurats de la 

                                                                                                                                               
haurien celebrat arran del nou statu quo que les polítiques de redempció jurisdiccional haurien 
procurat als seus llocs de residència. 
8. Sabem que aquesta primera campanya d'embargaments tingué lloc del 17 al 22 de febrer del 
1628 a través de dues fonts: AMGI, MAM 231, fol. 12v —resolució dels dirigents municipals del 
19.II.1628— i ibidem, fol. 87v-90r, acta de 5.VIII.1628 del conjunt de béns embargats als 
hortolans forans des de l'inici de les tensions.   
9. Vegeu els capítols IV.4 i IV.7 del present treball. 
10. Ho veurem en el capítol propsegüent del present treball.  
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ciutat un primer requeriment11 amb el qual els acusaven d'actuar en menyspreu 

d'uns actes emanats del Reial Consell de Catalunya l'any 1589 —concretament 

es tractava d'unes "lletres de manutenència", és a dir, unes cartes amb què l'alt 

tribunal havia reconegut als homes de les dites vegueria estreta i batllia forana 

que es podien mantenir en la possessió de llur antic dret d'introduir mercaderies 

i hortalisses a la ciutat de Girona, que el tal dret no els podia ser llevat pels 

jurats urbans12. Eren apropiats, els fonaments jurídics d'aquest requeriment? 

Llàtzer Saconomina i Francesc Codina, els advocats municipals gironins en 

aquella època, a primera vista es temeren que sí, que possiblement els 

dirigents de la ciutat s’haurien d'empassar l'orgull i reconèixer que les seves 

ordinacions del 8 de febrer eren nul·les. Els jurats, en canvi, es mostraven més 

optimistes. Sostenien que el supòsit de fet que s'havia jutjat a les darreries del 

segle XVI era molt diferent del que es plantejava el 1628; per tant, la resolució 

de 1589 no es podria utilitzar en absolut per impugnar els gravàmens imposats 

als hortolans forans. Per sortir de dubtes, consultaren el cas amb Joan Pere 

Fontanella, un dels juristes que tenien aconductat a Barcelona13. Ell optà per 

reunir-se amb l'altre advocat de Girona a la capital, Pere Boix. L’olotí elaborà un 

petit dictamen —que transcrivim en apèndix al final del capítol—, i Boix, 

després d’afegir-hi una clàusula totalment prescindible, el subscrigué: hi 

informaren als jurats que podien continuar procedint, sense cap tipus de 

                                                 
11. AMGI, Associacions, Gremis, R. 11554, Hortolans. Document que comença amb “A notítia 
dels síndichs...”. 
12. Ibidem: “Die XVII martij MDLXXXVIIII insequendo conclusionem die presenti in Regio 
Concilio factam meritis processus attentis et alias providet et declarat quod sine preiuditio 
jurium et pretensionum partium tam in petitorio quam in plenario pocessorio pro nunch et 
[donec] aliter sit provisum per judicem ad quem spectet mandetur juratis et probis hominibus de 
concilio civitatis Gerundae ne homines par[rochiarum] de Salt et de Santa Eugenia molestent 
sed eosdem manuteneant et conservent in possesione seu quasi in qua sunt libertatis vendendi 
in civitate Gerundae quecunque victualia et ab eisdem emendi in eadem civitate non obstante 
ordinatione per dictos juratos et probos homines de concilio civitatis Gerundae contra dictam 
libertatem et illius pocessionem seu quasi facta prima die novembris proxime lapsi et ex parte 
baiuli dicte civitatis secunda eiusdem publicata restituendo negotium in eum statum in quo erat 
ante factam dictam ordinationem et illius publicationem et quod pro his fiant littere mandata et 
comissiones opportune”. El signatari de les lletres seria el jutge de cort Jaume Mir. La resolució 
criminal que les fonamentaria es troba transcrita unes notes més avall.  
13. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 26.II.1628 dels jurats de Girona a Joan 
Pere Fontanella: "Havem consultat dit negoci ab nostres advocats de assí y diuen que·s 
resselen que la ordinació que nosaltres havem feta a favor de dita confraria dels hortolans no 
se encontre ab las ditas lletras de manutetència, lo que no crehem…".  
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vacil·lacions, en fer complir i executar les polèmiques ordinacions del 8 de 

febrer14. Així, llur intuïció havia resultat ser bona: 

 
“No·ns apar lo negoci tinga ningun gènero de difficultat, sinó que poden molt bé passar 

avant en executió de la deslliberatió."15 

 

Eren realment diferents els fets que havien abocat a la resolució de 1589 i els 

del 1628? Sens dubte sí —ai las!, no assumir-ho els sortiria car a uns quants. 

En el primer cas, els jurats gironins havien pretès impedir durant tres anys i de 

forma absoluta als hortolans de Salt i de Santa Eugènia que venessin llurs 

productes dins la ciutat. Havien adoptat aquesta mesura tan dràstica —cal dir 

que les sancions eren molt elevades, deu lliures per a cada contravenció, activa 

i/o passiva— com a càstig exemplar perquè alguns homes de les esmentades 

parròquies havien maltractat i injuriat de paraula i obra els arrendataris dels 

talls de les carns de Girona i els animals que conduïen cap a la ciutat16. 

Naturalment els magistrats regis havien condemnat, en un judici possessori 

                                                 
14. El protagonisme fontanellà en la confecció d’aquest document és innegable. Ho certifica, a 
part de la cal·ligrafia del propi dictamen i de la subscripció de Boix, una carta de Bartomeu 
Ripoll de 3.III.1628 als jurats —AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1: "Lo senyor 
misser Fontanella ha pres resolutió en lo negoti dels hortolans y se ha fet un parer firmat de dit 
senyor misser Fontanella y senyor misser Boix resultant de tots los papers y pretentió de la 
ciutat, lo qual se n'aportarà dit Mascarós, que·s partirà demà dematí". Ibidem, en una carta de 
4.III.1628, Joan Pere Fontanella preferiria donar una imatge més col·legiada del seu treball: 
"Rebí la de vostres magnificències per Mascarós y, perquè millor se acertàs en lo que·m 
consultaven, tinguérem consulta lo senyor misser Boix y jo y, tots dos unànimes y conformes, 
resolguérem lo que veuran ab un paper fermat de nostres mans." 
15. Ibidem, carta fontanellana de 4.III.1628, transcrita íntegrament al capítol I.3. 
16. AMGI, MAM 190, fol. 51, ordinació dels jurats de 1.XI.1588: s'hi disposava, en primer lloc, 
que fossin perseguits i capturats els individus concrets que havien molestat i bastonejat els 
moltons de Girona i els homes que els conduïen pel camí reial; el síndic de la ciutat hauria de 
moure una causa criminal contra tots aquests malfactors que havien estat "molt descarats y mal 
criats". Segonament, s'impedia a qualsevulla persona de Salt o de Santa Eugènia la possibilitat 
de vendre res a Girona en termes molt taxatius: "a ninguna persona natural y habitant en dits 
llochs y térmens de Salt y de Santa Eugènia de qualsevol grau [o] estament (…) sie lícit, per si 
ni per interposada persona, vendre en la present ciutat ni subburbs de aquella ni dins les 
murallas de aquella ninguna manera ni spètia de vitualles ni [h]ortalissa, y açò a pena deu 
lliures barceloneses a quiscú e per quiscuna vegada que serà fet lo contrari, y també de perdre 
les vitualles, [h]ortalisses y altres cosas...". Els compradors serien multats amb la mateixa 
quantitat.  El text de les crides amb què els oficials reials de Girona comunicaren públicament la 
determinació adoptada pels jurats el dit 1.XI 1588 es troba a AMGI, I.1.2.17.15 —Administració 
municipal / Funcionament del Consell municipal / Correspondència / Diversa / lligall 15 
(correspondència i altres papers, 1300-1699), s. fol. Nota: emprem el terme més propi 
arrendataris, si bé en l’època se’ls coneixia com a arrendadors. 
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sumaríssim interim, aquest intent arbitrari i manifestament desproporcionat17. El 

1628, per contra, el que procuraven els edils gironins era versemblantment molt 

més precís i legítim. No atemptava contra la llibertat general de comerciar, ans 

només suposava un gravamen a certes activitats econòmiques, en forma 

d'aportacions a una confraria professional18.  

 

Envalentits pel dictamen favorable de Joan Pere Fontanella i de Pere Boix, els 

jurats de Girona promogueren a partir del 17 de març una segona campanya 

d'embargaments de verdures als camperols forans que continuaven refusant de 

pagar el nou càrrec —un tribut local encobert?— i també la sanció pecuniària 

subsidiària19. En el marc d'aquesta ofensiva, el 18 de març es produí un 

incident greu a la plaça de les Cols de Girona —l’actual Rambla20. El 

protagonitzà una veïna de Santa Eugènia anomenada Joana Prats. Na Joana 

havia portat hortalisses per vendre a la ciutat. Es negà a satisfer a la confraria 

de Sant Cristòfol el diner preceptiu per posar parada. Aleshores, un paborde de 

la confraria i un nunci de la cort reial es disposaren a segrestar-li —a penyorar-
                                                 
17. ACA, RA, Conclusions criminals, vol. 30, s. fol. (17.III.1589). Mir fou el relator de la resolució, 
que havia estat instada des de diverses bandes —pel procurador fiscal de la règia cort 
(22.XI.1588), pel  síndic de Girona (10.XI.1588) i pel síndic dels homes de la parròquia de Salt i 
el procurador d’uns singulars de Santa Eugènia (15.XI i 9.XII.1588). La resolució seria que, 
sense prejudici dels drets i pretensions de les parts, tant en via petitòria com en plenària 
possessòria, mentre altra cosa no fos proveïda pel jutge a qui toqués, “juratis et probis 
hominibus de consilio civitatis Gerundae ne predictos homines dictarum parrochiarum de Salt et 
de Santa Eugenia molestent sed eosdem manuteneant et conservent in possessione seu quasi 
in qua sunt libertatis vendendi in civitate Gerundae quecunque victualia et ab eisdem emendi in 
eadem civitate non obstante ordinatione per dictos juratos et probos homines de consilio 
civitatis Gerundae (...) restituendo negotium in eum estatum in quo erat ante factam dictam 
ordinationem.” 
18. Ja hem apuntat qüestions sobre aquest tipus de corporacions en el capítol IV.6, i ho farem 
amb més prolixitat en el IV.10. 
19. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 6.III.1628 a Bartomeu Ripoll: "Puix 
[Fontanella i Boix] nos aconsellan que no [h]y ha encontra ab las lletras de manutenèntia que 
tingueran los de Salt y de Santa Eugènia, passarem avant en executar y, si res se innova, ne 
donarem avís encontinent." Tenim constància que aquesta segona campanya de persecució 
als camperols forans defraudadors es produí entre el 17 i el 22 de març de 1628 a través de 
AMGI, MAM 231, fol. 87v-90r, llistat dels embargaments practicats fins al 5.VIII del mateix any. 
20. J. i E. CANAL, J. M. NOLLA i J. SAGRERA, La ciutat de Girona l'any 1535, Girona, 
Ajuntament de Girona, 1995, p. 22 i 31, punt 81. Al segle XVII, la plaça de les Cols podia tenir 
una fesomia molt regularitzada si s’havia materialitzat el projecte impulsat, no sense 
discrepàncies, per una comissió municipal a mitjan regnat de Felip I (II) —AMGI, MAM 172, fol. 
47r-v, Consell General de 16.XII.1572. Permeten pensar que sí havia prosperat notícies com 
Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862) —Arxiu Municipal de 
Girona—, Barcelona, Fundació Noguera, 2005, vol. II, p. 1208-1209 (doc. 1577, 12.XI.1574). 
Qui necessiti veure-ho sobre plànols, es pot remetre a R. ALBERCH i N. CASTELLS, La 
població de Girona (segles XIV-XX), Girona, IEG, 1985, p. 40. 
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li, es deia a l’època— la mercaderia que oferia. Ella, irritada, vexada, “pagà 

duas bufetadas y tirà padradas a dit paborde”21. Els jurats ordenaren 

immediatament que fos tancada a la presó reial de la ciutat. El seu marit, Baldiri 

Prats, suplicà que fos alliberada; se la pogué endur a casa després de pagar 

l'oportuna manlleuta22. 

 

L’acció violenta d’aquesta venedora no s’hauria produït sense un clima 

d’alteració generalitzat entre els seus companys. Fos com fos, l’opinió que 

meresqué tant a l’advocat Fontanella com al síndic de la ciutat a Barcelona fou 

molt negativa. L’un i l’altre foren del parer que el seu atreviment mereixia un 

càstig exemplar. Ambdós consideraven que la municipalitat no havia d’afluixar 

la corda en l’aplicació de les controvertides ordenances, àdhuc per via 

executiva: 

 
“A la dona que se és atrevida a fer lo que se’m scriu, l’[h]an de fer castigar exemplarment, 

que és estat un gran atraviment.”23 

 

“Vostres magnificèncias manen continuar com fins assí y castigar molt bé la dona.”24 

 

Vegem el que feien els contraris mentrestant. D'una banda, practicaven el 

tradicional art de la picaresca. Entraven dins la ciutat de Girona amb totes les 

verdures que volien vendre, però només en posaven unes quantes a la seva 

parada o racó de venda. La resta les dipositaven en cases properes. Quan 

havien venut les que tenien exposades al públic, anaven amb un cistell a 

buscar-ne més, i així una i una altra vegada. Els jurats gironins s'enfilaven per 

les parets davant d'aquesta pràctica, destinada a evitar una confiscació de tota 

la mercaderia:  

 

                                                 
21. AMGI, MAM 231, fol. 19r (20.III.1628). 
22. Ibidem. La suplicació del marit que donà lloc a l'alliberament de Joana Prats es troba cosida 
després del fol. 17. 
23 AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 28.III.1628 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona. Transcrita íntegrament al capítol I.3. 
24 AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta del mateix 28.III de Bartomeu Ripoll. 
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"[Els hortolans forans] ara venen a plasa en esta forma que aporten dins ciutat en 

algunas casas les [h]ortalissas y van a la plassa ab uns cistells sense sòls, ahont posen 

ansiam y altres [h]ortalisas, y, havent acabat lo sistell, tornen altre volta encontinent a 

cercar-ne més ab dit sistell, y açò fan cada dia perquè, encara que·ls penyorem, los 

tropiam poca [h]ortalissa en llur poder, que és de poca vàlua, y los gastos que·s fan per 

lo penyorar y la pena de deu sous que incidexen no abasta de molt en paguar-ho, y asò 

fan adredas per donar molts gastos a dita confraria per no poder-se reintegrà d'ells".25 

 

D'altra part, els homes de la vegueria estreta i la batllia forana de Girona 

seguien impugnant les noves aportacions gremials —o drets paramunicipals— 

mitjançant successius requeriments adreçats als jurats. Hi adjuntaven sempre 

les cartes que el Reial Consell havia dictat a favor seu i en contra de la ciutat el 

17 de març de 1589. Esperaven que els dirigents gironins hi donessin una 

resposta fora de to. Així podrien acusar-los de menystenir una resolució dictada 

per magistrats regis i demanarien al Consell Criminal que els regaliés —i. e. els 

punís per via penal privilegiada, en virtut de l'usatge Iuditium in curia datum26: 

 
"Los de la veguaria assayen en veure si·ns porian ab les respostas capere in sermone per 

procurar aquí (i. e. a Barcelona) del Consell Criminal algun sinistre."27  

 

Ja hem anticipat que aquesta pretensió era fràgil, perquè els fets controvertits 

del 1628 i els de quaranta anys enrera eren ben diversos. L’advocat Fontanella 

ho recordava als jurats gironins a finals del mes de març perquè no temessin 

res del Reial Consell Criminal ni del Iuditium in curia datum:  

  
“En lo particular dels hortolans, no sabria may dir altre cosa sinó que continuen de 

executar, que no·ls impedexen les lletres de la Real Audiència antigues, que aquelles no 

tracten que no hajen de pagar lo dret o impositió, y la executió no·s fa perquè no vullen 

que aporten hortalissa a vèndrer sinó perquè no volen pagar lo dret, que són coses molt 

differents.”28 

                                                 
25. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 22.III.1628 dels jurats de Girona al síndic 
Bartomeu Ripoll. 
26. Sobre aquest mecanisme específic per fer respectar les sentències reials, V. FERRO, El 
Dret Públic Català, Vic, Eumo Ed., 1987, p. 340-341. 
27. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 22.III.1628 a Ripoll cit. 
28. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 28.III.1628 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona, transcrita íntegrament al capítol I.3. 
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Com és natural, els síndics de la vegueria estreta i la batllia forana de Girona 

veien la realitat amb uns altres ulls. El representant que havien enviat a 

Barcelona mantenia intenses negociacions amb advocats, entre els quals hi 

havia el gran Jaume Càncer29. Malgrat el secretisme d'aitals converses, el món 

forense de Barcelona era prou reduït perquè Joan Pere Fontanella i Pere Boix 

s’assabentessin de què s’estava coent quelcom. De ben segur els irritava no 

saber el què! 

 
“Assí [h]avem sabut [que] per part de la vegueria se han tingut consultes de advocats, no 

pensam los haja resaxit. Penso donar una vista a estos senyors del Concell Criminal per 

enténdrer si se intenta ninguna cosa, si bé no veig com porien.”30 

 

Per sort comptaven amb l'inestimable ajut de l'espavilat síndic Bartomeu 

Ripoll, un individu acostumat a tractar amb el personal que poblava els 

passadissos de tribunals, altres edificis públics i residències privades 

assenyalades:  
 

"Lo sýndich de la vegueria ha ja alguns dies que és assí, y aïr entenguí féu una junta de 

advocats en casa de misser Càncer y, a bé he fetes diligènties, no he pogut saber lo que 

resolgueren, ja·n doní avís al senyor Fontanella, y tots estos dies he fet mon personatje 

per a saber si havian intentat cosa per llur part, y fins vuy no he sabut cosa, demà pendré 

llengua en lo Consell Criminal per si acàs innoven res, si bé lo senyor Fontanella no [h]u 

pot crèurer (...) tot lo que assí podré descubrir ne donaré avís a vostres magnificèncias”.31 
 

Les indagacions acabaren donant el seu fruit i Bartomeu Ripoll aviat pogué 

proporcionar un parell de pistes als jurats: a) a la reunió a casa de misser 

Càncer s’havia posat de manifest que els homes de la vegueria estreta estaven 

                                                 
29. A la llum dels successius requeriments presentats a les autoritats gironines i d’aquesta 
mobilització de mitjans humans al cap i casal, s’evidencia el que J. OLIVARES, Viles, pagesos i 
senyors a la Catalunya dels Àustria, Lleida, Pagès Editors, 2000, esp. p. 82 i s., i L. R. 
CORTEGUERA, Per al bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640, Vic, Eumo Ed., 
2005, p. 197 i s., han apuntat en relació a les comunitats rurals en terres de barons i als 
artesans de la Barcelona moderna respectivament: que àmplies molt capes de la població 
catalana, tot i pertànyer a segments socials relativament poc privilegiats, regularment 
reclamaven i esperaven una justícia administrada amb els paràmetres tècnics de les elits —
àdhuc si aquesta tenia un cost molt elevat i obligava els col·lectius a endeutar-se.  
30. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta fontanellana de 28.III.1628 cit. 
31. Ibidem, carta de 28.III.1628 de Bartomeu Ripoll als jurats de Girona. 
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convençuts de tenir la justícia de la seva part per la via del Iuditium in curia 

datum basat en la provisió de 1589 y la “procuraven ab gran fervor” —això no 

constituïa una gran novetat—; b) havien lliurat al responsable de l’afer, el jutge 

de cort Antoni Vinyola, “una infinitat de papers per llur pretentió”32 —aquesta 

dada resultava més inquietant.  

 

Assabentats d'això, Ripoll i Fontanella s’adreçaren igualment a Vinyola per 

informar-lo de la legitimitat de les mesures empreses per la ciutat33. La 

impressió era que les coses s'estaven posant difícils per a l’equip jurídic de 

Girona. Entre d’altres raons perquè els jurats, amb un excés de cautela —

vegeu llur carta de 22 de març—, havien respost de forma lacònica als diversos 

requeriments que els havia anat presentant la part contrària. És a dir, no havien 

deixat pel camí suficients pistes que justifiquessin llur forma de procedir: 

 
“Molts dares y tomares tenim, senyors, asserca lo negoci dels hortolans, perquè lo sýndich 

de la bayia y vegueria fa lo diable, però entench que poch li aprofitarà, ab tot havem 

informat la justítia té la ciutat, y demà matí havem de tornar a infformar”.34 

 

“Aquest matí havem acabat de infformar, y lo anar las respostas de las requestas que·s 

presentaren a vostras magnificèncias tan curtas y no declarar-se ab ellas nos ha donat 

prou fer, perquè alguns del Consell estaven posats que los penyoraments [que] s’eren fets 

eren contra la provisió real, que bé és estat menester descavalcar-los d’esta opinió”.35 
 

A mitjan maig de 1628 Girona obtingué la primera victòria —minsa— en relació 

a l'afer que ens ocupa. El jutge de cort Antoni Vinyola desestimà la pretensió 

del síndic de la vegueria estreta i batllia forana de què s'activés un procés 

criminal de regalia contra els edils de la ciutat dels quatre rius per vulneració 

del Iuditium in curia datum36. Això implicava un primer reconeixement per part 

judicial de què la disputa en curs s'havia de desvincular de les controvèrsies 
                                                 
32. Ibidem, carta de 30.III.1628 en la mateixa direcció. 
33. Ibidem. 
34. Ibidem, carta de 10.IV.1628 de Bartomeu Ripoll als jurats de Girona. 
35. Ibidem, carta de 13.IV.1628 en el mateix sentit.  
36. Ibidem, carta de 12.V.1628 del síndic Ripoll als edils gironins: "No tinch cosa nova que 
avisar a vostras magnificèncias per ara, puys lo Consell Criminal ha despedit lo sýndich de la 
vegueria de la pretentió tenia contra de vostras magnificèncias per lo negoti dels hortolans, molt 
contra sa voluntat, puys havem fet constar la justícia de la ciutat."  
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que havien tingut lloc entre els mateixos actors en el passat. Fontanella potser 

no escrigué sobre la bona notícia perquè la salut li fallava per aquelles dates37. 

 

 

IV.9.2. El recurs subsidiari a la via civil per part dels homes de la vegueria 
estreta i la batllia forana de Girona 
 

Quan la primavera arribava al seu terme, els jurats gironins ordenaren que es 

fes una nova ofensiva de persecució als fraus de les quotes professionals que 

molts hortolans forans seguien cometent38. No eren pas els únics en seguir 

mobilitzats. Els homes de la vegueria estreta, pocs dies abans, havien tornat a 

enviar llur síndic al cap i casal39. Potser amb la idea de fer evocar i conduir 

davant la Reial Audiència l’apel·lació40, instada davant del propi consell 

municipal, de les controvertides ordinacions del 8 de febrer41? El procurador de 

la ciutat de l’Onyar, Bartomeu Ripoll, rebria l’encàrrec de confirmar-ho o 

desmentir-ho42. Tal propòsit dels rivals es materialitzaria el 27 de juny. Ja que 

llur actuació per la via criminal no havia reportat els resultats esperats, optaven 

per traslladar la batalla a la jurisdicció civil —sempre al més alt nivell dins del 

Principat. Els motius al·legats per fonamentar l'evocació foren admesos i l'afer 

es cometé al magistrat de la tercera sala Montserrat Ramon43. En rebre la 

                                                 
37. Ibidem: "Lo doctor misser Fontanella està desganat, si bé ja va de millora, en tenir-la del tot 
se asentarà lo negoti de la lleuda del oli y de tot donaré avís a vostras magnificèncias".  
38. AMGI, MAM 231, fol. 87v-90r (recompte de 5.VIII.1628 dels embargaments realitzats a 
camperols forans), vegeu sobretot unes anotacions referides al període del 8 al 12 de juny 
aproximadament.   
39. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 5.VI.1628 a Bartomeu Ripoll; dos o tres 
dies enrera ja li havien parlat de la missió represa pel síndic en qüestió. 
40. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 401 i nota 491, ens il·lumina sobre aquesta via 
d’apel·lació que podríem qualificar d’atípica —ell la posa entre cometes— per impugnar un acte 
potestatiu —formalment extrajudicial, en dret català— sense clàusula justificativa —i. e. una 
clàusula de tancament de l’ordinació que permetés als seus destinataris raonar llurs motius per 
incomplir-la i que podria donar lloc a un procés jurisdiccional. 
41. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 11.VI.1628 al síndic Ripoll: "Ab la de vostra 
mercè tenim vist com lo síndich de la vegaria fa gran negociatió aserca del negoci dels 
ortelans, y axí estam molt serts que vostra mercè hi tindrà lo cuydado que·s deu y que·ns 
aviserà de prompta si ha cosa nova. Tenim entès que haurien aconsellat als de la vagaria que 
se apel·lassen aquí (i. e. a Barcelona) dels procehiments que nosaltres havem fets". 
42. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 16.VI.1628 de Ripoll: “Lo negoti 
del sýndich de la vegueria ab lo dels hortolans, fins ara no s'[h]i ha innovat cosa". 
43. ACA, Cancelleria, registres, 5333, fol. 128r-129r, citació adreçada el 27.VI.1628 als dirigents 
municipals gironins per a la causa civil que tot just començava davant la Reial Audiència. Els 
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citació inicial d’aquest, els edils gironins es preguntaren, sobretot, si els 

confrares de Sant Cristòfol i els oficials de l’esfera local podien continuar 

prenent-los mercaderies als indòcils hortolans forans44.  

 

El 12 de juliol una primera resolució interlocutòria de Montserrat Ramon establí 

taxativament, amb uns mandats ad hoc, que la ciutat de Girona havia de 

restituir als venedors de verdura periurbans, previ pagament de les oportunes 

caucions, els béns que els havia estat embargant; endemés, la dinàmica de 

confiscacions s’hauria d’aturar en sec45. Amb aquesta provisió, el relator es 

mostrà receptiu als principals arguments adduïts pel síndic de la vegueria 

estreta i la batllia forana gironines: que la deliberació del 8 de febrer apel·lada 

no s'havia adoptat sinó per perjudicar un grup determinat de persones, els 

camperols de Salt i els de Santa Eugènia, i per privar-los de certs drets que 

tenien adquirits; també que s'havia posat en execució sense que els seus 

destinataris en rebessin la informació preceptiva46. La interlocutòria suposava 

un petit revés per a Joan Pere Fontanella47. El nostre jurista, però, reaccionà 

sense vacil·lar. Féu que es presentés ràpidament una suplicació contrario 

imperio a la provisió de Montserrat Ramon. Aquesta tindria la virtut de 
                                                                                                                                               
dos motius utilitzats pels contraris per sol·licitar l'evocació foren que en l'afer hi havia més de 
tres-centes lliures en joc i que entre els habitants de la vegueria estreta i la batllia forana 
afectats hi havia vídues, pobres, pubills i altres persones freturosos d'una especial protecció. J. 
OLIVARES, Viles, pagesos i senyors cit., p. 93 i s., ha treballat la teoria i la praxis de l’evocació 
o avocació de causes a la Catalunya moderna, i ha apuntat encertadament que “els pretextos 
d’avocació, hàbilment interpretats, feien d’embolcall d’una gran diversitat de causes i van 
esdevenir l’instrument legal que obrí les portes de l’Audiència a les comuntitats d’habitants per 
tal de dirimir amb els senyors, poblacions veïnes o sectors de la població”.  
44. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 4.VII.1628 a Bartomeu Ripoll: “[A 
Fontanella, entre altres coses,] "consulterà si nosaltres passarem avant en continuar los 
panyoraments sempre que [els rivals] aporten a vendre en la plassa [h]ortalissa, no obstant 
ditas lletras".  
45. ACA, Cancelleria, registres, 5336, fol. 9r-11r. Vegeu la comunicació de l’acte jurisdiccional 
als jurats gironins a AMGI, Associacions, Gremis, R. 11554, Hortolans. 
46. ACA, Cancelleria, registres, 5336, fol. 9r-11r cit., amb la seva resolució Montserrat Ramon 
es feia seus els motius al·legats per l'advocat dels homes de la vegueria estreta i batllia forana 
de Girona: que, entre molts vicis, la deliberació de 8 de febrer de 1628 tenia el de ser feta "in 
odium certarum personarum et juris eis quesiti per dictam regiam provisionem (i. e. de 1589) 
confirmati et quod peius est in praeiuditium utilitatis publicae dictae civitatis tum quia fuit 
deducta ad executionem contra dictos singulares dictae vicariae et baiuliae dictam 
deliberationem ignorantes ob quod apparet manifeste potius dictam civitatem per dicta facta in 
criminalitatem incidisse quam quod ea executioni demandari valeant". 
47. Tenim indicis de què durant aquests mesos centrals del 1628 era ell i no Pere Boix, l'altre 
advocat de Girona a Barcelona, qui conduïa l'afer dels hortolans. Així s'aprecia, per exemple, a 
AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 4.VII.1628 al síndic Bartomeu Ripoll.  
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suspendre’n l’executorietat48 —una executorietat que, en cas de no ser 

blocada, hauria donat uns resultats molt pobres: les hortalisses embargades als 

pagesos mesos abans no devien servir ni per a fer conserves! 

 
"En lo dels hortolans, los contraris han obtingut provisió que restituissen les penyores 

prestada cautió, y com la provisió ha dit que·s despedissen lletres encontinent no és estat 

possible [h]aver-ho pogut impedir, però [h]avem encontinent fet providenda de una 

suplicació de contrari imperi, que impedex la execució, y axí, quant presentaran les lletres, 

poran respondre lo sobredit y no restituir y, entretant, continuar de penyorar, que qui 

continua no atenta."49 

 

Ràpidament des de Girona es reproduiria l’habitual pregunta: era segur, que es 

podien seguir practicant embargaments als camperols forans? Puix d’una 

banda la provisió que ho impedia apareixia impugnada, però per l’altra portava 

annexats dos manaments expressos —més incisius que no pas les habituals 

lletres inhibitòries: 

 
"Vostra mercè consulte ab lo senyor Fontanella si continuarem de fer penyoramens o si 

pararem de fer-los, pus hi és la suplicació de contrari imperi, advertint que las lletras no 

són lletras de nihil innovando sinó manament exprés."50 

 

L'advocat olotí es mantingué ferm en el seu consell als jurats gironins. No 

havien de restituir ben res; al contrari, podien seguir executant els béns dels 

venedors de la vegueria estreta que refusessin de contribuir a la confraria de 

Sant Cristòfol:  

 
“Ab altre tinch scrit a vostres magnificències en lo dels hortolans no dexen de passar 

avant, per les lletres que tenen [rebudes de Montserrat Ramon], en penyorar, ni tornen les 

penyores, perquè estan suspeses les lletres per lo contrari imperi, y en assò no [h]y ha 

                                                 
48. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 4, gl. 18, p. 4, cap. 90-93 i Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones, vol. II (1645), 
cap. 420 i 459-460, s’esplaia sobre la significació i els efectes d’una suplicació contrario imperio 
o in forma.    
49. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 13.VII.1628 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona. 
50. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 15.VII.1628 a Bartomeu Ripoll.  
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difficultat, y poran tenir a punt uns articles del possessori, fomentant-lo ab actes de la 

facultat y poder de ordenar (i. e. de dictar ordinacions) per poder fer revocar la provisió."51 
 

Les instruccions del jurista foren obeïdes a Girona52, on des del 20 de juliol 

fins al 3 d’agost s'embargaren les mercaderies de diversos homes. En 

Vilella, en Cortada, en Blat i altres que també es negaven a pagar els drets 

instituïts pels jurats el dia 8 de febrer es veieren privats de cebes, una capa 

de pastor roja, una daga dolenta, dos gots, una olla de coure, dues bassines 

de llautó, una greixonera d'aram, un llençol de cànem, caixes de fusta, 

tovalloles, etc.53. Cal dir que la ciutat féu un pas endavant respecte el que 

havia practicat fins aleshores, ja que envià els seus agents a fer registres 

domiciliaris per ampliar l'abast de les confiscacions54. Un dels homes 

susceptibles de patir-les, el saltenc Gaspar Llorenç, era familiar del Sant 

Ofici. Es vanava de què ningú no li embargaria els béns —"dit hereu Llorens 

va dient que no·s dexarà penyorar"55—, segurament perquè es sentia 

protegit per la seva condició privilegiada. Als jurats gironins semblava 

importar-los poc el fur especial de l'individu en qüestió. Molt recentment 

havien topat amb els inquisidors de Barcelona entorn del cas del fuster 

Josep Pigem i les negociacions s'havien tancat favorablement a la ciutat56. 

Podien sentir-se confiats pel que feia a aquest àmbit d'actuació material.  

 

També es podien considerar ben coberts d'espatlles respecte la direcció de 

la causa civil que es portava davant la Reial Audiència i estava a punt de 

bifurcar-se. Els advocats que tenien a Girona —un Llàtzer Saconomina en 

hores baixes i Francesc Codina— pràcticament renunciaren a intervenir-hi; 

                                                 
51. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta fontanellana de 17.VII.1628. 
52. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 19.VII.1628 dels jurats a Joan Pere 
Fontanella.  
53. AMGI, MAM 231, fol. 79v (29.VII.1628) i 83r (2.VIII.1628). Ibidem, fol. 88r-89v (5.VIII.1628), 
hi ha un memorial d’execucions contra els pagesos esmentats i d’altres. 
54. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 4.VIII.1628 dels jurats a Joan Pere 
Fontanella: "Nosaltres anam penyorant cada dia los hortelans de Santa Eugènia, de Salt y del 
Pla, y perquè lo que·ls havem penyorat era de poch momento en respecte de las penas que 
eran cayguts, los havem fets anar a penyorar en llus casas".  
55. Ibidem.  
56. Vegeu el subcapítol IV.10.4 i, per a una contextualització general dels familiars de la 
Inquisició, vegeu la subsecció IV.8.3.3.B.3). 
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es limitarien a fornir proves. Fontanella no ho havia pas previst així —

s'imaginava fent una mera tasca de supervisió i correcció57—, però s'hagué 

d'adaptar a les circumstàncies. Foren ell i Pere Boix, per tant, els que 

s'encarregaren des de Barcelona mateix de l'ordenació dels documents per a 

la instrucció del procés. Com que simultàniament s'estaven ocupant de l'afer 

dels fusters, picapedrers i mestres de cases, que versava sobre l'amplitud de 

les potestats del govern municipal en matèria de confraries, ja tenien un bon 

lot de papers apropiats per al cas dels hortolans:  

 
"Acerca de articular assí (i. e. a Girona) en dita causa, los advocats de assí los ho [h]avem 

consultat y nos [h]an dit que los advocats de aquí (i. e. de Barcelona) saben millor lo estat 

de dita causa, y axí sebran ells millor lo que·s deu articular, y si és en matèria de pocessió 

de penyorar ja poden fer aquí los articles, que assí farem les diligèntias convenients en 

provar, y en rahó de la jurisdictió y poder que tenim nosaltres en matèria de ordenar sobra 

confrarias, ja té vostra mercè dos privilegis que li [h]avem enviats per defensa de la 

contentió de la confraria dels sants quatra màrtirs, y de aquells y dels articles que 

enviàram a vostra mercè fets assí per dita contenció poden pèndrer lo que·ls aparega 

convenir per esta causa (…) Nosaltres enviarem per lo primer portador algunas 

ordinations fetas a favor de algunas confrarias d'esta ciutat, fetas per nostres 

predecessors, ordenant que ningú puga vèndrar en dita ciutat y llímits lo que toca als 

officis de ditas confrarias que no paguen certa cosa a la tal confraria a qui toca sot serta 

pena, y axí, sempre que ningun furaster aporte a vèndrer ninguna cosa, demana primer 

llicèntia als pobordras de la confraria a qui toca [h]aver de demenar licèntia per vèndrer, y 

los pobordras, donant alguna cosa a la tal confraria, donan llicèntia de vèndrar, y altrament 

los penyoran per la pena, y açò s'és servat y·s serve, y axí vostra mercè se servirà 

comunicar est capítol al senyor misser Fontanella per vèurer lo que li apar, y que entretant 

fos servit de fer los articles perquè estiguen a punt…"58. 

 

Suara hem dit que la causa civil de què era relator Montserrat Ramon estava 

a punt de bifurcar-se —sempre sota la seva mà. Ens referíem a què en el 
                                                 
57. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 4.VIII.1628 de Bartomeu Ripoll als 
jurats gironins. Explica com Fontanella li havia demanat que s'encarregués als advocats que 
treballaven a Girona mateix que "fassen uns articles per a justifficar la causa de supplicatió 
contrari imperi, manant embiar los privilegis y actes que convingan per la justítia de la ciutat, 
que aprés dit senyor Fontanella na llevarà <h>o posarà lo que li aparexarà convinga, y asò ha 
de fer antes de 20 de agost". 
58. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 7.VIII.1628 al síndic Bartomeu Ripoll. 
Vegeu ibidem una altra carta de 12.VIII a la qual els jurats adjunten la documentació a què 
s'havien compromès.  
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seu marc s’endegarien dues línies d’actuació: a) la ventilació de la causa 

principal d’apel·lació instada per la vegueria forana contra l’ordinació 

ciutadana de 8 de febrer —on, recordem-ho, una primera resolució havia 

estat suplicada contrario imperio per l’equip jurídic de Girona—; b) una 

subcausa sumaríssima dependent de la precedent, suscitada per l’exercici 

per part del municipi d’un interdicte interim per ser mantingut en la possessió 

d'exigir als camperols forans les contribucions a la confraria de Sant 

Cristòfol, mai suspeses des de la seva instauració —d’aquí la vehemència 

fontanellana en què els jurats no deixessin d’executar els béns dels renitents 

a pagar! 

 

Sabem que Joan Pere Fontanella es consagrà a la causa principal durant la 

primera quinzena d'agost de 1628, i que li calgué fer entendre als jurats 

gironins —a través del síndic Ripoll— que per a aquesta cursa de llarga 

durada no eren vàlids els arguments i materials recollits per a l'interdicte 

possessori interim que es preparava simultàniament59. Aviat l’atenció del 

jurista es concentraria exclusivament sobre la subcausa incidental —donada 

la seva substanciació sumaríssima, avançava amb molta més celeritat.  

 

La part contrària presentaria al magistrat Ramon el seu articulat, signat per 

Jaume Càncer i per misser Muntaner, el primer de setembre. Fontanella i Boix 

farien el mateix onze dies més tard. Tot seguit resumirem els arguments d’uns i 

altres. Abans, per coherència cronològica, ens és forçós referir que a les 

acaballes del mes d’agost les ja prou tenses relacions entre el municipi i les 

àrees circumveïnes de Girona coneixerien un nou sotrac. El dia 25 els jurats 

ciutadans dictarien una ordinació prohibint que es traguessin del seu terme, 

batllia i vegueria qualssevol tipus de grans i farines sense llur permís. Les 

sancions previstes per als contrafactors eren de vint-i-cinc lliures. Aquesta 

dràstica mesura s'adoptaria davant l'alarma que presumptament generaven 

                                                 
59. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 11.VIII.1628 de Bartomeu Ripoll 
als edils de Girona: “Tinch amostrat al dit senyor misser Fontanella lo capítol (...) asserca lo 
negoti dels hortolans, y diu que lo negoti que anam tractant és tan diferent del de la 
manutenènsia com del blanch al negre, y que axí la semmana qui ve ell articularà per la causa 
de supplicatió contrari imperi”.  
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certes persones que procedien a lliurar cereals a compradors de fora de la 

zona60. Donat que les collites havien estat escasses, calia garantir 

l'aprovisionament propi i no el dels forasters —més tenint en compte els rumors 

d’una epidèmia que s’anava propagant per França i que cada dia semblava 

més propera61.  

 

A primera vista aquestes restriccions a l'exportació de forment i mestall ens 

podrien semblar dignes d'elogi en tant que mostraven que els dirigents 

municipals complien estrictament amb els seus deures. Eren decisions 

relativament comunes i perfectament legítimes a l'època que, com hem tingut 

ocasió de veure, sovint originaven controvèrsies, àdhuc desembocaven en 

litigis judicials62. Malauradament, en el cas concret de 1628 que ens ocupa 

tenim un indici molt clar de què els jurats de la ciutat dels quatre rius podien no 

estar pensant només en el bé públic quan prohibiren la sortida de grans i 

farines de Girona i la seva àrea d'influència. Potser perseguien boicotar alguns 

negocis que tenien muntats els camperols més espavilats dels entorns de la 

ciutat. Dos d'aquests camperols eren Gaspar Llorenç i Andreu Vilella, homes 

directament implicats en les alteracions contra les imposicions que s'exigien 

des del 8 de febrer63!  

 

Com el lector es pot imaginar, Llorenç i Vilella no es quedarien pas plegats de 

braços i, el novembre, apel·larien de l’ordinació gironina davant la Reial 

Audiència —Montserrat Ramon assumiria així un nou front de conflicte entre la 

                                                 
60. AMGI, MAM 231, fol. 106v.   
61. En parlem al subcapítol IV.10.5. 
62. Remetem novament el lector al subcapítol II.7.3. 
63. Descobrim aquest entramat mitjançant una carta que els jurats gironins expedirien el 
1.IX.1628 als consellers de Barcelona —es troba a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
Donada la seva transcendència provatòria, en transcrivim un bon fragment: "[H]an-nos refarit 
que Gaspar Lorens, pagès de Salt, Andreu Vilella, pagès del Pla, Francesc Roca, de la Barca, 
y per ventura altres, compren assí (i. e. a Girona) blats dihent los compren per orde de vostras 
magnificèncias o per provisions d'eixa ciutat (i. e. de Barcelona); rezalam que ab aqueix nom 
no·s compren molts blats en esta terra per provisió de altres parts en molt gran dany de tots, 
per no estar aquella tant provahida, per no ésser estada la culleta tant fèrtil com pensàvem y 
haver-hi falta de blats vells, y axí se va[n] de cadaldia augmentant los preus d'ells". La missiva 
es cloïa amb una petició perquè els consellers barcelonins enviessin a Girona una relació de 
les persones que tenien encomanada la compra de gra per aprovisionar el cap i casal.  
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ciutat i els seus districtes circumdants64; un front on el síndic gironí Bartomeu 

Ripoll, tot sol (per no haver de pagar més despeses d’advocats) s’encarregaria 

de buscar la complicitat de l’advocat fiscal Francesc Ferrús65. Prèviament, els 

seus principals li havien cercat i enviat cartes i privilegis —d’Alfons III, Pere III o 

Ferran II66— i precedents que podien legitimar llurs actes protestats67.  

 

Fet aquest excurs de contextualització, redeamus ad rem, com diria el nostre 

jurista i referent olotí. Ja hem apuntat que els dies 1 i 12 de setembre es 

presentarien i s’integrarien al procés els articulats de les parts relatius a la 

causa possessòria sumaríssima de les contribucions a la confraria de Sant 

Cristòfol68. Procedim a resumir-ne els continguts: 

a) La vegueria estreta i la batllia forana de Girona subratllaria (capites 1-4) la 

seva possessió immemorial del dret de portar a vendre hortalisses a la ciutat, 

reconeguda per la provisió règia de 1589, i presentaria l’ordinació municipal de 

8 de febrer del 1628 —tot subratllant els embargaments a què havia donat 

lloc— com un impediment a la dita possessió; provaria de justificar el fracàs de 

la via criminal intentada sense èxit durant la primavera i el successiu recurs a la 

causa civil (cap. 5-7); titllaria d’il·legítim l’ús que Girona feia del seu dret de 

dictar ordinacions (cap. 8) i acusaria el municipi de noure per via indirecta —

puix la directa li havia estat desfavorable— la possessió reivindicada dels 

camperols forans: imposar-los càrregues implicaria llevar-los la llibertat de 

comerciar (cap. 9-10); acte seguit s’enfocarien alguns mèrits de la causa 

principal, en la mesura que podien afectar l’interdicte interim, tot esgrimint que 

la possessió dels homes de la vegueria forana havia quedat preservada per 

l’apel·lació instada contra la controvertida ordinació dels edils gironins (cap. 11-

14); no sols preservada, ans consolidada per la persistència dels camperols 

                                                 
64. ACA, Cancelleria, registres, 5334, fol. 290 (10.XI.1628).  
65. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.XI.1628 de Bartomeu Ripoll: "Y 
no·m valguí de ningun advocat de la ciutat per escusar gastos".  
66. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 363-364 (3.XI.1481). 
67. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes a Bartomeu Ripoll de 29.X i 2.XI.1628. 
68. S’han conservat —cosa malauradament poc freqüent— a AMGI, Associacions, Gremis, R. 
11554, Hortolans. Ja ens n’havien proveït notícies indirectes una carta de Bartomeu Ripoll de 
7.IX.1628 —AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1— i dues dels jurats a ell de 11 i 
18.IX.1628 —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
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forans, malgrat les confiscacions de què eren objecte, en portar hortalisses a 

Girona i en presentar requeriments als executors (cap. 15); denunciaria que 

l’estatut o ordinació, per bé que dictat en termes aparentment generals, 

perseguia en concret els homes de Santa Eugènia, de la batllia forana de 

Girona, contra els quals —particularment l’Andreu Vilella, del Pla— (cap. 12 i 

16-17); per reforçar aquesta idea es subratllaria que a hortolans forans d’altres 

indrets no se’ls havia embargat res (cap. 18). Fem balanç: els juristes que 

havien assessorat la vegueria estreta de Girona havien jugat fort la carta de 

presentar les ordinacions de la ciutat de l’Onyar com a dictades ad personam 

—sabien que, si aconseguien provar aquesta idea, la doctrina els anava a 

favor—; la història colateral sobre les prohibicions de treure gra a què hem 

al·ludit demostra que possiblement no els faltava raó; però això no sortiria a 

col·lació de moment. 

b) Vegem tot seguit els arguments dels jurats de Girona. Per començar, llur 

amplíssima —il·limitada (sic)— possessió multisecular de dictar ordinacions, 

d’àmbit general i particular, en i per a l’àmbit local (caput 1); més concretament, 

llur potestat per imposar drets a ciutadans, i també a forans que voldrien 

comerciar a la ciutat (cap. 2); i per reglamentar les confraries ciudadanes, no 

sols obligant els confrares ans també altres persones que convingués (cap. 3); 

sens dubte entraria en l’exercici de tal possessió de drets l’ordinació de 8 de 

febrer de 1628, executada tan bon punt s’establí, i que constituí un nou dret per 

al govern municipal —el d’embargar els hortolans forans que no contribuissin a 

la confraria de Sant Cristòfol— (cap. 4-6); l’oposició dels homes de la vegueria 

estreta i la batllia forana hauria estat no sols injustificada ans també mal 

vehiculada per la via penal i, per reblar el clau, mal raonada, sobre la base d’un 

precedent —el de 1589— gens adient ratione materiae, puix no contemplava 

cap exacció fiscal o parafiscal (cap. 7-13); el Reial Consell Criminal així ho 

havia estimat, com ho hauria de fer l’Audiència en la causa sumaríssima en 

curs (cap. 14-15); i és que Girona no prohibia l’exercici del dret aliè de portar-hi 

a vendre hortalisses (cap. 16-17); simplement havia imposat un dret de forma 

general, que tothom —tret dels apel·lants, s’entén — havia acceptat pagar (cap. 
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18-20); finalment es negava existir una tírria dels jurats, almenys demostrable, 

contra els habitants de Santa Eugènia i Andreu Vilella (cap. 21-22). 

 

Enmig del creuament dels articulats suara resumits, els jurats interrogaren el 

seu equip jurídic a Barcelona sobre si els era lícit —i oportú alhora— vendre en 

subhasta pública els béns que havien embargat a diversos hortolans forans els 

mesos precedents69. Tot i que Fontanella els respongué favorablement al 

dubte, creiem que a l'hora de la veritat no arribaren a convocar l'encant70. 

Segurament això obeí a una voluntat dels jurats de no ferir més la 

susceptibilitat dels cultivadors de les rodalies de Girona; la majoria d'ells 

s'havien anat acostumant poc a poc a satisfer la imposició que els tocava quan 

muntaven la parada de verdures. Sembla que a mitjan setembre sols quedaven 

dos o tres individus recalcitrants al pagament71. Calia evitar que aquest limitat 

grupuscle tornés a augmentar!   

 

Tornem al procés sumaríssim. Els articulats de cadascuna de les parts servirien 

com a base per a una recollida de declaracions testificals. El tribunal donaria 

llum verda a l'inici de la pràctica d'aquesta prova el 18 de setembre72. Els 

dirigents municipals i llurs advocats a Girona es mostrarien promptes per 

endegar els interrogatoris a principis d'octubre73. Des del primer dia es temeren 

que els quinze dies de termini ordinari per a aquesta prova podrien no ser-los 

suficients: 

 
                                                 
69. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 11.IX.1628 al síndic Bartomeu Ripoll: 
"Desijaríam que vostra mercè consultàs de prompta ab dit senyor Fontanella si vandríam al 
encant públic les penyoras que tenim en depòsit dels qui han venut [h]ortalissa assí en Gerona 
y no han volgut pagar lo diner cada dissapta comforme a la ordinatió que tenim feta, y en cas 
aconcelle que·s venen, quina forma se haurà de tenir, scrivint-nos-ho llargament". Se li 
reiteraria la petició una setmana més tard, el 18.IX, ibidem. 
70. Ibidem, carta de 25.IX.1628 dels jurats al síndic Ripoll: "Nosaltres veurem la resulatió que 
pendrem, puix tenim lo consell del senyor Fontanella." No tenim cap indici documental posterior 
de què la subhasta es dugués a terme.  
71. Ibidem, carta de 18.IX.1628 dels jurats a Bartomeu Ripoll: "Y fem a·ssaber a vostra mercè 
que los de Santa Eugènia y Salt ja pagan lo diner cada dissapta, sinó són dos o tres que són 
partinassos en no voler pagar". 
72. ACA, Cancelleria, registres, 5336, fol. 137v-138v.  
73. De fet ja escalfaven motors des de quinze dies enrera —AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10, carta de 18.IX.1628 a Bartomeu Ripoll—, després d’haver beneït l’articulat dels 
col·legues del cap i casal. 

IV.9. El problema recurrent dels hortolans forans



"Tenim rebudas las lletras compulsas y plica per lo de la causa dels [h]ortelans, y 

procurarem en fer rèbrer los testimonis lo més prest se puga, y volrríam nos avisàs 

quan<t> han comensat de córrer los quinsa dias de la dilació perquè, si era necessari 

demenar-ne altre, ne poguéssem avisar a vostra mercè".74   

 

La seva sospita es demostrà ben aviat encertada75. Els jurats demanaren una 

pròrroga de quinze dies més. La part contrària admeté que el relator del cas la 

concedís, però s'oposà a una ulterior flexibilització temporal. Al síndic de la 

vegueria estreta i la batllia forana no li faltava raó: per a la substanciació d'un 

simple interdicte possessori sumaríssim no calia una pràctica de la prova 

testifical tan primmirada76. Enllestits els plecs dels testimonis77, cadascun dels 

litigants exhibí els documents que considerava oportuns per fonamentar la seva 

justícia78. L'escrivà del cas anà incorporant totes les peces al dossier. A les 

darreries de novembre estava en disposició de lliurar-li el procés ja estructurat 

a Montserrat Ramon79. A Fontanella i Boix se'ls acostava l'hora de presentar-se 

davant d'ell per informar-lo oralment per primer cop dels arguments de la ciutat 

de Girona. La sessió tindria lloc el dia 11 de desembre. Versemblantment, 

abans que aquesta es produís el relator no era en absolut procliu a dictar un 

                                                 
74. Ibidem, carta del 2.X.1628 al síndic Ripoll.  
75. Ibidem, carta de 9.X.1628 al mateix Ripoll. Els jurats li referirien que possiblement li podrien 
enviar el plec de les declaracions testificals en qüestió de dies. De forma cautelar, però, li 
demanarien una ampliació del termini per als interrogatoris: "ab tot nos apar que vostra mercè 
demanàs altra dilació de quinsa dias, perquè si és necessari nos ne valeríem, y de açò no [h]y 
hage discuyt".  
76. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 20.X.1628 de Bartomeu Ripoll als 
edils gironins: "En la causa dels hortolans no se'ns ha concedit tercera dilatió per haver-hi fet 
contrari la part contrària, y estos senyors advocats de la ciutat diuen és justícia no consedir-la 
per ser la causa summaríssima, y axí vostras magnificèncias manen ab tota diligènsia embiar-
me la plica dels testimonis y no [h]y haja falta." Nota: s'empra l'expressió "tercera dilatió" en el 
sentit de tercer termini, no pas en el de tercera pròrroga —que comportaria un quart termini de 
prova. 
77. El 24.X.1628 els dirigents ciutadans ordenaven un pagament —de gairebé dotze lliures i 
mitja— a favor de l'escrivà major de la cort reial gironina, que és qui havia pres nota de les 
declaracions sol·licitades pel síndic municipal, AMGI, MAM 231, fol. 125r. Això significa que el 
plec de testimonis es donava per tancat. De fet, s’havia enviat el dia 23 a Bartomeu Ripoll —
AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. 
78. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 24.XI.1628 del síndic Ripoll als 
jurats: "En la causa dels hortelans ja [h]y tinch exhibits los privilegis de la ciutat y tot lo demés 
és estat menester". 
79. Ibidem, carta de 30.XI.1628 del mateix Ripoll als edils gironins: "En la caussa contra lo 
sýndich de la vegueria asserca dels hortolons (sic) lo jutje ja té lo procés, ya li [h]e dit que 
quan<t> vulla fer la provisió de l’interdicte que pretté la part contrària que·m mane avisar, 
perquè informarem gallardament".  
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veredicte favorable a la ciutat de l’Onyar. Ben al contrari, el síndic i els advocats 

de la vegueria estreta i la batllia forana se'l tenien mig guanyat —potser, en 

part, esgrimint un cas anàleg declarat a favor dels ollers de Quart80. Fontanella i 

Boix, tanmateix, durant una llarga conversa, posaren sobre la taula una sèrie 

de raons que li feren veure al doctor Ramon que la realitat que havia de jutjar 

no era tan senzilla com li havien fet creure els oponents:  

 
"En la causa dels hortelans, anàrem a informar dilluns al senyor misser Ramon, jutje d'ella, 

y los senyors Fontanella y Boix digueren rahons en la informatió de las quals dit jutje no té 

per tan fàcil dita causa com pensava la part contrària, y axí s'és dexat per a passats 

feriats"81. 

 
"Perquè·ns donaven molta pressa en lo negoci dels hortolans, anàrem a informar, y, 

després de molt discorregué lo negoci ab lo magnífic relador, li férem vèurer no tenia la 

facilitat que los contraris informavan, y ell ho conegué ab lo que li diguérem, que fonc 

causa que lo que anava a molta pressas començàs de anar molt a pler (i. e. a poc a poc), 

differint-ho per a passades festes."82 

 

La situació no era ni de bon tros diàfana. El magistrat féu públics els seus 

dubtes, és a dir, precisà quins eren els aspectes —dos— que li semblaven 

més necessitats d'una major discussió jurídica. Per donar-hi resposta, res no 

seria més adient que unes al·legacions en dret —memorials, a l’època83. Per 

                                                 
80. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 29.X.1628 al síndic Bartomeu Ripoll: “En lo 
que diu vingué lo sýndich de la vagaria [y] ha exibida una sentència y la executió d’ella en favor 
de la confraria dels ollés de Quart y contra la confraria dels ollés d’esta ciutat, sebrà vostra 
mercè que en dita causa lo síndich d’esta ciutat no [h]y fou citat y, no obstant dita santència y 
executió, sempre que los de Quart han aportat a vèndrer assí obra de terra, nostres 
predecessors los han fet panyorar per lo dret tenen de pagar a dita confraria dels ollés de assí, 
y encara hi ha en lo depòsit d’esta ciutat algunas ahinas de terra que·s van pardent, 
panyoradas a dits ollés de Quart per no voler pagar dit dret, y ha alguns quatra o sinch anys 
que no n’aportan a vèndrer assí per dit respecte que·ls penyoraven, y axí ne pot vostra mercè 
informar al senyor Fontanella.” Notem que els edils gironins es cuidaven prou de destacar la 
poca incidència que havien tingut a la pràctica les provisions favorables als ollers de Quart. 
Sobre llur activitat des de 1572 i llur conflictivitat amb els terrissers de la ciutat, N. SOLER, El 
cas de l’arrendament de tota la terrissa de Quart, en “RdG”, 104 (1983), p. 177-187. 
81. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 14.XII.1628 de Ripoll als jurats de 
Girona.  
82. Ibidem, carta de 14.XII.1628 de Joan Pere Fontanella als jurats gironins.  
83. N’hem parlat al capítol II.4.  
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part de Girona, Fontanella en redactaria una84, i l’altra aniria a càrrec de 

Pere Boix85. Els advocats de la vegueria estreta i la batllia forana de Girona 

també en confegirien algun86, que de moment no hem localitzat.  

 

Quins eren els dos dubtes proposats per Montserrat Ramon? a) Si la ciutat 

de Girona tenia una intenció fundada de fer estatuts imposant vectigals o 

drets sobre coses venals a la ciutat per destinar-los a alguna confraria 

urbana; b) si els homes de la vegueria estreta i la batllia forana gironina 

estaven en un estat, en el moment d’incoar-se el litigi, que els permetés 

aixecar-se contra la facultat prou versemblant de la ciutat d’exigir 

imposicions87.   

 

L’al·legació jurídica de Pere Boix possiblement seria redactada abans que la 

fontanellana. Heus-ne aquí unes pinzellades. El primer dubte es contestaria 

fent una visió panoràmica sobre la potestat dispositiva en dret comú, 

reservada al príncep, si bé amb uns marges d’actuació cedits a poders 

subsidiaris de forma expressa o per costum; acte seguit, es parlaria de les 

especificitats de l’espai polític paccionat català, on els comtes havien 

compartit històricament llur monopoli legislatiu; més explícitament a través 

dels privilegis concedits, per exemple al municipi gironí, per dictar 

ordinacions; sense que es pogués dubtar de la iniquitat d’aquestes pel fet 

d’anar dirigides contra unes persones concretes —les de fora la ciutat— ja 

que s’havien establert buscant la utilitat pública i a partir d’una causa 

raonable; i era raonable forçar els forans a pagar a aquells, els ciutadans, 

que sostenien les càrregues de la comunitat; com ho hauria estat —una 

opció descartada pels jurats— impedir als externs vendre llurs mercaderies 

fins que els ciutadans haguessin col·locat les seves. Respecte el segon 

                                                 
84. Fontanella assumí motu proprio la responsabilitat de redactar l’al·legació en la carta de 
14.XII.1628 suara citada.  
85. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, dues cartes de 17.I.1630, una del propi 
Pere Boix i l'altra de Bartomeu Ripoll.      
86. Així ho acreditava el síndic Bartomeu Ripoll en una carta de 19.I.1629, AMGI, 
Correspondència amb Barcelona, lligall 1.  
87. Enuncia clarament aquests dos elements controvertits l’al·legació impresa de Pere Boix, 
localitzada a AMGI, Associacions, Gremis, R. 11554, Hortolans. 
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dubte, Boix minaria per diverses bandes la posició dels rivals: a) en l’àmbit 

provatori de la possessió del dret que pretenien —puix havien esgrimit la 

provisió règia de 1589 però sense mostrar (òbviament perquè no els 

convenia) la deliberació de 1588 que hi havia donat peu—; b) i en el de 

l’aquiescència dels jurats gironins a tal possessió o, subsidiàriament, una 

eventual prescripció que hauria fet prescindible tal aquiescència. Aquest 

darrer punt ens obre un interrogant de gran interès: és casual que l’ordinació 

que suscitaria tot l’enrenou que ens ocupa es dictés el febrer de 1628, poc 

menys de quaranta anys després de la controvertida prohibició de desembre 

de 1588?  

 

Acte seguit resumim les elucubracions de Fontanella. Millor dit, les intentem 

resumir, perquè la seva al·legació no ens ha arribat de forma íntegra —uns 

animalons, atrets potser per les frases del text referides a verdures, se n'han 

empassat una part significativa. Fontanella dedicaria les primeres línies del seu 

document —més lliure que l’altre en quant a format— a sintetitzar l'origen i el 

desenvolupament del conflicte dels camperols. Seguidament, proclamaria que 

la ciutat de Girona tenia concedida, per privilegis regis i per possessió des de 

temps immemorial, la facultat de crear imposicions sobre tota mena de 

productes. Dit això, l'advocat es concentraria en atacar les pretensions dels 

contraris: advertiria a Montserrat Ramon que a aquests no se'ls podia mantenir 

en la possessió antiga que reclamaven de no pagar la contribució quan venien 

hortalisses a la ciutat perquè la tal possessió no havia existit mai. Els actes 

facultatius —per exemple la decisió de si hom imposava o no una contribució— 

no generaven cap possessió. Com que els oponents adduïen que fins al febrer 

de 1628 feien quelcom —portar verdures a Girona sense pagar cap tipus de 

vectigal— que el dret comú els permetia, i arran d'això pretenien haver adquirit 

la possessió del dret de no satisfer-ne mai, Fontanella es veuria forçat a 

replicar-los el següent: encara que durant mil anys haguessin exercit una acció 

permesa pel dret comú, d'aquí no n'haurien adquirit cap dret, ni se n'hauria 

derivat prescripció o costum. Il·lustraria la idea amb un cas conclós a la Reial 

Audiència de Catalunya el 17 d'abril de 1613, on el relator Josep Ferrer havia 
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desestimat les pretensions d'uns homes de Vilassar que esgrimien que llur 

municipi, que havia recentment estrenat el privilegi d'exigir imposicions i de 

tenir fleca i taverna, no els podia impedir ni prohibir vendre pa i vi com feien en 

temps anteriors. Fontanella reblava el clau així: si els hortolans forans 

haguessin introduït i venut verdures a Girona sense pagar res després que es 

dictés l’ordinació de 8 de febrer de 1628, podrien aspirar a ser mantinguts 

legítimament en llur possessió. No altrament. Successivament negaria que 

l’apel·lació instada pels homes de la vegueria estreta pogués tenir efectes 

suspensius de l’estatut municipal —esgrimint una doctrina bartolista que Jaume 

Càncer (tindria cura de recordar en dues ocasions sa condició d’advocat dels 

contraris) havia subscrit—; hauria pogut ésser així si s’evidenciava que era una 

norma concebuda per perjudicar uns particulars concrets —no era el cas—; 

ben al contrari, ja existien altres preceptes locals a Girona per gravar els que 

entraven vi o altres coses sense que s’hagués dubtat de llur generalitat ni 

validesa; i encara que unes ordinacions s’haguessin dictat contra certs 

particulars, no es dubtava de llur equitat si venien motivades per una causa 

ranoable i persuasiva i orientades a la utilitat pública. 

 

De l’al·legació que acabem de resumir en coneixem força vicissituds. L’olotí 

havia promès que la prepararia durant el període nadalenc, però segurament 

li sorgiren altres ocupacions. A principis de febrer encara no l'havia 

acabada88. El síndic Bartomeu Ripoll estava prompte per recollir-la i per 

portar-la a la impremta, i molt animat de cara a la recta final de la causa89. 

Malauradament els juristes es quedarien sense els seus serveis abans del 

                                                 
88. Malgrat el dit memorial està signat per Joan Pere Fontanella, Pere Boix i Josep Fontanella, 
tenim la certesa de què la seva redacció corregué únicament a càrrec del primer. Ho certifiquen 
la carta de 14.XII.1628 suara vista i la que es cita en la nota següent, i ho corrobora l’ús de la 
primera persona del singular i la invocació a Jesús, Maria i els sants Joan Baptista i Joan 
Evangelista que consta a l'inici del document. 
89. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 1.II.1629 del síndic Ripoll als edils 
gironins: “Molt gran engany ha pres qui ha blasonat per aquí que la causa dels hortolans estava 
feta, perquè no [h]y ha tal; lo senyor misser Fontanella me ha promès per a despusdemà 
donar-me lo memorial en dret que ha fet per dita causa, lo qual encontinent faré estampar, y en 
ser estampats informarem gallardament per dita causa, ja ne embiaré còpias a vostras 
magnificèncias de dit memorial y avisaré de tot lo que·s farà.”  
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que es pensaven... Ripoll fou empresonat a mitjan febrer90. Mentre ell no hi 

fos, caldria utilitzar els serveis d'un altre procurador. Fontanella i Boix 

contactarien amb Pere Brell, confiant que la ciutat de Girona els donaria la 

llum verda per a aquest substitut91. Fou aquest Brell qui lliurà a misser 

Ramon els memorials impresos relatius a l'interdicte possessori sumaríssim 

sobre la causa dels camperols forans. Als advocats de Girona els faltà temps 

per escriure als seus superiors demanant un reconeixement econòmic per 

als seus serveis92. 

 

La resolució de la causa encara trigaria ben bé un mes a arribar. Pels volts 

de Sant Josep, Boix i Fontanella presentarien llurs conclusions al relator —

“l'apretàrem del tot”!—93, el qual dictà facto verbo una resolució favorable a 

Girona abans de finals de març94. Els advocats foren els primers en 

comunicar la victòria als jurats95. Bartomeu Ripoll, ja alliberat del seu 

                                                 
90. Unes setmanes després, Ramon Ripoll, el fill del síndic, escriuria als jurats les raons —gens 
clares— que havien motivat la detenció del seu eficaç progenitor. Ibidem, carta de 8.III.1629: 
“Com lo negoci era de malícias tot y de envejas, y la veritat s’és vista, havem sabut y conegut 
que lo virrey lo deté per rahó de Estat”.  
91. Ibidem, carta de 15.II.1629 de Pere Boix, amb un post scriptum de Fontanella. Boix escriu: 
"[Em] som [h]agut de servir per a què·ls donàs [els memorials] de mossèn Pere Brell, notari y 
causídich, qu·és de aquex bisbat [de Girona], persona molt intel·ligent y de molta bondat, per lo 
interim qu·estarà pres [Ripoll]. Vostras magnificèncias tindran a bé de què lo síndich li fassa 
substitució, que axí [h]o havem resolt lo senyor Fontanella i jo perquè no podem dar per a la 
ciutat persona més a propòsit." 
Fontanella ratificava les paraules del seu col·lega: “Ripoll ha servit molt bé fins avuy, però temo 
que la sua presó serà llarga, y entretant patiran los negocis de la ciutat. Si entretant aparexia 
valer-se de altri, és molt a propòsit mossèn Brell, y jo suplique a vostres magnificències per ell 
durant lo impediment de Ripoll, que Brell és tant comadit que, fora que l’altre sia de treballs (i. 
e. una vegada Ripoll hagi resolt la seva situació), vol torne a son càrrech”.  
92. Ibidem, fragment redactat per Pere Boix de la carta suara citada de 15.II.1629: "Vostras 
magnificèncias se serviran ab exos memorials, que són en resposta de dos dificultats dadas 
per lo senyor misser Ramon, pendre la bona voluntat, y Nostre Senyor guarde a vostras 
magnificèncias.” 
93. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 23.III.1629 de Pere Boix als jurats.   
94. ACA, RA, Provisions verbals civils. El volum 40, corresponent als anys 1628 i 1629, no es 
conserva. 
95. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 28.III.1629 de Pere Boix, 
sotassignada per Joan Pere Fontanella, als jurats: “La provisió de l’interdicto interim en la 
causa dels hortelans és exida en favor de la ciutat y contra lo síndich de la vegueria y batllia 
forana. És estat causa molt disputada y que·ns costà moltes informacions y dos memorials 
estampats que, per ésser-[h]o tant, y, de la qualitat que és, per ser exemple de altres negocis 
tocants a la jurisdicció de la ciutat, és just dar a vostras magnificèncias lo parabé, y després 
pendre’l per nosaltres, qui [h]u havem ben treballat. Lo síndich Ripoll envia a vostras 
magnificèncias còpia de aquella. (…) La satisfactió de nostres informacions y memorials aniran 
ab lo compte del síndich quant lo envie ab les demés." 
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captiveri, pogué gaudir de la notícia i transmetre-la també amb una eufòria 

potser excessiva: 

 
"No podria significar a vostras magnificèncias ab quant contento escrich esta carta donant 

avís a vostras magnificèncias com tenim guanyat lo interdicte de la caussa dels hortolans 

contra lo sýndich de la vegueria i ballia forana, que és tant com si·s fos guanyada la causa 

principal, com veuran vostras magnificèncias ab la còpia de la provisió que va ab esta. 

Mon fill no ha dexat un punt a misser Ramon, y, en dir-li estava feta la provisió, 

encontinent [h]y féu anar lo notari y la féu intimar al contrari (...) És estat un gran exemplar 

per a la ciutat y de molt gran consideratió. [H]a·y [h]aguts molts gastos..."96 

 

Com es veu en aquesta carta, el síndic de Girona era un pare modèlic. Les 

seves forces s'anaven esgotant o patia algun tipus de malaltia —la mort li 

sobrevindria a principis de la dècada entrant97— i li preparava el terreny al 

seu fill. Unes paraules elogioses distribuïdes ací i allà potser li reportarien al 

jove la continuïtat dels seus nombrosos clients —val a dir que a Ramon 

Ripoll no li calien padrins, ja es sabia vendre tot sol98. De feina tampoc n’hi 

faltaria. Si mai Girona resolia aconductar-lo, recordem que la provisió de 

març de 1629 només era de la causa de l'interdicte sumaríssim interim. Per 

tant, l'única cosa que s'havia conclós era que, mentre la causa principal 

d’apel·lació suplicada contrario imperio seguís el seu curs a la Reial 

Audiència, la ciutat de Girona havia de ser mantinguda en la seva possessió 

d'exigir certs drets als camperols forans que volguessin vendre les seves 

verdures al nucli urbà. Segons el síndic, la causa principal s'havia deixat ben 

encaminada en mans del mateix relator, Montserrat Ramon. Pràcticament no 

en tenim notícies ulteriors.  

 

 

 
 
                                                 
96. Ibidem, carta de 29.III.1629 del síndic Ripoll. Les paraules en cursiva són de la nostra 
responsabilitat.  
97. La primera dada en l’àmbit processal que hem localitzat de moment on es refereix el traspàs 
de Bartomeu Ripoll és ACA, Cancelleria, registres, 5369, fol. 6 (1.IV.1632).  
98. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 29.III.1629 de Ramon Ripoll als 
jurats de Girona, gens modesta en relació als seus mèrits sobre la causa dels hortolans.  
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IV.9.3. La dormició del litigi de les exaccions sobre els hortolans forans 
i son reviscolament en èpoques posteriors 
 

Ens consta que els rivals de la vegueria estreta i la batllia forana 

interposaren immediatament una suplicació contra la resolució de l'interdicte 

interim favorable a Girona, i que se'ls assignà com a relator Josep Roca. El 

síndic Ripoll es mostrava confiat, no semblava preocupar-li massa el que 

pogués passar99. Els advocats Fontanella i Boix s'hagueren de presentar 

davant misser Roca per informar-lo oralment sobre el litigi en algun moment 

de l'any 1629. Cap de les parts, però, no dinamitzà el procés perquè arribés 

al seu terme. L'afer dormí durant ben bé dotze mesos. Al capdavall de l'estiu 

de 1630 el síndic dels districtes periurbans de Girona tornà a mobilitzar-se; el 

magistrat de la Reial Audiència convocà els advocats a una nova sessió 

perquè li exposessin els arguments jurídics de la seva part100. Sabem que 

Fontanella i Boix compliren amb l'expedient. No creiem, però, que ho fessin 

amb massa entusiasme. Als darrers temps la ciutat de Girona requeria 

contínuament els seus serveis i al capdavall de l'any es mostrava molt poc 

pròdiga amb ells! Bartomeu Ripoll ho denunciava amb aquestes paraules: 

 
“Estos senyors advocats sempre me estan dient que, offerint-se tants y tan differents 

negocis entre l’any per la ciutat, que quan<t> ve al cap d’ell apenas [h]y ha infformacions y 

juntas [a la minuta que els preparen] (…) Un any ha que infformàrem al senyor misser 

Roca y a tota la sala per la causa de supplicatió del negoci dels hortolans, y dita causa ha 

dormit fins ara, y com l'[h]an tornada remòurer és estat forsós tornar infformar, que prou 

me desvello yo en què estos senyors no isquen de casa sens que infformen, perquè de 

una manera <h>o d'altre ja la guanyan.101" 

 

Al llarg de la dècada de 1630, les fonts mantenen un silenci pregon sobre les 

controvèrsies que ens han estat ocupant —la qual cosa podria significar una 

                                                 
99. Ibidem, carta de 29.III.1629 de Bartomeu Ripoll als jurats: "[El contrari] ha ja supplicat [de la 
provisió] a relatió de misser Roca, però no·m dóna ningun cuidado puys és facto verbo y feta 
per misser Ramon."   
100. Ibidem, carta de 12.IX.1630 de Bartomeu Ripoll als jurats: "[Misser Roca] me ha fet avisar 
per a què infformàs, perquè diu vol fer la causa perquè·l soliciten molt per part de dita vegueria, 
ya he comensat a informar ab estos senyors”.  
101. Ibidem, carta de 10.X.1630 del síndic Bartomeu Ripoll als edils gironins.  
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pacificació del dossier parafiscal. Pel que sembla, durant el període 1642-52, 

en què una Audiència de filiació francesa administraria l’alta jurisdicció a 

Catalunya, l’afer coneixeria algun reviscolament. Dubtem que fos d’entitat. Què 

succeiria una vegada retornada Girona a l’obediència filipista, amb un esvoranc 

financer enorme? El 1654, el govern local pretendria un projecte molt ambiciós 

—gairebé utòpic— d’agregació a la ciutat del seu districte circumdant, la 

vegueria estreta —i, per tant, també de la batllia forana. Com ja hem tingut 

ocasió d’assenyalar, tal iniciativa, sens dubte pensada perquè moltes més 

butxaques contribuïssin a eixugar el deute municipal disparat per la guerra102, 

comportaria aniquilar l'autonomia política dels termes i parròquies dels dits 

districte i subdistricte103 —preferentment ampliats i depurats de 

subdivisions104—, que s’haurien de conformar amb una participació 

relativament minsa en els òrgans de consell gironins: a) passarien a tenir una 

magistratura anual, un jurat cinquè o forà, que s’instal·laria en una casa 

intramuros durant el seu exercici, després de ser extret d’una bossa forana de 

nova creació, on hi hauria insaculades un màxim de vuitanta persones en 

proporció a la població de cada nucli habitat; b) també tindrien uns 

representants al Consell General —sospitosament en el projecte no es 

                                                 
102. Aquesta de formar un sol comú entre la ciutat de Girona i els seus districtes circumdants 
seria la primera petició de gràcia, la més extensa i pensada al detall, de les vuit vehiculades a 
través d’una ambaixada del ciutadà honrat Francesc Burguès a la cort de Felip III (IV). Hem 
donat les coordenades d’aitals petició i ambaixada al capdavall de la subsecció IV.8.3.3.C.3). 
103. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, quadern de 1654, fol. 14v-15r —instruccions 
lliurades el 13.IV.1654 a Burguès—: “Que·s servescha sa magestad de agregar la vegaria 
estreta de Gerona y batllia forana y demés batllias que estan dintra dita vegaria estreta ab la 
ciutat (...) de manera que tot lo govern públich corregués per dita ciutat, de tal manera que 
pogués usar ab ellas ab la matexa facultat que usa dintra de Gerona”. 
104. Inicialment, el projecte d’agregació, beneït —amb condicions— per almenys un nucli de 
delegats del rerapaís gironí, havia postulat dues qüestions que ens interessa subratllar aquí: a) 
la supressió d’algunes batllies règies autònomes però incorporades dins la vegueria estreta, 
com les de Salt, Viladasens, Fellines i Sant Martí Vell; b) la incorporació al projecte de la gran 
Girona d’algunes batllies fins aleshores externes a la vegueria estreta, però regides en quant al 
mer imperi pels oficials ordinaris amb seu a la ciutat de l’Onyar, per exemple la Pera, Cassà de 
la Selva, Santa Maria i Sant Vicenç de Camós i la vall de Cornellà —AMGI, MAM 257, fol. 84r 
(reunió de 11.IV.1654 dels jurats i una comissió de catorze persones). Dos dies després, a 
l’hora de formalitzar-se la petició que s’adreçaria a Felip III (IV) —AMGI, Ordinacions dels 
jurats, lligall 10, quadern de 1654, fol. 15v (13.IV.1654)—, es desistiria de qualsevulla ampliació 
territorial —apartat b)— i es postularia únicament l’apartat a): “Que las demés batllias que·s 
demanen de nou, com són Sant Martí Vell, Salt, Viladasens i Fallines, sien agregades a 
qualsevol dels dits quatra brasos ja anomenats”. 
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precisava quants105. En definitiva, els quatre jurats i els seixanta consellers 

urbans, a canvi de passar a ser cinc i una setantena llarga respectivament, 

adquiririen el dret de regir la gran Girona, i en cada localitat del rerapaís 

comptarien amb dos mers executors de les seves disposicions106. Podem 

creure que, rera el principi sol·licitat d’homologació del status jurídic dels 

habitants del dit rerapaís al dels ciutadans pròpiament dits, s’aniria produint 

progressivament una equiparació de règims també en temes concrets com les 

corporacions professionals, de solidaritat i de devoció. D’aquesta manera, la 

controvèrsia sobre la contribució dels hortolans forans a la confraria urbana de 

Sant Cristòfol podria perdre a mig termini la seva raó de ser. 

 

Fracassat aquest intent agregatiu —que podem qualificar d’antinatural, en tant 

que la vegueria estreta s’havia estructurat institucionalment per defensar els 

interessos del territori enfront dels de la ciutat107—, les passions que han 

                                                 
105. Ibidem, fol. 15r: “[Que] cada any se treguesen de la matexa boça tantas personas com se 
trauen de quiscuna de las demés boças dels demés estements en virtut de privilegis reals per 
aquè fosen de consell” —al capítol 3.1 hem vist com a principi del segle XVII les mans major i 
mitjana tenien dret a vint-i-cinc llocs de consellers, la menor vint-i-quatre i els nobles sis; a la 
suara referida subsecció IV.8.3.3.C.3), però, hem detectat que mercès a un privilegi impetrat el 
1653 es sacrificarien vint places del Consell General, de manera que les mans major, mitjana i 
menor quedarien amb divuit consellers i els nobles mantindrien els seus sis. 
106. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, quadern de 1654, fol. 15v-16r: “Que dits jurats y 
Consell de dita ciutat sien los qui en lo govern polítich tingan lo ple poder en dita vegaria y 
batllias, de manera que en tots dits llochs no [h]y puga [h]aver jurats ni Consell per a poder 
determinar ninguna cosa, sinó que dita ciutat ho haja tot de disposar y ordenar, de la matexa 
manera que disposa y ordena en dita ciutat (...) [y] se suplica pugan dits jurats y Consell de dita 
ciutat anomenar en cada lloch dos personas que·s digan prehòmens, que sien habitants del dit 
lloch, les quals anomenades (...) no pugan obrar ni executar ninguna cosa si no és ab expressa 
llicèntia de la ciutat”.  
107. Així ho havia reconegut al segle XIX l’arxiver municipal de Girona Julián de Chía, per a qui 
no havia estat cap sorpresa que als grans cartularis de la ciutat no es trobés cap petja d’un 
privilegi concedit a principis del segle XVI per Ferran II als habitants de la vegueria i la batllia de 
Girona —entenem la vegueria estreta i la batllia forana, encara que no s’especifiqués. Llegim-
ho de paraules de J. BOTET (ed.), Privilegio concedido en 26 de noviembre de 1503 por D. 
Fernando el Católico, á los habitantes de la vegueria y bailia de Gerona, en “RdG” V (1881), p. 
62-67, esp. p. 62: “Quien debia tener interés en conservarlo no era el municipio de Gerona, 
cuyos intereses y derechos afectaba, sino los pueblos ó sea el pro comun de los que se 
componian la veguería y bailia de este territorio”. Visiblement tal privilegi era una seqüela dels 
moviments socials de la segona meitat del segle XV, puix entre altres coses s’hi demanava la 
liquidació del sindicat format per la sentència arbitral de Guadalupe, considerat massa onerós 
pels antics pagesos de remença. Altres peticions dels homes de la vegueria i la batllia de 
Girona s’encaminaven a: limitar les despeses que es poguessin derivar d’haver de presentar 
oficialment els privilegis dels tals districtes en causes judicials; proveir-se de dos jutges que 
substanciessin les apel·lacions en relació a plets d’abast veïnal; impedir als agents del lloctinent 
gironí de la Batllia General de Catalunya que emprenguessin mesures de constrenyiment sobre 
els homes del territori sota pretext de no haver adobat camins si les crides que ordenaven la 
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protagonitzat el present capítol es remourien novament el juny del 1658, amb 

motiu d’unes noves ordinacions de la confraria de Sant Cristòfol dels hortolans 

de Girona108. Es dictarien, en un context de penúria de la comunitat, per 

superar la inseguretat jurídica acumulada després de no poques vicissituds: la 

pèrdua o destrucció de les normes corporatives històriques en temps de la 

Guerra Civil del segle XV, la incompletesa de les que el virrei duc de Luna 

havia rubricat la vigília de Sant Joan Baptista de 1513, la falta de decret dels 

jurats municipals en alguns preceptes dictats successivament, l’aleatorietat en 

l’observança dels diferents ingredients d’un bagatge normatiu així de confús —

fos per negligència dels pabordes o per oblit—, etc. D’aquest nou corpus de la 

corporació, n’obviem els capítols inicials de caràcter orgànic (1-6, per exemple) 

o els d’establiment de taxes d’exàmens per ser admès en l’ofici (10-12). Els que 

ens interessen són els quatre següents. El tretzè, que, aquest sí, restringiria la 

facultat de vendre hortalisses a Girona als oficials admesos a la confraria, amb 

una única excepció: els pagesos —sense que se’n precisés l’origen—, a qui la 

corporació no posava impediment a vendre un ampli ventall de verdures109. El 

capítol estava enfocat als hortolans forans, particularment de Santa Eugènia i 

de Salt, que tan problemàtics havien resultat tres dècades enrera? No 

necessàriament. Almenys, no als de les dites parròquies que s’aprofitaven del 

rec Monar, del qual la ciutat tenia el domini útil. Aquests darrers, serien forçats 

—en cas de voler portar llurs hortalisses a vendre a Girona— pel capítol 

catorzè a incorporar-se a la confraria urbana i satisfer-li totes les quantitats 

                                                                                                                                               
reparació no havien estat degudament publicades en les respectives parròquies; impulsar una 
investigació del perquè les exaccions de la lleuda de la llenya variaven en diferents portals de 
Girona; fer reconèixer la manca d’obligatorietat de participar als sometents dels termes 
propveïns, encara que les campanes que els convocaven fossin audibles; centralitzar a Girona 
l’exacció de les exaccions de maridatges per evitar les oneroses rondes de cobrament, i 
restringir les dietes dels porters en cas que calgués fer constrenyiments; reglamentar la 
importació de pastells o colorants naturals, etc.  
108. AMGI, Associacions, Gremis, R. 11554, Hortolans (document de 21.VI.1658). Els jurats 
municipals rubricarien les tals ordinacions un mes més tard, el 23.VII.  
109. Ibidem, caput 13: “Item, que ningú no puga usar de l’ofici de hortelà en dita present ciutat ni 
vèndrer ni fer vèndrer hortalissa en dita ciutat que no sie primer examinat y admès en dita 
confraria, sots pena de tres lliuras per quiscú y quiscuna vegada que serà trobat o probat fer lo 
contrari y la hortalissa perduda, aplicadora dita pena de tres lliuras a dita confraria y dita 
hortalissa a l’Hospital nou de Santa Catharina de la present ciutat, com no sien pagesos, que 
los tals acostuman de vèndrer-ne en la present ciutat (exceptat carts, andívias, col capdellada 
ni alls porrers) sens impediment de dita confraria”. 
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preceptives i acostumades pels seus membres110; entre aquestes, els quatre 

sous i quatre diners de quota anual i un diner setmanal. El capítol quinzè 

manaria pagar les referides quotes anual i hebdomadària també als homes 

d’altres oficis residents en els barris contigus a Girona que cultivessin horts i 

volguessin portar a vendre’n els fruits a la ciutat111. El darrer capítol, el vint-i-

tresè, estipularia hàbilment la interdicció de qualssevol mecanismes de revenda 

que poguessin desvirtuar les ordinacions prèvies. 

 

En definitiva, la contribució regular dels hortolans forans a la confraria gironina 

de sant Cristòfol estava més que consolidada. No pas sense contestació, una 

vegada més, com ho demostrarien diversos embargaments de diversa 

consideració i la reactivació per part del síndic de la vegueria estreta i la batllia 

forana de Girona, l’any 1660, del plet abandonat força anys abans. Compte!, 

amb nous elements que permetrien deduir: a) un més que notori arrelament 

d’alguns dels hortolans forans a la ciutat; b) una ampliació del radi de llur tràfic 

mercantil i del radi sobre el qual el municipi maldava per projectar el seu control 

efectiu. Miquel de Cortiada passaria a ser el nou relator de la causa112, i 

aquesta difícilment portaria enlloc. Es demostraria quaranta anys més tard, 

quan esclatés novament el conflicte ja secular —reconduït a l’àmbit i al comerç 

                                                 
110. Ibidem, caput 14: “Item, que tots los qui usan y usaran del dit ofici de hortelà en las 
parròquias de Santa Eugènia y Salt que pendran aigua del rech Monar de la ciutat per poder fer 
hortalissa y aquella voldran aportar a vèndrer en la dita present ciutat sien obligats en 
examinar-se y agrupar-se a dita confraria y pagar lo examen com desobre està dit y les 
propinas als dits pobordres, clavari y examinadors sota la pena alt especificada, y, ultra de això, 
los quatre sous y quatre per la festa de sant Christòfol y un diner quiscun dissapte a dita capsa 
del mateix sant Christòfol.” 
111. Ibidem, caput 15: “Item, que tots los treballadors y bracers de altres oficis mecànichs que 
faran hortalissa habitants en los veïnats de la Torre Gironella, Sant Daniel, Vilarroja y Pont 
Major y aportaran aquella a vèndrer en la present ciutat sien obligats en pagar a dita confraria 
quiscun any lo dit dia de la festa de sant Christòfol quatre sous y quatre y un diner cada 
dissapte a la capsa, altrament no pugan vèndrer hortalissa a dita present ciutat.”  
112. AMGI, Associacions, Gremis, R. 11554, Hortolans. Provisió de 20.V.1660 signada pel 
regent la Cancelleria. Retenim els següents elements de l’escrit que li havia adreçat el síndic 
dels districtes periurbans de Girona: “Excel·lentíssim senyor. Lo síndich de la vagaria estreta y 
batllia forana de Gerona ha molts anys que té introduïda causa en la Real Audièntia contra los 
jurats, síndich y mostesaf de la ciutat de Gerona pretenint que és lícit als particulars de dita 
vagaria y batllia vèndrer qualsevols fruyts y mercadarias en sas casas y fora d’elles en la ciutat 
de Gerona y, fora d’ella, en qualsevol part, y tràurer y entrar los fruits y qualsevols mercaderias 
de la dita vagaria y batllia y de la dita ciutat sense que per los dits jurats ni mostasaf pugan 
ésser empedits ni molestats ni pugan ésser penyorats...”. Les cursives són de la nostra 
responsabilitat. 
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estrictament local—, i el síndic de les comunitats de Santa Eugènia i de Salt 

seguís reinvindicant els drets dels seus hortolans tot brandant la resolució del 

Reial Consell de l’any 1589. Amb la demanda no sols de què poguessin portar 

verdures venals a Girona lliurement ans també —i sobretot— que no haguessin 

de mantenir cap vincle amb la confraria de sant Cristòfol ni observar-ne les 

ordinacions113.  

 
 

                                                 
113. AMGI, Associacions, Gremis, R. 11554, Hortolans. Provisió de 9.X.1702 a la qual seguirien 
unes cartes citatòries i inhibitòries per als jurats de Girona. El magistrat Joan de Colomer seria 
el nou relator del cas reviscolat. 
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APÈNDIX 
 

A. Dictamen jurídic de Joan Pere Fontanella, subscrit per Pere Boix, de 
finals de febrer o principis de març de 1628. 

AMGI, Associacions, Gremis, R. 11554, Hortolans. 
 
En lo fet consultat per los senyors jurats de la ciutat de Gerona acerca de una 
scriptura o requesta los és estada presentada per part dels síndichs de la 
universitat de la vegueria forana de Gerona a 20 del mes de febrer del corrent 
any 1628, pretenent que la ciutat no [h]avia pogut pèndrer y portar-se’n per 
medi dels officials reals de la ciutat certa [h]ortalissa de alguns particulars de la 
parròchia de Santa Eugínia y altres de dita vegueria y ballia forana, obstant 
unes lletres de la Real Audiència emanades a 17 de març 1589, ab la qual (i. e. 
les quals) ere estat declarat [h]aver d’ésser los de Santa Eugínia y de Salt 
mantenguts en la llibertat y possessió de portar [h]ortalissa y vèndrer aquella en 
la dita ciutat. Vista dita scriptura y la resposta de la ciutat feta molt al propòsit 
del que convenia. Vistes les dites lletres reals del Concell Criminal despedides 
sots la diada dalt dita. Vista una ordinatió feta per la ciutat de Gerona a 8 de 
febrer 1628, ab la qual los senyors jurats [h]an ordenat, a petitió dels proms (i. 
e. prohoms) de la confraria dels [h]ortelans de la dita ciutat, que tots los que 
vendran [h]ortalissa en la ciutat hajen a pagar a la dita confraria dels [h]ortolans 
un diner cada dissapte, y de altre part quatre sous y quatre [diners] quiscun 
any, lo dia o festa de Sant Christòfol, per obs de dita confraria. 
Attès que la ordinatió de la ciutat feta, com està dit, a 20 del mes de febrer 
proppassat no tracta de prohibir als de Santa Eugínia y de Salt ni a altres 
qualsevol que no porten [h]ortalissa per a vèndrer en la ciutat de Gerona, sinó 
solament que tots los que aportaran y vendran semblant [h]ortalissa hajen de 
pagar a la confraria dels hortolans un diner cada dissapte, y quatre sous y 
quatre [diners] [insert. interlin. super. cada any], y la aprentió de la hortalissa de 
què·s quexan los síndichs de la vegueria y ballia forana no se és feta perquè 
entengan que no poden los forans portar [h]ortalissa en Gerona, sinó solament 
per lo dret imposat en dita /v/ ordinatió, de la validitat de la qual no·s pot duptar, 
per ésser cert tenir la ciutat poder de ordenar en exes (i. e. eixes) y altres coses 
semblants, y les lletres de la Real Audiència de l’any 1589, en què los síndichs 
forans fundan sa quexa, no diuen ni declaren altre cosa sinó que los de Santa 
Eugínia y de Salt no puguen ésser impedits poder portar a vèndrer [h]ortalissa 
en Gerona, atès ne estaven en possessió, fins altrament fos declarat, com ho 
[h]avian prohibit leshores los jurats ab una ordinatió, [y axí se veu que la dita 
nova ordinasió no és en frau ni prejudici de ditas lletras reals114].  
Per·ço, los doctors devallscrits són de vot y parer que la dita ordinatió feta a 20 
de feb[rer] del corrent any 1628 no encontra ab les lletres de la Real Audiència 
de 17 de març 1589, ans no obstant aquelles se és poguda fer y executar, 
salvo etc. 
 
Fontanella  
Boix 
                                                 
114. Les paraules entre claudàtors corresponen a una frase manuscrita de Pere Boix insertada 
entre línies. 
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B. Al·legació jurídica de Joan Pere Fontanella de febrer de 1629 per a la 
causa possessòria sumaríssima substanciada davant Montserrat Ramon 

AMGI, I.1.2.19.2 —Administració municipal / Funcionament del Consell 
municipal / Correspondència / Bans, decrets, edictes / lligall 2— 

 
Nota: indiquem amb línies de punts els fragments ratats del document 
 
Jesus Maria, cum utr[oque Ioanne] 
Pro univer[sita]te civitatis [Gerundae] contr[a] syndicum vicariae, et b[aiuliae 
foraneae Gerundae]. 
A la portada hi ha gravat un escut de la ciutat. 
 
Cum civitas Gerundae in vim facultatis, quam habet vigore regiorum 
privilegiorum, et possessionis immemorialis, de qua non dubitatur, imposuisset 
certam impositionem supet (sic) oleribus, sive ortalissas, quae venduntur in 
dicta civitate, syndicus vicariae, et baiuliae foraneae Gerundae accessit ad 
Concilium Criminale praetendendo cum hoc fuisse contrafactum cuidam regiae 
provisioni factae in Concilio Criminali de anno 1596 (sic) ac proinde petendo 
iuratos dictae civitatis puniri pro dicta contrafactione, ac contra eos procedi in 
vim usati. Iudicium in curia datum. Sed repulsam passus fuit, quia nulla erat 
contrafactio. Ob quod dictus syndicus rediens ad civitatem Gerundae interposuit 
appellationem a deliberatione, quam civitas fecerat circa dictam impositionem, 
et illam introduxit in Regia Audientia ad relationem magnifici Monserrati Ramon 
regij consiliarij. Et quia interim civitas exigebat impositionem, et pignorabat 
nolentes eam solvere, sindicus praedictus petijt semel et pluries mandari civitati 
abstineret se a dictis procedimentis, et quod restitueret pignora. Civitas autem 
intentavit interdictum summarissimum interim, petendo interim litte pendente se 
manuteneri in possessione seu quasi in qua erat tempore litis motae imponendi 
impositiones, et exigendi eas ad libitum in dic- /[1]v/ ta 
........................................................................................................ 
et eadem Rota Roma. apud Farina. decis. 147 nu. 5 et 404 n. 3 in recen. par. 2 
et ego decisionem Senatus adduxi de hoc in 2 to. de pac. nup. clau. 7 glos. 3 
par. 10 nu. 64. 
 
Imprimis, quod hominibus vicariae, et baiuliae foraneae Gerundae non sit 
danda manutentio, patet evidentissime, quia manutentio non cadit, nisi in his in 
quibus datur possessio, quia quod non est, manuteneri non potest, quae est 
ratio ob quam in actibus facultativis non datur manutentio, quia non datur 
possessio, quamvis enim ego per mille annos iuverim coquere panem meum in 
furno tuo, vel molere triticum in molendino tuo, tu nunquam acquiris 
possessionem contra me restrictivam libertatis, et ideo si petis manutentionem, 
subcumbes ex defectu possessionis, Rolan. a Val. cons. 53 n. 38 lib. 2 Surd 
cons. 127 num. 81 et 82 et sequent. Thesau. decis 16 et sunt plures de hoc 
decisiones Rotae Roma. relatae per Oliver. Beltramin. in addi. ad decis. 
Ludovis. 162 nu. 16 et Gonzal. ad reg. 8 Cancel. glos. 5 et 6 nu. 37. 
Pars adversa praetendit se a tempore immemoriali detulisse olera in civitatem 
Gerundae, et illa vendidisse absque solutione alicuius vectigalis, et impositionis, 
quid mirum si nunquam fuit aliqua impositio, nisi ab hinc paucis mensibus: 
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antequam imponeretur vectigal faciebat pars adversa quod sibi de iure 
communi licebat, utebaturque facultate iuris communis, et illius permissione, 
constat autem quod licet aliqui fecerint per mille annos aliquem actum qui iure 
communi eis permitebatur, non ex eo eis acquiritur ius aliquod, nec aliqua 
praescriptio inducitur aut consuetudo, quia non intelliguntur usi eo animo, ut ius 
eis quaerererur (sic), sed solum, ut uterentur iure communi, et ex observantia 
iuris communis nulla praescriptio, aut consuetudo inducitur, sic pulchre Ruin. 
cons. 28 vol. 1 ex nu. 10 et signanter nu. 12 ubi ad id allegat Joan. de Ligna. et 
Domini. in cap. 1. de rescrip. in 6. quos ad hoc adducit Canc. partis alterius 
advocatus in 3 par. var. resolu. c. 13 de iur. castror. nu. 213 et eos sequitur 
indubitanter in isto casu, et novissime Iosep. Ramon. cons. 46 nu. 23. /fol. [2]r/ 
Et revera istud nullam habet dubitatem (sic), videmus enim quod quotidie 
dominus Rex concedit privilegia impositionum, per quae homines privantur illa 
libertate, in qua antea erant, et nunquam quis de hoc conquaestus fuit, et si 
aliqui id facere voluerunt, subcubuerunt, prout referente egregio quondam 
Iosepho Ferrer sententia lata die 17 appril. 1613 fuit declaratum contra 
quosdam homines de Vilassar, qui praetendebant non posse prohiberi aut 
impediri per universitatem, quae de novo obtinuerat privilegium impositionum, et 
flecae et tabernae, ne venderent panem et vinum sicuti antea solebant, sub 
praetextu, quod essent de hoc in possessione, non enim talis praetensae 
possessionis fuit habita ratio cum possessio dici non posset, quin potius usus 
iuris communis, et facultatis illius, ex quo usu non inducitur consuetudo, aut 
praescriptio, ut diximus. Scriba erat Ximenis. 
Ex his concluditur hominibus praedictis vicariae, et baiuliae foraneae Gerundae 
non esse concedendam manutentionum (sic) praetensam, cum nullam haberent 
possessionem. Si post impositum vectigal homines isti misissent olera in 
civitatem, et ea vendidissent absque illius solutione, tunc intrasset articulus 
manutentionis, esset concedenda nec ne. Nunc autem ridiculum est 
praetendere possessionem non solvendi vectigal de tempore quo vectigal non 
erat adhuc impositum, privatio enim praesupponit habitum, l. decem de verbo 
obliga. l. nec utilem, ff. ex quibu<s>...................................... 
semper est danda ei qui tempore litis motae, vel paulo ante erat in possessione, 
seu quasi, ad illam possessionem, seu statum conservandum qui erat tempore 
litis motae, vel paulo ante, prout declarat Covar. in prac. quaestio. c. 17 nu. 3 et 
5 Rota Ludovi. decis. 582 n. 1 et alibi passim, ego alios allegavi in 2 tom. de 
pac. nup. claus. 7 glos. 3 part. 10 num. 53 ubi decisionem Senatus adduxi. Et 
esset unum ex maioribus praeiuditijs quod fieri posset civitati si haec 
praerogativa, quam a serenissimis regibus Aragonum obtinuit ob plura servitia 
in eos impensa, nunc privaretur. Ultra quod lite pendente nullus est sua 
possessione privandus, §. commodum, insti. de interdic. l. moveor. 4 C. si 
servus expor. Lancello. de attenta. par. 3 c. 24 /fol. [2]v/ q. 1 
................................................................................................................ 
de hoc plures deciss. Rotae Roma. apud Ludovis. et eius additiona. decis. 251, 
late Lancel. de attenta. 2 p. c. 12 limita. 3 per tot. Ubi signanter dicit quod 
revocatio attentatorum in vim appellatione extraiuditiali pendet a futuro eventu, 
et non revocantur ante diffinitivam. Et in terminis, quod per appellationem non 
impediatur executio statuti per universitatem facti, est doctrina Bart. in l. omnes 
populi, nu. 53 de iusti. et iu. Solis de censib. lib. 1 c. 9 num. 1 versi. 6 quos 
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sequitur Cancer advocatus partis alterius in 3 par. var. resolu. c. 3 de privileg. 
num. 97. id cum dictis doctoribus solum limitans ubi statutum non esset 
generale, sed singulare in odium unius, aut certarum personarum, quale non 
est haec nostra deliberatio, facta enim fuit generaliter, et universaliter respectu 
omnium omnino qui olera, sive ortalissas vendunt in civitate, non secus nec 
diverso modo quod fiunt alia statuta in eadem civitate respectu eorum qui 
immittunt et vendunt vinum aut alias res in ea, quae licet non respiciant nisi 
immittentes tantum, non propterea dicuntur ambitiosa in odium certarum 
personarum facta, imo etiam quando statuta sunt in praeiuditium, et odium 
particularium, et singularium personarum, non dicuntur iniqua quando 
universitas ita statuens movetur ex aliqua rationabili, et persuasiva causa, et ob 
bonum, commodum, et utilitatem publicam, l. toties §. cui, de pollicita. l. si 
privatus ff. qui et a quibus, late Losae. de iu. univer. par. 3 nu. 13. 
Ex quibus in favorem syndici civitatis Gerundae fore esse declarandum censeo. 
Salvo etc. 
 
Fontanella, V.I.D. 
Boix, V.I.D. 
Iosephus Fontanella, V.I.D. 
 
Cum licencia Barcinone: Apud Stephanum Liberos, in vico Sancti Dominici, 
Anno 1629. 
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IV.10. Alteracions greus a la confraria dels quatre sants màrtirs 
 

En el present capítol ens interessem per una antiga confraria de devoció 

religiosa convertida amb el pas dels anys en una corporació professional. A la 

dècada de 1620 a aquesta, que agrupa treballadors d’oficis relacionats amb la 

construcció, se li obren interessants perspectives econòmiques amb el 

redescobriment casual de les relíquies dels seus patrons. Els dirigents de la 

ciutat de Girona volen tutelar el destí dels beneficis derivats de la troballa i 

s'immiscueixen en els procediments d'elecció dels pabordes de la confraria. 

Això succeeix els anys 1627 i 1628. Els picapedrers, els mestres de cases i 

sobretot els fusters s'oposen a l'intervencionisme municipal i provoquen 

fressosos aldarulls. Els edils hi reaccionen violentament ordenant diverses 

detencions. Aquesta conflictivitat, que cronològicament coincideix força amb la 

dels hortolans forans suara estudiada, acaba donant lloc a controvèrsies amb la 

Inquisició i a una disputa de jurisdiccions laica i eclesiàstica. Globalment el que 

es debat és si prevalen els elements de naturalesa devocional o els de 

regulació professional en la confraria dels quatre sants màrtirs —millor dit, a les 

confraries dels quatre sants màrtirs, perquè la suspensió de la subjecta a tutela 

municipal s’acompanyarà de la revifalla d’una altra homònima on remenaran les 

cireres eclesiàstics, notaris i escrivans. La inestabilitat entre les classes 

populars que es viu a Girona l'any 1628 dóna motiu al virrei per prohibir la 

celebració del que haurien pogut ser els primers actes amb un format més 

solemnitzat en honor de sant Narcís. L'episodi que analitzem condueix a la 

implosió, l'any 1629, de les divergències latents entre els fusters, d'una banda, i 

els picapedrers i mestres de cases d'una altra. Després de tretze anys de 

vacil·lacions, els rectors municipals autoritzaran una escissió en el si de la 

confraria: Els treballadors de la fusta s'organitzaran pel seu compte a partir del 

1641.  
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IV.10.1. La confraria dels treballadors d’oficis de la construcció de Girona 
 

A les portes del segle XVII els fusters, picapedrers i mestres de cases de la 

ciutat de Girona —tots ells treballadors relacionats amb el món de la 

construcció1— s'arreceraven en una confraria situada sota el patrocini dels 

quatre sants màrtirs2. Amb aquest nom es coneixien els sants Paulí, Germà, 

Justí —o Justiri— i Sici, uns homes presumptament nascuts a la mateixa 

Girona o a La Pera (El Gironès) —les versions difereixen en moltes coses—, 

que havien exercit com a constructors i escultors entre els segles II i III d. C. i 

que foren martiritzats potser a la vall Tenebrosa —la de Sant Daniel— perquè 

no volgueren executar les figures de déus romans que els encarregà Rufí, un 

governador o tinent del prefecte d'Hispània. Constituïen una variant local dels 

quattro santi coronati venerats en molts altres indrets d'Europa —uns esclaus 

convertits al cristianisme que refusaren esculpir un Escolapi per a Dioclecià; 

com a càstig, foren llançats a l'aigua dins un taüt3. Arnau de Montrodon, 

canonge (des de 1304) i posteriorment bisbe (1335-1348) de Girona fou qui, 

amb més fe que esperit crític —com era corrent a la baixa edat mitjana— 

fomentà el coneixement d'aquests màrtirs i la devoció envers les seves 

                                                 
1. A. SIMON TARRÉS i R. ALBERCH, L'evolució demogràfica de Girona en els segles XVI i 
XVII a través dels registres parroquials, en “Estudi General” 2 (1982), p. 11-31, esp. p. 13; A. 
SIMON TARRÉS, La crisis del Antiguo Régimen en Girona, Bellaterra, Publicacions de la UAB, 
1985, p. 34, o La població catalana a l’època moderna. Síntesi i actualització, en “Manuscrits” 
10 (1992), p. 217-258, esp. p. 222-223: l'any 1598 dos terços d'aquests operaris de la 
construcció eren d'origen occità o francès. No ens consta documentalment que aquesta 
circumstància fos determinant per als fets que exposarem en el present capítol, però fóra 
temerari descartar-ho, donada llur component en part social i classista. V. GUAL, La 
demografia catalana al segle XVI, en “Afers” 60 (2008), p. 275-288, constitueix un valuós repàs 
dels vaivens de les anàlisis demogràfiques de la Catalunya de l’alta edat moderna, que han 
conduït a una posició conciliadora que quantifica la immigració occitana com a “notable”, però 
“no determinant per fer augmentar la població catalana durant la segona meitat del segle XVI i 
el primer terç del segle XVII” (p. 286). Vegeu la mateixa conclusió a id. aut., La immigració 
occitana a la Catalunya moderna, dins de À. CASALS (coord.), “Les fronteres catalanes i el 
Tractat dels Pirineus”, Cabrera de Mar, Galerada, 2009, p. 125-139. 
2. Aquesta corporació ha estat objecte de dos importantíssims estudis monogràfics: G. 
DOMÈNECH li ha dedicat una tesi de doctorat en història de l'art que li ha servit de base per al 
llibre Els oficis de la construcció a Girona (1419-1833). Ofici i confraria. Mestres de cases, 
picapedrers, fusters i escultors a Girona, Girona, Institut d'Estudis Gironins, 2001. S. VICTOR, 
per la seva part, li ha consagrat una tesi en història que s'ha materialitzat en el volum La 
construcció i els seus oficis a la Girona del segle XV, Girona, Ajuntament de Girona, 2004.  
3. G. DOMÈNECH, op. cit., p. 28-32.  
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suposades relíquies4. Al segon terç del segle XIV els féu embellir una capella 

versemblantment ja edificada5 en un lateral del sector septentrional de la 

magnífica Seu gòtica de la ciutat6.  

 

Fou en aquesta capella dels quatre sants màrtirs on s'aixoplugà la confraria 

homònima. La seva consolidació jurídica es produí amb un privilegi d'Alfons el 

Magnànim de 7 de juliol de 1419. Aquest seria ratificat i complementat per un 

altre privilegi de Ferran II donat el 26 de novembre de 14807. Posteriorment 

correspondria als propis membres de la confraria el desenvolupament de la 

seva apreciada normativa orgànica8 —sempre dins del marc de les 

disposicions règies. Als anys 1481 i 1482 o el 1524, per exemple, es féu ús 

                                                 
4. Sobre l’enclavament osonenc de Mont-rodon d’on seria originari el llinatge, A. PLADEVALL, 
Tona, mil cent anys d’història, Vic-Tona, Eumo Ed. i Ajuntament de Tona, 1990, p. 127-134. 
Sobre l’eclesiàstic, id. aut., A. PLADEVALL, Arnau i Bertran de Mont-rodon, dos grans bisbes 
gironins del segle XIV, en "AIEG" XXXIV (1994), Girona, p. 395-425. És molt probable que 
Arnau de Montrodon fos víctima de la picaresca d'un romà espavilat quan es desplaçà a la 
Santa Seu per buscar-hi les actes dels martiris dels sants Paulí, Germà, Justí i Sici: F. DORCA, 
Colección de noticias para la historia de los santos mártires de Gerona…, Barcelona, En la 
Imprenta de Tecla Pla Viuda, [1807], p. 87-94, esp. 90-91. Recentment, J. MOLINA 
FIGUERAS, Arnau de Montrodon y la catedral de San Carlomagno: Sobre la imagen y el culto 
al emperador carolingio en Gerona, dins "AEM" 34/1 (2004), p. 417-454, esp. 430 i ss., ha 
posat de manifest com aquest Montrodon dissenyà un cert programa d'exaltació ideològica i 
simbòlica per a la Seu gironina. En el marc d'aquest, promogué el culte local a l'ínclit 
emperador sant Carlemany, el dotà, l'any 1345, d'un ofici litúrgic propi, etc. En el dit ofici litúrgic 
sant Carlemany hi era presentat com el descobridor de les restes dels quatre sants màrtirs dins 
l'església de Sant Feliu. El foment de la devoció envers uns i altres personatges anà, per tant, 
estretament connectat durant una colla d'anys. Sobre el culte litúrgic als màrtirs que ens 
ocupen, comptem amb el treball de G. ROURA, El culte als quatre sants màrtirs de Girona, en 
“AST” 71 (1998), p. 711-719. 
5. F. ESPAÑOL i BERTRAN, L'escultor Joan de Tournai a Catalunya, dins "AIEG" XXXIII 
(1994), p. 379-432, esp. p. 398, nota 68, aporta nombrosos indicis de què la construcció de la 
capella pogué ser feta amb notable celeritat entre 1312 i 1320. Tradicionalment es presumia 
edificada una vintena d'anys més tard. L'autora, ibidem, p. 398-402, atribueix al vidrier d'origen 
flamenc Joan de Tournai i al seu taller la factura de l'arqueta d'alabastre feta per custodiar les 
relíquies dels quatre sants màrtirs. Aquesta encara es pot admirar avui en dia en la capella 
homònima de la Seu gironina.  
6. Les restes del bisbe Montrodon (†1348) reposen en un mauseoleu en la capella dels sants 
màrtirs en qüestió; J. M. MARQUÈS, Inscripcions i sepultures de la Catedral de Girona, Girona, 
Diputació de Girona, 2009, p. 98.  
7. S. VICTOR, La construcció i els seus oficis cit., p. 209, proposa un quadre sinòptic on es 
comparen aquests dos documents, el de 1419 i el de 1480. Molt temps enrera n’havia ofert una 
transcripció E. C. GIRBAL, Noticias sobre los antiguos gremios y cofradias de Gerona [1er 
lliurament], en “RdG” VI (1882), p. 213-224, esp. p. 215-222. 
8. L. R. CORTEGUERA, Per al bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640, Vic, Eumo 
Ed., 2005, esp. p. 36 i s. o p. 168 i s., reflecteix l’alta estima en què les confraries de la 
Barcelona moderna tenien els seus privilegis, ordinacions i demés escriptures. Els actes 
jurídics esdevenien, així, un factor aglutinador i cohesionador, determinant per forjar la identitat 
corporativa. 
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d'aquesta capacitat d'autoreglamentació. En les dues primeres dates es 

precisaren qüestions estrictament relatives a l'àmbit professional dels confrares, 

mentre que l'any 1524 es revisaren matèries referides a l'assistència mútua 

entre ells, obligacions pietoses, etc.9 Hem localitzat altres exemples 

d'autoreglamentació de la confraria, avalats pels jurats municipals10, més 

propers a l'època que estudiem, concretament dels anys 1597, 1603, 1604 o 

161611. Exemples que, llegits en diagonal, apunten a un increment sostingut del 

contingent de persones ocupades en l’àmbit de la construcció a la Girona 

moderna12.  

 

Cal dir que en la confraria es confonien uns i altres aspectes, de règim 

professional, d'una banda, i de suport mutu i pietat, per altra part13. Si bé les 

                                                 
9. P. FREIXAS, La Girona menestral del segle XV, dins R. ALBERCH i altres, "Gremis i oficis a 
Girona", Ajuntament de Girona, 1984, p. 63-67. N. CASTELLS, Oficis i gremis a la Girona 
moderna, dins l'obra suara citada, p. 86-89. Nota: la naturalesa i el contingut eminentment 
devocionals de les ordinacions de 10.VII.1524 seria molt remarcada en la contenció de 
jurisdiccions que narrarem als subcapítols V.10.5-6. 
10. El 31.VIII.1510 Ferran II havia atorgat als jurats gironins potestat per esmenar, retocar i 
habilitar les ordinacions de les confraries urbanes G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de 
Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 405. 
11. a) El 29.XI.1597 s’actualitzaven els imports de l’entrada i de les aportacions anual i setmanal 
dels confrares a la corporació —AMGI, MAM 199, fol. 102v-104r, també AMGI, Associacions, 
Gremis, R. 11561, Llibre de la confraria dels quatre sants màrtirs. b) El 4.VII.1603 els jurats de 
Girona lloaven, aprovaven, decretaven i confirmaven (amb aquests quatre verbs quedava fora 
de dubte l'element legitimador que els edils aportaven) una ordinació feta dos dies abans pels 
confrares en una reunió celebrada al claustre de la Catedral. S'hi havia reglamentat el règim del 
clavari de la confraria, la tinença de les claus de la caixa d'aquesta, etc. —AMGI, MAM 206, fol. 
130v-131v. c) El 25.VI.1604, per sufragar una bandera nova per a la confraria, aleshores força 
endeutada, s’incrementaven en un 60% de mitjana els imports en concepte d’entrada a la 
corporació; els mestres catalans passarien a pagar vuit lliures en comptes de cinc, els 
francesos dotze en lloc de vuit, els fills de mestres seguirien en les dues lliures i mitja d’abans i 
els fadrins començarien a pagar, mitja lliura; les taxes d’examen d’ofici no es modificarien, si bé 
s’exigirien puntualment —AMGI, Associacions, Gremis, R. 11561, Llibre de la confraria cit.; la 
prohibició de diferir el pagament de les taxes d’examen no deuria ser respectada, com ho 
demostra la seva reiteració en una resolució ad hoc de la confraria de 25.VI.1624 rubricada 
pels jurats el 13.VII. d) El 12.III.1616 la confraria faria més rígides les condicions temporals 
d’aprenentatge per arribar a mestre i, en canvi, més suau el règim d’aportacions dels que es 
casessin amb la filla d’un mestre, que es veurien equiparats a fills de mestre; els jurats ho 
ratificarien el 20.IV.1616 —ibidem.  
12. Ha apuntat aquest desenvolupament, a partir d’una confrontació de dades esparses entre 
1360 i 1695, X. TORRES, De senyors del drap a senyors de la terra: draperia i masoveria en la 
regió de Girona als segles XVI i XVII, dins de R. CONGOST i L. TO (cur.), “Homes, masos, 
història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)”, Barcelona, ILCC de la UdG i PAM, 1999, p. 
229-268, esp. p. 256-257.  
13. Així, no és d’estranyar el garbuix terminològic que tals corporacions provocaven a il·lustres 
erudits gironins del segle XIX com E. G. GIRBAL, Noticias sobre los antiguos gremios y 
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primeres anaren prenent protagonisme als segons, aquests no foren mai 

descuidats14. Discrepem, per tant, de les visions que presenten un trànsit clar 

—gairebé una ruptura— entre unes corporacions religioses de base 

assistencial com serien les confraries medievals i uns oficis o corporacions de 

l'edat moderna més propers al gremi d'un sector de treball concret15. 

Visiblement la confraria dels quatre sants màrtirs, a partir de 1480, només 

comptà amb professionals del món de la construcció a les seves files: Els 

fusters i picapedrers que hi militaren des d'un bon principi, amb l'afegit dels 

mestres de cases, i amb l'exclusió dels ballesters16 i de persones d'altres 

sectors productius. I és palès que el col·lectiu, una vegada restringit l'àmbit 

professional dels seus membres, servia per protegir-los de competència 

deslleial, vetllava per l'observança de les regles de l'ofici, regulava els 

procediments i els exàmens per pujar de grau, etc. Ara bé, insistim que no 

descuidava els vessants de solidaritat i de devoció amb què havia nascut17. Els 

fets que narrarem en forniran una sòlida prova.  

                                                                                                                                               
cofradias cit., que, a les p. 213-214, parlava indistintament de “asociaciones católicas”, 
“corporaciones obreras”, “como una sociedad de asistencia mútua” i “confraternidad cristiana”.  
14. En relació a la naturalesa d’aquestes corporacions, a partir de la nostra recerca amb 
documentació d’arxiu sobre la Girona dels segles XVI i el XVII, subscrivim plenament les 
afirmacions de J. GIMÉNEZ, Mataró en la Catalunya del segle XVII [(I)]: Un microcosmos en 
moviment, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 2001, p. 325: “Amb el nom genèric de ‘confraries’ 
hom es referia a Mataró (...) a dos tipus d’associacions que, probablement amb un origen 
comú, havien evolucionat fins a prendre característiques pròpies. El tret principal que permet 
diferenciar les unes de les altres és l’existència d’una vinculació a un determinat grup 
professional. D’aquí naixia la divisió entre el que hom denominava ‘confraria dels oficis’, que 
aplegaven els membres d’unes determinades activitats productives, i la resta de confraries que 
tenien unes funcions exclusivament cultuals o devocionals (...). Les confraries dels oficis, tot i 
dur a terme unes determinades actuacions religioses i unes pràctiques litúrgiques concretes, 
tenien una orientació específica vers la protecció dels interessos laborals i econòmics dels seus 
membres tot esdevenint, per tant, veritables associacions gremials. Així, les seves ordinacions 
es convertiren en una reglamentació de l’exercici de les activitats productives que 
s’aixoplugaven sota les respectives advocacions religioses”. 
15. S. VICTOR, La construcció i els seus oficis cit., p. 202-216 passim, fa apreciacions d'aquest 
tipus emparant-se en una solidíssima base bibliogràfica que abarca els principals espais 
polítics europeus.  
16. S. VICTOR, ibidem, p. 210. L'autora refereix com els ballesters, que havien estat 
contemplats dins la confraria en el privilegi del Magnànim de 1419, havien viscut un declivi 
professional per l'aparició de la pòlvora al llarg del segle XV. 
17. A l'extrem oposat de la visió laïcista de S. VICTOR hi trobem J. M. MARQUÈS, veu 
"Confraria", Diccionari d'història eclesiàstica de Catalunya, vol. I, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya i Editorial Claret, 1998. En definir aquest mot polisèmic, l’admirat i enyorat arxiver 
diocesà minimitza els aspectes de regulació professional que les corporacions modernes sens 
dubte van exercir a la Catalunya tardomedieval i moderna. A. BACH, Confraries medievals, 
dins de “I congrés d’història de l’Església catalana. Des dels orígens fins ara”, vol. 1, Solsona, 
1993, p. 215-231, treball elaborat a partir d’experiències no urbanes de les terres catalanes de 
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IV.10.2. El redescobriment, l'any 1622, de les relíquies dels quatre sants 
màrtirs genera devoció i esperances de profits econòmics —prolegòmens 
de conflictes polítics i alteracions socials 
 

De forma mig casual, l'abril de 1622 es va localitzar a l'arxiu de la Seu de 

Girona un document que podia resultar de gran valor. Relatava com l'any 1480 

el bisbe Joan Margarit i Pau18 havia comprovat que els ossos dipositats dins del 

sarcòfag de la capella dels quatre sants màrtirs corresponien a les relíquies 

d'aquests19. Des d'aleshores, les restes no devien haver rebut cap o gaire 

atenció20… De la troballa d'aquest memorial de 1480, Catalunya se'n degué fer 

un cert ressó. Ho demostra el fet que l'any 1625 els canonges de la catedral de 

Barcelona sol·licitessin que se'ls donés una part de les relíquies redescobertes: 

La seva petició no fou acollida21: primer caldria explotar la devoció que els 

quatre sants màrtirs podien generar dins la pròpia diòcesi. El capítol gironí 

decidí inspeccionar novament el sarcòfag, no fos cas que amb el transcurs dels 

anys els ossos se n'haguessin evaporat o haguessin estat sostrets22. A mitjan 

maig de 1626, realitzada satisfactòriament la comprovació23, es començà a 

                                                                                                                                               
Ponent, constitueix una demostració palpable —que no clara (sic)— de què ens trobem davant 
unes realitats molt diversificades, difícils de reconduir a categories hermètiques i comparables a 
les institucions contemporànies. 
18. En relació a la família i a la figura del preeminent humanista Joan Margarit, bisbe de Girona 
en el període crucial de 1462-1484, vegeu S. SOBREQUÉS i VIDAL —J. SOBREQUÉS i 
CALLICÓ (ed.)—, Societat i estructura política de la Girona medieval, Barcelona, Curial, 1975, 
p. 209-284, o R. B. TATE, Joan Margarit i Pau, cardenal i bisbe de Girona, Barcelona, Curial 
Ed., 1976. Molt més recentment, S. SOBREQUÉS i VIDAL —J. SOBREQUÉS i CALLICÓ et al. 
(ed.)—, Joan Margarit i Pau. La tràgica fi de l’edat mitjana a Catalunya, Barcelona, Ed. Base, 
2006. 
19. ACG, Actes capitulars, vol. 19, fol. 154v (21.IV.1622). La descoberta d'aquest text coincidí 
amb la contractació d’un expert per posar ordre durant tres hores diàries a l’arxiu capitular. Li 
degueren caure a les mans diferents documents curiosos, entre els quals el referent a les 
relíquies dels sants Paulí, Germà, Justí i Sici. 
20. Així ho acredita la documentació municipal de Girona, AMGI, MAM 227, fol. 33r 
(28.IV.1627), on es parla de "les rellíquias dels cossos dels sants quatre màrtirs que en la 
capella de aquells en la Isglésia maior d'esta ciutat havian estat centenars de anys recondits y 
sens mostrar-se".  
21. ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 49 (3.VII.1625).  
22. Ibidem, fol. 83v (29.IV.1626).  
23. Ibidem, fol. 85v (16.V.1626): "Domini Jacobus Çaconomina, Franciscus Alsina, Raphael 
Vaselles et Joannes Gomfaus comissarij pro reliquijs sanctorum quatuor martyrum Germani, 
Paulini, Cici et Justini in hac praesenti Ecclesia conditas fecerunt relationem de dictis reliquijs et 
quod viderunt in eas in capella dictorum sanctorum in tumulo altaris positas et quod 
apparuerunt eum et viderunt bene et sunt digni quod faciant aliquas demonstrationes. Fuit 
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planificar la millor manera de mostrar-los al públic. Els fusters, els picapedrers i 

els mestres de cases també hi haurien de poder dir la seva, no en va Paulí, 

Germà, Justí i Sici eren els seus patrons. El mes de juny del mateix 1626 les 

relíquies van ser exitosament posades a la vista dels enfervorits fidels a la 

catedral24. La devoció encara podia augmentar en el futur si els sants màrtirs 

eren objecte de noves demostracions ciutadanes, com per exemple 

processons25. Segurament fou pensant en això que va ser refusada una nova 

petició dels barcelonins per rebre unes mostres dels ossos26. De moment 

aquests no sortirien de Girona; una reixa per protegir el sepulcre n'asseguraria 

la permanència dins la capella pertinent27.  

 

La iniciativa de passejar processionalment les relíquies fou impulsada des de la 

confraria dels quatre sants màrtirs durant la primavera de 162728. La formulà 

materialment el 28 d’abril el jurista Pau Escura, en nom dels pabordes 

d’aquesta29 —Boi Llampuig, Joan Pomés i Antoni Garí—, que deu dies abans 

havien estrenat llurs càrrecs anuals30. La processó serviria perquè les relíquies 

dels antics protectors fossin venerades i, de retruc, perquè s'incrementessin els 

                                                                                                                                               
resolutum quod ipsi comissarij tractent cum confratribus eiusdem confratrie quomodo decentius 
sint venerandae reliquie ipse." 
24. Ibidem, fol. 87r (8.VI.1626): "Nota super devotione facta de concursu gentium in ostensione 
facta reliquiarum sanctorum quatuor martyrum Germani, Justini, Paulini et Sicij in hac ecclesia". 
25. D’entre l’abundosa bibliografia general internacional sobre les relíquies, retenim N. 
HERRMANN-MASCARD, Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit, Paris, Éd. 
Klincksieck, 1975, que narra el desenvolupament i la juridificació finiseculars d’una imponent 
maquinària de culte i comerç que, des dels seus orígens, transgrediria principis tan sagrats com 
el de la intangibilitat de les restes dels difunts o la no fragmentació dels cossos sants.  
26. ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 87r (6.VI.1626) i 89v (20.VI). Per no donar una imatge 
gasiva dels habitants de Girona, volem tranquil·litzar el lector dient-li que anys més tard 
aquestes preuades relíquies serien compartides amb altres localitats de Catalunya: Barcelona 
en rebria una part l'any 1645, Arbeca una altra el 1664, Adri el 1668, els mestres de cases de 
Perpinyà el 1668... Dades extretes de ACG, repertori Pontich, vol. 2, veu "sants màrtirs".  
27. ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 107r (19.XII.1626) i fol. 113v (13.II.1627). Aquesta reixa 
fou pagada per un particular de gran devoció.   
28. AMGI, MAM 230, fol. 33v i fol. 36v-37r (29.IV, 6.V i 22.V.1627).  
29. Sobre l'ús de la paraula paborde per designar els rectors de les confraries medievals i 
modernes a Catalunya, G. DOMÈNECH, op. cit., p. 52: "El govern de la confraria recau en els 
caps d'ofici —a Girona coneguts com a pabordes però que reben diferents noms depenent de 
les ciutats [vegeu-ne exemples ibidem, nota 95]—, i en tot un seguit de càrrecs que apareixeran 
en la mesura que creixen aquestes organitzacions: adjunts, examinadors, clavari, consellers, 
andador, portabandera, cordoners, etc.". 
30. AMGI, MAM 230, fol. 31v-32v: El 18.IV.1627 s'havia procedit a fer l'extracció a sort dels 
rectors i oficis de la confraria.  
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ingressos de la corporació31 —naturalment això no s'explicitava en la petició 

adreçada als jurats:  

 
"Molt notori és a vostras magnificèncias lo molt que se alegrà y regosijà lo poble quant en 

lo any proppassat de 1626 se manifastaren y posaren en públich les rel·líquias dels 

cossos dels sants quatre màrtirs (...) y saben molt bé vostras magnificèncias ab quanta 

devoció y zel christià acudí tota esta ciutat y particulars de aquella adorar ditas rel·líquias y 

alabar a Déu Nostre Senyor en dita isglésia [la catedral], la qual devoció y alegria del 

poble se anirà molt més augmentant de cada dia si vostras magnificèncias perseveren y 

ordenen que aquest any, en lo dia de la festa de aquells, se fasse publicar profassó ab 

ditas rel·líquias. Per·ço y altrament, los pobordes de la confraria dels sants quatre màrtirs, 

dessijosos de lo augment de la veneració de tant presiosas rel·líquias, a vostras 

magnificèncias supplican sien servits procurar en tot lo millor modo que sie posible que 

aquelles sian venarades y [h]onradas, y per eix effecte que sia feta pública profassó 

aquest any.32" 

 

Com el lector pot deduir, és en aquest moment que les controvèrsies 

començaren33. El dia 29 d'abril es decretà arribada l'hora de decidir quins 

fusters, picapedrers i mestres de cases serien insaculats, és a dir, ocuparien 

les places vacants dins les bosses de la corporació —i, per tant, podrien 

ostentar-ne càrrecs en el futur. Els jurats de Girona, que des de l'any 1567 

havien accentuat —com altres edils catalans34— el seu intervencionisme en els 

afers interns dels gremis35, participaren decisivament en aquesta selecció. I ho 

                                                 
31. El capítol tercer de la segona part de N. HERRMANN-MASCARD, Les reliques des saints 
cit., està íntegrament dedicat a les conseqüències econòmiques de la devoció a les relíquies 
durant l’edat mitjana; abarca oblacions dineràries i d’altra natura —llànties, ex-vots, objectes 
preciosos, immobles, àdhuc oblacions personals.  
32. AMGI, MAM 230, fol. 33r. Les cursives del text transcrit són de la nostra responsabilitat. 
33. Entenem —i esperem demostrar— que en el nostre episodi la tutela d’unes relíquies i d’una 
confraria aniria condicionat a un profit immediatament econòmic, més que no pas a un control 
social o merament polític, com solia ser el cas segons M. GELABERTÓ, Culto de los santos y 
sociedad en la Cataluña del Antiguo Régimen (s. XVI-XVII), en “Historia Social” 13 (1992), p. 3-
20, o Cultura clerical, religiosidad de los laicos y orden político en la Cataluña moderna (siglos 
XVI-XVIII), en “Pedralbes” 23-II (2003), p. 685-704.  
34. Pensem per exemple en el cas dels paers i el consell de Lleida i llurs ordinacions dictades el 
1559. M. J. VILALTA, L’esplendor corporatiu en les ciutats catalanes del segle XVI. L’exemple 
de Lleida, en “Pedralbes” 23 (2003), p. 497-512. 
35. N. CASTELLS, op. cit., p. 89-98, apunta com la intensificació de l'intervencionisme municipal 
al llarg del segle XVI conduí, des de 1570 fins a 1620, a una pèrdua de l'autonomia de les 
corporacions professionals. Ens abelleix il·lustrar i corroborar la seva hipòtesi de treball amb les 
tres referències següents: a) AMGI, MAM 168, fol. 32r (10.VI.1567): Els jurats gironins resolen 
que les extraccions a sort dels càrrecs i oficis de les confraries de Girona es realitzin a la casa 
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feren de la mà de Guerau Sala, Baltasar Enric i Antoni Moret, dos dels 

pabordes i un dels adjunts de l’exercici anterior —membres de l’equip rector 

que havia estat rellevat el dia 18. Plegats, imposaren la inclusió de certs noms 

en les bosses a despit de l'oposició d'alguns dels confrares36. Posteriorment, la 

processó que ja havia estat autoritzada pels jurats37 i organitzada pel capítol es 

celebrà amb gran esplendor a finals de maig38. I el primer de juliol es pronuncià 

la primera queixa oficial de la confraria, reunida en assemblea a la Seu, per les 

insaculacions de finals d’abril: per haver estat fetes extemporàniament i en 

contra del costum corporatiu. Es resolgué que es repetissin degudament i 

també, com a mesura de pressió, que als insaculats de forma irregular se’ls 

retiressin els ciris que havien rebut per portar a les processons. Tal resolució o 

ordinació naturalment no comptà amb l’adhesió de Baltasar Enric, d’Antoni 

Moret ni de cinc altres confrares afins a ells, Bernat Català, Francesc 

Entraigües, Marigó Regall, Pere Boixó i Francesc Lloveras —segurament entre 

                                                                                                                                               
de la ciutat en presència d'almenys un dels edils, i que les bosses on hi ha dipositats els noms 
dels confrares siguin custodiades a les dependències municipals —segurament contribuiren a 
l'adopció d'aquesta mesura de tutela els avalots que tingueren lloc el 26 de maig de 1567 en la 
designació de càrrecs dels fusters, picapedrers i mestres de cases, ibidem, fol. 30—; b) AMGI, 
MAM 169, fol. 38 (21.VI.1568): Es posa en evidència que la deliberació de 10.VI.1567 
s'observa a la pràctica i que la seva finalitat era evitar escàndols i avalots; c) En relació a la 
confraria dels quatre sants màrtirs, AMGI, MAM 192, fol. 79 (29.VIII.1590): De sobte els jurats 
s'adonaren que els treballadors de la construcció, en certes ordinacions que havien aprovat el 
14.V.1578 —malauradament no es conserva el MAM d'aquell any, on potser estaven 
copiades—, s'havien reservat la substanciació de totes les qüestions relatives a conflictes de 
grau professional, condicions laborals, etc. Decidiren revocar les dites normes i fer-se 
reconèixer la competència exclusiva sobre les dites controvèrsies. 
36. L'acta d'aquesta cerimònia d'insaculació es troba a AMGI, MAM 230, fol. 34r. No s'hi troben 
traces de malestar o de malentesos entre els jurats i els membres preeminents de la confraria 
—en tindrem notícia a través d’actes posteriors.  
37. De fet, abans de donar llum verda a l'acte, el capítol havia sol·licitat que la iniciativa dels 
confrares dels oficis de la construcció fos plantejada formalment pels jurats municipals, ACG, 
Actes capitulars, vol. 20, fol. 121v (12.IV.1627) i fol. 125v (6.V.1627). 
38. AMGI, fol. 33 i fol. 36v-37r, el capítol es comprometé a planificar les celebracions següents: 
"per la vigília del dia de la festivitat de dits sants [dimarts 24.V] se feran solempnes vespres, y 
lo endamà [25.V] solempne offici a cant de orgue a dos cors, y lo aprés de dinar solempne 
profassó com lo dia de Corpus, y que la isglésia se amostrerà en regosijar los sancts". Sobre la 
processó de Corpus que serviria com a model, G. ROURA, El processoner de la catedral de 
Girona de 1619, en “Miscel·lània litúrgica catalana” XII (2004), p. 385-397, esp. p. 392 —en 
plena ofensiva de la Reforma catòlica o contrareformista se l’hauria intentat despullar dels seus 
lluïts accessoris cívico-festius, H. KAMEN, Canvi cultural a la societat del Segle d’Or: Catalunya 
i Castella, segles XVI-XVII, Lleida, Pagès ed., 1998, p. 244-245, potser sense èxit, a la llum de 
J. BUSQUETS i A. SIMON, Girona al segle XVII, Girona, Ajuntament i Diputació de Girona, 
1993, p. 54—; és de suposar que processons en honor als quatre sants màrtirs posteriors a la 
de 1627 es farien amb el ritual comú per als màrtirs plurals, G. ROURA, El processoner de la 
catedral cit., p. 396. 
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aquests hi havia els insaculats qüestionats. I tampoc es veié rubricada o 

decretada pels jurats, la qual cosa deixaria les diferències entre els dirigents 

municipals i els capitostos dels oficis de la construcció en estat latent durant 

gairebé onze mesos39. Es començarien a reviscolar el 25 de maig de 1628 —

quan s’apropava el moment de la nova insaculació i extracció a sort de 

pabordes i càrrecs— amb la presentació d’una suplicació de la confraria als 

edils, signada per l’advocat Diego de Paz40. En volem destacar tres coses: a) 

La fórmula molt vigorosa, inusitada —per supèrflua—, anòmala al nostre 

entendre, que s’empraria en l’encapçalament per identificar la corporació 

                                                 
39. Hem reconstruït aquest conflicte de les insaculacions a partir de dos documents: a) AHG, 
acta del notari Miquel Mascort de l’assemblea de 1.VII.1627 de la confraria dels quatre sants 
màrtirs. b) AMGI, MAM 231, fol. 53 (17.VI.1628). 
40. AMGI, Associacions, Gremis, R. 11561, Llibre de la confraria dels quatre sants màrtirs cit.: 
“En la confraria dels sants quatre màrtyrs de la Seu de Gerona, que és dels fusters, 
picapedrers y mestres de casas de la present ciutat, és consuetut immemorial per los 
predecessors de vostres magnificències aprobada de què haja certs llochs per a concórrer als 
officis y càrrechs de dita confraria en los quals se inseculan las personas aptas ydòneas y 
sufficients en esta forma, ço és que los pabordres y adjunts o la major part de ells en ple 
consell lo dia de la extractió de officis quant tota la confraria està juntada anomenan las 
personas que·ls apar confrares de aquella per a ser inseculats en los llochs dels que han faltat 
en aquell any y se troban vagants, y los dits confrares axí ajuntats votan y determinan si han de 
ser los tals anomenats inseculats y possats en la bolsa de dits càrrachs y officis o no, y essent 
aprobats per la major part restan inseculats, ahont no són repel·lits, cosa molt acertada y 
posada en rahó, perquè havent de concórrer després als càrrechs de pabordres y adjunts, 
examinadors y persones de consell a sort de rodolí, si los que se inseculan no se aprobavan 
primer per tota la confraria o la major part se podrian posar personas manco a propòsit per a 
dits càrrechs e inhàbils per a regir aquells, en grave dany y prejudici de dita confraria; y, no 
obstant dita lloable consuetut, y que dita inseculatió se hagués de fer en dita forma y en dit dia 
de la extractió y no altre, noresmenys no duptaren Garau Sala, mestre de casas, y Balthasar 
Enrrich, pabordres lo any passat de 1627 de dita confraria, de intentar, juntament ab Antoni 
Moret, fuster y adjunt de aquella, de fer algunas inseculacions ells sols y fora del temps de llur 
govern y càrrech, com ja [h]y hagués pabordres nous, y en diferent dia del que fer se devia, y 
sens la aprobació del consell y major part dels confrares de dita confraria, los quals encontinent 
que saberen y tingueren notítia de ditas cosas contradigueren y determinaren que ditas 
inseculacions no eran ben fetas y que·s fessen aquellas de nou en lo dia que se acostume; y a 
bé que ells poguessen possar per obra la dita determinatió y no admètrer ni dexar concórrer a 
dits mal inseculats a dits officis, /v/ ab tot, perquè·s procehesca més urbanament y se lleven 
tots inconvenients ab la auctoritat de vostras magnificèncias, acuden implorant aquella los 
pabordres, adjunts y confrares de dita confraria y los commissaris per aquest effecte elegits en 
dit nom y fan ocular ostensió a vostras magnificèncias de dita determinació, y supplican y 
demanan sia de son servey manar guardar y observar la dita consuetut inconcusament 
observada y tant posada en rahó, y per observança de ella manar tràurer y expel·lir de la bolsa 
tots los que foren en altra forma inseculats, y que de nou per los pabordres que ara són, en lo 
dia acostumat, se fassa altra inseculació de aquells que per ells seran anomenats y per la 
confraria abonats y aprovats conforme la dalt al·legada consuetut y observança, y no permetan 
que aquella se interrompa ni se done lloch als inconvenients que altrament resultarian y 
versemblantment se poden témbrer, que a més que faran vostras magnificèncias son offici, lo 
qual imploran, dits supplicants ho tindran a singular gràcia y mersè et licet…”. 

1343



peticionària amb els fusters, picapedrers i mestres de cases41; b) l’apel·lació a 

la conveniència de consens en el si de qualsevulla confraria, especialment a 

l’hora de determinar quines persones es consideraven habilitades per exercir-

ne els càrrecs i oficis; c) la subjecció pretesament voluntària als jurats perquè 

posessin ordre a les irregularitats insaculatòries de l’any precedent —“perquè·s 

procehesca més urbanament y se lleven tots inconvenients ab la auctoritat de 

vostras magnificèncias”—, en comptes d’exercitar autònomament la discipina 

interna del col·lectiu —“a bé que ells (i. e. els pabordes en exercici) poguessen 

possar per obra la dita determinatió [de l’assemblea de 1.VII.1629] y no 

admètrer ni dexar concórrer a dits mal inseculats a dits officis”.  

 

Tot seguit veurem els nuls efectes d’aquesta suplicació i els considerables 

desordres socials que aquests comportarien42. La seva gravetat es veuria 

accentuada pel fet que a Girona es vivien simultàniament les inquietuds 

relacionades amb els camperols de fora de la ciutat que rebutjaven contribuir a 

les càrregues de la confraria de sant Cristòfol43. L'afer dels fusters, picapedrers 

i mestres de cases no sols desvetllaria desassossec social ans també un parell 

de litigis jurídics, que obligarien a mobilitzar amb urgència advocats i 

negociadors a Barcelona davant les principals institucions catalanes. Abans 

d’explicar-los, reprenem i acabem el nostre relat dels fets.  

 

 

IV.10.3. La insaculació polèmica del 1628 i les seves conseqüències 
 

El 17 de juny de 1628 fou el dia assenyalat per designar els nous rectors de la 

confraria dels quatre sants màrtirs. Abans que aquesta es realitzés, els 

pabordes encara en funcions indicaren als jurats que en les bosses hi havia set 

llocs vacants, per als quals calia fer les oportunes insaculacions. Els edils 

gironins els respongueren que quatre d'aquestes places ja havien estat 

                                                 
41. Deixem el tema apuntat. El lector entendrà perquè uns paràgrafs més avall.  
42. G. DOMÈNECH, op. cit., p. 62, es limita a esmentar l'existència d'aquests conflictes —
queden fora de l'objecte del seu estudi, que és la història de l'art. 
43. Vegeu el capítol IV.9. 
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ocupades l'any precedent, i per tant només en quedaven tres per assignar. Això 

fou contestat pels rectors de la corporació professional: “Dita inseculatió [de 

1627] no·[s] féu en la forma acostumada y servada la consuetut de la confraria, 

y axí no entenen tenir-los per inseculats”. Els jurats els replicaren que la 

insaculació “se féu llegítimament per [ha]ver-[h]o tractat y consultat entre sas 

magnificèncias moltes vegadas, y que axí han d'ésser tinguts per inseculats"; 

per si un cas hi havia obstacles jurídics a l'actuació dels seus predecessors, els 

jurats adoptaren la precaució de ratificar i considerar realitzat de nou el polèmic 

acte44. A continuació, procediren a insacular els tres únics llocs que des del seu 

punt de vista romanien efectivament vacants. Fet això, arribà el moment de 

donar pas a la sort perquè assenyalés els nous dirigents de la confraria. 

 

Fou aleshores quan diversos confrares —Francesc Lloveras, Montserrat 

Cassanyas, Pau Castellà, Josep Pigem, Joan Jausí, Joan Pomés i Joan 

Martí— decidiren mostrar llur disconformitat amb la ingerència dels jurats en els 

seus afers interns de la següent manera: rebutjaren assumir, un rera l’altre, els 

càrrecs per als quals la sort els designava. Els fusters foren, d'entre els 

diversos col·lectius patrocinats pels quatre sants màrtirs, els que més renúncies 

d'oficis formularen45 —actuaren inequívocament com a capitostos del tumult. 

Els jurats no es quedaren plegats de braços, sinó que sancionaren cadascun 

dels renitents amb multes de deu sous46. Aquestes van ser immediatament 

recorregudes pel procurador de la confraria. Sens perjudici d'això, alguns dels 

rebels les pagaren, potser pensant que ja les recuperarien més tard. D'altres no 

les volgueren satisfer, i veieren com alguns dels seus béns eren executats 

ràpidament47. Endemés, com a punició per l'enrenou que estaven generant, els 

                                                 
44. "En quant per algunes circuntàntias de las ordinations de la confraria tingués dita inseculatió 
[de 1627] algun impediment, ells dits senyors jurats, per obviar les inquietuts que poria açò 
causar a dita confraria, los anomenen y enseculen de nou". Totes les cites corresponen a 
AMGI, MAM 231, fol. 53. 
45. Ibidem, fol. 54. Dels esmentats només Jausí no n’era, de fuster, sinó picapedrer. 
46. Aquest era el procediment reglamentari per penalitzar les persones que no assumien les 
seves obligacions envers la confraria. Habitualment pagaven i la qüestió no revestia major 
gravetat: Vegeu-ne un exemple de l'any 1600 relacionat amb la confraria dels quatre sants 
màrtirs, AMGI, MAM 203, fol. 55r-56r (22.V).  
47. Entre els primers hi comptem Francesc Lloveras, de difícil ubicació o filiació en la nostra 
història —recordem que és un dels que en l’assemblea de 1.VII.1627 havia dissentit del vot 
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jurats dictaren una ordre de captura i empresonament contra els protagonistes 

de diversos aldarulls —tres dels fusters que havien refusat un ofici, un quart 

fuster, un mestre de cases i un altre individu— "per ésser estats malcriats y 

avalotat[s] en lo arxiu en presèntia de sas magnificèncias"48. Tot aquest enfilall 

d'esdeveniments tingué lloc en un sol dia, el ja mencionat 17 de juny de 1628. 

Com es pot suposar, el malestar a la ciutat no quedaria resolt amb aquestes 

mesures repressives, reeixides a mitges49.  

 

El diumenge 18 de juny els jurats cregueren oportú refer les relacions amb 

fusters, picapedrers i mestres de cases. Era un bon dia per a la concòrdia, puix 

es celebrava un Te Deum laudamus a la Seu i una processó posterior per 

celebrar la concessió que el Papa Urbà VIII havia fet a Girona "de què·s puga 

celebrar offiti propri del gloriós màrtir, bisbe y patró de dita ciutat sant Narcís"50. 

Els edils ja hi havien convidat, "per més regosir a dita festa (...) [i] per a més 

glòria de nostre senyor y del dit sant"51, els pabordes i els membres de totes les 

confraries ciutadanes. Doncs bé, als treballadors de la construcció no se'ls 

retiraria la invitació. És més, fins i tot podrien, quan s'acabés el ritual oficial de 

lloança a Déu, acompanyar els edils en el seu retorn a la casa de la ciutat amb 

la bandera de la confraria i música. La versió dels dirigents municipals és que 

això serviria com a acte de desagreujament: 

 

                                                                                                                                               
majoritari de la confraria. Entre els que foren executats hi ha Montserrat Cassanyas i Josep 
Pigem, AMGI, MAM 231, fol. 54.   
48. Ibidem, fol. 55v. Concretament foren perseguits Montserrat i Pere Cassanyes, Josep Pigem i 
Joan Pomés (fusters), un talis Brossa (mestre de cases) —aprenem que es deia Miquel ibidem, 
fol. 85v— i Martí Lafont. 
49. L'ordre de captura i empresonament d'alguns dels avalotadors no es pogué fer efectiva 
perquè es refugiaren en cases de gironins de condició militar, on el sots-batlle i els seus homes 
no tenien jurisdicció per entrar, AMGI, MAM 231, fol. 60v-61r (25.VI.1628). 
50. Ibidem, fol. 56, crides de 17.VI dels jurats perquè els gironins assistissin als actes religiosos 
organitzats per festejar la concessió papal. El camí per aconseguir-la no havia estat ni ràpid ni 
senzill: a) A principis de juny del 1622 (sis anys abans) el govern ciutadà i el capítol de la Seu 
havien donat de forma coordinada una bona empenta a la tramitació del dossier de l’ofici 
solemne, AMGI, MAM 225, fol. 49 (25.VI.1622) i fol. 52 (9.VII.1622). b) Quatre anys més tard, 
es produiria una altra ofensiva epistolar i de contactes, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, 
cartes de 15.VI.1626 a Joaquim Margarit, a Francesc de Cruquella, contacte de la ciutat a 
Madrid, i a Jaume Pla —també destinatari de missives municipals de 24.IX.1626 i de 13.I.1628; 
resulta curiós que el dossier no es gestionés amb una major celeritat, havent-hi a Roma, a 
l'època, aquest Pla, un dels canonges més actius del capítol gironí —vegeu el cap. IV.5.  
51. AMGI, MAM 231, fol. 150r (12.VI.1628).  
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“Nos aparagué, per avitar encontras y moderar los fusters, picapadrés y mestres de casas 

(...) per ésser-sa lo die de disapte ans de dita festa descomedits y amutinats devant de 

nosaltres en la casa del Consell d’esta ciutat, nos nos (sic) acompanyassen ab la bandera, 

confrares y música en casa la ciutat".52 

 

Versemblantment l’objectiu dels edils no era altre que mostrar als gironins que 

la confraria dels quatre sants màrtirs tornava a obeir-los dòcilment. Fos quin fos 

el propòsit de l'escenificació pública, aquesta no es pogué dur a terme com 

estava planificada. En tingué la culpa el cabiscol de la Catedral53, Francesc 

d’Aïmeric. Aquest, pretextant una ordre del bisbe, impedí que la bandera de la 

corporació revoltada fos extreta de la capella on estava custodiada. La 

indignació dels jurats fou majúscula. L'Església atemptava contra llur condició 

de pabordes majors de totes les confraries gironines54! Abandonaren la casa de 

Déu amb la impressió que hi deixaven el seu honor… Poc després hi enviaren 

una ambaixada per parlar directament amb el bisbe, aprengueren que aquest 

no estava en absolut al darrera de l'afer55 i aconseguiren que els fes lliurar la 

bandera56.  

 

Pot ser que la possessió d'aquest estendard envalentís els jurats per prendre 

noves mesures dràstiques contra els avalotadors? El dilluns 19, de bon matí, 
                                                 
52. AMGI, MAM 231, fol. 61: El 25.VI.1628, els jurats expliquen al Consell General els 
esdeveniments dels dies anteriors. 
53. N. DE PUIG, Fonts per a l’estudi de les rendes de la Catedral de Girona: les pabordies a la 
segona meitat del segle XVII, en “AIEG” XLV (2004), p. 547-568, esp. p. 549, situa el cabiscol 
com la tercera dignitat del capítol de la Seu gironina, després de l’ardiaca major i el sagristà 
major. 
54. Ibidem, fol. 61v-62r: "A la hora que nos ne volguéram anar, lo nostre síndich nos refarí que 
lo senyor capiscol Aymarich li havia dit que no intentàssem móurer la bandera de dins la 
capella dels sants quatre màrtirs ahont estava, que tenia orde del senyor bisbe per no dexar-
le’n móurer. Aparagué’ns una cosa impròpria, sent nosaltres pobordes maiors de totas las 
confrarias, y havent publicat y convidats als confrares nos acompanyassen ser dereputatió no 
aportar-no[s]-la’n”.  
55. Ibidem, fol. 62r: Als ambaixadors que li parlaren de les àmplies prerrogatives de la ciutat 
sobre les confraries els respongué que "[ell] no havia sabut cosa a tal occasió, ni antes ni 
després, y que ne estava molt dejú”.  
56. És ben coneguda la sovintejada manca d’unaminitat —i de sintonia, àdhuc d’harmonia— 
entre autoritats episcopals i canonicals a la Catalunya moderna degut a condicions d’exercici 
molt diferents —les mutacions i trasllats dels bisbes, fonts d’un gran absentisme, contrastaven 
amb la continuïtat dels membres de col·legis catedralicis, que no desaprofitaven cap ocasió per 
ampliar llurs prerrogatives. Ha resumit les lleialtats i interessos divergents —mantes vegades 
contraposats— d’uns i altres J. L. PALOS, Església i poder en la Catalunya moderna: la lluita 
entre canonges i bisbes (1500-1700), dins de “I congrés d’història de l’Església catalana. Des 
dels orígens fins ara”, vol. 2, Solsona, 1993, p. 449-461. 
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dictaren una nova ordre de captura contra dos fusters més, Pau Castellà i Rafel 

Albà57, "per haver alborotat dins lo arxiu y cridat 'visca la confraria!'58." També 

ordenaren que fossin detinguts un paraire i dos altres homes “per ésser-se 

descompostos a la profaçó del Te Deum laudamus s’és fet en [h]onra y glòria 

del beneventurat màrtir y patró sant Narcís”59. A Pau Castellà li retiraren el 

càrrec de mestre de cerimònies de la ciutat60. Per reblar el clau, els edils feren 

un acte de govern particularment sever i excepcional: Decretaren la revocació 

ad libitum de les ordinacions de la confraria a la qual quasi tots els rebels 

pertanyien, ço és la dels quatre sants màrtirs61. Només permeteren que en 

quedessin en vigor les disposicions relatives al culte diví62. Els jurats també 

instaren els pabordes i confrares que tinguessin llibres i materials de la 

corporació a lliurar-los de forma immediata63. Com que aquests no obeïen, ni 

tant sols sota les amenaces de penes pecuniàries i de penyoraments, els edils 

hagueren de recórrer a d'altres oficials i persones de la ciutat. No els fou senzill 

de comptar amb el seu ajut, tothom a qui es demanava algun tipus de 

col·laboració refusava de donar-la o bé ronsejava. Això potser demostra que la 

repressió dels professionals de la construcció en curs es considerava 

desproporcionada per una bona part dels gironins. O, més encara, que hi havia 

                                                 
57. Pel que sembla la família Albà tenia una certa tirada als tumults —o una sensibilitat social 
molt viva— a la Girona moderna: Dos predecessors d'aquest Rafel Albà, germans entre ells, ja 
havien causat avalots l'any 1567 en les extraccions a sort de la confraria dels quatre sants 
màrtirs, AMGI, MAM 168, fol. 30 (26.V.1567).   
58. AMGI, MAM 231, fol. 55v-56r (19.VI.1628).  
59. Ibidem, fol. 56r (19.VI.1628).  
60. Ibidem, fol. 58v (19.VI.1628).  
61. Els treballadors de la construcció, que ja havien provocat anteriorment maldecaps en grup 
als dirigents municipals —per l'alt nombre d'immigrants que tenien entre les seves files?—, 
sabien perfectament el pa que s'hi donava, AMGI, MAM 295, fol. 39v-40r (20.II.1593). Quan qui 
es revoltava era un sol membre de la confraria dels quatre sants màrtirs era més senzill 
neutralitzar-lo: se l’engarjolava i se’l jutjava, sense incidir sobre la reglamentació de la 
corporació; li succeiria a un fuster cognominat Massaguer el 22.I.1585 —AMGI, MAM 185, fol. 
24v-25r—: “[Massaguer] [h]a parladas algunas paraulas injuriosas contra los dits magnífichs 
jurats, y, entre altres, dient merexerian los jurats que se ajustassen alguns, y que anassen en 
casa de la ciutat y que·ls cremassen a tots”. 
62. AMGI, MAM 231, fol. 58 (19.VI.1628): "Renuntiatio ordinationum de la confraria dels fusters, 
picapadrés y mestres de casas". Els jurats legitimaren la seva actuació “per certs justs y bons 
respectes los ànimos de sas magnificències movents, per autoritat de llur offiti de juradesch, y 
en virtut de reals privilegis a dita ciutat concedits y lloablament atorgats". La revocació de les 
ordinacions de la confraria, realitzada "per ara y fins altrament sie desliberat” no afectava "totas 
aquellas ordinations que tocan y se sguardan al culto divino, les quals volen y entenen sas 
magnificències que resten en tot y per en sa forsa y valor.” 
63. Ibidem, fol. 58v-59v (19 i 20.VI.1628).  
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un temor estès a participar en actuacions que poguessin envair l’àmbit 

jurisdiccional de l’Església:  

 
“[Per aconseguir els llibres de la confraria] és estat manaster posar-hi forças, per no tenir 

personas a qui poder-ho confiar, per haver-nos paregut la fluxedat gran han tingut; ni los 

escrivans de la cort no volian acudir-hi, amagant-se, y, quant los trobaven, portar-se ab 

molta fleuma, que lo que demanàvem que se podia fer ab dos [h]oras no ho podríam 

haver en tot un die...”.64 

 

Malgrat tots aquests obstacles i resistències, els jurats acabaren emparant-se 

de la documentació, els comptes65 i diversos altres objectes que foren trobats a 

la seu de la corporació66. Arribats en aquest punt, deixem la narració dels fets i 

ens endinsem en l'estudi de les seves conseqüències jurídiques. De tot 

l'enrenou fins aquí exposat sorgiren dos grans conflictes, en els quals l'advocat 

de Girona aconduït a Barcelona, Joan Pere Fontanella, tingué un gran 

protagonisme. Abans de comentar-los, anticipem que el primer quedà tancat en 

un parell de mesos i que el segon es resolgué en menys de mig any —si bé 

provocà efectes molt més temps enllà. 

 

 

IV.10.4. El cas del fuster rebel Josep Pigem, familiar de la Inquisició 
 

Es dóna la circumstància que un dels homes que refusaren assumir un càrrec a 

la confraria dels quatre sants màrtirs i, per tant, fou sancionat pels jurats 

gironins amb una pena de deu sous —convertida en penyora o embarg a causa 

d'impagament— era familiar del Sant Ofici67. Aquest individu es deia Josep 

                                                 
64. Ibidem, fol. 62v (acta del Consell General de 25.VI.1628).  
65. Aquests comptes foren sotmesos a una revisió gairebé obscena per part dels administradors 
del municipi, ibidem, fol. 86r-87v (3.VIII.1628). Val a dir que gràcies a la prolixitat dels seus 
informes podem saber les grans quantitats de diners que la confraria dels quatre sants màrtirs 
havia esmerçat els anys 1605 i 1606 per comprar roba de qualitat emprada en la confecció de 
la bandera corporativa —recordem les ordinacions de 25.VI.1604, decretades el 13.VII.  
66. Ibidem, fol. 60 (21.VI.1628): Llistat del material trobat i penyorat a l'estança de la confraria 
dels quatre sants màrtirs. 
67. Hem ofert unes referències bàsiques sobre els familiars a la subsecció IV.8.3.3.B.2).  
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Pigem68. Servint-se de la seva condició privilegiada, sol·licità emparament a la 

Inquisició, la qual expedí un monitori dirigit als jurats de Girona69. Aquests, com 

a jutges ordinaris que eren en matèries de confraries, denunciaren el dit 

monitori davant la Reial Audiència, la qual ni tant sols admeté la qüestió a 

tràmit. Desorientats, els jurats encomanaren al noble Francesc de Cartellà i 

Malla que conduís l'afer de la millor manera possible a Barcelona70. Cartellà 

consultà el negoci amb Fontanella, el qual proposà immediatament anar a 

trobar l'inquisidor Fernándes de Cea, el més veterà dels que aleshores 

integraven el tribunal. De la reunió, que durà una hora, el noble gironí no en 

tragué cap resultat concloent. Per això es decidí d'anar a temptejar altres vies 

d'actuació: 

 
"Per parèxer-me que volien posar terra enmig y anar a las llargues, y no estar aquest 

negoti en bon estat, ma só[c] resolt de (...) arribar al senyor virrey"71.  

 

Amb l'eficient síndic Bartomeu Ripoll al darrera, visità el bisbe de Solsona —

l’aleshores virrei—, els consellers de Barcelona i els diputats de Catalunya72. 

Per exposar els fets a aquests darrers calgué la intervenció de Pere Boix, un 
                                                 
68. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 28.VI.1628 dels jurats als inquisidors del 
Principat. Els expliquen breument els fets del dia 17, com Josep Pigem refusà el càrrec de 
paborde segon de la confraria dels quatre sants màrtirs, com no volgué pagar la pena que se li 
imposà, "antes bé fou molt descomadit de paraulas, mal criat, fent beffas de nosaltros, 
esvolotant y commovent a altres que fessen lo mateix, que·ns fou forsat, vist tal atreviment, 
haver de ordenar, com ordenàrem, que fos penyorat per la dita pena de deu sous."  
69. AHG, Notaries de Girona, GI-6/662 (Sant Ofici, 1626-1630). Amb una carta de 6.VII.1628, 
els inquisidors Juan Santos de Sanpedro i Pedro Fernándes de Cea notifiquen als jurats de 
Girona que han rebut la petició de Pigem. Insten el jurat major o qualsevol altre jutge, sots pena 
d'excomunió major i d'una important sanció pecuniària, a considerar-se inhibits dels 
procediments incoats contra el familiar i a no actuar més contra seu. Manen, a més, que se li 
retornin els béns segrestats. Finalment, adverteixen que qualsevulla reclamació envers Pigem 
s'ha de vehicular a través d'ells. Hem tingut coneixement d'aquest document i de la resta dels 
manuals notarials gironins sobre afers d'Inquisició a través de G. JULIOL, La Inquisició a la 
ciutat de Girona: La seva documentació a l'Arxiu Històric Provincial, en "AIEG" XXVII (1984), p. 
229-247. Rera la seva estela, E. SIERRA, Documents notarials de la Inquisició a Girona (1572-
1635), en “AIEG” XLIX (2008), p. 481-518. 
70. Les seves cartes credencials estan datades a 10.VII.1628 —AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10. Ens consta que, mentre Cartellà s'estigué a Barcelona, s'allotjà a la casa que el seu 
gendre, Frederic de Meca, tenia al Born 
71. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.VII.1628 de Francesc de 
Cartellà i Malla als jurats de Girona.  
72. La visita política del noble a la Diputació i la tècnica del síndic, instant una declaració formal 
de contrafacció, foren objecte d'un parell d'anotacions als Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya, vol. V (1623-1644), p. 237-238. S'hi aprecia com els consellers de Barcelona, tan 
bon punt tingueren notícia de l’afer, també trameteren una ambaixada als diputats.  
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dels dos advocats que la ciutat tenia contractats a la capital. L'altre, Fontanella, 

no es podia encarregar de la gestió perquè estava exercint com a assessor 

ordinari de la Diputació. No era oportú que demanés consell i aconsellés els 

dirigents de la institució simultàniament.73  

 

Era estrictament necessari trucar a tantes portes74? Creiem que Fontanella no 

ho hauria fet perquè ell, a diferència de Francesc de Cartellà, havia sortit 

raonablement satisfet de la primera reunió amb l'inquisidor Fernándes de 

Cea75. L'advocat, però, deixà de banda les seves impressions personals, seguí 

el programa que li marcà el noble gironí76 i en qüestió d'hores contribuí a 

muntar una enèrgica mobilització de la ciutat de Barcelona i de la Diputació del 

General. 

 
“Assí estan molt arrencats deputats y consallers y, a petitió de vostras magnificèncias se 

són moguts en asò, i·ls apar que són dos agravis, lo <h>u lo del monitori, y l’altre de no 

voler acceptar lo Consell la ferma de dret d’ell, y que tots necessiten de remey...”.77  

 

El virrei censurà la precipitació dels negociadors de Girona. Els acusà 

obertament d'haver fet massa soroll per a una qüestió que els inquisidors 

mateixos volien tancar ràpidament. I no li faltava pas raó78. Fins i tot l'entusiasta 

                                                 
73. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 13.VII.1628 del síndic Bartomeu 
Ripoll als jurats de Girona.  
74. Francesc de Cartellà havia anunciat que li semblava "aquest negossi sia de fer molta 
ramor"... i la féu. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 13.VII.1628 del dit 
Cartellà als edils de Girona. 
75. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 13.VII.1628 de Joan Pere 
Fontanella als edils gironins: "Pens que los Inquisidors scriuran que l’[h]ome pague pena y 
gastos y cobre [i. e. recuperi] ses penyores, jo pens cessarà la contenció per aquex camí 
segons algú me ha dit, sempre que vinga l’[h]ome d’exa manera; apar que vostres 
magnificències no tenen que reparar [i. e. indemnitzar-lo], ans ne ixen bé…".   
76. Ibidem, "En lo dels inquisidors, lo senyor Don Francisco scriurà llarch, y axí jo seré breu, sols 
dich que l'he acompanyat en tot y servit com devia". 
77. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 14.VII.1628 on Bartomeu Ripoll 
dóna fe als jurats de com s'havia aconseguit aquesta mobilització. Com es veu en aquest 
fragment, els consellers i els diputats reconeixien que la ciutat de Girona possiblement estaven 
essent objecte de dues agressions alhora, una provocada per l'intent de la Inquisició 
d'immiscuir-se en afers d'estricta gestió municipal, i l'altra de la Reial Audiència per refusar que 
això fos objecte d'una causa i per no donar curs a les mesures que n'haurien de resultar.  
78. M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), vol. III, 
Girona/Barcelona, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2005, p. 1323 (doc. 998), carta 
de 14.VII.1628 del bisbe de Solsona als jurats de Girona, demostrant que havia fet les 
diligències que li corresponien i que la ciutat s’hauria pogut evitar tant de remenament. 
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Bartomeu Ripoll havia recomanat prudència als dirigents gironins perquè els 

consellers i els diputats no s'impliquessin massa en l'afer, conscient que cada 

vegada seria més difícil fer marxa enrera:  

 
“Dupte que dits deputats y consallers, qui mostren estar tan arrencats en asò per petitió de 

vostras magnificèncias, que si no se’ls dóne rahó [i. e. se'ls explica perquè s'aturen les 

gestions] que no resten desabrits y, en altre occasió, sens voluntat de valer a eixa 

ciutat”.79   

 

El 17 de juliol, Francesc de Cartellà aconseguí reunir els assessors del Consell 

de Cent i els de la Generalitat per debatre l'afer Pigem. Tots plegats li 

aconsellaren que visités novament l'inquisidor Fernándes de Cea. Per si un 

cas, paral·lelament acordaren enviar-li abans un informador per advertir-lo de 

què, si no arribava a un acord amb Girona, els diputats i els consellers 

barcelonins mourien un gran enrenou. Sàviament, Fernándes de Cea s'avingué 

a què Josep Pigem, sol, sense cap notari present o cap escrit o protesta, 

pagués els deu sous que els jurats li havien imposat com a pena. A canvi, se li 

tornarien sense cap tipus de despesa els béns que se li havien pres80. A 

Fontanella aquest tracte li semblà òptim:   

 
"Asò ha molt ben aparagut al senyor micer Fontanella, axí com assessor de la Deputatió, 

com també advocat d'eixa ciutat, y [ha] aconsellat se devia acceptar, perquè llevat de las 

despeses, que inmaginam deuen ser pocas, té la ciutat tot lo que pot preténdrer, perquè 

ve dit Pigem en son tribunal de dita ciutat a pagar sens protests ni escripturas".81 

  

El lector ha de saber que del 15 al 17 de juliol els gironins havien fet una 

magnífica escenificació de la seva capacitat de convocatòria. Res més que 

això. Ells, de fet, des de la primera d'aquestes dates sabien que els inquisidors 

havien signat una carta des de Barcelona autoritzant Josep Pigem a satisfer els 

                                                 
79. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 14.VII.1628 de Bartomeu Ripoll.  
80. Ibidem, carta de 17.VII.1628 de Francesc de Cartellà als jurats. 
81. Ibidem.  

IV.10. Alteracions greus a la confraria dels quatre sants màrtirs



deu sous que la ciutat li reclamava82. Ara bé, fingiren ignorar-la durant uns dies 

per no frustrar els esforços que els havien dedicat els consellers de Barcelona i 

els diputats de Catalunya: 

 
"[H]avem resolt differir la resposta [als inquisidors] tot lo que podrem y enviar aquest propri 

per a què vostra mercè acuda ab los senyors consellers de Barcelona y diputats, que com 

ja estan empenyats en esta matèria no·ns ha aparegut pendre resolució sens saber sa 

voluntat y parer del que havem de fer perquè desitjam acertar, majorment en esta matèria 

de tanta importància. Si acàs entretant venia lo Joseph Pigem a presentar-nos la pena no 

podrem dexar, si ell incisteix, de pèndrer-la sen[s] perjudici de las despesas y gastos fets, 

y no restituirem las penyoras fins tingam la resposta del que aquí [a Barcelona] aparexerà 

a dits senyors concellers y diputats".83  
 

Passaren un parell de setmanes sense que Pigem es presentés davant dels 

jurats. Aquests es lamentaren als seus assessors jurídics de Barcelona84, els 

quals prometeren tornar a reunir-se amb els inquisidors per esbrinar on s'havia 

encallat la qüestió85. No els fou gens difícil descobrir-ho: Simplement resultava 

que l'inquisidor Fernándes de Cea havia donat unes directrius claríssimes, però 

el comissari del Sant Ofici delegat a Girona, el canonge de la Seu Narcís 

Frigola86, o no les havia ni enteses o no les volia obeir —o tenia interessos en 

la matèria87?:  

                                                 
82. AMGI, MAM 231, full cosit entre els fol. 70 i 71. Carta de de 14.VII.1628 dels inquisidors 
Pedro Fernándes de Cea i Joan Santos de Sanpedro als jurats de Girona explicant-los la 
sortida que havien previst per a l'afer de Pigem.  
83. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 15.VII.1628 dels jurats a Bartomeu Ripoll.   
84. Ibidem, cartes de 31.VII i de 4.VIII.1628 a Joan Pere Fontanella. Ibidem, carta de 7.VIII.1628 
a Bartomeu Ripoll: "[vetlleu perquè Fontanella] nos fassa mercè ab tota brevedat procure en 
què·s remate dit negoci, perquè és burlar-se de nosaltres!". 
85. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 3.VIII.1628 de Joan Pere 
Fontanella als jurats: "En lo que toca al familiar, me espanto que no haja complit ab lo que se li 
ha ordenat, si bé mentres no cobra [i. e. recupera] las penyoras no·m par guanye ninguna cosa. 
Ab tot, per fer-lo complir, anirem demà, plahent a Déu, als senyors inquisidors, y per lo matex 
effecte se són donades les [cartes] del senyor virrey y d’esta ciutat [de Barcelona]."  
86. L'article de G. JULIOL, La Inquisició a la ciutat de Girona cit., reconstrueix en la mesura del 
possible el llistat de comissaris que representaren els interessos de la Inquisició a la ciutat dels 
quatre rius entre 1572 i 1635; en la p. 238, a partir dels documents d’AHG, Notaries de Girona, 
GI-6/755, 662 i 757, demostra que Narcís Frigola exercí com a tal comissari entre les darreries 
de 1622 i de 1628, i novament entre setembre i desembre de 1633, com a substitut del també 
canonge Jaume Pla —ignorem per què E. SIERRA, Documents notarials de la Inquisició cit., p. 
494, limita el comissariat de Frigola a sis mesos, tots ells dins l’any 1633. G. JULIOL, op. cit., 
també ratifica la impressió d'escassíssima autonomia de què gaudien les seus territorials del 
Sant Ofici en relació als òrgans provincials i centrals prèviament apuntada, per a l'època dels 
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"El comissario que tenemos allá es un borrico, dos días ha se [h]a buelto a escrivir se 

haga lo que se tiene mandado".88 

 

Finalment el tossut comissari cedí i transmeté a Josep Pigem l'ordre de 

presentar-se davant dels jurats per arranjar la controvèrsia. El 21 d'agost de 

1628, la ciutat de Girona signà a aquest Pigem l'àpoca de cobrament dels deu 

sous que devia pel conflicte dels fusters i li restituí els béns empenyorats89. 

Hom pot pensar que possiblement aquests foren els deu sous que resultaren 

més cars a la ciutat en tota l'edat moderna90. És un judici precipitat, puix valien, 

com a mínim, el manteniment del bagatge de privilegis i de l’àmbit jurisdiccional 

municipal davant la Inquisició91. 

 

 

IV.10.5. El litigi entorn de la bandera de la confraria 
 

Aquest conflicte il·lustra a la perfecció com en les confraries de la Girona del 

segle XVII hi concorrien indiscriminadament factors d'organització social i 

professional i elements de culte i de religiositat.  

 

El lector s'haurà fixat, uns paràgrafs més amunt, que quan els jurats gironins 

revocaren les ordinacions de la confraria dels quatre sants màrtirs —el 19 de 

juny de 1628—, es cuidaren d'esmentar que els capítols d'aquestes relatius al 

culte diví es mantenien en vigor. Ja hem dit que amb aquesta precaució 

pretenien evitar un conflicte amb la jurisdicció eclesiàstica...  

 

                                                                                                                                               
Reis Catòlics, R. GARCÍA CÁRCEL, Notas sobre la Inquisición en Gerona (1487-1505), dins 
"AIEG" XXII (1974-1975), p. 191-202.  
87. El lector comprendrà el sentit d’aquesta qüestió unes pàgines més avall. 
88. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 7.VIII.1628 de Bartomeu Ripoll als 
edils gironins. La frase fou pronunciada pel propi inquisidor Fernéndez de Cea. 
89. AMGI, MAM 231, fol. 105v. 
90. Cal pensar que a un sol dels intervinents en la qüestió, com fou Joan Pere Fontanella, se li 
pagà una retribució extraordinària de cinc lliures per aquest seu treball concret, AMGI, MAM 
231, fol. 78 (27.VII.1628).  
91. Sobre la transcendència de la preservació del bagatge de privilegis locals i com aquest 
estava estretament lligat a qüestions identitàries en la Catalunya moderna, remetem al capítol 
III.1. 
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Doncs bé, el conflicte els sobrevingué de totes maneres, però per una altra via. 

El causaren la bandera de la confraria, que el bisbe havia fet lliurar als edils el 

18 de juny, i els materials confiscats a la seu de la corporació —entre els quals 

hi havia "quatre claus dels caxons ahont estan los caps dels sants quatre 

màrtirs", i "una clau de la rexa dels sants quatre màrtirs", i "dotze ciris de cera 

blanca y una casoleta de aram, tot dins de un sach dolent"92. El claver de la 

Seu de Girona i alguns membres eclesiàstics de la confraria rebel instaren la 

cúria eclesiàstica de Girona a què enviés uns monitoris als jurats i al sots-

batlle93 de la ciutat ordenant-los que en un termini de tres dies restituissin la 

bandera i demés objectes per a què se'ls poguessin donar els usos 

convenients —"ad opus dictae confratriae deserviens et alias res usui ipsius 

destinatae". Aquests monitoris, emesos pel cabiscol de la Catedral, foren rebuts 

el 23 de juny a la casa de la ciutat, on generaren un fort malestar. Més que el 

monitori en si, el que provocà la irritació dels jurats fou que es sentiren 

indignament tractats pel cabiscol, pitjor que si fossin "un llogaret de quatre 

casas"94. També els dolgué que el síndic de la ciutat Narcís Fàbrega95, que 

treballava alhora com a escrivà major de la cort eclesiàstica, no els hagués 

advertit del que s'estava preparant en contra d'ells96.   

 

Un nou síndic —els jurats no es podien refiar de l'altre— i el sots-batlle de la 

ciutat denunciaren els dits monitoris de la cúria eclesiàstica davant la cort reial 

de Girona. Amb això perseguien donar lloc a una contenció entre la jurisdicció 

                                                 
92. AMGI, MAM 231, fol. 60, part del llistat de les coses que els confrares havien trobat en la 
dita estança i lliurat als jurats seguint les seves ordres (21.VI.1628).  
93. Vegeu a l’apartat IV.6.6 la raó per la qual a les portes de l’estiu de 1628 l’aparell virregnal no 
tenia un batlle a Girona i el sost-batlle feia ses vegades. 
94. AMGI, MAM 231, fol. 62v, acta del Consell General de 25 de juny de 1628: "Vist que no se 
[h]agera ussada menos cortasia a un llogaret de quatre casas, nos ha aparegut donar-ne rahó 
a vostres magnificències perquè veian conciderar la poca cortasia nos ha tinguda lo senyor 
capiscol, y que miren si convindria fer-ne alguna demonstratió (...) y que no ab tanta facilitat se 
perde lo respecta als senyors jurats". Els jurats no estaven segurs de si aquest monitori tenia 
validesa donat que no estava signat pel bisbe gironí. 
95. Sobre aquest i la seva família, vegeu el capítol III.3.  
96. AMGI, MAM 231, fol. 62v. 

1355



eclesiàstica i una altra de secular que voldrien substanciar el mateix afer. 

L'autoritat competent per dirimir-la seria el canceller de Catalunya97.  

 

Durant un parell de setmanes els gironins estigueren neguitosos perquè tenien 

constància que la cort reial gironina havia reclamat aquesta intervenció del 

canceller i Joan Pere Fontanella s'havia dedicat personalment a ordenar i 

presentar els materials de la ciutat; ara bé, no tenien notícia de què el 

procurador fiscal de la cort eclesiàstica hagués complert amb la formalitat de 

signar una notificació mitjançant la qual haurien acceptat de participar en la 

causa de contenció. Els jurats es temien que per culpa d'aquest detall la causa 

no prosperés98. Fontanella els hagué de tranquil·litzar dient-los que no es 

preocupessin d'aquesta minúcia processal, puix que el canceller mateix 

n'ordenaria la subsanació si era indispensable:  

 
"En lo de la contenció, pus la ciutat l’[h]a fermada primer, no ha de reparar en res més, si 

[h]avia de fermar lo fisch o no, que lo canceller ne [h]aurà sa rahó, y axí se han de fer les 

diligènties, com si fos ben fermada."99 

 

"En lo de la contenció, aguardam los articles de aquí per poder respóndrer, y estam 

advertits del que vostres magnificències avisan de no estar fermada la contenció, ja se’n 

porà opposar en los articles, que lo senyor canceller és lo qui [h]u ha de declarar."100 

 

                                                 
97. Al capítol IV.5 hem tractat sobre aquestes contencions de jurisdicció, sobre la concòrdia 
signada el 1372 per la reina Elionor i el cardenal de Comenge que estipularia la forma de 
dirimir-les, etc.  
98. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 15.VII.1628 dels jurats a Bartomeu Ripoll: 
"Advertesca vostra mercè y lo senyor Fontanella que la contenció no és fermada, perquè ab la 
suplicació y ab la dispositiva de las lletras de la cort real trobarà que·s firmà per part de la ciutat 
y fisch real ab condició que la ferme lo procurador fiscal de la cort ecclesiàstica et non alias, y 
no havent-la firmada dit procurador fiscal de la cort ecclesiastica no resta fermada, y en assò 
estan assí molt ferms los advocats d'esta ciutat, y axí diuan que si los contraris compareixan 
devant del senyor canceller és bé que·s deduesca en scrits o de paraula, informant com millor 
aparexerà contentionem non esse, y lo fonament que mogué als advocats assí de fermar la 
contenció ab condició y no altrament fou perquè los ecclesiàstichs qui instaran lo monitori no 
tenen dret, y perquè aprés de exits de una contenció no·n tinguessan altra ab lo fiscal 
ecclesiàstich."  
99. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 13.VII.1628 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona.  
100. Ibidem, carta del mateix Fontanella de 17.VII.1628. 
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I és que Fontanella sabia que la cúria eclesiàstica gironina i els promotors del 

monitori del 23 de juny havien presentat les seves al·legacions sense cap tipus 

d'entrebanc el 13 de juliol davant del canceller. Estava assabentat, per tant, de 

què la causa de contenció seguia el seu curs normal. Conseqüentment, 

presentà les al·legacions de part de la ciutat de Girona el 21 de juliol101. Com 

que la ventilació de la causa podia produir-se amb una relativa celeritat —

encara que, com era freqüent, es posposés lleugerament102—, l'advocat 

reclamà als jurats que li enviessin sense dilacions les pliques de les 

declaracions testificals:  

 
"En lo de la contentió, ja se ha fet assí lo que·s devia en exhibir, y tenim la suplicació feta 

per a porrogar, lo que convé és que aquí no·s descuyden de enviar la plica dins lo 

temps."103 

 

Fontanella estava convençudíssim que la justícia estava de part dels seus 

clients i que, per tant, el litigi sobre la bandera i demés estris de la confraria 

dels quatre sants màrtirs s'havia de substanciar davant d'una cúria secular. 

Això significa que, als ulls de l'advocat, en les corporacions gremials de la 

Catalunya moderna pesaven més els aspectes d'organització social i 

professional que no pas la component religiosa? Lamentablement no ho podem 

assegurar; la missió de l'advocat era —i segueix essent— defensar els 

interessos del client, sens perjudici de les consideracions personals pròpies. 

Del que versemblantment Fontanella sí que estava convençut és que calia 

permetre un alt grau d'intervenció dels governs municipals sobre les confraries, 

altrament l'ordre social a les ciutats se'n podia ressentir. Per tot plegat, el jurista 

no es podia permetre de cap manera perdre la contenció de jurisdiccions que el 

canceller tenia a les seves mans. Decidí, en conseqüència, redactar un dels 

seus memorials en dret i fer-lo portar a la impremta.  

  

                                                 
101. És la sentència del canceller de 14.XI.1628, ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 207r-
208r, la que ens informa de la data de presentació d'unes i altres al·legacions. 
102. Hem tractat elements de praxi processal de les contencions de jurisdicció al capítol IV.5. 
103. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 3.VIII.1628 de Fontanella als edils 
gironins. 
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Aquest memorial, del qual de moment no hem trobat cap exemplar, conegué un 

procés d'elaboració una mica accidentat. Quan, el setembre de 1628, ja havia 

estat portat al taller de l'impressor, Fontanella el volgué recuperar per afegir-hi 

algunes informacions —per ventura després d’haver llegit l’al·legació impresa 

dels contraris104. Com que tenia molts altres treballs pendents, el document 

s'estigué dues bones setmanes a casa seva, amb la conseqüent desesperació 

del síndic gironí Bartomeu Ripoll: 

 
“Ja lo senyor micer Fontanella [h]avia fet lo memorial y lo [h]avia aportat a la estampa, 

aprés me ha dit lo [h]y tornàs, que [h]y volia anyadir alguna cosa en fet y no [h]u ha encara 

acabat, que com està tan carregat de negoti no li és estat possible, ab tot ma té promès 

que estas festas estarà resolt.”105 

 

El síndic no era ni de bon tros l'únic que tenia raons per estar desesperat per 

aquelles dates. Els jurats gironins es podien sentir igual o pitjor. Al setembre del 

1628 els imaginem desenganyats, irritats, àdhuc encesos, i no pas precisament 

per la trigança en la redacció d'un text d'utilitat forense. El virrei i capità general 

acabava de rifar-se'ls literalment amb gran habilitat. Resulta que nou mesos 

enrera els havia instat a què s'adherissin a la unió i germandat106 que havia de 

permetre donar una nova estocada a la criminalitat organitzada que semblava 

                                                 
104. G. BALET, Dominus illuminatio mea. Memorial en fet y en dret, en favor de la cort 
ecclesiàstica, y de la confraria dels sants quatre màrtyrs fundada en la Seu de Gerona. Contra 
de la cort secular, y dels magnífich iurats, y sýndich de la ciutat de Gerona. Sobre la contenció 
suscitada entre ditas corts, y parts, Barcinone, apud Sebastianum et Iacobum Mathevat, 1628 
—BICAB, Al·legacions jurídiques, volum 35, item 11. Transcrivim el document a l’apèndix I al 
final del present capítol. Agraïm al professor Tomàs de Montagut l’haver-nos localitzat i facilitat 
aquesta informació. 
105. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, les cartes de Bartomeu Ripoll als jurats 
gironins de 28.IX.1628 —a la qual correspon la cita insertada al text— i de 9.X ens informen de 
l'estat d'ànim del síndic i de la seva poca esperança de reveure amb promptitud l'al·legació 
jurídica de Fontanella.  
106. De moment, no comptem amb estudis sobre aquestes unions cenyits a la ciutat o l’àmbit 
immediat de Girona al segle XVII, a diferència del que passa a Olot —C. SALA, Dades 
històriques d’Olot (segle XVI), Olot, Edicions municipals, 1985, i J. PAGÈS, La lluita contra el 
bandolerisme. ‘La Unió’ contra els bandolers a Olot, dins de “V Assemblea d’Estudis sobre el 
Comtat de Besalú. Actes (1983)”, Olot, 1986, p. 193-201— o a la Plana de Vic —X. TORRES, 
La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i bandolers, Vic, Eumo Ed., 
1995, p. 79 i s.— o les terres de l’Ebre —S.-J. ROVIRA, Entorn de les unions contra lladres i 
bandolers a les Terres de l’Ebre, en “Recerca” 9 (2005), p. 105-118. 
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revifar-se al Principat107. Girona havia refusat de sumar-se a la iniciativa 

al·legant que en aquell moment no hi havia res que torbés la pau i tranquil·litat 

públiques en el seu districte108 —la resposta no era en absolut original109— i 

que els efectius que integraven les brigades de persecució del crim sovint 

ocasionaven més daltabaixos que no pas beneficis110. El lloctinent general 

s'havia conformat provisionalment amb la negativa de la ciutat de l’Onyar, tot 

esperant una ocasió propícia per tornar a la càrrega. Aquesta li vindria oferta en 

safata de plata a partir de la primavera de 1628, amb l'esvalotament dels 

treballadors de la construcció a Girona i la recrudescència dels conflictes amb 

els hortolans forans111. Vegem un fragment de la carta amb què l'agost del 

mateix any l'alter nos del monarca reiterava la necessitat i subratllava 

l'oportunitat —ara reconduïdes al nivell d’una ordre— de què la capital gironina 

subscrigués la germandat: 

 
"Desijant la pau y quietut de aqueixa ciutat y vegueria, escriguérem los mesos passats 

encarregant y pregant-vos firmàsseu la unió y germandat; responguéreu a nostra carta 

escusant-vos ab algunas rahons que presentàreu, y com ara tingam relatió certa del molt 
                                                 
107. AMGI, MAM 230, fol. 85v-86r, acta del Consell General del 3.XII.1627. Els edils hi 
presentaren una carta de 26.XI on el virrei (cosida post fol. 85) denunciava que, malgrat alguns 
èxits de les mesures per extirpar lladres i bandolers, les parcialitats de nyerros i cadells i les 
remissions dels ordinaris feien que "los delinqüents van cobrant cadaldia nous brios (...) y si no 
se acut al remey promptament se ha de vèurer aquest Principat en la passada calamitat." En 
conseqüència encarregava a Girona que signés amb celeritat els capítols de la unió i 
germandat que se li proposaven a ella i a altres ciutats i viles de Catalunya, "procurant que les 
persones que per al exercici d'ella se nomenaran sien de valor, neutrals y desapassionades". 
M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1320-1321 (doc. 994). 
108. AMGI, MAM 230, fol. 86r, resolució adoptada pel Consell General de 3.XII.1627: "Que per 
ara no·s firme dita unió, per gossar esta ciutat de pau y quietut y axí no ésser necessari".  
109. El govern virregnal de Barcelona estava acostumat a rebre-la de moltes localitats catalanes. 
La mateixa Girona havia utilitzat l'excusa de la pau i la quietut l'any 1621 davant del duc 
d'Alcalá: AMGI, MAM 224, fol. 55, acta del Consell General de 24.V.1621. Alcalá els havia 
replicat amb unes paraules que semblaven difícils de contradir, ibidem, fol. 61r, Consell 
General del 28.VI.1621: “He recivido la carta de 24 de mayo y visto en ella las rezones que 
obligan a vuestra merced a escusar el firmar la unión por a[h]ora respecto de estar la tierra tan 
quieta y que parece que no es necessario, lo quel no obstante, por ser tan conveniente la 
preventión en tiempo de quietud para que se continue y no sucedan delitos, es bien que se 
firme luego la unión pues con esto se podrán tener menos (...) y assí tengo por necessario que 
se haga.” L'assemblea gironina no es deixà impressionar per aquesta comminació final i es féu 
forta en la seva posició, ibidem, fol. 61v: “Que per ara, attès no [h]y ha necessitat de firmar-se 
dita unió, que no·s firme.” 
110. AMGI, MAM 230, fol. 86v-87r, carta que els jurats adrecen al bisbe de Solsona el 5.XII.1627 
donant-li carabasses a la unió: "En lo temps que [h]y ha aguda unió se han succehits molts 
sinistres, per lo que los offitials de la unió y la gent que ab ells anava, com no ussaven del 
càrrech que tenian ab la prudèntia que convenia, feyan cosas que no·ls tocava..." (fol. 87r). 
111. Sobre aquests conflictes, vegeu el capítol IV.9.  
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que està inquieta y revolta exa ciutat y lo molt que perilla de succehir-s’[h]i en ella grans 

fracasos y danys per ocasió dels encontres y passions que [h]y ha entre persones de tots 

staments, y que essent la justítia poc poderosa en reprimir-les lo remey més eficàs y únich 

és lo de la unió, havem resolt altra vegada ordenar, encarregar y pregar-vos, com ho fem 

ab tot encariment, que en rebent esta tracteu molt de propòsit de què·s firme y establesca 

en la forma que en altres occasions se féu la germandat y unió (...) y en cas [h]y hagués 

alguna dificultat que no la·ns podem persuadir procurareu allanar-la fent nominatió de 

personas neutrals y desapasionades per al exercici d'ella...”112.  

 

Els dirigents gironins es mantingueren ferms en la seva negativa tot servint-se 

dels pretextos habituals. Les paraules amb què respongueren al virrei mereixen 

ser transcrites i llegides amb deteniment puix, acarades amb les del bisbe de 

Solsona, reflecteixen la complexa relació que una important ciutat catalana 

mantenia amb l'aparell virregnal a l’època que ens ocupa. En la mesura que fos 

possible, ambdues parts respectarien escrupulosament els àmbits 

jurisdiccionals respectius. A la monarquia —per la cultura política imperant al 

Principat113 i també per tenir-hi pocs mitjans i una sa xarxa clientelar 

relativament dèbil— li seria poc rendible emprar la seva superioritat per llimar 

l'àmplia autonomia municipal en casos dispensables. Aleshores, la força 

limitada de la seva persuasió podria ser resposta per una contestació de les 

causes de la petició règia i una suplicació successiva de què aquesta fos 

retirada —per dir-ho sense embuts, "li demanem que no ens mani això"—:  

 
"Considerant que en lo temps que [h]y ha [h]aguda unió se han succehits molts sinistres 

per lo que los offitials de la unió y la gent que ab ells anaven feyan algunas insolèntias y 

que no ussaven del càrrech que tenian ab la prudèntia que·s convenia y feyan cosas que 

no·ls tocave, de hont se engendraven melítias [i. e. malícies], malas voluntats y inquietuts 

entre los habitants de dita ciutat, y axí rezelant lo mateix dit Consell ha resolt que per ara 

no [h]y havia necessitat de firmar-se dita unió y germendat, y que supplicàssem a vostra 

excel·lència fos servit que per ara no menàs firmar dita unió a esta ciutat, y per·ço ho 

                                                 
112. ACA, Cancelleria, registres, vol. 5518, fol. 22 (13.VIII.1628). Les paraules en cursiva són de 
la nostra responsabilitat. Vegeu aquesta carta íntegrament a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials 
a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1324-1325 (doc. 1000). 
113. Inserim el nostre discurs microhistòric en el context d’A. M. HESPANHA, Las categorías de 
lo político y de lo jurídico en la época moderna, en “Ivs Fvgit“ 3-4 (1996), p. 63-100, esp. p. 68 i 
s.  
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representam a vostra excel·lència y li supplicam lo que·ns està encarregat per dit 

Consell..."114.  

 

Pocs dies després d'enviar aquestes línies, els jurats s'assabentarien del càstig 

que la seva falta de col·laboració mereixia: El bisbe de Solsona no els 

impel·liria a signar la unió —la seva condició eclesiàstica el feia ser més subtil. 

En canvi, els notificaria la denegació del permís sol·licitat per acompanyar amb 

focs i altres manifestacions públiques d'alegria l'ofici religiós solemne en honor 

de sant Narcís que la ciutat tenia dret a organitzar per primera vegada gràcies a 

la flamant concessió del papa Urbà VIII115: 

 
"Tenim entès que aquexa ciutat de Gerona ha pres resolució de fer alimàries y festes 

públiques per a solempnizar la nova gràcia que sa sanctedat ha concedit a honra del 

gloriós sanct Arcís (sic), y com estant la mayor part de la província tant apretada y afligida 

com és públich per la gran esterelitat y poca cullita, com també per lo perill eminent (i. e. 

imminent) que [h]y ha de la contagió de peste, tenint-la en moltes parts de França, 

senyaladament en la ciutat de Lió, y les guerres grans que·s preparen contra la corona de 

Espanya, sia molt just acudir a Déu Nostre Senyor ab pregàries y devocions per a què, 

usant de sa acostumada clemència, vulla preservar-nos de les calamitats que per tantes 

violències amenassan, y no fer les dites festes, de què solen resultar mals y escàndols 

irreparables, tant més en la ocasió present, per estar molt vives les passions entre 

persones poderoses de dita ciutat. Per·ço, desijant prevenir los dits danys, vos diem y 

manam que de ninguna manera fassau ni doneu lloch se fassan en dita ciutat festes 

algunes, alimàries, ballades ni altres regosijos públichs a gasto de la ciutat ni altrament, 

ans bé estareu advertits de impedir-los, assistint per a dit effecte als veguer y demés 

officials reals, als quals escrivim en la matexa conformitat, restant assegurats acudireu en 

cosa que tant importa al servey de sa magestat, pau y quietut de dita ciutat, ab lo cuydado 

y punctualitat que convé y de vostres persones confiam..."116.  

 

Com s'infereix d'aquest text, eren quatre els motius que fonamentaven 

oficialment la prohibició del virrei. Dos d'aquests ens semblen 

                                                 
114. Els jurats redactaren aquesta carta el 1.IX.1628, immediatament després d'haver consultat 
l'afer amb el Consell General municipal, AMGI, MAM 231, fol. 109bis-110r. Les paraules en 
cursiva són de la nostra responsabilitat.  
115. Ens hem referit a aquesta concessió supra.  
116. ACA, Cancilleria, registres, vol. 5518, fol. 54r-55r (15.IX.1628). Les paraules en cursiva són 
de la nostra responsabilitat. Vegeu aquesta carta íntegrament a M. J. ARNALL (ed.), Lletres 
reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1326-1327 (doc. 1002). 
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sobredimensionats i, per tant, impropis —la penúria de les collites a Catalunya i 

el llunyà ressó dels tambors de guerra. Els dos restants —l'amenaça real de 

pesta i les alteracions socials a Girona— tenien força més solidesa117. La 

nostra impressió és que la pesta no era la raó principal per impedir les 

celebracions a la ciutat de l’Onyar. A mitjan setembre l'alarma sobre la seva 

propagació tot just començava —la lloctinència només n'havia previngut les 

localitats frontereres del Principat, fossin de mar o de la banda pirinenca118. 

Això ens porta a creure que era la inestabilitat de les corporacions 

professionals gironines la principal preocupació del bisbe de Solsona —més 

que no pas la secular rivalitat entre les bandositats locals dels Raset i els 

Sarriera, oi?119 En ocasions de gresca sortien armes de sota les capes i els 

efluvis etílics feien perdre a més d'un els estreps amb facilitat120. Des de 

                                                 
117. En son dietari, Jeroni Pujades —J. M. CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. IV, 
Barcelona, FSVC, 1976, p. 165-166 (29.X.1628)— demostra que la prohibició virregnal fou prou 
sentida, fins i tot fora de Girona, i ens il·lustra sobre tres de les quatre causes que la 
fonamentarien —obvia la carestia.  
118. ACA, Cancilleria, registres, vol. 5518, fol. 52r-53r (14.IX.1628). Cartes on el bisbe de 
Solsona alertava les autoritats reials i locals dels ports de costa i de muntanya de Catalunya 
que el mal contagiós no es propagava de forma genèrica al nord de França sinó que ja havia 
arribat a Lió. Això obligava a reforçar les prevencions, puix la capital del Delfinat constituïa un 
dels principals mercats internacionals per als negociants catalans: "En la ciutat de Lió de dit 
regne [de França] està molt encès aquest mal [contagiós], y perquè essent lo comerç tant 
ordinari ab esta província, per les moltes robes, libres, papers y altres mercaderies que de allí 
solen arribar ab les barques de les fires y altrament, fàcilment se porie rèbrer algun notable 
dany, lo qual convé en tota manera prevenir en quant sia possible...". 
119. Ja hi hem fet menció al subcapítol III.6.3. J. M. CASAS (ed.), Dietari de Jeroni Pujades, vol. 
IV cit., p. 166, identifica les molt vives “passions entre persones poderoses de dita ciutat” 
esmentades en la prohibició virregnal amb “las bandositats hi ha en Gerona de alguns anys a 
esta part entre Raset i Sarriera, y sos deutes, que sovint s’hi mata gent”. De moment no hem 
trobat cap indici directe de vinculació entre turbulències populars i rivalitats patrícies a la Girona 
de finals de la dècada de 1620. I les primeres ens semblen afectar de forma més immediata la 
pau pública que no pas les eventuals darreres. Que potser no es poden qualificar d’eventuals, 
puix Pujades tenia bons correspondents/contactes epistolars a Girona entre els Cartellà i els 
Raset: E. MIRALLES, Aproximació a l’epistolari de Jeroni Pujades, dins d’E. MIRALLES i J. 
SOLERVICENS (eds.), “El (re)descobriment de l’edat moderna”, Barcelona, PAM i UB, 2007, p. 
107-127. Una consulta del Consell Suprem de la Corona d’Aragó de 1619 —ACA, CA, lligall 
271, ítem 123— evidencia la repetició de paraules malsonants i trets de pedrenyals a la Girona 
de la dècada de 1610, amb la implicació de notables locals com Joan Rafel de Bas, Jeroni 
Vedruna o Josep Sarroca.  
120. S'aprecia que aquest era l'objecte dels recels del virrei en les missives que adreça als 
veguer, sots-veguer i batlle de Girona, ibidem, fol. 53v-54r (15.IX.1628), on els instava amb 
fermesa a què no escatimessin mitjans a l'hora d'impedir les festes previstes a Girona per al 
mes d'octubre: "Als jurats de Gerona escrivim largament les causes que·ns obliguen a prohibir 
en lo temporal les festes y regosijos públichs que se ha resolt fer a honra del gloriós sant Arcís 
(sic), que són tals y tant apretades y urgents que no·s poden dispensar, menos en la ocasió 
present per lo eminent perill de succehir-se danys y mals irreparables ab los encontres que [h]y 
ha entre persones principals y altres adherents de la ciutat. (...) Vos diem y manam ab esta que 
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Barcelona, els jurats i el Consell General de Girona —amb la seva terquedat de 

no subscriure la unió— es devien percebre com uns individus enlluernats pels 

guanys que llur ciutat treuria de la capitalitat festiva —i comercial121— 

consolidada entorn del 29 d’octubre122, com uns homes reacis a sacrificar tals 

guanys per una política prudent que garantís el manteniment de l'ordre públic. 

 

Anem-nos-en a Girona, canviem de perspectiva. La prohibició virregnal hi 

caigué com una galletada d'aigua freda. Els capitostos del govern municipal 

                                                                                                                                               
per ningun cas doneu lloch se fassen les dites festes (...) tenint gran cuydado y vigilància en 
prevenir-ho ab imposició de les penes ben vistes, rondant per la ciutat de dia y de nit, 
regonexent a tots los que·s tinga sospita porten pistoles y armes prohibides, tant a cavallers 
com als altres sens exceptió (...) advertint que de qualsevol negligència o descuyt que 
entendrem hage per vostra part ne farem rigurosa demonstració". Les cursives són de la nostra 
responsabilitat. 
121. La vinculació d’una fira o mercat extraordinari a la festa de sant Narcís es troba sancionada 
en un privilegi que Joan II atorgà a la ciutat de Girona el 27.IX.1463, G. JULIOL (ed.), Llibre 
Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 342-344. Tal privilegi podria estar reforçant la legitimitat 
d’una situació encarrilada des del segle XIV. Sobre la mobilitat de la fira en el calendari: J. 
BOTET, Las ferias de Gerona (notas históricas), en “RdG” V (1881), p. 361-374, o R. 
ALBERCH, P. FREIXAS i J. MIRÓ, Fires i mercats a Girona. Assaig històric dels mercats i fires 
a la ciutat, Girona, Ajuntament de Girona, 1983, p. 123 i s. Al segle XVII la coincidència 
religiosa, festiva i comercial provocava reticències entre els venedors habituals de Girona. Així 
l’any 1635 trobem la confraria dels julians —la dels botiguers— adreçant una petició als rectors 
municipals perquè restringissin de quinze a dos (!) el nombre de dies en què, de forma 
excepcional, els marxants forans podrien vendre lliurement llurs robes i productes a Girona pels 
volts de sant Narcís. AMGI, MAM 238, fol. 76v-77v (promenada del 13.X.1635). El plany dels 
dits julians era contra una competència que consideraven deslleial: la dels homes que 
s’aprofitaven del pastís en dates clau sense pagar religiosament les imposicions durant l’any 
sencer: “[no és just] que los qui viuen tot lo any [a Girona], aiudant als gastos, mals y càrrechs 
de la universitat, tenint provehida aquella de tot lo que precisament és necessari, exposats a 
molts rischs, perills y danys, resten exclosos en semblants dies (que són los en què aiudan ab 
major número y còpia los contrahents a mercadejar), y se'ls lleve per dita rahó la occasió de las 
ganàntias...". La queixa seria escoltada però no acollida. 
122. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona, [s.l.], PAM i Bisbat de Girona, 2007, 
p. 52 i 120, identifica Jaume Cassador (bisbe de Girona entre 1584 i 1597) com l’home que 
traslladaria la festivitat de sant Narcís a la data fixada pel calendari romà, 18 de març; el 1601 
es retornaria la celebració al 29 d’octubre tradicional, tot alimentant la falàcia que al segle II 
Narcís no hauria estat bisbe de Jerusalem sinó de Girona. És castís comprovar com els jurats 
gironins, una vegada morís el bisbe Cassador, trigarien ben poc a instar el retorn a la data 
clàssica al qual hem al·ludit: AMGI, MAM 200, fol. 76v i 77r (Consell General de 26.IX.1598), 
els veiem mobilitzar el municipi per pressionar davant del nou pastor diocesà; el pretext seria 
que el 29 d’octubre es podria solemnitzar més la celebració; podria tornar a ser una data festiva 
a tot el bisbat, la qual cosa facilitaria l’afluència de públic a la fira de la ciutat: “[Els jurats] 
representam a vostres mercès com la experi[èn]tia ha mostrat que, des que lo dia de la festa de 
sant Narcís, que s’acostumave de colre en lo dia de 29 de octubre y fer festa per tot lo bisbat, 
se és relaxada, que los poblats d’esta ciutat han rebut y reben molt gran dany, perquè la gent 
de fora ciutat, com no fan festa, se ocupen en treballar, y no venen a la fira d’esta ciutat, com 
solien, y també per ésser lo cors de dit sant Narcís en esta ciutat y ser ell lo patró d’ella, apar, 
per a més solempnitzar-lo, convindria procurar que·s fes també festa del dit gloriós sant lo dia 
de 29 de octubre tots [anys], y que·s pogués tenir també fira com de abans”. 
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s'apressaren a fer mans i mànigues per intentar-ne la revocació123. Faltaven 

escasses setmanes perquè comencessin les festes previstes, aparellades124 i 

en bona part finançades —no sols per part dels jurats, també per diverses 

confraries, tant associades a oficis com de simple devoció, per exemple la de 

sant Martí dels mestres sastres, la de sant Eloi dels ferrers, la de la Concepció 

dels teixidors de lli, la dels paraires, dels assaonadors o la de Loreto125 (en 

aquesta darrera hi concorrien nombrosos patricis126), etc. Heus aquí els 

arguments amb què els edils provaren d'impetrar in extremis del bisbe de 

Solsona l’anul·lació de la seva ordre: 

                                                 
123. Els dirigents ciutadans desplegaren una ofensiva en tres fronts: a) maldaren per aconseguir 
el suport de l'Església gironina, AMGI, MAM 231, fol. 118v (22 i 23.IX.1628); b) escrigueren 
directament una carta de to pietós al lloctinent general —"conciderant les obligations nos corren 
en honrra y agrehiment y la gran devotió del poble al dit sant, ha aperagut supplicar a vostra 
excel·lència sie de son servey fer mercè a esta ciutat de dar llicèntia per a què ditas festas [de 
sant Narcís], que estan ya molt preperadas, se fassen, que a més de què apar ser cosa sancta, 
justa y deguda al sant, esta ciutat ne rebrà molt particular mercè..."—, ibidem, fol. 118v-119r 
(24.IX); c) confiaren a dos prohoms gironins que residien a Barcelona, Joaquim Margarit i de 
Reguer i el jurista Benet Anglasell —sobre el primer, vegeu sobretot el capítol IV.3, sobre el 
darrer, els IV.4 i IV.5—, la missió d'entrevistar-se personalment amb el lloctinent en qüestió 
perquè oís d’un en un els arguments de la ciutat; les instruccions que els enviaren el 
24.IX.1628 es troben a AMGI, MAM 231, fol. 119r-120r. A continuació les referim 
detingudament i en transcrivim alguns passatges.  
124. Sens dubte era en previsió de la solemnitat amb què es comptava celebrar sant Narcís que 
l’església del Carme i la confraria de devoció dels Socors que s’hi allotjava protocolitzarien el 
24.VIII.1628 una concòrdia amb què es repartirien els rols en les processons. AHG, Notaries de 
Girona, GI-10/452.  
125. Aquestes i altres havien aprovat l’assumpció de despeses vàries, sobretot en concepte de 
cera, mitjançant aportacions extraordinàries garantides, àdhuc amb endeutaments, per 
solemnitzar la festivitat de sant Narcís. AHG, Notaries de Girona, GI-10/452, 4-12.VIII i 
16.IX.1628. Prèviament, les autoritats municipals i diocesanes havien pactat coordinadament 
les línies generals dels actes que a realitzar en honor al patró, ACG, Actes capitulars, vol. 20, 
fol. 160v (15.VII.1628). 
126. És per la seva naturalesa estrictament devocional que malauradament la deixà fora del seu 
àmbit d’estudi L. BATLLE PRATS, El marianismo en las asociaciones gremiales, en “AST” 30-2 
(1957), p. 309-328. En l’acta de 16.IX.1628 de la confraria hi trobem mencionats gironins 
eminents com els donzells Jeroni de Real de Fontclara, Francesc de Vilanova, Francesc 
Saconomina i Rafel Despuig, els juristes Narcís Valencas i Rafel Prats, el doctor en medicina 
Rafel Campolier, els ciutadans honrats Bernat Valencas, Gabriel Masdéu, Joan Agustí 
Savarrès, Rafel Cerdà, Rafel Vivet i Jeroni Ferrer, a més de nombrosos mercaders, artesans i 
menestrals. Per cert, visiblement aquests confrares més modestos havien explotat el costat 
més lúdic de la sociabilització corporativa: el testament dels jurats de 1622 —AMGI, I.1.3.1.1 
(Administració municipal / Funcionament del consell municipal / Càrrecs municipals / lligall 1 / 
item 1)— recomanava als seus successors estar alerta per si s’hi reproduïen els jocs amb 
apostes que ells acabaven de prohibir: “En nostre any fórem atvertits lo gran dany que rebia la 
pobre gent yugant a les taules que tenien los frares de Sant Francisco de Paula y los de la 
devotió de Nostra Senyora de Llorito, que ab apelido de yugar cocos (i. e. pinyols) se jugaven 
mols bons reals, y tot era gent pobra, que tot lo que [h]avien guanyat en tota la setmana se 
yugaven lo diumenge, y les pobres mullés y infans ne petien, que tinguérem a bé fer llevar dits 
jochs, y convindria que d’esí (i. e. d’ací) al devant no s’[h]i yugàs més perquè és yoch proÿbit.” 
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1. Al primer pretext del virrei de la carestia que es patia al Principat, Girona 

replicaria que n'estava indemne i que, a més, les principals despeses dels focs i 

altres alegries ja estaven cobertes —la seva suspensió no suposaria, per tant, 

cap estalvi per fer front a l'escassetat de grans. 2. L'amenaça de pesta que es 

projectava sobre Catalunya tampoc podia justificar la cancel·lació dels actes 

firals. Els jurats esgrimirien la relativa llunyania del mal i sobretot que era 

l'alegria i no pas la tristor que faria els gironins més resistents al contagi:  

 
"Per preservar-se de dit mal importa lo devertiment y cosas de alegria y no tristessa". 

  

3. El virrei tampoc podia valdre's del risc imminent de guerres amb França per 

privar sant Narcís dels honors que se li havien preparat... Precisament la 

història havia demostrat que quan el patró de Girona estava joiós es convertia 

en el millor combatent de la ciutat! 

 
"Puix tant generalment se sap quant valarossament tornà dit sant per esta ciutat en 

occasió de la guerra del francès, quant de son sanct sapulcre isqueran aquellas 

enxambres de mosques, y per consagüent valent a tota Espanya, puix esta ciutat és casi 

la clau y frontera"127. 

 

4. Per acabar, els jurats sostenien que no hi havia cap tipus d'enfrontament 

entre les classes dirigents de la capital gironina. Naturalment no mencionaven 

que altres grups socials de condició inferior estaven alterats...  

 
"Acerca del que diu de les pations que [h]y ha entre personas poderossas, no sé entén 

que corre a la ciutat ni als habitants d'ella parill algú per ningunas pations, puix clarament 
                                                 
127. La història documenta com l’any 1285, en el marc de la guerra entre Pere el Gran d’Aragó i 
Felip l’Ardit de França, les tropes gal·les assetjaren i s’empararen de Girona. Una llegenda 
conta que quan uns soldats ocupants s’aproparen al sepulcre de sant Narcís per profanar-lo en 
veieren sorgir un eixam de mosques que els matà a ells i als seus cavalls. Vegeu una defensa 
aferrissada de la seva versemblança a J. G. ROIG i JALPÍ, Resumen historial de las grandezas, 
y antiguedades de la ciudad de Gerona, y cosas memorables suyas eclesiasticas, y seculares 
assi de nuestros tiempos, como de los passados…, Barcelona, por Iacinto Andrev, 1678, p. 46 i 
s. Molt més recentment, mossèn I. COLOMER, Mosques miracleres: Iconografia, [Girona], 
1988, ha posat a l’abast del públic una llarga sèrie de gravats, goigs i altres referències sobre 
les cèlebres mosques del patró de la ciutat de l’Onyar. Ò. JANÉ, Catalunya i França al segle 
XVII. Identitats, contraidentitats i ideologies a l’època moderna (1640-1700), Catarroja, Ed. 
Afers, 2006, p. 324, ha qualificat la narració de les mosques de sant Narcís com el mite més 
destacable de la Catalunya del Barroc en relació amb l’enfrontament amb França. 
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se veu que entre personas militars, principals y poderossas hi haia ninguna manera de 

ransillas o encontras, que si tal fóra tenim per cert ne tindríam notítia, y com tal sabéssam 

nosaltres procuraríam per los medis posibles obviar-ho...128". 

 

Convèncer el virrei fou una missió impossible129. La ciutat de l’Onyar, enmig de 

mesures de prevenció per a la pesta —cada dia menys distant—130, veié com el 

mes d'octubre s'escolava sense que es tiressin focs d'artifici, sense les 

alimàries i els balls programats. Fou una forma ben poc galdosa de passar el 

que haurien pogut ser les primeres fires i festes de sant Narcís amb un ofici 

litúrgic propi al patró. Per acabar-ho d'adobar, caldria pagar els encàrrecs de 

material ja realitzats i els compromisos adquirits131.  

 

En definitiva, directament o indirecta, per a Girona el preu de la conflictivitat 

social de l'any 1628 resultà elevadíssim. Els jurats s'adonaren que calia 

fomentar l'apavaigament de les passions dins la ciutat. Versemblantment també  

comprengueren —més tard que d'hora— que la signatura de la unió o 

germandat s'havia convertit en una conditio sine qua non per obtenir 

qualsevulla gràcia de l'autoritat virregnal. Per això al capdavall de l’estiu del 

1629, quan foren una vegada més requerits a adherir-s'hi pel lloctinent general 

(ja no era el bisbe de Solsona sinó el duc de Feria)132, no tingueren més remei 

                                                 
128. Com hem indicat, els fragments suara copiats corresponen a les instruccions que els edils i 
els adjunts del redreç enviaren als seus comissionats Joaquim Margarit i de Reguer i Benet 
Anglasell. 
129. Vegeu a tall d’exemple AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 2.X.1628 
de Joaquim Margarit i de Reguer als jurats de Girona. El bisbe de Barcelona no li reportà l’ajut 
esperat. El mateix dia 2.X, el virrei es feia fort en la seva postura —M. J. ARNALL (ed.), Lletres 
reials a la ciutat de Girona cit., vol. III, p. 1327 (doc. 1003). El capítol catedralici gironí declinaria 
enviar-li una legació per demanar-li in extremis un canvi de parer —ACG, Actes capitulars, vol. 
20, vol. 164r (9.X.1628).  
130. A la mateixa ciutat de Girona el 30.IX.1628 es publicaren unes crides per evitar, en la 
mesura del possible, un eventual contagi de la població, AMGI, MAM 231, fol. 120v-121r. 
131. A més dels finançaments estipulats per les confraries de devoció i d’oficis, un negociant 
barceloní, Josep Figarola, s'havia compromès per setanta lliures a muntar uns focs d'artifici a 
partir del 21 d'octubre. La cancel·lació de les festes obligà els jurats a renegociar amb ell les 
condicions del contracte que tenien mútuament acceptades des del 7 d'agost precedent, 
ibidem, fol. 123. Aquestes setanta lliures no serien les úniques que la ciutat perdria. Caldria 
sumar-hi, com a mínim, les tres-centes seixanta-cinc i escaig que Llorenç Font (menor) ja havia 
pagat, ibidem, fol. 152v-153r (22.XII.1628).   
132. ACA, Cancelleria, registres, vol. 5576, fol. 109, carta de 28.VIII.1629 del duc de Feria als 
edils gironins. Vegeu-la també a M. J. ARNALL (ed.), Lletres reials a la ciutat de Girona cit., vol. 
III, p. 1334-1335 (doc. 1013). 
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que asseure's a la taula negociadora133. Quatre mesos més tard d'haver fet 

aquest gest, tornaven a tenir esma i a sentir-se legitimats per sol·licitar 

obertament de nou el permís per celebrar les festes públiques en honor de sant 

Narcís134. 

 

 

IV.10.6. La resolució de la contenció de jurisdiccions sobre la bandera de 
la confraria dels quatre sants màrtirs obre nous interrogants i 
perspectives 
 

Feta aquesta diversió —en els sentits originari i figurat del terme—, tornem al 

memorial de l'atrafegat Fontanella on hem abandonat l'afer de la bandera dels 

treballadors de la construcció. A mitjan octubre, Fontanella trobà un moment 

per introduir al seu text els retocs que considerà oportuns i l'impressor pogué 

concloure la feina que tenia embastada135. El 14 de novembre el canceller de 

Catalunya, Pere de Puigmarí i Funes, abat de Cuixà, resolgué la contenció de 

jurisdiccions amb el parer dels doctors del Reial Consell Jaume Mir i Ramon 

Rubí de Marimon136. El seu veredicte fou el següent: La causa sobre la bandera 

de la confraria dels quatre sants màrtirs havia de ser substanciada davant la 

cúria secular de Girona. En canvi, qualssevol litigis referents a les claus de la 

capella de la mateixa confraria i als demés objectes utilitzats per al culte 

d'aquesta eren de la competència de la cúria eclesiàstica del bisbe de la ciutat:  

                                                 
133. AMGI, MAM 232, fol. 136r, deliberació del Consell General de 1.IX.1629. Hem glossat en el 
capítol IV.6 les incidències en el procés de materialització d’aquesta adhesió, en un context 
molt delicat entre Girona i l’aparell virregnal. 
134. AMGI, MAM 233, fol. 17v-18r, tercer apartat de la proposició que els jurats presentarien al 
Consell General de 29.I.1630. Ibidem, fol. 18v, l'assemblea resoldria no tramitar l'intent al·legant 
que el virrei i la Reial Audiència “ab crides reals té privades las firas, mercats y ajusts”. Encara 
que la proposta fos blocada, la seva formulació resulta ja de per si sola altament il·lustrativa. 
135. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 12.X.1628 de Fontanella als edils 
gironins: “La contentió sobre què vostres magnificències me scriuen està en tan bon punt per a 
declarar que no serà menester molta diligèntia per acabar-ho; lo memorial està fet y se és 
donat a la emprempta"; ibidem, vegeu també la missiva que Bartomeu Ripoll escrigué als jurats 
el dia successiu. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, una carta de 23.X.1628 a Bartomeu 
Ripoll certifica la bona acollida de l’al·legació entre els advocats municipals aconductats a 
Girona: ”Havem rebuts los memorials astempats sobre lo de la contenció, y aquells comunicats 
a nostres advocats de assí, los quals los apar molt bé, y que no [h]y ha cosa que anyadir-hi”. 
136. Sobre la contestada intervenció dels més destacats magistrats reials de Catalunya com a 
consultors del canceller, vegeu l’apartat IV.5.1.1.  
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"[Cancellarius] sententiat pronunciat et declarat firmae juris in dicta curia seculari judicis 

ordinarij curiae regiae Gerundae per sindicum et procuratorem universitatis et juratorum 

civitatis Gerundae et per subbaiulum ipsius civitatis fiscique procuratorem dictae curiae 

secularis factae quo ad vexillum usui dictae confratriae sanctorum quatuor martyrum 

civitatis Gerundae destinatum locum fuisse et esse. Quo vero ad claves capellae et 

coereos coeterasque res ad usum pium dictae capellae et confratriae sanctorum quatuor 

martyrum perpetuo destinatas locum non fuisse nec esse."137  

 

Fontanella comunicà amb goig als jurats de Girona que havia assolit l'objectiu 

desitjat138. Es mostrà estranyat que el canceller de Catalunya hagués inclós en 

la seva sentència una frase relativa als objectes de culte de la confraria, ja que 

ell creia que els edils mai no havien demostrat voler tenir cap poder sobre 

aquests —els rivals sí havien incidit en el tema, precisament s’havien fet forts 

en la naturalesa eclesiàstica de tots aquells elements destinats perpètuament a 

la devoció, i ja havien anticipat els termes espoli i sacrilegi per condemnar-ne la 

confiscació municipal139—:  
 

“La contentió se és declarada, gràcies a Déu, y a gust, perquè han declarat la bandera 

ésser cosa profana y la conexença de la cort secular, que ere lo que preteníem y 

desijàvem. En la lluminària y cera [h]an declarat per la cort ecclesiàstica, y encara no sé 

com hi han declarat, perquè la ciutat may [h]avia pretès lo contrari, ans ab la revocatió de 

les ordinations se diu expressament que no vol tocar a les coses del culto divino. Gozen-

ne vostres magnificències ab lo contento que jo desig"140. 

 

                                                 
137. ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 207r-208r. Aquesta resolució fou curosament 
copiada al tercer gran cartoral ciutadà —A. GIRONELLA, Llibre Groc de la ciutat de Girona 
(1386, 1596-1702), Lleida, Ajuntament de Girona, Fundació Noguera i Caixa de Girona, 2007, 
p. 161-163. 
138. De fet ja els ho havia escrit el dia precedent el síndic Bartomeu Ripoll, però posant l'accent 
en els aspectes processals de la matèria. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, 
carta de 16.XI.1628. Ripoll explicà als jurats que tenia satisfetes totes les despeses corrents de 
la causa. Només li restaven per pagar, si se li'n donava permís, les estrenes —gratificacions— 
que habitualment s'oferien als ajudants del canceller. Els jurats segurament li preguntaren a 
quant pujaven aquests conceptes, i Ripoll els respongué el 24.XI que "lo de las estrenes se 
acostumen de donar als criats del senyor canseller, són sinquanta reals, y altres tants al notari, 
qui és secretari de dit senyor canseller…".  
139. G. BALET, Dominus illuminatio mea. Memorial en fet y en dret, en favor de la cort 
ecclesiàstica, y de la confraria dels sants quatre màrtyrs fundada en la Seu de Gerona cit., fol. 
266v-267r. 
140. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 17.XI.1628 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona. 
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A Girona reaccionaren amb inquietud davant d'aquestes paraules del jurista —

a què es devia la menció a la lluminària, la cera...?141— i li'n demanaren més 

explicacions. Ell els respongué que no s'havien de preocupar per la part final de 

la declaració del canceller, sinó que havien de fer atenció a la frase relativa a la 

bandera dels quatre sants màrtirs. Per asserenar-los els explicà que en una 

altra declaració recent, relativa a la confraria dels botiguers de teles de 

Barcelona, el canceller també havia volgut diferenciar bé el que eren materials 

d'ús laic d'una corporació i el que eren els seus objectes de culte142:  

 
“La cua que té la contenció no té altre cosa de mal sinó ésser-s'[h]i posada sens [h]aver-hi 

controvèrsia entre les parts sinó solament en respecte de la bandera, que a [h]aver-ho 

demanat la part no·s podia declarar altre cosa, que les matexes revocations de les 

confraries se són sempre fetes ab aquexa cua y salvetat de les coses pertanyents al culto 

divino, y lo senyor canceller en un·altre causa dels julians que fonc molt renyida ho [h]avia 

axí distinguit poch temps fa, entre coses tocants al culto divino y altres, y axí no·n deuen 

fer cars."143 

 

                                                 
141. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 20.XI.1628 dels edils gironins a Joan 
Pere Fontanella. El mateix dia escrigueren en termes similars a Bartomeu Ripoll. 
142. ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 164v-166r (16.XI.1627). Aquesta contenció de 
jurisdiccions entre la cúria eclesiàstica de Barcelona i la cúria del regent la vegueria de la 
mateixa ciutat l'havia propiciada un enfrontament entre un subsíndic de Barcelona i el síndic de 
la confraria de sant Julià dels botiguers de teles i mercers barcelonins, d'una banda, i un altre 
síndic de la mateixa confraria de mercers per altra part. El canceller resolgué que "firmae juris 
in dicta curia seculari regentis viccariam Barcinonae factae per subsindicum praesentis civitatis 
Barcinonae et per sindicum confratriae Sancti Juliani botigueriorum telarum merceriorum 
eiusdem civitatis quo ad res sacras mobiles et usui capellae destinatas quae sunt dictae 
confratriae locum fuisse et esse. Quo vero ad declarationem factam per dictos conciliarios 
adjudicando capellam et res immobiles intus illam existentes dictis botiguerijs telarum et 
traditionem pocessionis illius in eorum favorem factam locum non fuisse nec esse sed 
praedictam cognitionem et traditionem pocessionis dictae capellae ad curiam ecclesiasticam 
pertinere et spectare et in ea fore et esse tractandas." Hem localitzat un repàs històric de les 
tendències centrífugues i secessionistes viscudes a la confraria barcelonina dels julians als 
anys 1620 —N. SALES, Els segles de la Decadència (segles XVI-XVIII), vol. IV de P. VILAR 
(dir.), Història de Catalunya, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1991, p. 318, les atribueix “més 
que a una producció en expansió (...) a divisions de classe”— a Discurs en fet i en dret pel 
síndic de la confraria dels julians, mercers vells, de la ciutat de Barcelona, contra el síndic de la 
confraria dels botiguers de teles de la mateixa ciutat, 1695 —BICAB, Al·legacions jurídiques, 
volum 206, item 6. 
143. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 23.XI.1628 de Fontanella als edils 
gironins. En el mateix sentit s'expressà el síndic Bartomeu Ripoll, que també havia intervingut 
en la causa dels julians barcelonins: ibidem, carta de 24.XI.1628 del dit síndic als jurats. 
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Per a Fontanella, el que calia valorar d'aquesta sentència del canceller era que 

a la ciutat de Girona no se li qüestionaria més la seva jurisdicció sobre les 

qüestions profanes de les confraries:  

 
"La contentió és un gran exemplar perquè no molesten més la ciutat en coses profanes de 

confraries, que servirà en mil ocasions."144 

 

Per si un cas els edils ja estaven refets de tantes emocions, l'advocat els 

demanà que s'anessin fent una idea de l'impuls i la orientació que li voldrien 

donar a la causa sobre la bandera dels quatre sants màrtirs que la cort reial 

gironina hauria de substanciar145. 

 
"En lo de la demanda que se és feta per la cort real, per a ben resólre’m [h]auria de saber 

quin dret preté la ciutat ab la bandera, que lo senyor canceller no ha declarat que fos de la 

ciutat, sinó que no la [h]y podien demanar per la cort ecclesiàstica. Si la ciutat no [h]y té 

dret, apar que deu donar-la a qui toca, encara que jo entench que no a la confraria pia y 

de devotió, que no és sua, y axí vostres magnificències [h]aurien de scríurer què és lo que 

preté la ciutat en la bandera.146" 

 

De fet, no era segur que la jurisdicció sobre el controvertit estendard toqués a 

la cort règia de Girona! Només seria així si resultava que se l'estaven disputant 

els dirigents municipals d'una banda i els membres de la confraria de la 

construcció per altra part. Si, en canvi, el que hi havia era una pugna interna 

entre diferents sectors de la corporació, aleshores la substanciació de l'afer 

correspondria als jurats gironins. En definitiva, a Fontanella li calien més 

elements de judici per saber quina via jurídica calia seguir: 

 
"Si fos qüestió entre los de la confraria entr·ells sobre la bandera, apar que tocaria la 

conexença a la ciutat, emperò si a la ciutat la demanan los confrares, apar lo rey ne és 

conexedor. Si me avisan bé del fet veurem si evocaríam una contentió de iurisdictió a la 

                                                 
144. Ibidem, carta fontanelliana de 23.XI.1628 cit. 
145. Ens consta que la demanda sobre tal bandera havia estat intimada als edils gironins el 
20.XI.1628 —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta a Fontanella del referit dia. 
146. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta fontanelliana de 23.XI.1628 cit. 
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Audiència entre la ciutat y la cort real, però [h]auria d’ésser que no porrogassen aquí 

entretant la jurisdictió.147" 

 

No trigarien a aflorar-ne de nous, molt concloents i més simptomàtics encara. 

Seria el 30 de novembre a la Seu, en una reunió fundacional —o de suposada 

refundació— d’una altra confraria dedicada als quatre sants màrtirs148. Una 

confraria amb una naturalesa jurídica diferent —seria sols una corporació 

comuna i general de devoció149—, subjecta únicament a tutela eclesiàstica, 

dotada d’unes ordinacions privatives, i integrada —atenció!— a parts quasi 

iguals per persones de tres sectors de la societat gironina: canonges i 

beneficiats de la Seu i de Sant Feliu; notaris, escrivans i escrivents; i també 

alguns professionals dels oficis relacionats amb la construcció —no pas tots els 

d’antany150—, subdividits en el grup de la fusta i el de la pedra i el totxo; segons 

l’acta de l’assemblea, tals professionals havien anat acaparant l’antiga 

corporació al llarg de molt temps i havien demostrat no saber-la administrar. 

                                                 
147. Ibidem. 
148. Llegim l’acta de fundació o refundació de la confraria general de devoció dels quatre sants 
màrtirs a AHG, Notaries de Girona, GI-7/358. En l’apèndix II al final del capítol en transcrivim 
les ordinacions orgàniques que aquí sintetitzem, de gran interès. Ara ens limitem a oferir una 
nòmina dels confrares presents en l’assemblea de 30.XI.1628: a) Entre els eclesiàstics, Pere 
Puig, Antoni Masó, Miquel Fuster, Pere Ribot, Jeroni Picaperas i Narcís Padern; b) del sector 
de notaris, escrivans i escrivents, Narcís Fàbrega, Bartomeu Vicenç, Pere Guinau, Jeroni 
Francesc Ordis, Joan Auleri, Antoni Moliner, Raimon Duran; c) entre els fusters, Montserrat 
Cassanyas, Joan Martí, Pere Cassanyas, Rafel Albà, Pau Castellà, Francesc Lloveras i Joan 
Pomés; i també el torner Francesc Moner, el mestre de cases Jaume Magís i els picapedrers 
Boi Llampuig i Rafel Moret; d) en una categoria residual, mencionem que no consta l’ofici de 
Francesc Aradas, si bé se’l llista enmig dels escrivents; i es parla d’un sastre, Joan Ferrer. 
149. L’al·legació de G. BALET, Dominus illuminatio mea. Memorial en fet y en dret, en favor de la 
cort ecclesiàstica, y de la confraria dels sants quatre màrtyrs fundada en la Seu de Gerona cit., 
fol. 265r-266r, hauria fracassat en el seu intent de convèncer el canceller de Catalunya de què 
la confraria dels quatre sants màrtirs de la dècada de 1620 que havia estat objecte de tensions 
seguia essent —com potser ho havia estat en el passat, pretesament de forma 
ininterrompuda— una confraria comuna i general, únicament pia i de devoció. D’ací la 
necessitat d’una refundació. 
150. Dels confrares presents en l’assemblea de 1.VII.1627 amunt referida, tots els següents 
faltarien en la reunió de 30.XI.1628: Antoni Garí, Francesc Monet, Guerau Llautart, Joan Esteve 
Gay, Pere Sellas, Jeroni Guix, Joan Baner, Miquel Castellà, Bernat Creixell, Antoni Moret, Joan 
Jausí, Felip Regí, Joan Bosch, Montserrat Rosell, Joan Maÿner, Miquel Brossa, Narcís Xiquella, 
Bernat Català, Francesc Entraigües, Cosme Gendre, Joan Joan, Pere Oliver, Pere Fayart, 
Baltasar Enric, Joan Prats, Antoni Carreras, Marigó Rigall, Pere Geli, Francesc Barbosa, Antoni 
Portals, Martí Lafont, Antoni Brossa, Pere Boixó i Francesc Salou. Algun d’ells —no pas tots!— 
podia haver mort entre les dues convocatòries. Nota: Jausí i Regí són els mestres picapedrers 
a qui Girona deu una de les seves façanes barroques més característiques, J. CLARA, La 
façana principal de la col·legiata de Sant Feliu de Girona, dins de A. ROSSICH i A. RAFANELL 
(cur.), “El barroc català”, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 161-174.  
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D’acord amb les noves regles de funcionament intern, en principi151 tots els 

sectors participarien similarment en la gestió de la confraria i garantirien el 

control de l’ens d’acord amb llurs interessos de grup —a tal efecte, s’instituirien 

mecanismes mixtos de cooptació i posterior habilitació sectorial de càrrecs. 

Això sí, les figures executives dels pabordes i adjunts es veurien parcialment 

buidades de competències, sobretot financeres, en benefici d’un procurador o 

comissari tècnic. En tal càrrec el primer any seria elegit sense sorpreses el 

prevere de Sant Feliu Jeroni Picaperas, germà del notari Joan Picaperas també 

adherit a la corporació152. Astutament, en els llocs de paborde —a més de 

l’eclesiàstic Antoni Masó i l’escrivà major de la cúria eclesiàstica Narcís 

Fàbrega— hi romandrien el fuster Joan Pomés i el mestre de cases Boi 

Llampuig153. Així ningú, ni al municipi ni fora d’ell, no podria parlar de 

trencament respecte la confraria gremial i les seves regles internes, encara 

existents, si bé suspeses pels jurats des de més de cinc mesos enrera. 

 

A partir d’aquest punt de la nostra història, coexistirien, si bé intermitentment i 

amb coincidències i dissidències, la confraria gremial mencionada suara i la 

pietosa, sota l’advocació comuna o compartida dels quatre sants màrtirs —

quedava lluny l’esperit de la constitució Quaecumque de Climent VIII154. A 

principis de desembre del mateix 1628 els pabordes de la corporació gremial 

decidiren implorar perdó als jurats de Girona i sol·licitar-los la restitució de llur 

bandera i demés objectes perquè la confraria pogués ser regida degudament. 
                                                 
151. Diem ‘en principi’ perquè les ordinacions de 30.XI.1628 ja preveien hàbilment i 
eloqüentment que en el futur es poguessin anar retirant de la confraria fusters i/o picapedrers i 
mestres de cases, i aleshores les dues places de paborde que els corresponien passarien a ser 
assignades a membres de tots els altres sectors. 
152. Diverses actes de la confraria protocolitzades entre 1628 i 1630 mostren que els Picaperas 
ocupaven un lloc d’honor entre els ideòlegs i els artífexs d’aquesta refundació de la confraria 
dels quatre sants màrtirs, a més del cabiscol major de la Seu Francesc d’Aimeric, el canonge 
Narcís Frigola o l’escrivà Narcís Fàbrega. Frigola havia estat dels primers en tenir una de les 
quatre claus de la reixa aixecada per custodiar l’arqueta amb les restes dels màrtirs, un detall 
gens superflu —ACG, Actes capitulars, vol. 20, fol. 128r (29.V.1627). Ja hem vist amunt que, 
com a comissari del Sant Ofici a Girona, no havia coadjuvat precisament a què es pacifiquessin 
les relacions entre els jurats i els professionals relacionats amb la construcció. 
153. AHG, Notaries de Girona, GI-7/358, 30.XI.1628 també.  
154. E. SÁNCHEZ, Cultura religiosa y sociedad: las cofradías de laicos, en “Historia Social” 35 
(1999), p. 23-42, a partir d’exemples de Madrid, ha constatat la recepció extremadament 
flexible en terres hispàniques d’aquest text de 1604 que instaurava restriccions, tuteles i 
fiscalitzacions en l’erecció i gestió de confraries —particularment perseguia duplicitats en una 
mateixa població. 
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L'escrit mitjançant el qual demanaren aquesta gràcia és tot ell un poema. S'hi 

reconeixia la plena legitimitat dels actes d'insaculació i d'extracció a sort de la 

confraria que els edils havien "tutelat" el 17 de juny, s'hi professava la 

superioritat política i jurisdiccional del govern municipal —dels pares de la 

república— en l'organització de la corporació professional, s'atribuïen a la mera 

ignorància els "excessos" comesos per alguns dels confrares, etc.:  

 
"Los pobordres y confrares de la confraria dels fusters, picapadrés y mestres de casas (...) 

los quals per lo corrent any foren en deguda forma extrets devant de vostres 

magnificències per lo Consell General de dita confraria tingut en lo arxiu nou de les cases 

del consell de la present ciutat, humilment supplican a vostres magnificències sien servits 

menar-los donar la bandera y tots los demés emoluments de dita confraria a fi que aquella 

puga ésser regida y governada comforme de moltíssims anys a esta part és [se] és 

acostumat ab lo enparo de vostres magnificències y de llurs predecessors com a 

principals protectors de dita confraria, y a cas que dits pobordres y confrares hajen a 

vostres magnificències donat algun disgust per lo qual los haia moguts pendre dita 

bandera y emoluments, és cert no [h]u han fet ab ànimo de iniuriar a vostres 

magnificències, sinó per pura ignorància, de què a vostres magnificències demanen perdó 

humilment, y a més que com a paras de república confian useran vostres magnificències 

ab ells esta misericòrdia, los supplicans ho tindran a particular mercè..."155.  

 

Els jurats mantingueren els treballadors dels oficis del món de la construcció 

amb l'ai al cor durant unes llargues hores, però acabaren, des d’una posició 

reforçada, accedint a la seva petició de clemència156. Es reservaren, això sí, les 

accions legals oportunes contra els confrares que havien delinquit157. La 

confraria dels quatre sants màrtirs pogué reprendre el seu quefer, ja que els 

                                                 
155. AMGI, MAM 231, fol. 140v (3.XII.1628). Les cursives són de la nostra responsabilitat. 
156. Ibidem, fol. 140v també (4.XII.1628): "[Els jurats] dixerunt que, usant de la benignitat 
acostumada, com a pares de república manan que sia lliurada a dits pobordres la bandera y los 
demés emoluments de dita confraria que seran en la present casa de la ciutat, fermada 
àpocha, reservant-se lo dret que compateix contro los qui hauran delinquit, y restituexen en son 
primer estat las ordinations per ells y sos predecessors decretadas de la dita confraria, alsant la 
revocatió que de aquellas tenian feta." 
157. Els edils gironins ja havien emprès algunes mesures repressives contra els avalotadors de 
la confraria. Volien mantenir indemne el seu dret a condemnar-los de manera ferma. AMGI, 
MAM 231, fol. 85v: El 2 d'agost de 1628 Miquel Brossa, un dels empresonats pels fets del mes 
de juny, manifestà estar penedit de les seves accions i demanà que se l'alliberés de la presó, 
on ja havia purgat quaranta dies de pena. Els jurats acolliren favorablement la seva súplica. 
Com veurem tot seguit, hi hagué altres homes que no prengueren aquest tipus d'iniciatives i, 
per tant, estigueren detinguts durant molt més temps.  
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jurats aixecaren —per poc temps— la suspensió de les seves ordinacions. Ara 

bé, aquest quefer no seria pas l’habitual dels temps passats. Perquè la bandera 

i demés afers de la confraria —principalment un llevador de censals i rendes i 

un llibre d’escriptures— no els serien restituïts pas a ells directament, sinó que 

passarien en mans del procurador de la confraria de devoció nova o refundada, 

el qual es cuidaria prou de fer-ne l’inventari amb celeritat —després de fer 

esbotzar un pany remaleït158. 

 

Les tensions a la ciutat s'apaivagaven i els gironins es preparaven per celebrar 

les festes de Nadal —si bé no tots podrien seure a taula amb les seves 

famílies159. L'únic que potser quedava intranquil en aquell moment era Joan 

Pere Fontanella, pel qual ningú no s'havia interessat des que la pau havia 

tornat a la confraria de la construcció... Ni que fos per oferir-li un pagament 

extraordinari per l’al·legació que havia redactat i fet imprimir.  
 

“Des que responguí los dies passats a vostres magnificències en lo negoci de la bandera 

dels fusters no tinch cartes d’exa ciutat (…) Jo servesch de boníssima gana a exa ciutat y 

crech faran relatió tots los que·m conexen que ningun advocat de la ciutat me ha portat 

may aventatge en voluntat, si vostres magnificències són servits tenir atendèntia als 

memorials que fiu y treballs prenguí en lo negoci de la bandera, de què isqueren tan 

honradament, ho tindré a molt gran mercè.160” 

 

Sortosament per a ell, l’olotí era vehement quan es tractava de cobrar. Davant 

l’absència de notícies dels jurats sortints, contactaria, en qüestió de dies, amb 

els entrants, tot subratllant la complexitat i feixugor del dossier gremial que 

cada dia quedava més enrera —almenys això semblava—: 

 

                                                 
158. AHG, Notaries de Girona, GI-7/358, actes de 8 i 15.XII.1628.   
159. Dos dels fusters rebels no pogueren passar el Nadal a casa com volien, perquè el Reial 
Consell els mantingué detinguts —que no engarjolats— a Barcelona. AMGI, Correspondència 
amb Barcelona, lligall 1, cartes de 19.XII.1628 i de 11.I.1629 de Bartomeu Ripoll als jurats. 
Passat festes, se'ls hagué de deixar en llibertat perquè les acusacions que la ciutat de Girona 
havia formulat en contra d'ells eren massa genèriques —envers el col·lectiu sencer—, ibidem, 
cartes de 11.I.1629 cit. i de 19.I.1629. 
160. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 14.XII.1628 de Fontanella als 
jurats de Girona.  
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“La ciutat me resta a dèurer uns memorials fiu en dret en la causa de la contentió de la 

confraria dels fusters, suplic a vostres magnificències manen se’m sien pagats, assegurant 

a vostres magnificències que fonc <h>u dels treballosos negocis que·s podian 

succehir.”161 

 

 

IV.10.7. D’una llarga suspensió dels estatuts de la confraria gremial a la 
separació de fusters, picapedrers i mestres de cases (1629-1641) 
 

El febrer de 1629 es posà en evidència la dificultat de fer rutllar paral·lelament 

les dues confraries dels quatre sants màrtirs de Girona, i que entre els 

pabordes i els confrares eclesiàstics —de la corporació pietosa— i els laics —

sobretot de la gremial— continuaven havent-hi dissensions, "tant aserca de la 

administratió de las cosas de dita confraria y dels emoluments de aquella com 

de altres" —aquesta menció explícita als emoluments ens recorda que el 

redescobriment de les relíquies dels dits sants devia haver reportat ingents 

beneficis a la corporació. Per intentar posar-hi remei, a instàncies del municipi 

s'escolliren quatre mestres dels oficis relacionats amb la construcció mitjançant 

una votació secreta162. Aquests serien comissionats per "tractar, appunctar y 

resóldrer tot lo que los apparexerà convenir, tant aserca de las dalt ditas cosas 

com també per a poder-se dividir los fusters dels picapadrers y mestres de 

casas". Qualsevulla proposta que volguessin tirar endavant l'haurien de 

consultar prèviament amb els jurats i els adjunts per ells delegats163. En 

definitiva, els edils procuraven pacificar la confraria gremial que ells —i no pas 

altri— podien tutelar. 

 

Versemblantment amb aquests debats només s'aconseguí fer augmentar la 

mala maror que regnava entre els diferents professionals gironins que 

                                                 
161. Ibidem, carta de 4.I.1629 de Fontanella als jurats entrants.  
162. AMGI, MAM 232, fol. 32r-33r: Acta de la reunió que el 17.II.1629 mantingueren els jurats i 
els membres de la confraria dels quatre sants màrtirs de Girona. En representació dels fusters 
foren escollits Joan Martí i Joan Pomés, dos dels homes que s'havien mostrat intransigents 
davant dels edils en la polèmica insaculació del juny precedent. Negociar amb ells no deuria 
resultar fàcil per al picapedrer Felip Regí i el mestre de cases Francesc Vall·llonzella. 
163. Ibidem. 
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edificaven i adobaven cases. Els fusters semblaven determinats a provocar una 

escissió del comú, cosa que no devia ser gens ben acollida pels picapedrers i 

els mestres de cases. Els jurats, segurament tips de tanta inestabilitat, 

revocaren novament totes les ordinacions de la confraria dels quatre sants 

màrtirs el 12 de juliol de 1629 "per certas causas y rahons y per alguns justos 

respectes los ànimos de sas magnificèncias iustament movents, usant de la 

potestat a ells attribuïda, tant de dret com altrament, y de aquella millor via, 

modo y manera que poden y deuhen". Només en deixaren en vigor —

l'experiència els havia ensenyat les virtuts d'aquesta precaució— els capítols 

que tocaven "al culto divino"164. Quin futur es podia esperar per a una 

corporació gremial que veia alternativament suspesos i reafirmats els seus 

estatuts professionals?  

 

Fins l'any 1634 no es conserva cap testimoni del seu funcionament. Suposem, 

per tant, que les ordinacions de contingut laic de la confraria es mantenien 

suspeses. No es procedia a insacular nous membres a les bosses, ni s'extreien 

anualment d'aquestes els noms de pabordes, adjunts, examinadors, consellers, 

clavari, penoner —aleshores anomenat ‘abanderat’— i cordoners165. Privats de 

l'aixopluc del govern municipal, els oficis relacionats amb la construcció patien 

una situació de paràlisi en la gestió dels seus afers comuns. Aquest 

immobilisme devia afectar sobretot els necessaris fluxes de promoció 

professional dels oficials i els aprenents que haguessin completat 

satisfactòriament els seus respectius cicles formatius166. La corporació pietosa, 

                                                 
164. Ibidem, fol. 102v-103r (12.VII.1629). El govern municipal utilitzaria aquesta suspensió, 
presentada com una extinció, per esquivar controvèrsies jurisdiccionals en curs mogudes per la 
confraria de devoció dels quatre sants màrtirs: AMGI, XV.2.1.6.11 —Documentació notarial, 
Plets entre l’Ajuntament de Girona i d’altres organismes o particulars, lligall 6, item 11; recull 
documental titulat “Diferens matèrias que passaren entre la molt il·lustre ciutat de Gerona y lo 
capítol de la Chatredal des del any 1556 fins lo any 1651”, fol. 109v-110v (14.VIII.1629). 
165. Les actes tant de les insaculacions com de les extraccions a sort de càrrecs de les diferents 
confraries gremials gironines es troben sempre transcrites als manuals d'acords municipals. No 
n'hi consten de la corporació dels quatre sants màrtirs en els volums següents: AMGI, MAM 
233 (1630), 234 (1631), 235 (1632), 236 (1633) i 237 (1634). 
166. Posem-hi noms i cognoms: devia quedar afectat per aquesta paràlisi el fill del francés 
Llorenç Viala, Joan —encara identificat com a francès—, que el 14.V.1628 havia subscrit per a 
un període de dos anys un contracte com a aprenent del mestre d’obres Francesc Barbosa. 
Avui el qualificaríem de draconià, ni que fos per l’obligació de recuperar multiplicats per dos els 
dies en què faltés o estigués malalt. AHG, Notaries de Girona, GI-10/452. 
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en canvi, havia seguit fent el seu curs ininterrompudament, cada dia amb més 

confrares de la Seu, menys fedataris i escrivents i un sobtat increment dels 

picapedrers i mestres de cases. Ben sanejada econòmicament, instituïa quatre 

comissaris perquè redactessin unes noves ordinacions167. 

 

El maig de 1634, pels volts de la data en què es celebrava la festivitat dels 

sants Paulí, Germà, Justí i Sici168, els fusters, picapedrers i mestres de cases 

gironins sol·licitaren una llicència al capítol de la Seu per reinstaurar la seva 

confraria històrica privativa, la que hem convingut en anomenar gremial. Llur 

petició fou denegada:  

 
"Fuit etiam lecta supplicatio data pro parte architectorum seu magistrorum domus 

lapiscidarum et fabrorum ligni qua supplicant eis concedi licentiam reassumendi 

confraternitatem ut antiquitus habuerunt in capella sanctorum quatuor martyrum Germani, 

Paulini, Justini et Scicij. Fuit resolutum ut non permitatur alia confraternitas quam generalis 

que est fundata auctoritate apostolica et cum indulgentijs."169 

 

Fusters, picapedrers i mestres de cases seguiren pressionant i, després de 

convèncer dels seus bons propòsits els canonges Narcís Frigola i Jaume Pla,  

el darrer dia de maig de 1635 obtingueren una resposta afirmativa del capítol. 

                                                 
167. AHG, Notaries de Girona, GI-7/362, acta de l’assemblea celebrada el 30.VI.1630 a la Seu 
en què la confraria de devoció dels quatre sants màrtirs elegiria els càrrecs per a l’exercici 
entrant i comissionaria quatre dels seus membres per enfilar unes noves ordinacions. La 
identitat d’aquests quatre seria prou eloqüent del full de ruta de la corporació: Francesc Alzina i 
Pere Coderch —canonges de la Seu—, Bartomeu Vicens —escrivà major de la cúria règia— i 
Pau Castellà —fuster, representant residual i testimonial dels oficis relacionats amb la 
construcció. Sobre les ordinacions ja hi devia haver un esborrany fet per part del capítol —
permet suposar-ho ACG, Actes capitulars, vol. 21, fol. 69v (22.V.1630). 
168. A la diòcesi de Girona "ex antiquissima consuetudine" la festivitat dels quatre sants màrtirs 
es commemorava —amb ritus doble de segona classe— la fèria segona —el dilluns— després 
de la celebració de la Santíssima Trinitat —i. e. passada l’octava de la Pentecosta. Vegeu 
ACG, Actes capitulars, vol. 22, fol. 98v (31.V.1635). G. DOMÈNECH, Els oficis de la 
construcció cit., p. 33 (nota 45) aixeca acta de com aquesta festivitat conegué diversos 
desplaçaments en el calendari litúrgic: a) Fins el 1420 es devia celebrar el 31 de maig; b) a 
partir d'aleshores es traslladà a l’esmentat dilluns posterior a la Trinitat —segons J. G. ROIG i 
JALPÍ, Resumen historial de las grandezas cit., p. 351, i E. C. GIRBAL, Noticias de las antiguas 
representaciones litúrgicas ó autos sacramentales en Gerona, en “RdG” V (1881), p. 182-191, 
esp. p. 189, en aquestes ocasions la capella del Salvador, ubicada dins la torre Gironella, era 
l’escenari dels actes festius, àdhuc d’una representació teatral; vegeu també J. PLA CARGOL, 
La torre Gironella, dins "AIEG" I (1946), p. 108-116; c) hi ha indicis que la celebració s'acabà 
fixant al 18 de juny.  
169. ACG, Actes capitulars, vol. 22, fol. 51r (27.V.1634).  
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Aquest els reconeixeria com a confraria particular, els permetria tornar-se a 

reunir al claustre de la Seu com havien fet tradicionalment i dictar ordinacions 

internes per autogestionar-se. Tot plegat, susceptible de ser revocat en 

qualsevol moment. L'única condició que se'ls exigiria obertament seria que no 

deixessin de contribuir a la confraria general de devoció amb el pretext que en 

tenien una d'especial a mantenir. N’hi hauria una altra, de condició, que no 

s’explicitaria enlloc: que renunciessin absolutament a l’administració de les 

rendes i beneficis derivats de les relíquies dels sants patrons. 
 

"Narcissus Frigola et ego Jacobus Pla retulimus tractasse circa admitionem confraternitatis 

fabrorum lignorum, muratorum et lapiscidum in Ecclesia sub invocatione sanctorum 

quatuor martyrum Germani Justini Paulini et Sicij et quod visis et perspectibus pluribus 

circunstantijs et signanter traditione quod dicti sancti martyres fuerunt artifices dictorum 

artium videtur posse et esse rationi consonum permitere ut habeant confraternitatem 

separatam tamen a confraternitate generali jam instituta et indulgentijs apostolicis ornata in 

ecclesia de qua ipsi etiam sint confratres solvendo charitatem ordinariam quam solvunt 

dicti confratres et etiam solvant pro olio lampade quatuor libras confraternitati generali et 

administrationi aniversariorum illud censuale quinque librarum per olim confratres dictorum 

artium venditum dictis aniversarijs sed quod attenta eorum paupertate remitatur eis 

medietas octo seu novem pentionum decursarum ex dicto censuali et remaneant ad eorum 

confratriam censualia que antea habebant una cum onere solutionis obligationum per 

antiquam eorum confraternitatem impositarum. Fuit resolutum ut admitatur ad arbitrium 

dictorum commissariorum qui concluderunt cum dictis comfratribus prout supra sunt 

narratam et concessa eis licentia ut se possent congregare in claustro ad tractandum 

negotia sue confraternitatis et faciendum ordinationes iustas et honestas et hec facultas sit 

durante beneplacito capitulo et non alias quod possit revocari etiam absque alia causa"170. 

 

Davant d'aquesta estratègia reeixida dels treballadors de la construcció, al 

govern municipal no li quedà més remei que fer marxa enrera respecte la línia 

dura adoptada el 1629. El mes d'agost del mateix any 1635 els jurats 

convocaren a la casa de la ciutat una assemblea plenària dels confrares dels 

oficis relacionats amb la construcció. La suspensió de les seves ordinacions es 

donava per aixecada implícitament amb aquesta iniciativa. Novament sota 

l'aixopluc dels dirigents locals gironins, els fusters, picapedrers i mestres de 

                                                 
170. Ibidem, fol. 98 (31.V.1635).   
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cases adoptaren un seguit de resolucions per obrir una nova i més harmònica 

etapa en la seva història171. En referim algunes: Ratificaren el nomenament fet 

setmanes abans d'un causídic que representés tot el comú i anul·laren els 

poders dels diversos procuradors instituïts els anys precedents; regularen el 

sistema amb què es gestionarien provisionalment els diners de la confraria fins 

que se n'elegís un nou clavari; establiren que en el futur aquest càrrec de tanta 

rellevància econòmica seria nomenat a través d'una votació i no extret a sort 

com s'havia practicat fins aleshores172; instituiren un sistema de reddició de 

comptes per part del paborde major de la confraria —mensualment hauria de 

justificar els moviments de caixa a l'engrós, i a la fi del seu mandat en 

detall173—; ordenaren que, cada vegada que a la caixa de la confraria hi hauria 

una relativa abundància de diner líquid, el clavari n'hagués d'ingressar una part 

a la taula de comuns dipòsits de la ciutat174, etc. En tots els nous preceptes 

reguladors s'hi preveien mecanismes de vigilància i de control mutu, de manera 

                                                 
171. AMGI, MAM 238, fol. 60r-61v (10.VIII.1635).   
172. Ibidem, fol. 61r: "Item, desliberan y ordenan que lo restant del corrent any de pabordria, 
attès que en la present confraria no [h]y [h]a clavari, la caxa en la qual los diners de dita 
confraria estan recòndits estiga en poder del pabordre major qui vuy és de dita confraria, y que 
las tres claus dels tres panys de dita caxa estigan ço és las dos en poder dels altres dos 
pabordres y l'altre en poder de Pere Fayart, fuster ja per an assò anomenat, y que finit lo 
corrent any de pabordria se hage de fer lo clavari de la dita present confraria, a vots d'esí al 
devant y no per extractió, lo die de la extractió de pabordres, en poder del qual, de aquella hora 
en havant, estiga la dita caxa, y las claus [estigan] en poder dels tres pabordres qui aleshores y 
per avant seran."  
173. Ibidem: "Item, desliberan y ordenan que d'esta hora en <h>avant lo pabordre major, a 
càrrech de qui està cobrar lo diner e entradas que té y tindrà la confraria, cada mes tinga 
obligatió y hage de deposar tot lo diner que aquell mes haurà cobrat dins dita caxa, que per 
avant estarà en poder del clavari de dita confraria, y tancar-lo dins dita caxa, y donar compte de 
tot lo que haurà cobrat, y deposar en ella lo que li restarà, pagat lo gastat, sens que tinga 
obligatió cada mes de donar rahó del que ha gastat a la menuda sinó en gros, dexant-ho per a 
la fi del any, quant se passan los comptes llargament y se diffineixen, y assò haia de fer en 
presèntia dels altres dos pabordres sos companys y del dit clavari, los quals dos pabordres y 
clavari pugan compel·lir a dit pabordre major a fer dit depòsit de la manera està dit, y que en 
cas dit pabordre major recusàs fer-ho, requerit per dos o tres vegades y dies differents, cayga 
en pena de trenta sous aplicadors als dos pabordres y clavari qui la [h]y requeriran, y en cas 
que per algú dels altres se perdés lo fer dit depòsit, requerit axí mateix per dos vegades, cayga 
en la mateixa pena aplicadora als altres qui instaran se cumpla la present ordinatió."  
174. Ibidem, fol. 61r-v: "Item, desliberan y ordenan que lo dit clavari, requerit que sia per dits 
pabordres o la major part d'ells, tinga obligatió de deposar en la taula dels comuns depòsits de 
la present ciutat, dit y scrit als pabordres y confrares de dita present confraria, tot lo diner que 
tindrà deposat en dita caxa en tenir-hy més de dotse lliures, sots pena de tres lliures aplicadora 
als dits pabordres qui faran instàntia, y si dits pabordres no·s curavan de fer fer dit depòsit al dit 
clavari, que lo diner que serà en la caxa més de ditas dotse lliuras vaia a llur càrrech si·s pert, y 
ho haian de fer bo a la dita confraria, y si algú d'ells recusava fer-ho cayga en la mateixa pena 
aplicadora als altres o altre qui farà instàntia." 
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que les laxituds d'un o d'alguns dirigents de la corporació haguessin de ser 

subsanades pels demés. 

 

Aquestes determinacions palesen clarament que la confraria dels quatre sants 

màrtirs havia pres consciència que li calia entrar en una fase de redreçament. 

També corroboren que les qüestions que havien generat totes les controvèrsies 

entre els professionals de la construcció eren fonamentalment, sinó 

estrictament, de tipus econòmic. La figura del clavari, donada la seva 

rellevància en la gestió dels diners de la corporació, freturava d'una regulació 

més completa que la que havia rebut l'any 1603175. És innegable que els 

ingressos vinculats a les relíquies dels sants Paulí, Germà, Justí i Sici havien 

esdevingut, a partir de mitjan la dècada de 1620, un botí massa llaminer...   

 

L'any 1636 la normalitat s'havia reinstaurat en la confraria gremial dels quatre 

sants màrtirs. En les dependències municipals s'hi tornaren a practicar les 

insaculacions i les extraccions de càrrecs com s'havia fet fins al 1629176. Ara 

bé, les tensions devien continuar entre els diferents sectors professionals que, 

tot i tenir activitats cada cop més diferenciades, seguien compartint els 

mateixos patrons. No fou fins al 21 d'abril de 1641 —enmig d’una època 

d’autonomia municipal sense límits i amb una força sense precedents 

d’artesans i menestrals en la vida de les urbs del país— que es posà punt i final 

a les disputes dels uns i els altres: Ho possibilità l'erecció, promoguda pels 

jurats municipals, d'una corporació independent177 per als mestres de cases i 

                                                 
175. AMGI, MAM 206, fol. 130v-131v (4.VII.1603) cit.  
176. AMGI, MAM 239, fol. 40r i ss. (13.IV.1636). Vegeu també, per exemple, MAM 241, fol. 42v i 
ss. (18.IV.1638).  
177. A Lleida foren els fusters els que s’escindiren, el 12.VII.1604, del gremi on havien 
confraternitzat amb pedrapiquers, mestres de cases, cubers i cercolers, i impetraren dels paers 
municipals unes ordinacions per regir-se autònomament; les contextualitza i transcriu C. 
PÉREZ, Aproximación general a la evolución de los gremios en Lérida. Ordinaciones del 
gremio ‘dels fusters’, dins de “Miscel·lània. Homenatge a Josep Lladonosa”, Lleida, IEL, 1992, 
p. 589-602. Per no tancar-nos en l’àmbit constructor a l’hora de comparar concentracions i 
separacions d’oficis en confraries gremials a la Catalunya medieval i moderna, fem una ullada 
al cas de la pell. Paradigmàtic i alhora problemàtic com pocs degut a l’encavalcament de 
funcions entre blanquers, pellaires, assaonadors, sabaters, ha estat estudiat per R. GENÍS, El 
gremio de curtidores y zurradores de Vich en la edad moderna, en “Ausa” 19 (1957), p. 397-
409, després ampliat a id. aut., El ram de la pell a Vich, Vic, Patronat d’Estudis Ausonencs, 
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els picapedrers, situada sota l'advocació dels quatre sants màrtirs i de santa 

Llúcia178. Els fusters, juntament amb els seus companys boters i torners, es 

mantingueren agrupats professionalment en una confraria consagrada als 

mateixos quatre sants màrtirs i a sant Josep179. 

                                                                                                                                               
1959 —vegeu el gràfic de la p. 61— o per J. M. TORRAS i RIBÉ, Els oficis de blanquer i 
assaonador a Catalunya durant els segles moderns, en “BSCEH” V (1994), p. 11-28. 
178. AMGI, MAM 244, fol. 347r-350r (sic per 247r-250r), acte solemne de la data esmentada pel 
qual s'acordà la partició de la controvertida confraria.   
179. En el preàmbul de l'acord amb el qual els diferents professionals de la construcció 
rubricaren la seva escissió s'hi parla de què s'han "mogudas y suscitades vàrias differènsias y 
moltas dicensions, axí per ocasió del govern y administració de dita confraria [dels quatre sants 
màrtirs], tant en lo que té respecte al culto divino com en las cosas llaycas de aquella, com 
també per ocasió de llurs officis, per lo que encara que sien entre sí differents tenan molta 
connexitat los uns ab los altres...". Se n'han seguit "enquantres y rinyas que, a no remediar-se, 
porian causar molt scàndol en la ciutat". En cas d'augmentar aquestes, "serie molt factible 
seguir-se'n algun notable dany e inconvenient irremediable, axí perquè ni las cosas de dita 
confraria, tant las del culto divino com las demés, no van ni són administrades ab la vigilànsia 
política y rectitut que·s deuria, com perquè los particulars de aquella se arruynan ab plets y 
qüestions, y lo que pijor és, lo dany que a dita confraria ne ve y molt en particular las offensas 
que a Déu nostre senyor se fan, axí per lo odi, rancor y mala voluntat que uns ab altres se 
tenen...". La situació es presenta com a realment insostenible. Segurament la separació de 
confraries que els jurats impulsaren era l'única sortida viable. Per a un état des lieux de la 
corporació dels fusters a finals del segle XVIII, vegeu AMGI, Associacions, Gremis, R. 11549, 
Fusters, “Informe del gremio de carpinteros de la presente ciudad de Gerona para el muy 
illustre Ayuntamiento de ella” (17.X.1785). I sobre com aquesta i les demés relacionades amb 
la construcció de Girona patirien l’ocàs de les antigues organitzacions corporatives d’arrel 
medieval al segle XVIII, R. RIPOLL, L’arquitecte, l’arquitectura i la ciutat: Girona 1760-1835, 
Barcelona, PAM, 2005, p. 28 i s. 
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APÈNDIXS 
 
 

I. Al·legació jurídica impresa per Sebastià i Jaume Matevat 
BICAB, Sala d’Al·legacions, capsa 35, item 11180 

 
/fol. 264r/ Dominus illuminatio mea. Memorial en fet y en dret, en favor de la 
cort ecclesiàstica, y de la confraria dels sants quatre màrtyrs fundada en la Seu 
de Gerona. Contra de la cort secular, y dels magnífich iurats, y sýndich de la 
ciutat de Gerona. Sobre la contenció suscitada entre ditas corts, y parts. 
 

Acerca del ritu. 
Presuposa’s primerament que dita cort secular y magnífichs iurats y sýndich de 
Gerona en lo preàmbol de sos articles prenen error dient que la cort secular ha 
fermada la present contenció condicionalment, ço és ab condició que lo 
procurador fiscal de la cort ecclesiàstica la firmàs, perquè tal condició no·s llitg 
en sas lletras de ferma de dret y de contenció, sinó que, impugnant los 
procehiments de la cort ecclesiàstica, diuhen que aquells no obsten, ‘maxime’ 
no havent comparegut lo fisch, etc. Las quals paraules no importan condició, 
‘quia verba diriguntur ad validitatem vel invaliditatem procedimentorum sine 
fisco factorum sed haec verba non sunt conditionalia nec literas firmae juris 
conditionales reddunt’.  
 
Presuposa’s ‘segundo’ que lo no ha- /fol. 264v/ ver firmada ‘a principio’ la 
contenció lo procurador fiscal de la cort ecclesiàstica no obsta, com sia cert que 
aquella s’és poguda suscitar y fermar a instància de la part privada interessada, 
ço és dels confrares de dita confraria, y que no sie menester lo fisch de 
necessitat sinó que està en sa libertat de interposar-s’[h]i y entrevenir se trau 
clarament dels drets de la pàtria, perquè en tots los títols de contenció de 
jurisdictió y ocupació de temporalitats no·s troba ordenat que los procuradors 
fiscals hajan de suscitar y fermar tals contencions ni·s parla de procuradors 
fiscals en part alguna si no és en lo capítol final, ahont se diu: E que les 
pretencions del fisch real hayan de ser donades dins quinze dias dels dits 30 
dies sens donar més dilació, sinó que per la part de la cort ecclesiàstica sia 
demanada. Que són cosas que·s podan fer per las parts privadas en lloch y per 
part de ditas corts, y Oliba de jure fisci c. 11 num. 20, donant la forma de estas 
contencions, diu facta igitur juris firma per d......., etc. Y no diu que se haja de 
fer per lo fisch, y aprés, en lo num. 27, porta lo cas en què lo fisch real se ha de 
oposar, que és en cas de recusació de fermar contenció post secundas literas 
fisco regio adherente parti firmanti. De manera que abans no és menester, y 
trau-se del que diu més avant, quan<t> parla dels delegats apostòlichs, sub 

                                                 
180. Criteris específics de transcripció per a aquesta al·legació jurídica: hem respectat la 
puntuació del títol de l’al·legació (tal com és preceptiu). En canvi, per als fragments en català 
del text hem introduït una puntuació nova que atèn a criteris contemporanis; dels fragments en 
llatí n’hem retirat pràcticament tota la puntuació. Indiquem entre apòstrofs paraules, 
expressions, frases o fragments sencers en llatí o en castellà (en una ocasió) a l’original. Les 
cursives les reservem, com era habitual a l’època, per a les cites normatives i bibliogràfiques o 
per a passatges posats en cursiva al document original. 
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num. 34, ibi, quod ut dixi fit per firmam juris vel partis oppressae vel fisci 
procuratoris, et tandem sub num. 41, ibi, nam sive ad partis privata 
supplicationem cum firma juris sive ad fisci regij instantiam cum simili firma, et 
sub num. 43 prope finem, si contra laycum proceditur privatam personam et is 
ipse comparet ut dictum est et pariter firmat et pariter rescribitur eidem judici et 
contra eum proceditur modo quo supra diximus. Tot lo qual convé al nostra cas 
‘ex identitate rationis’ y ajuda lo que diu Peguera in praxi c. 26 n. 5, de las 
contencions rejectadas firmadas per las parts després de las declaracions fetas 
en contencions firmadas per lo fisch, que no las reiectaren perquè ells sols no 
poguessen fermar-las, sinó perquè ya se havia declarat, y en lo cas que allí 
llimita las admet, ‘ut in verbo limitatur’, fo. 164, y Cancer 3 p. var. c. 10 n. 14, 
ibi, officialis regius firmat jus et de jure in Re. Aud., et n. 16, ibi, Laycus accedit 
ad suum ordinarium et coram eo facit juris firmam dicto officiali ecclesiastico et 
parti instanti si adest, etc., et num. 23 in fin., et in casu simili illi de quo 
mentionem facit Peguera, dum, n. 94, ita ait: Respondi quod cum proponeretur 
dictum captum non habuisse scienciam dicta primae contentionis et allegaret 
curiam ecclesiasticam desijsse allegare quaedam quae ad victoriam causae 
importabant et de eo paratas haberet probationes quod dictus captus bene 
poterat allegare dictam immunitatem et quod dicta contentio absque dubio erat 
firmanda inter dictas curias. Y prosegueix donant rahons de diversitat de 
personas interessadas, etc. De tot lo qual consta que la part sola pot instar la 
ferma de la contenció, y que lo fisch, en quant no vulla entrevenir, no és 
necessari. 
 
Presuposa’s ‘tertio’ que lo procurador fiscal de la cort ecclesiàstica ‘ad 
superabundantem cautelam’ durant lo termini de la contenció s’és oposat en 
aquella, lloant y aprovant, ratificant y confirmant tot lo fet en dita causa de 
contenció per part de dita cort ecclesiàstica a instància dels dits confrares de 
dita confraria y reproduint de nou tot lo procés y prosehiments fets en dita cort 
ecclesiàstica y en la dita causa de contentió devant del molt il·lustre senyor 
canseller, la qual opposició és estada admesa y no és estat contradit a aquella 
y, així, cessa avuy tot gènero de dificultat, y per consegüent se han de decidir 
los mèrits principals de dita causa de contenció. /fol. 265r/ 
 

Acerca del recto. 
Per la verdadera intel·ligència de la justícia natural que té la cort ecclesiàstica y 
dita confraria en la present causa de contenció se ha de advertir tot primer que 
la present confraria és ‘ab initio suae erectionis et fundationis’ tota pia y de 
devoció, com clarament consta ab las ordinations de dita confraria, que són fol. 
48181, ab las quals consta que a 10 de juliol 1524, convocats y congregats los 
pabordres y confrares de dita confraria de dits sants quatre màrtyrs de la Seu 
de Gerona, dins de las claustras de dita Seu, a la qual convocació 
entrevingueren los pabordres de dita confraria, que eren un escrivà de la cort 
ecclesiàstica, un cavaller, un mercader, un chirurgià, dos fusters y dos 
picapedrés, pavordres lo dit any de dita confratia (sic, confraria), y cerca de 
quaranta confrares de tot gènero, ço és canonges, capellans, beneficiats, 
                                                 
181. A partir d’aquí sovintegen les remissions a folis del procés de la causa de contenció de 
jurisdiccions. 
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apothecaris, escrivéns, parayres, calceters, rajolers, fusters y mestres de 
cases, estatuiren y ordenaren molts capítols, tots en orde al servey de Nostre 
Senyor y de Nostra Senyora, a honrra y glòria de dits quatre sants màrtyrs, per 
a què aquells fossen perpètuament venerats, y ordenaren lo que quiscun 
confrare havia de pagar de caritat per la entrada de dita confraria, y las 
oracions que havian de dir y obras pias que havian de fer, així en los 
combregars y soterrars dels confrares y confraressas com en fer caritats als 
confrares necessitats, las professons y missas celebradoras en lo altar de la 
capella de dits sants quatre màrtyrs, aniversaris y altres suffragis per les 
ànimas dels confrares diffunts, y sobre lo acompanyar lo Santíssim Sacrament 
en la professó de Corpus, sobre la lluminària, llàntias y almoyna que·s fa en las 
claustras de la Seu cad·any en pa cuit de valor de 11 lliuras 5 sous de moneda, 
sobre fer una creu per anar als soterrars, reliquiaris per tenir las relíquias dels 
sants màrtyrs, palis y altres ornaments de altar y de la confraria. Las quals 
ordinacions foren fermades per dits pabordres y confrares ab acte públich y 
testimonis, y decretades per lo vicari general, lo qual los concedí quaranta dias 
de indulgència. 
 
Y se ha de advertir que los fusters, mestres de cases y picapedrers nomenats 
en ditas ordinacions entraren en dita confraria per devoció, com los demés 
confrares, y de ditas ordinacions se veu que ells no [h]y tenen més que los 
altres confrares, y que lo diner sabatí, entradas de confrares y altres 
emoluments procehidors de dits fusters, mestres de cases y picapadrers se 
aplican ab ditas ordinacions a la dita pia confraria, missas, suffragis y altras 
obres pias dalt ditas, axí mateix com los diners dels altres confra[res] 
perpètuament, com a almoyna y caritat, per convenció y consentiment que ab 
dit acte de ordinacions feren y prestaren. 
 
La qual confraria és molt antigua, perquè ab lo acte de la llista dels noms dels 
confrares de aquella, tret del llibre de dita confraria, qu·és ‘a fol. 152 usque ad 
fol. 154’ consta que aquella era ya erigida en lo any 1420 y que de lashoras 
ensà consecutivament s’és continuada, y en dita llista se troban continuats 
confrares de tots estaments, particularment un archebisbe y dos bisbes de 
Gerona, los quals, assentant-se confrares de dita confraria, és ben cert que la 
consentian y aprovaven y, axí, ab las ditas ordinacions de dit any 1524 no se 
erigeix de nou dita confraria, sinó sols se ordenan y fan ordinacions per la 
conservació y aument de dita confraria y per exercitar-se los confrares en obras 
spiri- /fol. 265v/ tuals y de charitat, pietat y religió. 
 
Y que dita confraria sia pia y de devoció no [h]u negan dita cort secular y 
magnífichs iurats y sýndich de Gerona, ans bé ho han confessat y confessan, 
‘signanter’ ab los actes que són ‘a fol. 68 usque ad fol. 76’, ab los quals, 
revocant las ordinacions per ells fetas en rahó de la política de dits y altres 
officis de dita ciutat, posan en las revocacions esta clàusula, demptis illis 
ordinationibus quae ad cultum divinum spectant quas volunt remanere in suo 
robore et valore. 
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Y ho mostra també lo ser instituhida en la iglésia cathedral de la dita Seu de 
Gerona, en la qual no [h]y ha confrarias de officis, sinó solament de devoció y 
generals, com és notori y està provat ab testimonis. 
 
Y lo [h]aver-se assentats y fets confrares de esta confraria tots los fusters, 
picapedrers y mestres de cases de Gerona no és estat per fer confraria 
particular de llurs oficis, puix són vinguts accessòriament a esta confraria 
general y comuna, pia y de de[voció] per a tots estaments, axí hòmens com 
donas, sinó per la devoció que han tingut a estos sants quatre màrtyrs, 
nomenats Germà, Paulí, Iusturi (sic, Justiri) y Siti, los quals, segons la tradició 
antigua y memòrias de llurs vidas y martyris, eren y foren picapedrers, mestres 
de cases y sculptors, perquè dit any 1524, que dits fusters, picapedrers y 
mestres de cases entrevingueren en ditas ordinacions, ja havia més de cent 
anys que estava erigida y fundada dita confraria pia y de devoció general y 
comuna per a totom y, axí, ab ditas ordinacions no·s mudà ni se alterà dita 
confraria, ni·s pot preténdrer que de confraria general y comuna a tots 
estaments, de tot grau y condició, se sia feta particular confraria de dits officis, 
perquè ab las mateixas ordinacions consta lo contrari, y molt manco se pot dir 
que de confraria pia y de devoció se sia reduhida o se sia convertida en 
confraria política y civil eo profana per a dits officis.  
 
‘Secundo’ se ha de advertir que en la dita iglésia catredal (sic, catedral) de 
Gerona [h]y ha una capella y altar antich dels dits sants quatre màrtyrs 
nuncupada y sots invocació de aquells, y sobre lo altar de dita capella estan ab 
una tomba molt honoríficament reservades las ossas y relíquias de dits sants 
quatre màrtyrs, a la qual capella y altar està annexa y affixa, erigida y fundada 
esta santa confraria pia y de devoció de dits sants quatre màrtyrs Germà, Paulí, 
Iusturi (sic, Justiri) y Siti, comuna y general per a tots estaments de totas 
condicions, y sempre se han elegits pabordres dels cavallers, ciutadans, 
mercaders, fusters, picapedrers, mestres de cases, confrares, conforme a dits 
confrares ha aparegut convenir, y las ditas ordinacions estan continuadas y 
posadas en una post gran ab los antorns dorats, escritas en pregamí (sic, 
pergamí), públicas y patents a totom en un pilar al costat de la rexa de la 
capella de dits sants quatre màrtyrs, com ho deposan los testimonis, y los 
diners que los confrares y altres donan de almoyna a dita confraria se són 
convertits en fer rendas y emoluments per aquella y en fer celebrar missas, 
aniversaris y altres officis y sufragis y en donar la dita pia almoyna de pa cuit lo 
dia o festa de la Immaculada Concepció de Nostra Senyora en las claustras de 
la dita Seu a totom generalment, en la qual almoyna general se gastan cad·any 
onze lliures dos sous de moneda. Crema també una llàntia contínuament en la 
dita capella y altra en la capella major devant del Sanctíssim Sagrament de la 
iglésia de Sant Feliu de Gerona, en nom y de diners y emoluments de dita 
confraria, la qual té també contínuament molts ciris per la lluminà- /fol. 266r/ ria 
de aquella, un reliquiari de plata en què [h]y ha algunas particulars de las 
relíquias de dits sants, un pàlit de vellut brodat de or, una entorxera y escons 
de fusta, y [hi] ha fundats moltíssim[s] aniversaris. Té dita confraria casas y 
rendas de censals y emoluments destinats per usos pios de aquella per obras 
espiriturals, per a missas, officis y altres obras pias, procehits de las almoynas 
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y charitats dels confrares, los quals, per devoció de dits sants quatre màrtyrs, 
ha[n] fets llegats a dita confraria y, entre altres obres pias, la lluminària de dita 
confraria acompanya lo Sanctíssim Sacrament als confrares malalts, crema en 
la elevació del cos preciós de Iesu Christ y quant<t> lo reliquiari està en lo altar 
o és portat a algun malalt. Té també dita confraria bandera de domàs vermell 
ab sos gorniments per anar a la professó de Corpus y altres professons, la qual 
féu dita confraria y pagà dels diners de aquella, procehits de la lluïció de un 
censal de preu de cent vint-i-dues lliures que dita confraria rebia sobre los béns 
de Gabriel Borràs y aprés de Iohan Massanet, la qual bandera feren lo any 
1605 per las professons y devocions de dita confraria y confrares. Lo qual 
censal ere estat creat a dita confraria y pabordres de aquella, comprant en nom 
y a obs y de diners de dita confraria procehits de la charitat de una missa 
semmanera per Pere Xaperes fundada en dita capella a 16 de dezembre 1528, 
com consta ab los actes de censal, luïció y consignació, que són ‘a fol. 60 
usque ad fol. 64’, y també ab la nota posada y continuada en dit llibre de la 
confraria, que és fol. 154, la qual bandera és peculiar per las professons y no 
és apta per a guerra ni altras cosas profanas ni feta per aqueix effecte. Té 
també dita confraria caxas y armaris ahont té los actes dels censals y rendas y 
demés escripturas. 
 
De tal maneaa (sic, manera) que esta confraria és tant pia y de devoció y tant 
comuna y general com ho són en la present ciutat (i. e. Barcelona) las 
confrarias pias y de devoció que en ella [h]y ha, com són la confraria del 
Santíssim Sagrament de l’altar, fundada en la iglésia parrochial de Santa Maria 
de la Mar, la confraria de la Immaculada Concepció de Nostra Senyora, 
fundada en las claustras de la Seu de Barcelona, la confraria de Nostra 
Senyora del Roser, fundada en la iglésia de Santa Caterina, la confraria de la 
puríssima sanch de Iesu Christ, fundada en la iglésia parrochial de Nostra 
Senyora del Pi, y finalment las confrarias modernas de sant Isidro, fundadas en 
ditas iglésias de Santa Maria de la Mar y del Pi, las quals confrarias són axí 
mateix generals y comunas, y estan annexas a altars y capellas, y tenen sas 
banderas y altres ornaments y cosas de ditas confrarias de sant Isidro la major 
part pagesos per la devoció que tenen al gloriós sant Isidro, que fonch pagès, [i 
això] no fa que dita confraria no sia general y comuna, pia y de devoció per a 
totom, com ho és també la de dits sants quatre màrtyrs. 
 
‘Tertio’ ab los testimonis ministrats sobre lo article 22 y ab confessions de las 
parts consta que dits magnífichs iurats de Girona han comès spoli y sacrilegi 
‘seu quasi’ per haver pres a sa mà y poder las claus de la capella de dits sants 
quatre màrtyrs y, de las caixas de las scripturas y actes y dels armaris ahont 
estan los caps de las figuras de dits sans quatre màrtyrs, los palis y catifes y los 
ciris y lluminàrias de dita confraria y la cassoleta de aram y un sach ahont dits 
ciris se guardan y reservan y la dita bandera de domàs vermell y la hasta, pitral, 
cordons y la figura de un sant màrtyr que·s posa al cap de la bandera, y han 
fets manaments a alguns confrares de dita confraria /fol. 266v/ qui eren estats 
pabordres de aquella y exactors de las rendes, manant-los que entregassen a 
dits iurats totas las cosas que tenian de dita confraria. 
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‘His praesupositis et animadversis in facto jus et iustitia curiae ecclesiasticae et 
dictorum confratrum dictorum quatuor sanctorum martyrum est manifesta nam 
cum constet dictam hanc confraternitatem piam esse communem<que> et 
generalem omnibus cuiuscunque sexus et non particularem pro dictis officijs 
fabrorum lignorum architectorum domorum et lapidicidarum et eam affixam et 
annexam fuisse et esse altari et capellae sub invocatione dictorum sanctorum 
quatuor martyrum in dicta ecclesia cathedrali Gerundae constructis eamque 
pietatis causa institutam et a reverendissimis episcopis et a dicto vicario 
generali approbatam et principaliter Deo Op. M. dicatam ad honorem et gloriam 
dictorum sanctorum quatuor martyrum et bona omnia dictae confraternitati eo 
animo simul coniesta fuisse ut ad opera confraternitatis altaris et capellae 
necessaria nempe pro missis et aniversarijs celebrandis pro processionibus et 
alijs spiritualibus et sacris exercitijs et ad pauperes sublevandos perpetuo sint 
hinc est indubitatum quod dicta confraternitas et bona illius sunt iudicanda sacra 
religiosa ac pia non minus quam altare et capella quibus affixa sunt ideoque 
non poterunt dicti iurati tanquam judices seu rectores layci citra sacrilegium et 
spolium apprehentionem dictorum bonorum sacrorum et alia procedimenta 
facere quia hoc ad iudicem ecclesiasticum non vero ad laycum spectabat, sic 
Baldum in authen. hoc ius porrectum col. 2 vers. secundo quaero C. de 
sacrosan. eccles., et in l. id quod pauperibus q. 21 C. de episco. et cleri., 
intellexit Mennoch. de recupe. poss. remed. 15 num. 36, Petrus Rebuffus in tit. 
de confratrijs num. 9, ea ratione, quia quod semel Deo dicatum est ad usus 
humanos converti non potest, §. sacrae §. religiosum insti. de rerum divi., c. 
bene quidem 96 dist., et ideo doctores distingunt [1]an bona confratriae sint 
perpetuo destinata ad opera pia et tunch sunt Dei et dicuntur sacra quia 
proprietas illorum est Dei omnipotentis, cap. qui Christi pecunias, c. qui 
abstulerit 1 quaest. 2, c. Salvator 8 q. 3, ibi, quae dona Dei sunt quoniam a Deo 
fidelibus et a fidelibus Deo donantur quae ab eodem gratis accipiuntur, 
Rodeanus de spolijs ecclesiasticis quaest. 9 num. 6 et quaest 52 num. 8, Afflict. 
decis. 361 nu. 24, ubi inquit quod Christus habet domin[i]um rerum sibi vel 
Ecclesiae datarum et quod huiusmodi res sunt affectae sanctum sanctorum, 
quod probat tex. expressus in canone nulli 12 quaest. 2, his verbis, Nulli liceat 
ignorare omne quod domino consecratur sive fuerit homo sive animal sive ager 
vel quidquid semel fuerit consecratum sanctum sanctorum do[mino] erit et ad 
ius pertinebit sacerdotum. Propter quod inexcusabilis erit omnis qui a Domino et 
Ecclesia cui competunt aufert vastat invadit vel eripit et usque ad 
emendationem Ecclesiaeque satisfactionem ut sacrilegus indicetur et si 
emendare noluerit excommunicetur, late Valenzuela contra venetos parte prima 
a num. 6 usque ad n. 18, Angel. cons. 224 n. 3. [2]An vero sint dumtaxat simul 
coniesta ut confratriae deserviant durante voluntate confratrum ita ut 
confraternitas illa possit ad libitum dicta bona vendere et alienare quia tunc 
dicerentur profana, quos casus sic distinxit Menochius ubi supr., quem secutus 
fuit Gutier. canonicarum quaestionum lib. 1, c. 35 n. 22 et 23, Garcia de beneffi. 
tom. 1 p. 5 c. 1 a n. 604, Massaraten. varia. lib. 1 res. 66 nu. 1, Caval. p. 2 
decis. 17 n. 69, et decisum pro curia ecclesiastica testatur Marius Muta decis. 
Sciciliae (sic, Siciliae) 58 a num. 19 usque in fin. Sed sic est quod bona huius 
confraternitatis processa sunt ex pijs eleemo- /fol. 267r/ sinis et perpetuo sunt 
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destinata et donata dictae capellae altari et confratriae illis annexae ad opera 
pia exercenda et sic sunt sacra. 
 
Modum cognoscendi sub cuius iurisdictione sint huiusmodi confraternitates 
laycorum docent Alex. cons. 102, n. 2 et seq. vol. 2 et Marta de iurisdictio. casu 
113 n. 8, Menoc. et Gutier. ubi sup., docentes quod si dictae confraternitates 
sunt annexae et affixae alicui altari vel ecclesiae propter opera pietatis et 
charitatis exercenda cum auctoritate episcopi et bona illarum debent distribui 
pro missis pro pauperibus et alijs pijs usibus tunc confraternitas et bona sunt 
sacra et de iurisdictione episcopi quia bona tunch dicuntur esse Dei quia Deo 
sunt dicata et non possunt alienari sine consensu episcopi, secus esset si bona 
essent solum coniesta seu empta per confratres laycos ad deserviendum 
confratriae durante eorum voluntate ita ut possent de illis ad libitum disponere 
quia tunc dominium bonorum non adquiritur Deo sed remanet ipsius corporis 
confratrum laycorum qui dicta bona possunt ad libitum vendere seu donare. 
Nam ut bona efficiantur sacra debent esse perpetuo Ecclesiae et non 
temporaliter, ut est tex. in l. inter stipulantem, §. sacram. ff. de verb. oblig., et in 
reg. semel Deo lib. 6, ubi ut quid sit sacrum debet esse perpetuum et non 
temporale. Vidende sunt ad id duae decisiones Regni Lusitaniae, una Alvari 
Velasco consultatione 105, altera Georgij Cabedo decis. 51, et Bovadilla in sua 
polytica lib. 2 c. 18 num. 228. 
 
Non est omitendum quod quando confraternitates sunt mixtae clericorum 
nempe et secularium qualis est ista tunch sine distinctione sunt de foro 
ecclesiastico, ut per Bar. in l. senatus, quem reffert Marius Muta decis. 58 n. 27. 
 
Non obstat quod ex instrumentis ordinationis computorum et debitorij a fol. 77 
usque ad fol. 81 constet pro adiutorio dicti vexilli aucta fuisse salaria examinum 
dictorum officiorum quasi videatur vexillum mixtum nempe partim ex pecunijs 
confraternitatis generalis et partim ex pecunijs dictorum officiorum. Quia 
respondetur negando: 
 

[1]Primo quod ex dictis actis constet pecunias dictorum examinum fuisse 
adiutorio fabricationi dicti vexilli. [2]Secundo, casu quo hoc constaret, non 
officeret quia dicti confratres dictorum officiorum voluerunt dicta salaria donare 
perpetuo dictae confratriae pro eleemosyna et de dictis salarijs perinde est 
iudicandum atque de caeteris eleemosynis dictorum et aliorum confratrum. 
 

[3]Tertio utcunque sit si vexillum esset mixtum, quod negatur, nihilominus 
cognicio competeret judici ecclesiastico et non seculari. Denique ex testibus 
ministratis super articulo 39 constat confratres dictorum officiorum minime 
dictum vexillum subducere vel abstrahere velle a posse dictae confratriae imo 
quod remaneat perpetuo dictae confratriae pro ut est.’ 
 
No obsta tampoch que de alguns anys a esta part los confrares de dits officis 
tingan lo govern de dita confraria pia, perquè això no li fa mudar la qualitat de 
ser pia, general y comuna a totom, y així tots los demés confrares tenen tant 
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dret com ells en las cosas de dita confraria, ‘et in re communi melior est 
conditio prohibentis.’ 
 
Ni·s pot dubtar que la fabricació de dita bandera, compra y pagament del 
domàs de la qual és estada feta no sia en nom de la confraria pia, de devoció, 
general y comuna, y no en nom dels officis, perquè dels sobredits actes ‘a fol. 
60 usque 64’ y ‘a fol. 154’ consta que los pabordres de dita confraria compraren 
lo domàs per a fer la dita bandera, y com a tals pabordres són /fol. 267v/ vistos 
haver fet en nom de tota la confraria ad textum in l. Lucius 46 §. tutorem ff. de 
admi. tuto., Gutierres de tute. 2 par. c. 10 num. 2 et 3, Gratia. decep. (sic, 
discep.) foren. c. 450 num. 34, Beltrami ad decis. 472 Ludovisij num. 8, et idem 
Ludovisus decis. 554 num. 5. 
 
Del sobredit apar que los confrares de dita confraria ‘possunt agere spolio’ ex 
Afflict. decis 300, Tiraquel. de jure. constituti. 26 ampliatione num. 13 et leg. in 2 
par., quos sequitur Cavalca. de tuto. et cura. num. 255. 
 
Y com per rahó del spoli se cometa sacrilegi ‘seu quasi’, de aquí és que per la 
reintegració la cort ecclesiàstica és competent per a demanar-se en ella dita 
reintegració ex vulgato canone reintegrandae. No obsta que al·leguen [que] lo 
official ecclesiàstic los donà la bandera perquè, a més que no ho proven, ‘judex 
nulliter et de facto procedens non privat aliquem sua possessione’, Rota. decis. 
111 n. 2 par 1 in recentioribus fol. 111, Ludovisius decis. 100 nu. 4 et decis. 540 
num. 9 et decis. 351. ‘Ex quibus etc. Salvo semper etc.’ 
 
Balet V.I.D. 
 
[Preciós gravat d’uns quatre sants màrtirs fets amb una traça primitiva]  
 
Barcinone apud Sebastianum et Iacobum Mathevat, 1628 
 
Al capdavall de la darrera pàgina de l’imprès una anotació manuscrita diu 
‘Deperditum fuit vexillum solum’. 
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II. Ordinacions orgàniques de la confraria general de devoció dels quatre 
sants màrtirs aprovades el 30.XI.1628 

 
“Primerament, attenent y considerant que comforme del thenor dels actes y 
ordinacions antigas consta clarament que, estant dita confraria /fol. [1]v/ 
administrada per persones ecclesiàstiques y altres intel·ligentas, anava molt 
medrada y encaminada al servey de Nostre Senyor y honra de dits sants quatre 
màrtirs, y que per quant per rahó que dits sants quatre màrtirs en lo temps de 
llur humana vida foren escultors, picapedrers, fusters y mestres de cases, havia 
augmentat tant la devoció entre les persones de dits officis que la major part 
dels confrares de dita confraria eren d’ells, y per ésser pochs los confrares que 
de altres differents staments hi havia elegian y feyan pobordes y administradors 
de dita confraria y aquella administraven confrares de dits officis, encara que en 
nom de tots los demés, lo que, com se és vist per esperiència, axí per la 
negligència que moltes vegades se ha tingut en la adminsitració com també per 
no haver-hy en algunas ocasions persones de intel·ligència en dita 
administració, ha causat grans danys a dita confraria, y <h>ara, de algun temps 
a estas part, ço és després de la translatió se ha feta de las relíquias de dits 
beneventurats sants màrtirs, quant se recondiren y posaren en la veneració que 
estan en la caxa que està posada en lo altar de la capella de dita confraria en la 
Seu, haja crescut y augmentat tant la devoció entre los habitants d’esta ciutat, 
que moltes persones, axí /fol. [2]r/ ecclesiàstiches com seculars, y de uns 
estaments y altres, se són assentades y scrites, y de cada die se van assentant 
y scrivent al llibre de dita confraria. Desijant per·so ab totas veras que vaja dita 
confraria augmentant en sa bona administració, desliberan y ordenan que 
d’esta hora en havant hy haja de haver quatre pabordes, los quals y la major 
part d’ells tingan lo ple regimen y govern de dita confraria, com fins assí han 
acostumat tenir los pabordres de aquella. 
Item, desliberan y ordenan que dits quatre pobordres haja de ésser lo hu 
ecclesiàstich, l’altro secular y de estament que no sie fuster, picapedrer ni 
mestre de cases, lo altre fuster y lo altre picapedrer o mestre de casas. En cas, 
emperò, que no [h]y haja confrares de dits officis, en lloch del que havia de 
ésser anomenat de dit offici se’n puga y haja de anomenar altra de altra 
estament, los quals pobordres hajan de ésser elegits y abonats <h>ara de 
present per tots los confrares ajuntats o per la major part d’ells, y que dits 
pabordes <h>ara de present elegidors hajan de aministrar dit offici fins lo 
endemà de la festa de dits gloriosos sants màrtirs propvinent y aprés fins que 
sien elegits altres. /fol. [2]v/ 
Item, desliberan y ordenan que dit die de l’endemà de dita festa de dits sancts 
quatre màrtirs propvinent [si impedit no serà, y, si impedit serà, lo die no impedit 
primersegüent insert. marg. sin.], y aprés cada any en semblant diada, si 
impedida no serà, e, si serà impedida, lo primer die subsegüent no impedit, se 
haja de fer en los claustres de dita Seu, devant lo concell de dita confraria per 
assò ajustat, nomenació de pebordres en la manera dalt dita, ço és, que cada 
hu dels pobordres vells ne haja de anomenar altra de son estament, los quals 
anomenats hajan de ésser abonats per tots los confrares allí ajustats o per la 
major part d’ells. 

IV.10. Alteracions greus a la confraria dels quatre sants màrtirs



Item, desliberan y ordenan que axí mateix <h>ara de present y aprés cada any 
lo die de la nominació de pebordres se haja de fer y crear un procurador, lo 
qual haja de ésser algú dels confrares de dita confraria, lo qual haja de llevar y 
cobrar totas les rendas y emoluments de dita confraria y fer lo demés que 
convinga per la bona administració de aquella, lo qual procurador sie obligat 
donar compte y rahó del per ell rebut y administrat y retre lo que serà tornador 
als pobordres de son any a la fi de llur regimen, y que antes de usar de dita 
procura haja de prestar caució a coneguda dels matexos pabordes que seran 
novament elegits”. 
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IV.11. Terrabastall a la muralla de llevant de Girona l'any 1630.  
Els jurats avorten l’ambiciós programa d'expansió  

del convent de Sant Josep dels carmelites descalços 
 

L'any 1630 els jurats gironins promouen i executen unes severes mesures de 

redreçament urbanístic envers una important àrea connexa amb el convent de 

Sant Josep que els carmelites descalços havien construït a la falda —i a 

cavall— dels murs defensius de la ciutat. El rigor i la precipitació amb què els 

dirigents municipals actuen contra els acòlits de Santa Teresa d'Àvila ens obre 

una sèrie d'interrogants: Què hi havia en joc rera aquest afer? Els jurats només 

perseguien l'interès públic quan ordenaren la reobertura d’antics accessos i 

vials de trànsit de la ciutat de l’Onyar? O foren instigats de sotamà pels jesuïtes 

—congregració directament afectada per l'expansió de l'orde rival i enfrontada a 

ella en diversos plets dominicals—? Fos com fos, a causa de les demolicions 

de la primavera del dit 1630 Girona es trobà embrancada en múltiples litigis. La 

Batllia General de Catalunya, una institució règia envigorida a l'època, es 

mostrà especialment combativa envers la ciutat per haver-se irrogat de facto 

una jurisdicció il·limitada sobre la muralla urbana —i/o per haver frustrat 

l’expansió carmelitana—? El procurador de Girona ens llegà valuosos 

testimonis de com aquesta Batllia General era un tribunal "que no [h]y ha 

burlar-s’[h]i", "no mira as ni envés", "és tant superior que juga de germà 

major"...  

 

A part del seu gran interès intrínsec, l'afer del convent de Sant Josep ofereix 

una singularitat pel que fa a les relacions entre els advocats i la ciutat de 

l’Onyar: Fou un cas que suscità sonores disputes i una pregona crisi de 

confiança entre Joan Pere Fontanella i el seu equip i els jurats municipals. 

Aquestes lamentables circumstàncies foren degudes a la reticència dels edils a 

seguir el programa processal que els seus juristes de Barcelona els 

proposaven.  

 

 

IV.11. Fre a l'expansió dels carmelites descalços



IV.11.1. Els carmelites descalços desembarquen a Girona a finals del 
segle XVI i duen a terme un controvertit programa conventual a partir del 
1616 
 

Els pares carmelites descalços s’anaren implantant establement a la Corona 

d’Aragó a partir del 1586. Aquest és l’any en què fundaren un convent a 

Barcelona; el 1588 arrelaren a Mataró i a Tàrrega respectivament, el 1589 a 

Perpinyà i a Lleida, i el 1590 a Tortosa. Girona i Tamarit de Llitera serien els 

seus objectius successius1. Consta que l'any 1591 sol·licitaren —i 

obtingueren— la llicència formal dels jurats per establir-se a la ciutat de 

l’Onyar2. Aquests frares, seguint els ensenyaments de Santa Teresa d'Àvila i de 

Sant Joan de la Creu, practicaven una observança estricta de les regles de la 

congregació del Carme3. Darrera del carrer Ciutadans hi trobaren uns terrenys i 

algun edifici adients per a la seva vida pietosa i en poc temps hi erigiren una 

comunitat que amb els anys assoliria els trenta-dos membres4 —la mortífera 

pesta de 1650 se n’enduria una quarta part5. Una minúscula església 

                                                 
1. G. BELTRÁN (ed.), Fuentes históricas de la Provincia O. C. D. de San José (Cataluña y 
Baleares), Roma, Teresianum, 1986, p. 16-17, ofereix una síntesi històrica de la Província i, 
successivament, un valuós aplec documental. A les p. 543-551 hi ha cinc documents relatius 
als inicis del convent carmelità de Girona. Per altra part, ha quedat en mans de certes 
historiografies locals el referir com es rebé o què suposà el desembarcament dels acòlits de 
Santa Teresa a les respectives poblacions, per exemple R. REIXACH, Els pares de la 
república. El patriciat a la Catalunya urbana moderna. Mataró, s. XV-XVIII, Mataró, Caixa 
d’Estalvis Laietana, 2005, p. 92 i s. 
2. AMGI, MAM 193, fol. 39r (22.IV.1591).  
3. Actualment està en fase d'enllestiment al Departament de Dret de la UPF una tesi doctoral 
d'Elena ROSELLÓ titulada Del convento de Sant Josep al mercado de la Boqueria: una 
microhistoria jurídica de amortización y desamortización (1586-1853). Als capítols inicials 
l'autora hi condensa gran quantitat d'informacions sobre l'orde dels carmelites descalços i la 
seva expansió urbana a la Barcelona moderna. Molts dels paràmetres que proposa per a 
aquesta expansió es donaren de forma mimètica a la ciutat de Girona.  
4. Fra M. DE LOS ÁNGELES, El antiguo convento de carmelitas descalzos de Gerona, dins 
"AIEG" XIV (1960), p. 315-322. L'article —el panegíric?— incloïa un priorologi de la comunitat 
que ens ocupa. Successivament apareixeria el sintètic E. MIRAMBELL, El convento de 
Carmelitas Descalzos, en “Revista de Gerona” 19 (1962), p. 51-54. Tal interès era estrictament 
conjuntural, venia motivat pel trasllat de la delegació provincial d’Hisenda a un nou edifici i 
l’alliberament de l’antic convent per a altres usos. Molt més recentment, per fer un il·lustrador 
état des lieux del convent en el moment de la seva desamortització i evacuació —l’agost de 
1835—, tenim M. HOSTA i S. SOLER, El convent dels carmelites descalços de Girona en el 
primer terç del segle XIX. L’últim inventari del convent, en “AIEG” XLIX (2008), p. 205-225. 
5. Entre les vuit baixes, s’hi comptarien la del sacristà i la del superior de la comunitat, J. 
CLARA, La pesta del 1650. La desigualtat davant la mort i aspectes religiosos, en “Estudi 
General” 2 (1982), p. 165-188, esp. p. 181 (n. 241, 254 i 259), 183 (n. 351-352, 356 i 357) i p. 
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consagrada a Sant Josep seria el seu lloc per a la pregària i els oficis 

religiosos6. Des d'allí els carmelites descalços contribuiren a la propagació de 

l'esperit de la Reforma catòlica o tridentina7 —la noció Contrareforma perd 

adeptes—, sobretot entre els membres de les classes acomodades de la 

ciutat8. Amb l’habitual padrinatge de persones eminents —molt sovint de 

cercles vinculats a l’aparell virregnal9—, aconseguiren multiplicar les seves 

propietats entorn del monestir originari10 i obtenir els permisos municipals 

necessaris per vincular-les entre elles. Fou així com del 1602 ençà un carreró 

que separava les dites propietats —titllat d'insalubre i procliu a què s'hi 

cometessin actes poc honorables— fou suprimit i els frares pogueren circular 

                                                                                                                                               
184 (n. 407). Aquest elevat índex de mortalitat religiosa s’explica per la funció assistencial que 
els carmelites descalços, com els caputxins, no defugien durant l’epidèmia. 
6. AMGI, MAM 193, fol. 55r, el 29 de juny del mateix 1591 tingué lloc una processó solemne 
amb la qual es traslladà el Santíssim Sagrament del convent del Carme —fora de les 
muralles— a la dita església de Sant Josep. 
7. Vegeu un mapa de la implantació d’instituts religiosos a Catalunya devers l’any 1592 a J. 
BADA i G. SAMPER (cur.), Catalònia religiosa. Atles històric: dels orígens als nostres dies, 
Barcelona, Ed. Claret, 1991, p. 61.  
8. J. BUSQUETS, La Catalunya del Barroc vista des de Girona: La crònica de Jeroni de Real 
(1626-1683), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, vol. I, p. 598. 
9. A Girona hem apreciat una devoció obsessiva i molt primerenca pels carmelites descalços en 
el testament de 28.IV.1594 de Jerònima Roca (i. e. Jerònima Bas de Roca), vídua del que fóra 
magistrat del Reial Consell Jeroni Roca —AHG, Notaries de Girona, GI-3/486, fol. 48v-50r, esp. 
49r-v. Ibidem, GI-6/697, el 21.II.1628 serà Pau Guiamet qui, en nom del regent del Consell 
Suprem de la Corona d’Aragó Salvador Fontanet —comissionat de Jaume Lladó, el marit 
traspassat de sa germana uterina Jerònima Renart també morta—, assignarà en exclusiva als 
frares de Sant Josep una caritat considerabilíssima —o trenta lliures barceloneses anuals o sis-
centes en un sol pagament— en concepte de misses d’aniversari i altres setmanals de difunts. 
C. NARVÁEZ, Josep Dalmau, promotor dels convents de carmelites descalços de Barcelona, 
dins de “I congrés d’història de l’Església catalana. Des dels orígens fins ara”, vol. 1, Solsona, 
1993, p. 589-598, refereix la devoció carmelitana d’aquest jurista, que també assoliria una 
plaça de magistrat a la Reial Audiència de Catalunya. Son patronatge i el de la seva esposa es 
materialitzarien fonamentalment en el convent de Sant Josep del cap i casal, i també en el de 
Gràcia o el de Mataró, entre d’altres. Un projecte conventual en una finca llur a Sarrià es veuria 
en canvi frustrat. Finalment, E. JUNYENT, El convento de carmelitas descalzos de Vich, en 
“Ausa” 25 (1958), p. 91-97, ens il·lumina sobre l’origen de la quantiosa dotació que impulsaria 
la constitució d’un establiment carmelità a la capital d’Osona: l’herència rebuda sobtadament 
pel jove Joan Guerau en morir abatuts a Barcelona, com a seqüela del Corpus de Sang, son 
pare Jeroni —magistrat de la Reial Audiència d’origen tortosí— i son germà Josep.  
10. Una bona font per reconstruir la campanya d'adquisició de terrenys que els carmelites 
descalços dugueren a terme a Girona durant les dues primeres dècades del segle XVII és la 
part inicial de l'al·legació jurídica següent: Iesus, Maria, Ioseph. Por el reverendo p. prior, y 
convento de San Ioseph de Carmelitas Descalços de la ciudad de Gerona, con el reverendo 
Ioseph Vigo presbytero, como a obtentor de la prepositura del mes de iunio, de la insigne 
colegiata secular iglesia de San Feliu de la misma ciudad. Respondese a las dudas, que se han 
dado en la sala del señor don Manuel de Toledo. La signà el jurista Josep Aparici el 18.IV.1721. 
N'hem localitzat un exemplar a AHCB, Al·legacions jurídiques, VI-16 (26). 

IV.11. Fre a l'expansió dels carmelites descalços



pel complex monàstic sense necessitat d'interrompre el seu allunyament del 

segle11. El problema de la falta d'espai, per bé que pal·liat, persistia. 
 

El 10 de novembre del 1616 el prior i el convent dels carmelites descalços de 

Girona demanaren als jurats de la ciutat una llicència per canviar 

d’emplaçament l’església de Sant Josep, tot construint-ne una de nova12. 

Davant d'aquesta hi hauria una placeta i uns graons per salvar el desnivell de la 

zona13. Obtingut el permís, iniciaren les obres. Al llarg de l’execució d’aquestes 

s’aprecià que estaven cometent certs excessos. El més notori d’aquests 

afectava directament la via pública14, concretament el carrer de la Polleria de 

Sant Martí, actualment del Portal Nou, que comunicava el convent de la Mercè 

amb el monestir dels predicadors —per ser més exactes, el tram situat entre el 

dit convent mercedari i una capella dels Dolors15. Els carmelites descalços 

                                                 
11. AMGI, MAM 205, fol. 60v i s.: Acta del Consell General de 20.III.1602 en el qual es presentà 
—vegeu post fol. 61— una petició del prior dels carmelites descalços del tenor següent: 
"Affectant sobremanera los pares carmelites descalsos de Sant Josef d'esta ciutat de Gerona la 
deguda y suave clausura de llur monestir, trahent de pobresa y flaquesa forçes, han adquirit un 
hort qui fonch de Miquel Garbí, quondam notari, y unes cases y ort que foren de mossèn 
Gabriel Ros, olim rector del Mercadal, contigües al ort de dit monestir, entre les quals 
proprietats hi ha un tros de carraró qui passa per lo mig, lo qual servia per entrar en los dits orts 
y cases de dits Garbí y Ros, y com vuy dit carraró fasse poch servey e sie immundo, y més 
apparellat per a offenses contra Déu Nostre Senyor que per altres effectes, desijant dits pares 
alcansar lo fruyt perfet de dita llur sabrosa clausura, per·ço et alias, lo prior y convent de dit 
monestir a vostres mercès, quant humilment poden, suppliquen que, com a pares y protectors 
llurs amantíssims, se servesquen ab la sòlita clàusula citra juris alieni preiuditium concedir-los 
llicèntia y permís bastants per a poder cloure dit tros de dit carraró, en tant quant se stenen dits 
orts y cases per ells com dit és adquirits, y la llargària y àmbit de aquell convertir en usos 
propris de dit monestir, com a altres religiosos de dita ciutat s'és fet en semblants occasions, 
com és públich y notori, que, ademés les coses supplicades són molt del servey de Déu Nostre 
Senyor, serà donar a dits religiosos mayor aliento per a augmentar lo servey de Déu e intecedir 
perpètuament per lo bé universal y spiritual de tots los poblats en esta ciutat, y los dits 
supplicants ho reputaran a molt singular mercè y caritat...". Els dirigents municipals els 
acordaren la llicència desitjada, vegeu ibidem, fol. 81v (17.V.1602). Les cursives que no 
corresponen a paraules en llatí són de la nostra responsabilitat.  
12. AMGI, MAM 219, fol. 79v-81v, reunió dels jurats i els adjunts del redreç.  
13. A través d'una declaració testifical de 20.II.1619 de don Joan Sarriera i de Gurb aprenem 
que els plànols definitius del nou conjunt monàstic no estigueren enllestits fins l'any 1617, ACA, 
RP, BG, processos antics, 1619, lligall 3, Af.  
14. E. JUNYENT, El convento de carmelitas descalzos de Vich cit., p. 94-95, permet pensar que 
l’ocupació d’espais públics era una de les debilitats dels acòlits de Teresa de Jesús. 
15. Tal carrer apareix identificat amb el num. 129 a la reconstrucció planimètrica de J. i E. 
CANAL, J. M. NOLLA i J. SAGRERA, La ciutat de Girona l'any 1535, Girona, Ajuntament de 
Girona, 1995, p. 22-23 i 32. Tenim la convicció que a principis del segle XVII la capella dels 
Dolors no estava en l’emplaçament actual —contigu al complex de la Mercè, on la ubica, des 
de la dècada de 1730, J. MARQUÈS, Girona Vella, Girona, Ajuntament de Girona, 1979, p. 71-
73—, sinó en la placeta, a tocar de les escales de la Llebre, on es bifurquen els avui 
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tallaren aquest tram al trànsit per accedir amb més comoditat a una casa amb 

una torre i un hort propers a la muralla dels quals havien adquirit el domini útil 

poc abans. És forçós localitzar-los amb precisió16 i estendre’ns en tal 

adquisició, ja que portaria molta cua17. 

 

Els descalços havien comprat casa i torre i hort o verger el 10 de juny del 1618, 

després d’un encant públic on havien fet la dita més alta —amb càrrec a 

donatius dels devots18. No era una qualsevulla casa amb torre ni un hort anodí, 

sinó una finca on hi havia hagut la casa pública de Girona. Hi havien ressonat 

cantúries, música de ball i fresses més pecaminoses fins que l’any 1601 el 

virrei duc de Feria, a precs del bisbe Francisco Arévalo de Zuazo19, havia instat 

els jurats de la ciutat a buscar un nou lloc de treball per a les meretrius20. Per 

                                                                                                                                               
anomenats carrer de Portal Nou i Travessia de Portal Nou. El mapa que citem al capdavall de 
la propera nota abona aquesta idea. 
16. Vegem les afrontacions del conjunt de la finca. A llevant, donava a la muralla de Girona. A 
migjorn a un hort i una edificació del monjo benedictí Hug de Cardona. A ponent donava a la 
via pública —al carrer avui anomenat Portal Nou—, passada la qual hi havia el convent de Sant 
Josep. A tramuntana afrontava amb un hort de Joan Sobirà, el que fóra tresorer de l’Església 
de Tarragona. Els marges de la finca estaven ocupats per uns camins que, com veurem més 
avall, adquiririen un gran protagonisme en el conflicte —eren o no eren parts integrants de la 
finca? qui i com en podia disposar?—: el de la banda de llevant media dotze pams d’amplària i 
vint canes de llargària; el de migdia feia nou pams d’amplària i vint-i-dues canes de llargària; el 
de nord tenia una cana i mitja o poc més d’amplària i vint-i-cinc canes de llargària —segons la 
versió dels carmelitans, ADG, Processos moderns, 5107, articulat de Francesc Marçal proveït 
el 9.I.1629, cap. 37. Es conserva un mapa deliciós de 1626 de l’escenari del conflicte a ACA, 
Col·lecció Mapes i plànols, num. 551. 
17. Les informacions que apareixen en els paràgrafs que consagrarem als diversos plets davant 
jurisdiccions eclesiàstiques entre jesuïtes i carmelites descalços gironins entre 1618 i 1629 són 
fruit del creuament de diversos documents, que citem ara de forma global: ADG, Processos 
moderns, 5107 cit., 5112 i 7565; AHG, Notaries de Girona, GI-10/452, 455, 456 i 457.   
No ho fem per evitar feina i notes a peu de pàgina sinó perquè solen ser materials sense 
foliació i que reiteren molt les mateixes informacions. Si hi ha quelcom molt precís a destacar 
d’un document concret ja ho apuntarem. 
18. En una seva declaració testifical de 30.I.1619 en el marc d’ACA, RP, BG, processos antics, 
1619, lligall 3, Af., el mercader gironí Joan Clapés s’identificaria com el qui pagà el preu de la 
casa i torre i hort amb diners rebuts de diverses persones —suposem un cúmul de donacions 
pietoses. 
19. J. M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de Girona, [s.l.], PAM i Bisbat de Girona, 2007, 
p. 120-132, contextualitza aquest durador bisbe (1598-1611), aplicador eficient de la 
Contrareforma a la diòcesi gironina. Encarregà el primer episcopologi d’aquesta al dominic 
valencià Francesc Diago, amb la idea de què figurés com a pòrtic d’un volum amb les 
constitucions sinodals diocesanes i altres textos canònics, editat el 1606. 
20. Hem tingut notícia de la carta de 27.X.1601 del duc de Feria als jurats gironins i n’hem llegit 
una còpia a ADG, Processos moderns, 5107. Sobre el bordell de la ciutat de l’Onyar, els seus 
dos trasllats successius a princips del segle XVII i la seva versemblant decadència posterior, N. 
CASTELLS, L’estructura familiar de la població gironina el 1631, en “Estudi General” 2 (1982), 
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garantir el sanejament moral d’una zona molt poblada de convents i esglésies 

—tenia a quatre passes els descalços, els mercedaris, els jesuïtes i la referida 

capella dels Dolors—, el propi bisbe havia adquirit el domini útil de l’immoble i 

del terreny per cinquanta lliures barceloneses. Quan el comprarien els 

carmelites descalços, més d’una dècada després, en pagarien una quantitat 

quatre vegades i mitja superior, dues-centes vint-i-una lliures. Ho farien sense 

reparar en un detall de no poca importància —millor dit, sense sospitar que 

d’aquest en poguessin derivar tantes conseqüències i tan greus—: que la 

senyoria directa i alodial de la casa, la torre i els vergers estava des de feia 

almenys trenta anys en mans de la Companyia de Jesús21, la congregació rival 

que havia desembarcat a la ciutat de l’Onyar poc més d’una dècada abans que 

els carmelitans i competia amb aquests per un mercat de fidels similar22. Els 

jesuïtes versemblantment també havien estat postors a l’encant públic de juny 

de 1618 amb una oferta inferior a les dues-centes vint-i-una lliures. En veure 

guanyar la dita dels descalços, exerciren el dret de fadiga, retenció o prelació 

inherent en dret emfitèutic a llur posició predominant23 —és a dir, un dret 

                                                                                                                                               
p. 107-164, esp. p. 125-126. Se n’ofereix un resum més divulgatiu a J. BUSQUETS i A. SIMON, 
Girona al segle XVII, Girona, Ajuntament i Diputació de Girona, 1993, p. 41. 
21. En els documents suara citats hi consten reconeixements de domini dels jesuïtes fets pel 
ciutadà gironí Jeroni Nató el 7.I.1587 o del beneficiat Sebastià Valls el 23.XI.1605.  
22. Vegeu unes notes sobre la instal·lació dels jesuïtes a Girona al capítol III.6.1. J. M. 
PUIGVERT, Església, territori i sociabilitat (s. XVII-XIX), Vic, Eumo Ed., 2001, p. 43 i s., ha 
referit les reticències de les parròquies a la instal·lació de convents en les seves 
circumscripcions a la Catalunya moderna, pels drets que podien perdre amb la destrucció de 
cases i la consegüent minva de feligresos. Entre convents de diferents congregacions és 
natural que es produís una situació similar, perquè els caldria competir per les deixes 
hereditàries, beneficis, misses quotidianes i d’aniversaris, etc. En l’àmbit dels juristes gironins, 
molts causants optarien per repartir les caritats entre diversos establiments: seria el cas per 
exemple de Llàtzer Saconomina, que beneficiaria ensems Sant Francesc, els descalços, 
predicadors i el Carme —AHG, Notaries de Girona, GI-5/923, fol. 118v-121r (30.XI.1629)— o 
de Maria Alzina (i. e. Maria Vives i Vedruna d’Alzina), que encomanaria cinc-centes misses als 
predicadors i cinc-centes als descalços, i altres dosis menors de misses a tercers establiments 
fins arribar a les tres mil —ibidem, GI-9/560, fol. 1r-3r (26.XII.1626 [1625 per a nosaltres]). 
23. A Catalunya, pel que fa als drets derivats d’establiments feudals i emfitèutics, havia estat de 
gran transcendència l’actualització normativa —amb vocació homologadora i superadora de 
tradicions consuetudinàries molt diverses— empresa pel Cerimoniós en la celebèrrima 
constitució 3/1359 —CYADC (1704) I, 4, 31, 2. Provaria la utilitat pràctica de la matèria als 
advocats encara a la segona meitat del segle XVI —utilitat doble, per resoldre plets i per fer-se 
rics, puix es tractava d’un àmbit molt lucratiu— l’aparició de dues obres cabdals: a) F. 
SOLSONA, Lucerna laudemiorum, omnia emphyteuseos iura complectens, Lugduni [Lió], Apud 
Ioannem Gordiolam, 1556 —especialment qüestions tercera i quarta—; b) L. de PEGUERA, 
Aurea et elegans repetitio, in cap. III. incipien. Item ne super laudemio. etc. Domini Regis Petri. 
III. in curia Cervariae. In qua multa de feudis, laudemiis, de iure praelationis seu faticae in 
alienatione rerum feudalium, et emphyteuticariarum..., Barcinonae, Apud Petrum Mali, 1577. 
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homologable al nostre retracte actual. En un primer moment, els carmelitans 

negaren la senyoria directa dels jesuïtes i, consegüentment, la legitimitat de llur 

fadiga24 i la recepció dels diners que deixarien l’encant sense efecte. Com a 

darrer recurs, els homes de la Companyia de Jesús consignaren els tals diners 

a la taula de comuns dipòsits local25. I incoaren el primer d’una llarga successió 

de plets davant les instàncies eclesiàstiques —amb ramificacions a les 

institucions règies i amb conflictes de jurisdiccions, com el lector es pot 

ensumar. Els jesuïtes guanyarien en primera instància davant del canonge 

barceloní Narcís Ferrer, actuant com a vicari general de Girona, el 10 de 

setembre de 1618. El 13 de juny de 1619 els descalços obtindrien en apel·lació 

una sentència revocatòria davant Joan Palau, ordinari del bisbat de 

Barcelona26. Durant els dos o tres anys successius les parts buscarien una 

concòrdia, fins que els jesuïtes trencarien la negociació27 i recorrerien a una 

tercera instància davant Maurici Esbert, provisor oficial i vicari general de Vic, 

on vencerien novament amb una resolució de 20 de novembre de 1623. 

Aquesta seria confirmada a Madrid pel nunci i col·lector general apostòlic amb 

una sentència de 9 de febrer de 1627, de la qual s’expediria decret d’execució 

el 31 de març de 1628 —l’execució del qual, valgui la redundància, seria d’allò 

més problemàtica. En aquesta cadena de processos els homes d’Ignasi de 

Loiola hi veurien consagrat el seu dret de prelació, i haurien de vèncer les 

objeccions dels carmelites descalços que els oposarien, entre d’altres, els 

següents elements: a) uns de necessitat i d’oportunitat, en base a la menor 
                                                 
24. E. SERRA, Notes sobre els orígens i l’evolució de l’emfiteusi a Catalunya, en “EHA” 7 
(1989), p. 126-138, esp. p. 133, insinuava el poc ús de la fadiga a la Catalunya moderna a 
partir de la manca d’exemples coneguts. Les iniciatives dels carmelites descalços contra el 
recurs a tal institució per part dels jesuïtes el 1618 podrien confirmar-ne la raresa —i, per tant, 
la irritant extemporaneïtat.  
25. Consten requestes i intimacions dels jesuïtes per satisfer les dues-centes vint-i-una lliures de 
25.VI i 6 i 7.VII.1618. El dipòsit consignatiu de dues-centes vint-i-dues lliures —una de més pel 
que pogués ser— es faria el dia 11.VIII. En el subcapítol IV.4.1 hem vist els efectes de 
pagament efectiu que tenia el tal dipòsit arran del privilegi obtingut per Girona de Felip II (III) el 
30.VI.1599 —G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, 
Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 566-568.  
26. A AHG, Notaries de Girona, GI-10 456, hi ha documentació processal diversa —
requeriments, procuracions, suplicacions...— relativa als primers graons d’aquesta escala de 
litigiositat.  
27. ADG, Processos moderns, 7565, plec amb deposicions de diversos testimonis sobre com el 
prior dels carmelites descalços havia quedat colpit per la decisió del rector jesuïta de reprendre 
la via litigiosa “estant sobre consert (...), sens tornar-li ninguna paralua ni dar-li’n raó, y que no 
ere cosa de religiosos”.  
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distància i millor connectivitat amb el terreny en litigi del convent de Sant Josep 

que no pas del col·legi de Sant Martí Sacosta; ergo un potencial d’utilitat major; 

b) uns altres estretament vinculats als precedents, d’accions privilegiades que 

els competirien en el tràfic de béns terrenals, com a establiment eclesiàstic que 

eren, per dur a terme llur missió espiritual de forma honesta, còmoda i salubre; 

c) altres —els més sucosos— d’error en l’objecte de la transacció, puix 

pretendrien que en el predi subhastat, adquirit i successivament disputat hi 

havien estat compreses indegudament certes vies circumdants a la casa i torre 

i hort; unes vies públiques que, com a part que eren del domini regi —i no pas 

del solar—, de cap manera podien haver entrat en la compra-venda entre 

privats. Com comprovarem més endavant, la jugada seria salvar, com a mínim, 

l’accessibilitat franca a una torre de la muralla de llevant de Girona en la qual 

els descalços haurien tapiat un portal i construït una ermita, consagrada a sor 

Teresa de Jesús, destinada a acollir exercicis dels monjos28. 

 

Les disputes entre ordes no són pròpiament l’objecte de la present tesi, per la 

qual cosa girem l’atenció cap a matèries més prosaiques —més encara—: cap 

a les reaccions de signe contrari de les autoritats municipals i règies a 

l’agosarada execució de l’ambiciós programa monàstic carmelità i a les seves 

repercussions urbanístiques. I és que les disputes dominicials no aturarien els 

projectes ni les obres dels frares devots de la beata d’Àvila —això sí, 

n’afectarien el ritme, la sovintejada precipitació i, al final, el redreçament. 

 

Tornem al carrer de la Polleria de Sant Martí, avui del Portal Nou, que els 

carmelites descalços, basant-se en un permís impetrat de la Batllia General de 

Catalunya, pretengueren tallar al trànsit per connectar al seu convent l’àrea 

                                                 
28. El quart capítol de la Província carmelitana descalça de la Corona d’Aragó, reunit a Mataró 
el 28.X.1598, havia preceptuat que tots els convents, si els era possible, es dotessin d’una 
ermita. Vegeu-ne el decret n. 6: “En las partes donde hay hermita, habrá siempre hermitaño. Y 
por lo menos tenga ocho días de exercicios, o a lo más quinze, guardando, en esto, el estilo de 
la Hermita de Rioseco, una copia de la qual tendrá cada casa. Y entre tanto que en las casas 
no haya hermita, se tendrán estos exercicios en una celda, lo más acomodada que para esto 
huviere. Harán estos exercicios, el P. Provincial y los padres Priores y Vicarios cada año una 
vez; y no gastarán, cada vez, más de diez días. Harasse, para este effecto, una hermita en 
cada combento donde huviere comodidad, y sino la huviere, se diputará çelda con este título, y 
no sirva de otra cosa”. G. BELTRÁN (ed.), Fuentes históricas de la Provincia O. C. D. cit., p. 46. 
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adquirida el juny del 1618. Els jesuïtes se’n lamentaren en tant que els blocava 

un eix vital de comunicació rodada. Passaren ràpidament de la queixa a l'acció 

judicial tot instant un plet davant la dita Batllia General de Catalunya. 

Astutament, davant l'enrenou que els sobrevenia, els carmelitans optaren per 

canviar de tàctica. Manifestaren que les seves obres sobre la via pública tenien 

com a únic objectiu la construcció d'una simple mina o passatge subterrani. És 

a dir, l'impediment a la circulació seria provisional. Dit això, començaren a 

excavar la mina en qüestió. Versemblantment la perforació tingué lloc a partir 

de les darreries del juliol del 161829. 

 

Naturalment els jesuïtes no veien gens clara la maniobra del passatge 

subterrani i el 10 de setembre, immediatament després d’obtenir la primera 

sentència eclesiàstica que els reconeixia el dret de fadiga o prelació sobre 

l’antiga casa pública i son hort, denunciaren els seus correligionaris —en el 

sentit més propi del terme— davant la Batllia General per la via d'atemptats; és 

a dir, els acusaren de continuar incidint sobre una realitat subjecta a litigi30. 

Paral·lelament, se n'anaren a trobar els jurats de Girona i intentaren convèncer-

los de la conveniència de posar fre a l'expansió urbana dels carmelitans. En un 

primer moment, els edils i els adjunts del redreç de la ciutat acolliren la petició i 

ordenaren l’enderrocament de la mina el 23 d’octubre de 1618. Al·legaren que 

aquesta s'havia realitzat sense la llicència municipal d'obres preceptiva. 

Tanmateix deixaren una porta oberta als infractors: Si presentaven una 

                                                 
29. Coincideixen en aquesta data la majoria de les declaracions testificals recollides l'hivern del 
1619 en el marc de la causa d'atemptats que expliquem tot seguit en el text; les dites 
declaracions dels testimonis es troben a ACA, RP, BG, processos antics, 1619, lligall 3, Af.   
30. Ibidem. En matèria d'atemptats, Joan Pere Fontanella tenia versemblantment com a llibre de 
referència la monografia del jurista de Perugia Roberto LANCELLOTTI († 1585?) titulada 
Tractatus de attentatis et innovatis lite et appellatione pendente —l'obra fou impressa per 
primera vegada a Roma l'any 1576. Fontanella el cita abundantment p. ex. a Tractatus de 
pactis nuptialibus..., vol. I (1612), 4, 10, 1, capites 68-73, 98 i 155 o ibidem, 4, 18, 4, 103. Com 
s'havia difós per Europa aquest treball de Lancellotti? Presumiblement el seu ressó vingué 
motivat per la seva inclusió en el cinquè dels divuit volums del recull Tractatus universi iuris, 
editat a Venècia el 1584 —fol. 286v-465v. Sobre aquesta magna compilació d'obres jurídiques, 
vegeu el subcapítol II.3.2. Volem indicar que un exemplar del Tractatus de attentatis... de 
Lancellotti, publicat a Lió l'any 1580, es troba dins la col·lecció Pella Forgas dipositada a 
l'AHPG —l'arxiu actualment ubicat en l'antiga església de Sant Josep dels carmelites descalços 
gironins que ens ocupen.  
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suplicació en la forma deguda i demostraven que la seva obra no comportava 

cap perjudici a tercers, potser se'ls legalitzaria el polèmic subterrani.  

 

A partir d'aquest avís, els esdeveniments es precipitaren: a) Una comissió 

inspectora promoguda pels jurats es desplaçà en qüestió d'hores a l'indret 

afectat pels treballs. En el si d'aquesta comissió hi havia una persona que 

sentia una aversió pública i notòria envers els carmelites descalços31 —no 

obstant això s'adherí a l'informe dels seus col·legues. Aquesta dada certifica 

que molts gironins de l'època tenien un partit pres a favor o en contra dels 

seguidors de Santa Teresa; les pràctiques de l'orde contrareformista no 

deixaven indiferent. Què dictaminaren els experts? Que la mina, una vegada 

estigués consolidada i culminada, no causaria cap perjudici a tercers. 

Simplement instaren els carmelites descalços a oferir garanties suficients de 

què reconstruirien el carrer sobre "una volta grassa demunt dita mina, de pedra 

picada y ferma” i sobre un estrat de terra; així es podria reobrir sense perill a la 

circulació de cotxes i carros32. b) El dia següent a la inspecció referida, el prior i 

el convent dels pares descalços sol·licitaren als jurats l'autorització per 

prosseguir la seva obra i es sortiren amb la seva33. El passatge subterrani es 

finalitzà amb rapidesa; als frares ja no els caldria exposar-se a la llum pública 

cada pic que volguessin visitar el “seu” nou hort. Què passà amb el carrer? 

Versemblantment tornà a ser transitable. Segons els carmelites descalços, no 

hi havia la més mínima possibilitat de què s'ensorrés per culpa de la seva mina. 

Estaven persuadits que la volta que la cobria era tan forta "que és impossible 

ab tots los carros del món, encara que [h]y pasassen contínuament, pogués fer 

moviment algú.34"  

                                                 
31. ACA, RP, BG, processos antics, 1619, lligall 3, Af, declaració testifical de Joan Clapés 
(30.I.1619): "[Entesa la queixa] per dits senyors jurats, se féu comissió a persones perquè ho 
anassen mirar, y entre ells [h]y anà persona que antes era contrari als dits pares descalssos…".  
32. AMGI, MAM 221 (1618), fol. 100r-101v. En aquest punt del manual d’acords municipals hi ha 
dos folis intercalats on es copiaren les deliberacions municipals relatives a la mina dels 
descalços, sense cap dubte per ser aportades com a prova en algun dels nombrosos litigis que 
suscità l’afer. 
33. AMGI, MAM 221 (1618), fol. 102r. Segons la dita suplicació, la mina que projectaven fer sota 
el carrer havia de tenir una amplària de cinc pams i l’alçada d’un home. 
34. ACA, RP, BG, processos antics, 1619, lligall 3, Af, punt 10è de l'articulat elaborat pels 
advocats dels carmelites descalços sobre el qual es prendrien les declaracions oportunes per a 
la instrucció del procés d'atemptats que ens ocupa.  
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De la causa d'atemptats i de la seva principal no en tenim traces ulteriors. 

Potser l'advocat Pere Boix, que havia estat contractat pels jesuïtes35, aconsellà 

als seus clients que la deixessin apagar. Els frares del convent de Sant Josep, 

no obstant aquesta petita victòria, no s'alliberarien fàcilment de l'ull escrutador 

dels homes de sant Ignasi. Tot al contrari, com hem vist, se’ls anirien trobant 

davant les successives instàncies jurisdiccionals eclesiàstiques. 

 

Després de les vicissituds que acabem de referir, les obres del convent de Sant 

Josep seguiren el seu curs36. Pas a pas, any rera any, l'establiment s'anà 

emparant d'un extens sector de la muralla de llevant de Girona37. Així, l'any 

1630 comprenia diversos horts de la zona; aquests es comunicaven entre ells, i 

naturalment eren inaccessibles a les persones alienes a l'orde; això implicava 

que un bon segment de la muralla havia esdevingut una frontera al pas dels 

ciutadans: Els carmelites descalços havien tapiat un dels portals38 que els 

homes de les Pedreres utilitzaven per dirigir-se a la Vilanova39 i des d'allí al 

                                                 
35. Ibidem, després de l'articulat suara referit hi ha un petit i molt valuós escrit on misser Boix 
dóna certes directrius sobre com es poden punxar els testimonis proposats pels carmelites 
descalços amb la finalitat de posar en evidència llur parcialitat. Boix recomana que d'antuvi se'ls 
interrogui sobre si han deixat diners o han donat caritat als seguidors de Santa Teresa perquè 
compressin immobles. 
36. Ignorem quan es pogueren considerar enllestides. De l’instrument ja referit d’institució de 
misses d’aniversari i de difunts per als cònjuges Lladó fet el 21.II.1628 —AHG, Notaries de 
Girona, GI-6/697— se n’infereix que no era gens imminent l’entrada en funcionament de 
l’església nova dels carmelites descalços: “Item que lo prior y convent sie tingut y obligat de 
assignar per a la sepultura y vas de dit sr. Jaume Lladó (...) la capella de nostra senyora del 
Carme de dita isglésia, no sols la que vuy és en la isglésia que tenen de present en dit monestir 
com encara la que faran en la isglésia nova que vuy se està fabricant.” El 19 de març del 1631 
(sinó abans) les obres ja devien estar perquè els carmelites descalços traslladaren 
processionalment el Santíssim Sagrament a l’església nova en qüestió, J. G. ROIG i JALPÍ, 
Resumen historial de las grandezas, y antiguedades de la ciudad de Gerona…, Barcelona, 
1678, p. 378. Per fer aquest acte esperaren a tenir el breu amb què el papa Urbà VIII obligava 
tots els catòlics a observar la festa de sant Josep.  
37. S’aprecia la proximitat del convent de Sant Josep a la muralla en qüestió en la reproducció 
d’un planell força esquemàtic del segle XVIII que ofereix J. PLA CARGOL, Proceso del 
desarrollo urbano de Gerona a través de los tiempos, dins "AIEG" II (1947), p. 209-228, esp. p. 
219. Hem volgut citar aquest article, molt superat avui en dia, en homenatge als historiadors 
gironins que, malgrat no disposar d’uns instruments de descripció i recerca acurats, ens 
precediren amb gran dedicació en la tasca de difondre el passat de la nostra ciutat.   
38. Sobre les dificultats que suscita l'atribució de la responsabilitat d'aquest paredament, vegeu 
infra.  
39. El topònim "Vilanova" s'emprà per a diferents àrees de Girona al llarg dels segles medievals 
i moderns. Inicialment servia per referir-se al nucli situat rera el carrer Ciutadans i la plaça del 
Vi. Quan aquest s'hagué consolidat, es considerà "Vilanova" una zona contígua ubicada a la 
falda de les Pedreres, sempre dins les muralles urbanes. Així ho apunten J. i E. CANAL, J. M. 
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centre; per acabar-ho d’adobar, s’havien construït una ermita per fer exercicis 

espirituals, consagrada a Santa Teresa, en una torre de la muralla, la de la 

Vilanova —a l'època anomenada d'en Celrà. 

 

 

IV.11.2. La utilització de les muralles per a usos privats (construccions 
adossades i superposades, perforacions...), una tònica general a la Girona 
moderna  
 

En descàrrec dels protagonistes de la nostra història, hem de dir que a les 

dècades de 1610 i 1620 a Girona hi havia altres congregacions religioses que 

havien seguit paràmetres anàlegs d'expansió immobiliària. Sense moure'ns de 

l'àrea de les Pedreres, els mercedaris40 també havien carregat els murs del seu 

establiment sobre la muralla i havien fet les obertures que els havien abellit al 

recinte defensiu —l'any 1623 els jurats els reprengueren per aquests motius41, 

possiblement els deixaren passar altres pecats urbanístics? Passant a l'altra 

riba de l'Onyar, els agustins executaren, amb una llicència d'obres del 1622, un 

ambiciós programa de construcció de cel·les noves i de dependències auxiliars. 

Les muralles de la zona tampoc no en quedaren indemnes42. 

                                                                                                                                               
NOLLA i J. SAGRERA, La ciutat de Girona en la 1a meitat del segle XIV, Girona, Ajuntament 
de Girona, 1998, p. 11. Vegeu també les p. 54-58 i la reconstrucció cartogràfica post p. 31.  
40. A J. i E. CANAL, J. M. NOLLA i J. SAGRERA, La ciutat de Girona l'any 1535 cit., punt 124 
en els plànols post p. 19, s'aprecia quin volum ocupava el conjunt de la Mercè en l'època de 
l'emperador Carles I. Aparentment no havia variat massa des de la seva fundació, id. aut., La 
ciutat de Girona en la 1a meitat del segle XIV cit., punt 139 en la restitució cartogràfica post p. 
31 —vegeu també p. 57-58.    
41. AMGI, MAM 226, fol. 87v-88r: el dia 1 de setembre de 1623, els jurats i la comissió del 
redreç de Girona es reuniren per analitzar el creixement accelerat que estava coneixent el 
monestir de la Mercè. Setmanes abans ja hi havien hagut d'enviar un mestre de cases perquè 
tapiés un forat "que era en la torra que està apagada ab la muralla que és devant del monestir 
de nostra senyora de la Mersè"! Per evitar nous excessos deliberaren "que las llisèntias de 
carregar sobra las muralles donades al dit monastir de nostra senyora de la Mersè sian miradas 
per veura lo que ellas contenan". 
42. AMGI, MAM 225, fol. 44r, acta de la reunió dels jurats i els seus adjunts del redreç 
(8.VI.1622): "Attès que lo reverent prior y convent del monastir de Sanct Agustí de la present 
ciutat de Gerona de paraula han supplicat a dits senyors jurats y adjuncts fossen servits 
concedir-los llicèntia y facultat de poder fer y construhir junct a la muralla que és envers lo riu 
de Onyar y la torra vulgarment dita de las Anellas y dins lo hort del dit llur monastir una paret 
que ha de tirar fins a la paret del mateix hort que és vers lo portal de Figarolas, y demunt de 
aquella y de la altra muralla que és vers los valls de dit portal de Figarolas carregar dita 
muralla, y alsar aquella per a fer-hy seldas ho altras instàntias, y axí, <h>oÿda la relació dels 
comissaris per en assò elegits qui han refferit no ésser preiudici algú de terçer, per·ço ab lo 
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Hem de parlar encara d'un altre orde religiós que protagonitzà controvèrsies en 

matèria urbanística a Girona als inicis del regnat de Felip III (IV): els jesuïtes. El 

seu cas és diferent als precedentment referits perquè no afectà el recinte 

defensiu de la ciutat. Ara bé, no podem deixar d'esmentar-lo perquè 

possiblement tingué repercussions en l'afer dels carmelites descalços que ens 

ocupa: ja hem vist que l'any 1618 les reaccions contràries més viscerals a 

l'expansió del convent de Sant Josep havien procedit dels homes del llavors 

encara beat Ignasi de Loiola. Aquests mateixos homes, a principis del 1624, 

començaren a erigir una paret que treia les vistes al convent de Sant Domènec 

i inhabilitava un espai on a vegades el bisbe i el capítol de la Seu oferien 

benediccions. Els predicadors es lamentaren del mur als jurats de la ciutat, els 

quals s'adheriren a la seva causa. En un primer moment els ajudaren per la via 

de la negociació43. Aquesta, però, no donà cap tipus de fruits. Aleshores els 

jurats adreçaren protestes a l'aparell virregnal44 i s'implicaren en la causa que 

els dominics, després de pledejar en la jurisdicció eclesiàstica ordinària45, 

intentaren davant la Rota Romana46, sense èxit47. A què es devia aquest 

                                                                                                                                               
present, sens preiudici de terçer, concedexen llicèntia y facultat a dits reverent, prior y convent 
y a llurs successors perpètuament, que puguen y·ls sie lícit y permès de fer dita paret junct dita 
muralla, y també carregar sobre de aquella alsant dita muralla en alt tant quant serà necessari 
per fer demunt de aquella ditas seldas y altras instàntias necessàrias, y carregar sobre dita 
muralla de la manera los serà ben vist, y que en cada selda <h>o instàntia que faran puguen 
fer una finestra comforme requerirà la obra, la qual mire y pugue mirar envers dits valls, la qual 
llicèntia concedexen gratis et amore Dei ab pacte y conditió que no puguen fer ni tenir finestra 
envers lo carrer de Figarolas, y que de sota de ditas seldas <h>a <h>ont entenen fer dits 
reverent prior y convent las officinas no puguen ni·ls sie lícit, en ditas instàntias, tocar ni foradar 
en ninguna manera la dita muralla en tant quant aquellas se stendran." Una carta de 
28.XII.1610 dels jurats a Felip II (III) —AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10— ens informa 
del ritme de construcció del nucli originari del convent de Sant Agustí, iniciat devers el 1608. 
43. AMGI, MAM 227, fol. 60v (13.VII.1624): Els jurats gironins fan una ambaixada al bisbe i al 
capítol de la catedral perquè intercedeixin en les querelles entre predicadors i jesuïtes entorn 
de la controvertida paret. Ja hem tocat tangencialment aquesta querella de la paret a l’apartat 
IV.5.3.1. 
44. Trobem mencionades de forma genèrica aquestes protestes en una suplicació que els 
dominics lliuraren als jurats gironins a principis de l'any 1626; es troba cosida a AMGI, MAM 
229, post fol. 15. 
45. Referim els testimonis de la litigiositat i altres tràmits davant les instàncies judicials 
diocesanes entre jesuïtes i dominics més directament relacionats amb l’edificació de la paret 
dels primers: ADG, Processos moderns, items 2855 —informació rebuda a instància dels 
jesuïtes per les agressions dels dominicis amb motiu de l’obra—, 5102 —per les calúmnies que 
Martí d’Agullana hauria versat sobre els dominics— i 5103 —per la construcció del mur en si 
mateixa.  
46. AMGI, MAM 229, fol. 16r i s., acta de la reunió dels jurats i els adjunts del redreç de 
31.I.1626. Vegeu també fol. 48r-49v (16.V.1626). Naturalment els dominics també provaren 
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interès dels successius equips de jurats entre 1624 i 1626? La lloable defensa 

del bé comú, com ells afirmen? O una menys honrosa mania persecutòria 

envers els jesuïtes? Aquí tenim un interrogant. On no n'hi ha cap és en els 

motius que havien portat la Companyia de Jesús —amb el finançament del seu 

principal valedor a Girona, Martí d'Agullana— a aixecar la polèmica paret: era la 

pena que els dominics haurien de purgar per haver, l'any 1623, informat 

negativament la pretensió del dit Martí i d’Elionor d'Agullana de construir un nou 

pont que unís les seves cases a la pujada de Sant Martí48. 

 

No entrem a fons en aquesta matèria perquè ja ha estat magistralment 

analitzada pel professor Martí de Riquer a partir dels fons documentals de la 

seva família. La profusió de detalls i anècdotes amb què Riquer farceix el seu 

rigorós relat formaran i delectaran alhora el lector més exigent49. A nosaltres 

ens escau simplement la modesta tasca de subratllar que a la Catalunya 

moderna els ordes religiosos —i els ciutadans que els confiaven la cura de les 

seves ànimes— convivien en un marc de rivalitat constant, la qual aflorava 

fàcilment entorn de qüestions urbanístiques. La simultània canonització per part 

de Gregori XV de Sant Ignasi de Loiola i Santa Teresa d'Àvila el 12 de març de 

1622 versemblantment generà una allau d'ingressos econòmics tant per als 

jesuïtes com per als carmelites descalços50 —aquests darrers sobreprotegits 

                                                                                                                                               
remeis judicials domèstics, vegeu-ne uns plecs processals a AMGI, Documentació notarial, 
Plets entre particulars, lligall 3, num. 13.  
47. B. de TRISTANY, Sacri supremi Regi Senatus Cathaloniae decisiones, vol. 3, Barcinone 
[Barcelona], Ex Typographia Raphaelis Figuerò, 1701, cap. 10-25, refereix la victòria dels 
jesuïtes a Roma en tant que el convent dominicà no pogué demostrar que tinguessin llur predi 
gravat per una servitud “altius non tollendi” ni que haguessin aixecat la controvertida paret no 
pas en benefici propi sinó en detriment de tercers. 
48. AMGI, MAM 226, fol. 48v-49r (29.V.1623 i dies posteriors): petició dels dits Agullana per 
edificar el cèlebre i monumental pont encara avui existent; ibidem, fol. 49v-51v, motius que els 
predicadors al·leguen per oposar-se al projecte; ibidem, fol. 52r-55r, rèplica de Martí i Elionor 
d'Agullana als dominics. 
49. M. de RIQUER, Quinze generacions d'una família catalana, Barcelona, Ed. Planeta, 1979, p. 
218 i s.  
50. Una vegada hagueren digerit l'èxtasi interior per la santificació de la seva fundadora, els 
carmelites descalços de Girona es mobilitzaren perquè a la ciutat es fessin les celebracions 
adients, AMGI, MAM 225, petició cosida post fol. 62r (analitzada pel Consell General de 
23.VIII.1622). Ibidem, fol. 68v i s. (14.IX.1622 i dates posteriors), s'aprecia com els jurats i el 
capítol de la Seu de Girona organitzaren de comú acord una processó solemne amb el 
recorregut habitual per al 25 de setembre. En aquesta foren "convidats" a participar-hi —el 
refús a la invitació podia comportar penes pecuniàries— tots els religiosos del municipi i els 
membres de totes les confraries professionals. Els edils, per la seva banda, es comprometeren 
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pel patronatge regi51. En el context d'expansió contrareformista52, no és difícil 

imaginar-los, uns i altres, maldant perquè les autoritats municipals posessin fre 

als concurrents.  

 

Els ordes religiosos no eren els únics que multiplicaven alegrement les seves 

superfícies edificades. També hi havia nombrosos particulars que impetraven 

permisos per fer-se terrats i terradets, descoberts o coberts —avui en diríem 

golfes—, al capdamunt dels immobles de llur propietat. Força d'aquests 

elements afectaven les muralles de la ciutat, ja que molts habitatges reposaven 

sobre d'elles. En certs moments de la dècada de 1620, especialment durant 

l'any 1622, els dirigents municipals permeteren una notable relaxació en 

l'aplicació de la disciplina urbanística. Concediren generosament totes les 

llicències d'obres que se'ls van sol·licitar, algunes de les quals implicaven una 

intervenció força agosarada en el recinte defensiu ciutadà: 

 
"Attès que per part de mossèn Montserrat Picó, prevere benefficiat de la isglésia de la Seu 

de Gerona, se ha supplicat de paraula a dits senyors jurats y adjuncts li fessen merçè de 

concedir-li llicèntia de poder fer y construhir una finestra retxada baix en lo studi de sa 

casa que poch temps fa té comprada en lo burch de Sanct Feliu de dita ciutat envers lo riu 

de Onyar, y per·ço foradar la muralla que és en dita casa, y també de fer uns forats en dita 

muralla per a posar y paradar uns parmòdols per a poder fer y construhir demunt de 

aquells un tarradet, y de fer dit terradet en tant quant dura la affrontatió de dita sa casa 

                                                                                                                                               
a treure "la àguila, jagant, jagantessa, drach, dragulí y mulassa que té per regosijar y festejar 
per totes les vies possibles...". Demostracions públiques de joia i devoció com aquesta 
contribuïen a donar ressó a la figura de la santa i prestigi —i de retruc diners— a l'orde 
vinculada a ella. 
51. És ben coneguda la intervenció de Felip III (IV) i el comte-duc d’Olivares, tant protestada 
com finalment neutralitzada, a favor de l’atorgament a Santa Teresa d’Àvila del copatronatge de 
l’Església hispànica. Entre d’altres, E. K. ROWE, St. Teresa and Olivares: Patron Sainthood, 
Royal Favorites, and the Politics of Plurality in Seventeenth-Century Spain, en “Sixteenth 
Century Journal” XXXVII/3 (2006), p. 721-737. 
52. I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Llums i ombres de la Reforma catòlica a la Catalunya del 
segle XVI. Un estat de la qüestió, en “Afers” 60 (2008), p. 431-452, a partir d’una anàlisi 
rigorosa de diversa bibliografia, qüestiona el fracàs que Henry Kamen ha atribuït, a partir de 
dades espigolades d’ací i d’allà, a les reformes tridentines a la Catalunya moderna, almenys en 
àrees urbanes, en zones planes o poc ondulades i ben comunicades. A Éxitos y fracasos de la 
Reforma católica. Francia y España (siglos XVI-XVII), en “Manuscrits” 25 (2007), p. 129-156, el 
mateix autor arriba a conclusions anàlogues a partir d’una comparació d’espais franco-
hispànics ben diversos —tot advertint que no defensa que es produís un “determinisme” 
geogràfic, sinó “una realidad física y humana que los reformadores no estaban en condiciones 
de vencer”. (p. 148) 
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envers dit riu, y de poder ubrir y foradar dita muralla per a fer un portal o porta per exir en 

dit terradet, y noresmancho de abreixar la dita muralla fins arrant dels sostras de la sala de 

dita casa y carregar y muntar la paret feta sobra la mateixa muralla, y també de fer dos 

forats que isquen enfora per los canons de las aygüeras y de fer una finestra al costat de 

dit tarradet que farà per la cuyna o altra instàntia de dita casa, y finalment de fer dos 

finestras en lo tarrat de dita casa..."53. 

 

Què era el que movia els edils i els seus consellers en matèria urbana a 

aquesta laxitud? Un afany recaptatori indiscriminat54 —tinguem present que 

Girona patia un greu dèficit financer a principis de l'esmentada dècada55—, o 

un desig encara menys lloable de complaure familiars i fidels56? Fos quin fos 

l'interès en joc, resulta si més no sospitós que moltes de les llicències fossin 

concedides en massa el 17 de desembre, és a dir catorze dies abans que 

l'exercici dels càrrecs públics arribés al seu terme. Amb la renovació dels 

dirigents municipals, hi havia el risc que disminuís la política de tolerància.  

 

Què passà l'any 1630 en relació a l'esmentada política de tolerància que 

s'havia practicat durant les dècades precedents? Potser els jurats que 

assumiren el govern municipal, Rafel Cerdà —ciutadà—, Bernat March i de 

                                                 
53. AMGI, MAM 225, fol. 95r, sol·licitud d'una llicència d'obres estudiada pels jurats i els adjunts 
del redreç el 17.XII.1622. Les cursives són de la nostra responsabilitat. 
54. Ibidem, a Montserrat Picó l'obtenció de la seva llicència li costà deu lliures. El fabricant de 
pedrenyals Antoni Prats hagué de pagar-ne quatre pel permís per "fer un terradet en la casa 
que té y posseheix en la plaça de Sanct Feliu de la present ciutat de Gerona envers lo riu de 
Onyar, de llargària en tant quant dura lo enfront de dita sa casa, y de amplària de dotze palms, 
y de baxar la finestra que és en la sala de dita sa casa fins arrant de dit terradet, fahent-ne 
porta-finestra per entrar y exir en dit terradet, y noresmanco de poder fer una finestra retxada 
en lo studi de dita sa casa de emplària de quatra palms y de alçada de sis palms y mig y de 
poder hospedar [i. e. ocupar] la muralla que allí és per fer ditas obras" (ibidem, fol. 97v-98r, 
17.XII.1622). Al mercader Rafel Vidal, per la seva banda, li tocà pagar tres lliures per fer una 
intervenció similar a la de Prats, ibidem, fol. 98r (17.XII.1622). 
55. Vegeu el capítol IV.3 passim.  
56. AMGI, MAM 225, fol. 97v (17.XII.1622): L'advocat municipal Llàtzer Saconomina obtingué 
gratuïtament "attesos los serveys fets per dit senyor (...) y sos passats a dita ciutat" la llicència 
per "poder tancar y paradar la mitat de una volta de les que estan en la casa ha hont ell habita 
situada en lo carrer dels Ciutedans, ço és a la part de la Ferreria Vella, és a·ssaber la mitat de 
la volta que està més serca de la casa del misser Jacinto Camps, també doctor en dret de dita 
ciutat, a effecte de assegurar lo pilar qui està entre dit senyor misser Çaconomina y dit misser 
Camps y per més assegurar lo enfront de dita casa de dit senyor Çaconomina..." (97v). Ibidem, 
fol. 98 (17.XII.1622), l'esparter Pere Nasples, que estava exercint com a jurat, impetrà 
graciosament un permís d'obres a favor de la seva esposa Magdalena perquè adeqüés amb un 
terradet la casa que havia rebut en herència de Joan Sànxes Galindo, son primer marit, prop la 
plaça de Sant Feliu. 
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Jalpí —noble—, el notari Miquel Galí —de la mà mitjana— i Jeroni Real —de la 

menor57—, compartien un zel particular contra els excessos urbanístics? O 

resolgueren donar un cop de mà indirecte als jesuïtes en l’execució de les 

sentències apostòliques favorables que havien obtingut i que els carmelites 

descalços estaven pretenent acatar només en part? Des de l’abril de 1628, 

aquests darrers s’havien ofert a restituir als seus rivals el solar on antigament hi 

havia hagut la casa pública i torre adjacent i a demolir les parets i tancaments 

que hi havien fet construir al voltant58. Ara bé, refusaven la gravosa reedificació 

dels immobles enderrocats i pretenien retenir la possessió d’almenys uns 

camins o passatges circumdants al solar —i venuts com a part d’aquest, però 

per error, dirien— que els seguirien donant accés a l’ermita de Santa Teresa59. 

D’habilitat no els en faltava pas: el 6 de març de 162760 i el 1 de desembre de 

                                                 
57. Malgrat l’homonímia, naturalment no es tracta del patrici Jeroni Real de Fontclara, que 
tindria un paper determinant en la vida municipal de la Girona del segle XVII. J. BUSQUETS, 
La Catalunya del Barroc vista des de Girona cit. n’ha curat el conegut dietari. 
58. Les actes notarials dels repetits intents carmelitans per lliurar la possessió del controvertit 
solar als jesuïtes i la constància de les negatives argumentades d’aquests darrers es troben, 
entre altres llocs, a AHG, Notaries de Girona, GI-10/452, instruments de 29.IV.1628 i s. 
59. ADG, Processos moderns, 5107, l’articulat ja citat de Francesc Marçal proveït el 9.I.1629 és 
una bona eina per resseguir els motius de les reticències carmelitanes a una restitució 
completa dels béns adquirits el juny del 1618. En llistem grosso modo uns quants: a) 
l’escasíssim valor i qualitat tant de les edificacions que havien fet demolir com del terreny del 
voltant i l’exigua renda que n’hauria tret qui ho hagués llogat tot, sobretot per raó de la zona i 
per la crisi d’arrendaments que patia el municipi —capites 8 a 12—; b) les vistes que des de la 
casa i torre es tenien sobre el convent dels descalços —cap. 13 i 14—; c) l’escassa utilitat que 
els jesuïtes haurien tret de les cases, inferior en tot cas a la que els reportaria el diner d’una 
compensació econòmica —cap. 15-19—; d) l’absència de dol o mala fe dels descalços en 
l’acció i en el moment dels enderrocaments, puix acabaven de rebre una sentència favorable 
davant l’ordinari de Barcelona (referint-se a la de 13.VI.1619) —cap. 21—; e) la implicació de 
les institucions règies en l’establiment dels carrers que circumdaven la finca en disputa —cap. 
22-29—; f) la impropietat i abús de què els jesuïtes es fessin forts en la pretensió, considerada 
intempestiva i materialment impossible, de veure reconstruïdes la casa i la torre i no 
n’acceptessin el preu just —cap. 30-48.  
60. ACA, Reial Patrimoni, Batllia General, vol. 132, fol. 103r, suplicació signada per l’advocat 
Narcís Mir: “Los reverents prior y convent de religiosos carmelitas descalços de la ciutat de 
Gerona, suplican a vostra senyoria sia de son servey manar-los establir, ab un cens annual 
moderat, una tinguda de terra de nou <h>o deu canas de llarch, poch més o manco, que 
antiguament era camí públich y al present està tancat de paret y afronta, a sol ixent, ab una 
torre de la muralla de la ciutat en què dits pares descalços tenen una <h>ermita, a mitxdia, ab 
un hort que poseheyxen y antes se nomenava lo [h]ostal de Vilanova y antiguament era lo lloch 
públich, a ponent, ab lo camí principal que va desde Nostra Senyora de la Mersè a la capella 
de las Dolors y altras parts y, a tramontana, ab un hort dit de mosèn Subirà, a effecte de anar 
los religiosos a exercisis espirituals camí dret a la sobredita <h>ermita que tenen construïda en 
una torre de la muralla en què acaba o fineix lo dit camí vell, que, a més de ésser en augment 
del patrimoni de sa magestad, dits suplicants ho rebran a singular mersè”. Ibidem, fol. 108r-
110r, el batlle general Lluís de Montsuar estendria l’establiment per deu sous anuals. 
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162861 s’havien fet concedir el domini útil dels tals camins o passatges per part 

de la Batllia General i per la via d’un establiment emfitètutic. La qual concessió 

els permetria aconseguir —no sense oposició62— la cobertura jurisdiccional de 

la instància de gestió del patrimoni regi a Catalunya63 i, addicionalment, una 

protecció de primer ordre davant les envestides del rigorós executor apostòlic 

Josep Novell64. 

 

 

IV.11.3. Els jurats gironins desballesten en pocs mesos tres de les obres 
executades pels carmelites descalços. Els afectats emprenen 
immediatament accions judicials 

                                                 
61. Ibidem, fol. 147r, suplicació signada per Rafel Bofill: “Lo reverent prior y convent dels 
religiosos descalços carmelitas de Gerona diu que són del patrimoni real de sa magestat dos 
spays de terra que, en temps passat, servien de carrers públichs, situats lo <h>u entre lo hort 
dit lo hostal de Vilanova o lo partit vell y la muralla de la ciutat de Gerona, a la part de sol ixent, 
y entre lo mateix hort y un altre que avui posseeix don Hugo de Cardona, monjo de Sant Benet, 
a la part de migdia, los quals spays, de la part de tramotana junt a dita muralla, afrontan en lo 
spay de terra que, en virtut de stabliment concedit per vostra senyoria, posseheixen dits 
exponents entre lo dit hort de l’hostal de Vilanova y lo hort del thesorer Subirà a la part de 
tramontana, per lo qual van los religiosos a fer exercisis spirituals en la <h>ermita de Santa 
Theresa construïda en la muralla. E com, per la quietut requereixen dits exerci[ci]s y tenir los 
religiosos algun recreo cerca dita <h>ermita sens ésser vistos de altras personas, sie molt 
convenient al servey de Déu Nostre Senyor que altras personas no entren en dits spays de 
terra sinó dits religiosos, supplica dit prior y convent sie vostra senyoria servit concedir los dits 
spays de terra a effecte de tancar y clòurer aquells entre dits dos horts a la part de sol ponent, 
junt lo camí públich que allí passa, per lo qual se va del convent de la Merçè y altras parts a la 
capella de las Dolors y altras parts de dita ciutat, ab un cens moderat, que, a més de l’augment 
del patrimoni real, ho rebrà a merçè”. Ibidem, en la proposta de resolució a aquesta petició, la 
Batllia General deixaria molt clar que identificava perfectament la importància estratègica d’una 
d’aquestes llenques de terra: “Fiat ad censum duorum solidorum de vico cuius transitum est 
inter murum civitatis et ortum qui antiquitus possidebatur per dictos religiosos carmelitanos 
descalciatos nunc vero per religiosos societatis Jesus collegij Santi Martini Sarroca (sic, 
Sacosta)”. Vegeu l’establiment que en resultaria al fol. 148r-v. 
62. Al capítol IV.5 ja hem tractat sobre les contencions de jurisdicció, que en llenguatge 
processal d’avui en dia anomenaríem qüestions de competència. 
63. ADB, Sententiae contentionum, vol. 6, fol. 181v-182v, una resolució de 7.IV.1628 del 
canceller de Catalunya, avalada per Miquel Carreras, Ramon Rubí i de Marimon i Jeroni 
Guerau, declararia, arran de l’establiment de 6.III.1627, la prevalença de la jurisdicció de la 
Batllia General de Catalunya —com desitjava el monestir dels descalços gironins— per sobre 
de la cúria eclesiàstica de Barcelona —com volia el rector del col·legi jesuïta de Sant Martí 
Sacosta. Mesos més tard, aquesta i les altres concessions meritarien obligacions i suscitarien 
gestions; se’n faria càrrec el conventual de Sant Josep de Barcelona fra Rafel de l’Esperit Sant 
—vegeu una procura ad hoc a favor seu a AHG, Notaries de Girona, GI-10/452, 5.XI.1628. 
64. Novell veuria desautoritzats els seus procediments executius pel seu superior, el nunci, 
després d’haver entrat greument en conflicte amb les principals institucions règies catalanes —
el bandejarien per desobediència—, haver perdut la contenció de jurisdiccions a què acabem 
d’al·ludir sobre els establiments fets dels camins circumdants al solar en controvèrsia, i altres 
fracassos. 
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Tan bon punt hagueren pres possessió dels seus càrrecs, els edils de 1630 

Cerdà, March, Galí i Real emprengueren un ambiciós programa per frenar 

l'expansió dels nostres carmelites descalços i per recuperar per a l'ús ciutadà 

alguns dels espais contigus a la controvertida muralla de llevant. Ho feren amb 

el convenciment que hi tenien tot el dret del món; segurament els advocats que 

tenien contractats a Girona mateix els certificaren que era així, que estaven 

emparats per dos documents reials: En primer lloc, una ordinació dictada per 

Martí l'Humà el 17 de maig del 139865; segonament, l'apartat catorzè del 

privilegi atorgat a la ciutat per l'emperador Carles I el 18 de gener del 152066. 

 

L'execució d'aquest programa de redreçament urbanístic generà un nou capítol 

de tensions i litigis de la història moderna de Girona. Inicialment aquestes 

disputes tingueren com a actors principals el prior i el convent dels carmelites 

descalços —patrocinats per l'advocat d'origen empordanès Rafel Bofill67— i el 

                                                 
65. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 156-157. N'oferim una síntesi 
infra. 
66. Ibidem, p. 436-437. N'hem transcrit gairebé tot el text infra.  
67. Deduïm que Bofill fou l'advocat dels carmelites descalços del fet que signa la primera 
denúncia presentada a la Batllia General que citem en la nota següent. D'aquest doctor en 
ambdós drets del segle XVII se'n sap ben poca cosa. En un futur haurem de subsanar aquesta 
llacuna, puix Bofill versemblantment tingué una trajectòria vital força atractiva. Donà una forta 
embranzida a sa carrera professional patrocinant corporacions municipals de la zona 
empordanesa del Baix Ter, d’on era natural —havia nascut a Bellcaire, dins la batllia de 
Verges; ho certificaria el seu títol doctoral, expedit el 30.V.1620 i registrat el 18.IX.1621 a la 
matrícula de jurispèrits de Barcelona (AHCB, Arxiu del Veguer, XV-02, s. fol.). A finals de la 
dècada de 1620 defensà Torroella de Montgrí davant contrincants potents com el fisc reial i el 
noble don Joan Sarriera i Gurb; a principis dels anys 1630 advocà a favor de Verges perquè el 
batlle general de Catalunya desmantellés una cúria allí erigida en menyspreu de diverses 
constitucions del Principat. Per a aquest afer concret, Bofill aconseguí l’adhesió dels dirigents 
de la Diputació del General a les posicions vergelitanes. L’any 1640 el jurista participà 
episòdicament en l’onada assembleària desvetllada a Catalunya setmanes després del Corpus 
de Sang. De la dècada de 1640 es conserven testimonis de com ha ampliat i “millorat” la seva 
cartera de clients. El contracta la vídua del noble don Francesc de Junyent per enfrontar-se al 
seu familiar Josep de Pons, senyor de Montclar; recorren a ell els administradors de la causa 
pia d’Anna Porcioles perquè venci els arguments de dona Maria Terré, esposa de don Josep de 
Pau i Rocabertí, en la inacabable causa sobre els béns dels Terré. L’activisme polític de Bofill 
de 1640 no li passa factura el 1653, quan Barcelona es va acomodant novament a l’obediència 
filipista. L’advocat, però, es va retirant de la vida pública per deixar lloc a l’homònim que 
suposem son fill, llicenciat en dret. Apreciem aquest traspàs generacional en relació al cas del 
mercader Salvador Picó contra els tutors dels pubills Rocafort. Nota: Hem construït aquest 
esbós biogràfic a partir de les següents fonts, a) diverses al·legacions jurídiques que referim en 
la bibliografia general de la tesi (es reconeixen perquè totes elles tenen com a entrada principal 
el cognom Bofill); b) Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 1999, p. 308 (19.I.1630), 317-318 (26.II.1630), 333-335 (10 i 13.VI.1630), 358-359 
(6.II.1631), 379 (10.IX.1631) i 1106 (19.X.1640); c) E. SERRA i PUIG, El pas de rosca en el 
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procurador del fisc reial com a actor secundari; naturalment la part convinguda 

era l'equip rector del municipi gironí. En qüestió de setmanes el fisc regi 

prengué progressivament protagonisme i acabà eclipsant la congregació 

religiosa. Aquesta renuncià a les seves accions. L'afer es convertí des 

d'aleshores en un pols entre dues poderoses institucions públiques, la Batllia 

General i la ciutat de Girona, per veure quina d'elles tenia unes facultats més 

àmplies sobre l’àmbit de la muralla urbana.  

 

En aquesta pugna Joan Pere Fontanella hi jugà un paper molt destacat. La 

seva intervenció en el cas no fou gens pacífica. Ben al contrari, l'advocat i els 

seus col·laboradors mantingueren sonores discrepàncies amb els dirigents 

gironins per diferents motius: Els juristes lamentaren que se'ls amaguessin 

certes dades substancials sobre els fets en disputa, censuraren els jurats quan 

aquests emprengueren unes actuacions per la via de fet que no feien sinó 

complicar la situació del municipi, suggeriren un camí processal que no fou 

obeït a Girona, etc. Tot plegat dificultà enormement la tasca dels advocats que 

intentaven doblegar el fisc regi des de Barcelona. Anirem posant de relleu 

aquestes qüestions en les pàgines venidores, seguint el fil d'una anàlisi 

minuciosa dels esdeveniments. 

 

El 2 o el 3 de gener del 1630 el prior i el convent dels carmelites descalços de 

Girona, secundats pel procurador del fisc reial, denunciaren que els jurats de la 

ciutat els amenaçaven amb demolir-los la controvertida mina que havien 

excavat l'any 161868. Adreçaren aquesta queixa a la Batllia General de 

                                                                                                                                               
camí de l’austriacisme, dins J. ALBAREDA (ed.), “Del patriotisme al catalanisme”, Vic, Eumo 
Ed., 2001, p. 71-103 (vegeu p. 100, nota 91).   
68. ACA, RP, BG, vol. 903, fol. 48v-50v. Manament que el lloctinent de batlle general, don Lluís 
de Montsuar, envià el 4.I.1630 als jurats de la ciutat de Girona. Va precedit de l'escrit amb què 
els denunciants justificaven l'haver recorregut a la Batllia General i les paraules amb què 
pretenien desvetllar-li l'interès pel cas. Vegeu-ne un fragment de mostra: "com sia interès del 
patrimoni real que dita mina se conserve per los censos ne rep y auctoritat de la jurisdictió de 
vostra senyoria que lo establiment tingue lo degut effecte per lo qual està concedit ab consulta 
de la junta patrimonial…". Tenim un especial interès en subratllar la data del 4 de gener suara 
referida. Dóna fe de la intensitat d'amenaces i comminacions en diferents sentits que es 
produiren entorn de la mina en només quatre dies, "casualment" els quatre primers del mandat 
dels jurats de l'any 1630. Havien arribat al càrrec amb la proa posada contra el convent de Sant 
Josep!  
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Catalunya, una institució que en el seu moment, com a supervisora de tots els 

recintes defensius del Principat i vies públiques69, havia autoritzat la construcció 

del passatge subterrani i des d'aleshores rebia anualment un cens per raó 

d'aquest. A la Batllia la denúncia fou instruïda per l'assessor Gabriel Berart70, el 

qual el 4 de gener proveí facto verbo in consistorio un manament als edils 

perquè cessessin les seves molèsties, sota pena de dos-cents ducats en cas 

contrari. Els jurats gironins, lluny d’obeir-lo, es posaren mans a l’obra. La mina 

estava sentenciada. Però abans caurien altres coses. El que fou demolit en 

primer lloc fou l’ermita de Santa Teresa que els carmelites s’havien construït a 

la torre d’en Celrà o de Vilanova —per tant, dins la muralla mateixa. S’iniciava 

així el programa per limitar la implantació territorial dels monjos de Sant Josep.  

 

                                                 
69. V. FERRO, El dret públic català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, 
Vic, Eumo Editorial, 1987, p. 93. 
70. Aquest Gabriel Berart i Gassol mereix una petita nota biogràfica puix no fou precisament un 
jurista que deambulés per la Catalunya moderna amb discreció. Ben al contrari, els seus fidels 
serveis a la monarquia com a assessor de la Batllia General i com a magistrat de la Reial 
Audiència (març del 1631-juny del 1640) li reportaren l’animadversió de molts dirigents catalans 
i, finalment, la mort en unes circumstàncies patètiques —durant els fets del Corpus de Sang fou 
el primer ministre regi que veié cremada sa casa; acte seguit, quan intentava escapar de 
Barcelona amagat dins d’un matalàs enrotllat, fou descobert i literalment cosit a punyalades. 
Probablement no fou un home amb un intel·lecte molt brillant —el 1633, en un informe general 
sobre la situació de l’Audiència de Catalunya, se l’havia encasellat juntament amb tres altres 
magistrats en la categoria de “cortos de letras”. Abans d’alinear-se incondicionalment amb els 
interessos de l’aparell reial, Gabriel Berart havia exercit com a advocat a Barcelona. Entre els 
seus clients s’hi comptà la vila de Figueres, a la qual defensà (amb mitjans no sempre lícits) en 
el plet del quint sobre les imposicions municipals —sobre aquest afer, vegeu l’apartat IV.1.1.2. 
Després d’experiències com aquesta, Berart canvià clarament de bàndol. Es dedicà a 
fiscalitzar, com a oïdor de nomenament regi, la gestió de les galeres de la Diputació del 
General moderna. El jurista no dissimulà la seva manca d’afinitat amb els dirigents de la dita 
Diputació. L’any 1624, per exemple, contestà alguns intents dels diputats i els oficials del trienni 
1620-1623 per anul·lar els procediments de la visita a què acabaven de ser sotmesos —en la 
bibliografia general citem una al·legació de Berart ad hoc. El mateix 1624 Berart aprofità els 
coneixements adquirits en el control de càrrecs públics per redactar l’obra Speculum visitationis 
secularis omnium magistratuum, iudicum, decurionum, aliorumque reipublicae administratorum. 
En aquest treball, que no veié la llum pública fins al 1627, l’autor hi explicità la desconfiança 
que li inspirava la Diputació catalana amb la frase següent: “[De visitatoribus Generalis 
Cathaloniae] nec de illorum actibus in visitationibus per eos factis et faciendis nullus se 
intromittere potest” —cap. 2, num. 6. Aquestes paraules eren suficients per expressar que li 
repugnaven les diverses iniciatives —algunes prou legítimes al nostre entendre, com hem vist 
al subcapítol II.6.3— impulsades els anys precedents des del consistori de diputats i oïdors de 
comptes per contenir el radi d’acció de la visita triennal destinada a fiscalitzar-los. Per a les 
presents notes sobre Gabriel Berart, a més d’informació d’arxiu de collita pròpia —n’oferim més 
infra—, hem pouat dades de: a) J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions..., 
Vic, Eumo Ed., 1997, p. 99-100, 105-106, 122, 126, 191 i 197.  
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L'enderroc de l'emita motivà una dura carta de don Lluís de Montsuar, el batlle 

general de Catalunya. Montsuar recriminà als jurats l’haver actuat contra una 

edificació que també comptava amb la preceptiva autorització de la Batllia 

General i amb el consentiment del propi govern municipal gironí. En 

conseqüència, instà a títol personal els dirigents ciutadans a desagreujar els 

pares descalços i els advertí, de retruc, que el tribunal que ell presidia 

s’informaria sobre l’afer i emprendria les diligències pertinents71.  

 

La seva iniciativa d'ofici no fou necessària perquè els propis afectats, els 

carmelites descalços, iniciaren el procés oportú a la Batllia General. Els frares 

incoaren també una causa davant la cúria metropolitana de Tarragona72, amb 

l’argument que els responsables de la demolició haurien incorregut en les 

penes i censures de les constitucions provincials Tarraconenses contra 

invasors dels béns eclesiàstics: l'excomunió73. Els jurats gironins, quan reberen 

                                                 
71. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1; carta de 15.III.1630 de Don Lluís de 
Montsuar —conscient que els carmelites descalços es podien havien excedit respecte el que 
disposaven les llicències d'obres— als jurats de Girona: “He entès que per ordre de vostres 
senyories se ha desfet una <h>ermita que los pares descalços de Sant Joseph [h]avien 
fabricada en una torre de la muralla de aqueixa ciutat, preçeint lliçència de la Ballia General y 
consentiment de vostres senyories, com se acostuma, no obstant que per part de dits pares 
descalços se offerí que desfarien tot lo que paregués [h]aver excedit de dita lliçència y 
consentiment, y perquè de no [h]aver-los açceptat offerta tan justificada se’ls han seguit molt 
grans danys, al reparo dels quals par que estaria aqueixa ciutat obligada, y que pertocaria a la 
Ballia General no sols administrar justícia, en cas que la part instàs, però encara mostrar molt 
gran sentiment de què, [h]avent-[h]i lliçència y sent ya igléssia, sens donar-ne raó a aquest 
tribunal se [h]aja proceït de fet, me ha paregut, antes de passar a altra diligència, representar 
assò a vostra senyoria, no com a president de aquest tribunal de la Ballia General, que par ser 
interessat en aquest cas, sinó sols en nom meu propri y com a particular servidor y apassionat 
de aqueixa ciutat, suplicant a vostra senyoria mane reparar assò y no permete que matèries tan 
llaugeres la donen a disgusts en què sentiríem tots trobar-nos empenyats. Yo [h]u rebré a 
singular mercè”. 
72. AMGI, MAM 233, fol. 40v (10.IV.1630). Els jurats ordenaren al síndic de Girona que 
comparegués a les dues causes esmentades, seguint les indicacions que li fornissin els 
advocats de la ciutat. Ibidem, aprenem que els jurats havien consultat llargament sobre l’afer 
els juristes Francesc Codina —aleshores advocat ordinari de Girona, videte el capítol III.3—, 
Benet Anglasell —que habitualment exercia com a advocat del capítol de la Seu gironina— i 
Diego de Paz. 
73. A J. M. PONS GURI, Constitucions conciliars Tarraconenses, en “AST” XLVII.1 (1974), p. 
65-128, esp. 122, hi ha una edició crítica contemporània de la cèlebre constitució contra els 
invasors i depredadors de coses de l’Església, la número 4 de les aprovades en el concili 
provincial Tarraconense de l’any 1244 —aquest fou el cinquè dels convocats i presidits per 
l’arquebisbe Pere d’Albalat: “De malefactoribus clericorum et rerum ecclesiasticarum: Item cum 
quidam in aliorum prediis propria comoda studeant invenire, sacro approbante consilio 
excomunicamus omnes invasores et raptores et depredatores rerum ecclesiasticarum et 
locorum religiosorum, qui bona predicta rapuerint vel invaserint violenter, dummodo persone de 
quibus querellam habuerint parate fuerint prout debuerint iuri stare. Eadem eciam sentencia 
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la notificació de la cúria tarragonina, veient “lo terme tant pesat y carregat que·s 

conté en la suplicació donada per dits pares descalços”, i donat el perjudici que 

es causaria a la ciutat i a l’observança dels seus privilegis reials, ordenaren que 

es fes firma de dret a la cort reial de Girona per impedir les censures 

eclesiàstiques amb què se'ls amenaçava74. Amb aquesta reacció provocaren 

una nova contenció entre dues jurisdiccions, una eclesiàstica —la 

metropolitana— i una secular —local75.  

 

La segona acció de redreçament urbanístic dels jurats consistí, a mitjan abril, 

en l’obertura d’un portal al pany de muralla contigu a la torre de Vilanova76. 

Potser més que d'obertura fóra millor parlar de reobertura, puix el portal en 

qüestió ja havia existit anys enrera però després havia estat paredat77. Segons 

la documentació municipal, aquesta reobertura s’executava en benefici de la 

cosa pública78, concretament perquè els veïns de la muntanya dels caputxins, 

                                                                                                                                               
excomunicacione ligamus fautores et receptatores predictorum malefactorum, statuentes ut 
quamdiu principales malefactores in aliqua villa vel civitate fuerint, ecclesie cessent penitus a 
divinis. Et si forte principales malefactores mortui fuerint absque satisfactione condigna, licet in 
articulo mortis absoluti fuerint, eorum corpora non trada[n]tur a ecclesiastice sepulture 
quousque heredes moriencium satisfecerint iniuriam passis et dampnum datum fuerit penitus 
emendatum.” Vegeu-ne una versió catalana adaptada a J. M. MARQUÈS, Concilis provincials 
Tarraconenses, Barcelona, Edicions Proa, 1994, p. 113-114 —sobre d’Albalat, ibidem, p. 23-24. 
74. L’acta del Consell General de la ciutat de Girona —convocat pel dia 30 d'abril i prorrogat al 
dia següent per falta de quòrum— ens posa al corrent d’aquesta iniciativa processal, AMGI, 
MAM 233, fol. 47r. 
75. Al final del subcapítol IV.11.2 n’hem vist una altra, de contenció de jurisdiccions, si bé entre 
la cúria secular de la Batllia General i l’eclesiàstica del bisbe de Barcelona. 
76. AMGI, MAM 233, fol. 41 (14.IV.1630): ordre d’obertura del portal, paredat fins aleshores amb 
pedra i calç. Ibid., fol. 41v (19.IV): el portal està obert. Ibid., fol. 45 (20.IV): es paguen les portes 
noves de fusta. 
77. En aquest punt se'ns obre un interrogant: Quant temps feia que el pas estava tapiat? El 22 
d'abril del 1630, a l'hora de denunciar l'acció dels jurats, els carmelites descalços gironins 
sostenen que des de quaranta anys enrera o més (ACA, RP, BG, vol. 903, fol. 69v-71r): "[Els 
jurats] non han duptat propria auctoritate de fer enderrocar y obrir un portal de dita ciutat que 
estava en les muralles de aquella dit lo portal de Vilanova, que havia més de quoranta anys 
que estave tancat y paredat, no conciderant que acometien y rompien les regalies, com de fet 
han contravingut a eles, sent de dret que los portals y muralles són de les regalies del rey 
nostre senyor". La menció a les quatre dècades ens resulta poc fiable donat que procedeix de 
la principal part afectada. A més, no l'hem trobada repetida enlloc més ni plantejada en els 
interrogatoris testificals ulteriors. Si fos cert que el pany de muralla ja estava paredat abans del 
1590 se'n faria sovint esment! Més avall parlarem d’un programa municipal de notable 
envergadura dut a terme el 1597 per reduir els accessos a través de la muralla de Girona; el 
portal de Vilanova no en patiria cap afectació. Tot plegat ens porta a creure que haurien estat 
els religiosos els responsables de tapiar-lo entorn del 1618. 
78. AMGI, MAM 233, fol. 41 (14.IV.1630).  
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de Mont Calvari i de Vilarroja poguessin portar vitualles a la ciutat79. El portal, 

però, era molt més que això. Constituïa la prova evident que la intenció final de 

la ciutat no era altra que recuperar la zona de la muralla de llevant que els 

carmelites descalços s’havien fet seva al llarg de més d’una dècada. La reacció 

contrària no es féu esperar: Tant a instàncies dels frares afectats com del 

procurador fiscal del patrimoni regi, la Batllia General expedí cartes als 

agosarats dirigents municipals manant-los, sota pena de cinc-cents ducats, que 

en deu dies tapessin el pas reobert, "attento quod muri et porte civitatuum 

regalium sunt in Cathalonia domini nostri regis et nemini est licitum in illis 

construere nec demoliri sine indultu et expressa licentia dicti domini regis vel 

eius bajuli generalis80". 

 

A Barcelona, alguns ministres regis i els oficials de la Batllia General es reunien 

una i altra vegada per trobar una sortida a l’afer del portal. El síndic gironí, 

Bartomeu Ripoll, també convocà els advocats Joan Pere Fontanella i Pere 

Boix81. A aquests els sumà el jurista Benet Anglasell. Tot i que Anglasell 

habitualment servia el capítol de la Seu gironina82, s'avingué a col·laborar amb 

els patrons de la ciutat i a donar-los les informacions fresques que tenia83. 

Segurament el seu ajut resultà utilíssim a Fontanella i Boix84. Els quatre homes 

es dirigiren plegats a la Batllia General per conèixer de primera mà la darrera 

                                                 
79. Ibidem, fol. 47, tercer punt de la proposició presentada al Consell General de 1 de maig de 
1630. 
80. ACA, RP, BG, vol. 903, fol. 69v-71r (24.IV.1630).  
81. Misser Pere Boix es trobava així atacant per segona vegada els carmelites descalços de 
Girona. Els anys 1618 i 1619 ja havia assumit aquesta posició com a advocat de la Companyia 
de Jesús. 
82. En l’apartat IV.5.2.1 hem aixecat acta de l’establiment d’una relació estable de patrocini 
entre aquests agents a partir del juliol de 1624. 
83. Recordem que Anglasell ja havia estat consultat setmanes abans pels edils gironins sobre el 
convent de Sant Josep juntament amb Diego de Paz i amb Francesc Codina.  
84. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 29.IV.1630 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona. El síndic escriu que "sabent que lo senyor misser Anglasell estava capàs del 
fet de aquest negoti, ajuntí estos senyors advocats de la ciutat y a dit senyor Anglasell també, 
qui infformà del fet llargament”. Ibidem, Ordinacions dels jurats, lligall 10, en una carta de 
2.V.1630 es beneiria l’addició —o una superposició, més delicada?— d’Anglasell a l’equip 
jurídic de Girona: “Se servirà al rebre la present vèurer-se ab lo senyor misser Anglasell y 
seguir en tot son orde y procurar ab los senyors advocats d’esta ciutat que en las dos causas 
de la Ballia tocants en particular an als pares descalsos hy fassen las degudas diligèncias”. 
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hora del conflicte. En cas que es materialitzessin les mesures contra Girona, 

tenien previst neutralitzar-les introduint una causa de jactats al Consell Reial85.  

 

Com el convent de Sant Josep es temia86, el proper i darrer pas del programa 

municipal era el rebliment amb terra i pedres de la polèmica mina o passatge 

subterrani per assegurar el dret de pas universal des de les vies públiques 

contigües fins al portal novament perforat. L’execució d’aquesta obra, donada 

la tensió generada per les accions precedents, seria ja percebuda com una 

provocació… Els jurats de Girona n’eren conscients quan presentaren una 

memòria del seu projecte de redreçament urbanístic al Consell General del dia 

1 de maig de 163087.  

 

En dit Consell es repassaren les diverses mesures que la cúria metropolitana 

de Tarragona i el consistori de la Batllia General havien adoptat les setmanes 

precedents en detriment dels privilegis de la ciutat, concretament el del rei Martí 

I i el de l'emperador Carles I88. Aquests privilegis i la necessitat de defensar la 

jurisdicció del municipi en matèria de llicències d'obres foren objecte d'un 

discurs molt sentit per part dels jurats: 

 
"Com ditas cosas sian de tanta consideració com se deixa vèurer, pus ab ellas se tracta 

de rompiment o conservació dels privilegis concedits a esta ciutat, nos ha aparegut 

ordenar juntar a vostres mercès per a què, com ha tant zelosos del bé comú y de la 

                                                 
85. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 29.IV.1630 de Bartomeu Ripoll 
cit.: “Resolgueren estos senyors advocats que, volent los de la Ballia innovar cosa, seria 
necessari introduhir-los causa de jactats ab ferma de dret en lo Consell Real, que d’esta 
manera seria tallar-los los passos”. Vegeu el fonament de les causes de jactats al subcapítol 
IV.6.1. 
86. A AMGI, MAM 233, fol. 47r, segon apartat de la proposició llegida al Consell General de 
1.V.1630, aprenem que els carmelites descalços havien instat la Batllia General de Catalunya a 
inhibir la ciutat de Girona de la facultat de suspendre o revocar la llicència prèviament 
concedida de construir la mina entre el convent de la Mercè i la capella dels Dolors. En el 
mateix sentit, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 29.IV.1630 a Bartomeu Ripoll. 
87. De fet aquest Consell General havia estat convocat per al 30 d'abril. Després que els jurats 
hi llegissin l'ordre del dia resultà que no hi havia el quòrum suficient per adoptar resolucions 
vàlidament. Calgué prorrogar la sessió per a l'endemà, dia en què sí hi hagué el nombre 
d'assistents reglamentari. AMGI, MAM 233, fol. 46r i s.   
88. Vegeu supra. 
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conservació dels privilegis d'esta ciutat, desliberen y ordenen lo més convenient en orde si 

seran dexats ròmprer dits privilegis o si se exirà a la defensa d’ells”89. 

 

D'aquesta al·locució o exhortació en volem subratllar la darrera frase, 

l'apel·lació que els dirigents municipals farien al Consell perquè deliberés “si 

seran dexats ròmprer dits privilegis o si se exirà a la defensa d’ells”. El bagatge 

jurídic ciutadà, que a l’alta edat moderna es mantenia com a element 

cohesionador i identitari, es convertia en un poderós argument persuasiu al 

qual difícilment no es plegaria un bon gironí90. Sortir en defensa dels privilegis 

implicava, evidentment, continuar amb l'execució del projecte d'alliberament de 

la muralla de llevant de Girona, no obstant les múltiples comminacions rebudes 

per aturar-lo.  

 

El Consell General actuà com s'esperava d'ell: delegà qualsevulla decisió 

relativa a l’enderrocament de la mina als jurats i a una comissió ad hoc. La dita 

comissió, com era habitual en aquests casos, estaria integrada per homes —

set, concretament— nomenats directament pels jurats91. El seu posicionament 

no seria, per tant, d'allò més neutre. Uns i altres, edils i assessors, necessitaren 

poc temps per debatre l'afer. El dia 2 de maig, després d’una temptativa per 

pactar eixorca92, resolgueren la revocació de totes les llicències, facultats i 

permisos concedits en temps passats al prior i al convent dels descalços, i en 

particular la de fer una mina sota qualsevol carrer de la ciutat. Acte seguit, 

decretaren la demolició de la mina pròxima al portal de Vilanova i feren tapiar 

les portes que comunicaven aquesta zona amb el convent de Sant Josep93. 

L’obra fou executada de forma immediata.  

 

                                                 
89. AMGI, MAM 233, fol. 47v, fragment final del tercer punt de la proposició adreçada al Consell.  
90. Sobre el dret com a element configurador dels diversos graus de patriotisme —català, 
municipal...—, recordeu les referències indicades al capítol III.1.  
91. AMGI, MAM 233, fol. 51v.  
92. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, una carta de 3.V.1630 a Bartomeu Ripoll narra com 
els jurats i la setena sobre el dossier dels descalços reberen i escoltaren uns representants 
d’aquests darrers, i constataren que no havien executat una mesura a la qual s’havien 
compromès, de la qual ignorem l’objecte precís. 
93. AMGI, MAM 233, fol. 53 (2.V.1630).  
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La reacció en contra no fou menys ràpida. El mateix dia 2 de maig, la delegació 

que la Batllia General tenia a Girona94 manà aturar l’enderrocament ja iniciat 

sota pena de cent ducats95. Els jurats no es deixaren impressionar i, hores 

després, decretaren la represa i consumació de la feina que havien ordenat. 

Dies després, tindrien motius per arrepentir-se de la seva precipitació… I és 

que, amb el seu entestament, deixaren la ciutat de Girona en una posició molt 

més fràgil de cara als litigis que inevitablement es produirien. 

 

Abans d'entrar a analitzar els principals aspectes jurídics suscitats per aquests 

litigis, reclamem novament l'atenció del lector cap a la qüestió cabdal de les 

motivacions dels jurats per actuar tan durament —acabem de parlar de 

precipitació i entestament— en perjudici del convent de Sant Josep. Aquesta 

vegada no agitem els fantasmes —versemblants però impossibles de 

demostrar— de les fílies i fòbies dels rectors municipals cap a un orde religiós 

concret. Altrament, aportem un testimoni de què la seva acció de govern podia 

estar informada per la bona fe i la defensa dels interessos comuns. Quin és 

aquest testimoni? L'apartat sisè i darrer de l'acta del Consell General celebrat el 

primer de maig del 1630 al qual ens hem referit unes línies més amunt. Hi 

apreciem com els propis edils sotmeten a la consideració de l'assemblea local 

una proposta per fer més complexes les concessions de llicències d'obres a 

Girona. La generositat d'aquesta iniciativa rau en què suposa una renúncia 

voluntària per part dels jurats a un àmbit jurisdiccional que fins aleshores ningú 

no els discutia. És a dir, condueix a una autolimitació de la discrecionalitat dels 
                                                 
94. Ja J. LALINDE ABADÍA, La jurisdicción real inferior en Cataluña ("corts, veguers, batlles"), 
Barcelona, Ayuntamiento: Museo de Historia de la Ciudad, 1996, p. 148-152, més amb intuició i 
sentit crític que no pas amb documentació d'arxiu, apuntà que no es podia parlar d'una relació 
de neta superioritat jeràrquica entre la Batllia General i els batlles locals de Catalunya. 
Posteriorment V. FERRO, El dret públic català cit., p. 94, a partir de la literatura jurídica de 
l'edat moderna, confirmà la tesi de Lalinde i posà de relleu que a l'època que ens ocupa els 
vertaders agents delegats de la Batllia General sobre el territori català eren els lloctinents de les 
diverses estacions o circumscripcions. Recentment ha confirmat la idea B. HERNÁNDEZ, 
Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna: la fiscalidad catalana en época de Felipe II, 
Barcelona, TEHI, 2003, p. 19-20. Discrepem de la imatge que Hernández transmet d'unes 
estacions o delegacions de la Batllia General amb poc pes global en l'organització del Patrimoni 
Regi a Catalunya.  
95. ACA, RP, BG, processos antics, any 1630, lligall nº 3, causa entre el procurador fiscal 
patrimonial de la Batllia General i els jurats de Girona. Primer plec de la causa. Document 
informatiu de Miquel Ballell, procurador fiscal patrimonial de la Batllia General a la ciutat i 
estació de Girona, dirigit al lloctinent del batlle a la dita estació, Josep Cerdà, el 3.V.1630. 
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jurats i dels seus assessors en matèria urbana. Vegem exactament les 

paraules amb què es formula el suggeriment:  

 
"E noresmenys [els jurats] advertim a vostres magnificències sian servits ponderar y 

considerar los graves danys e contínuas molèstias e inquietuts que resultan y han resultat 

a la present ciutat de moltas llicèncias que a difarents per los senyors jurats y adjuncts del 

redrès nostres predecessors són estadas concedidas, y ordenar y desliberar lo que acerca 

de assò y que per evitar dits danys, molèstias e inquietuts se dega y puga fer més 

convenient al servey de Déu, de sa magestat y benefici de la pàtria y cosa pública96". 

 

L'assemblea municipal acull positivament la proposta, és a dir avala —sens 

perjudici de drets ja adquirits— que es restringeixi la discrecionalitat dels edils 

en matèria d'autoritzacions d'obres. Malauradament les paraules amb què això 

es resol no són suficientment clares, ans deixen un munt d'interrogants oberts: 

Signifiquen que qualsevulla llicència no només haurà de comptar amb el 

consentiment dels directius locals sinó també de tot el Consell General? O 

simplement volen dir que s'instaura una moratòria urbanística —una suspensió 

de permisos— en espera que es clarifiquin certes qüestions? O potser 

impliquen el reconeixement que les llicències hauran de ser sempre mixtes, 

amb alguna autoritat reial implicada al costat de la municipal? La resolució de 

l'assemblea no ho aclareix:  

 
"Que d'esta hora en avant los senyors jurats qui vuy són o per temps seran a soles, ni dits 

senyors jurats y adjuncts de la adjunctió del redrès ni de altre adjunctió a qui toque o per 

havant tocar pugue, no pugan ni los sia lícit ni permès concedir a personas, comunitats, 

universitats, col·legis, convents ni monestirs alguns ni altres persones particulars llicèncias 

ni facultats algunas de obrar ni fer portas, finestras, retxas, terrats, terradets, tant 

descuberts com cuberts, ni altres qualsevols obres tant en las murallas, torres, carrés y 

plassas com en altre qualsevol part de la present ciutat, sots decret de nul·litat de ditas 

llicèncias, axí y en tal manera que sian de ninguna forsa ni valor y com si fetas ni 

concedidas no fossen stadas, fent emperò estas cosas sens perjudici, derogació ni 

                                                 
96. AMGI, MAM 233, fol. 50v, sisè i darrer punt de l'ordre del dia que els jurats gironins sotmeten 
a la consideració del Consell General del 1.V.1630. 
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arctació alguna dels privilegis e inmunitats a la present ciutat de estas cosas concedits y 

atorgats, antes bé aquells sempre salvos y il·lesos remanents.97"  

 

Cal fer una ullada a la documentació gironina dels anys posteriors per descartar 

dues de les hipòtesis suara plantejades —la moratòria i les llicències mixtes— i 

aclarir quina és la vàlida: La renúncia motu proprio dels jurats a un dels seus 

marcs competencials en benefici del Consell General98. Fent això, els edils que 

havien liderat la campanya contra l’expansió del convent de Sant Josep l’any 

1630 demostraven amb escreix estar desvetllats per l'interès comú. No sabem 

si aquests bons propòsits trigarien molt a marcir-se. 

 

 

IV.11.4. Qüestions jurídiques suscitades per l'execució precipitada del 
programa de redreçament urbanístic municipal  
 

Fins aquí hem presentat una narració força detallada dels fets que mogueren 

diverses institucions catalanes a interessar-se per l’estat de la muralla de 

llevant de Girona. A continuació, per analitzar des d’una perspectiva jurídica el 

conflicte que seguí, deixem el mètode cronològic i ens centrem en una sèrie de 

punts específics que, al nostre modest entendre, revesteixen un interès 

superior a la resta.  

                                                 
97. Ibidem, fol. 52r.  
98. AMGI, MAM 237, s. fol., el 24.VIII.1634 —novè punt de l’ordre del dia— els edils gironins 
feren saber al Consell General que diversos ciutadans havien sol·licitat els respectius permisos 
per construir terradets sobre cases de la zona de l’Argenteria. L’assemblea deliberà que els 
jurats nomenessin quatre persones per estudiar la viabilitat d’aquestes obres. Si els inspectors 
en qüestió no posaven objeccions als treballs, la llicència es podria considerar concedida. El 
procés s’executà tal i com estava ordenat, vegeu ibidem, s. fol. (25.IX.1634). L’any següent es 
plantejaren diversos casos similars en el Consell General de 1.I.1635, AMGI, MAM 238, post 
fol. 3. Deduïm que l’assemblea prengué idèntica resolució —malgrat el fol. 5v està en blanc— a 
través dels fol. [26]r-27v (28.II.1635). Vegeu com en el permís donat a l’argenter Francesc 
Casas per fer un terradet a la banda del riu Onyar es fa explícit el circuit administratiu que ha 
hagut de fer la seva petició: "Attès que dits magnífichs comissaris [i. e. els inspectors] de 
paraula han referit a dits senyors jurats [el terradet] no ésser preiudici algú de la present ciutat, 
ni de la policia ni prerogativas d'ella, ni menos de tercer, antes bé en alguna manera ésser 
emballiment de dita ciutat. Per·ço y altrament, usants axí dits il·lustres senyors jurats com dits 
magnífichs comissaris de la facultat y poder a ells y a la major part d'ells, axí de jurats com de 
comissaris assoles, per dit Consell General dit dia del primer de janer proppassat celebrat 
donada y attribuïda, y a major cauthela, sens preiudici de tercer, concedeixen y donan (...) 
llicèntia, facultat y permís..." (fol. [26]).     
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1) El prior i el convent dels carmelites descalços de Girona desisteixen de les 

causes incoades.  

Abandonaren les seves accions legals el 5 de maig del 1630, només dos dies 

després que els fos enderrocada la mina contigua al portal de la Vilanova99. 

Desconeixem les raons que els portaren a prendre aquesta decisió. Podem, 

però, suggerir-ne almenys dues: a) els sobredits prior i convent s’atemoriren 

davant la resposta ferma i contundent dels jurats gironins a la seva ocupació de 

la muralla de llevant; els plets, poc després d’haver-se iniciat, provocaven 

nombrosos danys col·laterals: els jurats havien revocat el càrrec de baciner de 

Sant Josep100 —adéu almoines!—, i s’havien constituït, juntament amb quatre 

persones addicionals, en ambaixada solemne per explicar la situació al bisbe—
101; b) els religiosos sabien que, una vegada desvetllada l’atenció de la Batllia 

General, no tenien perquè embrutar-se les mans en processos judicials que 

únicament podien perjudicar les seves relacions amb Girona; resultava més 

còmode cedir les regnes de l’afer al fisc reial102. 

 

2) La Batllia General, en canvi, incrementa progressivament el seu interès pel 

litigi en curs103.  

                                                 
99. AMGI, MAM 233, fol. 55r-56v.  
100. Ibidem, fol. 53v-55r (4.V.1630). Els jurats i els consellers que s'han elegit per seguir el tema 
dels carmelites manen al guanter Bernat Xiberta "que encontinent restituesca y torne a dits 
senyors jurats lo bassí de les ànimes ab què acapta en la isglésia del monestir de Sant Joseph 
dels descalços de la present ciutat (...) y que del que haurà acaptat done compte y rahó a sas 
magnificèncias"; de fet, revoquen la figura mateixa del baciner d'aquesta església i deliberen 
que ningú no hi pugui recaptar cap quantitat fins que no s'ordeni el contrari. Nota: en la societat 
catalana moderna, els baciners entraven comunament en l’àmbit de l’obra de parròquies i 
establiments eclesiàstics, dominat pels seglars i susceptible d’una major o menor tutela o 
col·laboració municipal —l’execució dels decrets tridentins modificaria aquesta situació, J. 
PUIGVERT, Església, territori i sociabilitat cit., p. 116-117 o 155-159.  
101. AMGI, MAM 233, 53v-55r (4.V.1630). 
102. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, la segona carta de 6.V.1630 a Bartomeu Ripoll 
apunta aquest dubte de si els carmelites descalços s’haurien retirat del primer pla de les 
causes però estarien instigant indirectament les actuacions de la Batllia General. Per si un cas 
no fos així, se li donarien al síndic instruccions d’assistir el procurador dels religiosos tramès a 
Barcelona en cas que necessités algun tipus d’ajut: “Dit sýndich dels descalsos se conferirà ab 
vostra mercè, an al qual, si alguna cosa se li offeria, se servirà valer y encaminar, que [h]u 
estimarem.” 
103. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.V.1630 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona. El procurador hi explica la resposta que li donaren els homes de la Batllia 
General quan els presentà el certificat de què els carmelites descalços renunciaven a litigar: 
“que lo fisch havia ja fet part en aquella causa”. 
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Els propis jurats gironins s’ho podien flairar, puix ja quan emprenien 

l’enderrocament de la polèmica mina dels descalços li confiaren al seu síndic a 

Barcelona: "com aqueixos senyors de la Ballia se mos han indignats de 

aquestas cosas, podrà ser que [h]u voldran pèndrer fort y fer-ne ruhido, que 

desitjam avitar”104; “[els de la Batllia] apar que ab molt cuydado, y no de burlas, 

estan encarats contra la ciutat”105. L’estratègia de la Batllia General consistirà 

en fer tot el possible per mantenir sota el seu control les causes obertes contra 

Girona. És a dir, maldarà perquè no siguin substanciades davant d’altres 

instàncies jurisdiccionals.  

 

3) Els dirigents municipals gironins lluitaran per obtenir el resultat invers: 

allunyar les causes del tribunal de la Batllia General, institució implicada en la 

qüestió litigiosa; altrament es convertiria alhora en part i en jutge. Si l’objectiu 

resulta clar per a tots, no ho serà l’estratègia a seguir —ans tot el contrari. Ho 

veurem uns paràgrafs més avall.  

 

Abans hem de fer esment d'un incident que té lloc entre el 2 i el 4 de maig entre 

els advocats que centren el nostre relat i els seus clients gironins. Està 

directament relacionat amb la contenció entre les jurisdiccions eclesiàstica i 

laica que aleshores està plantejada —recordem que els carmelites descalços 

de la ciutat de l’Onyar no renuncien a les seves accions fins al dia 5. 

Inicialment, els jurats sol·licitaran als advocats que tenen contractats a 

Barcelona que signin acríticament, a cegues, un memorial en dret escrit des de 

Girona: 

 
"No tenim que encarir-li més lo negoci que dit misser Anglasell té de fer, que serà juntar-

se ab los senyors advocats d'esta ciutat, y donar un vot que se li ha enviat en scrits firmat 

de llur mà, de manera que puga arribar assí dit diumenge molt matí.106" 
 

                                                 
104. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 3.V.1630 dels jurats de Girona al síndic 
Bartomeu Ripoll. 
105. Ibidem, carta de 6.V.1630 al mateix Ripoll.  
106. Ibidem, carta de 2.V.1630 dels jurats de Girona a Bartomeu Ripoll.  
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La petició ens sobta enormement, resulta humiliant per a qualsevol jurista que 

tingui un mínim sentit de deontologia professional. És més, constitueix 

directament un insult si el jurista en qüestió és —Joan Pere Fontanella ho era— 

un home temerós de Déu i estricte i exigent com pocs en el seu fur intern, que 

endemés gaudeix d'un reconegudíssim prestigi. Això explica aquesta 

"diplomàtica" reposta que els dirigents gironins reben de Benet Anglasell i de 

Fontanella des de Barcelona. Preguem al lector que faci atenció al menyspreu 

contingut que hi ha en la frase "era molt docte, però...":  

 
“Lo senyor Fontanella y yo avem vist lo paper que de aquí és estat enviat, que era molt 

docte, però com estas matèrias de contencions caminan per mà de un sol iutge, qu·és lo 

canceller, y sens appel·lacions, y no avem vist pratichar lo qu·es resol en dit paper, no 

gosam aventurar la executió d’ell, y així aconsellam lo que va en dit paper apuntat. 

Vostras magnificèncias [h]o manaran mirar y resoldre lo que millor los aparega, y a mi 

moltas cosas del servey de vostras magnificèncias107". 

 

Malauradament no sabem quina proposta concreta es formulava en el 

memorial que ocasionà aquesta dura rèplica. Ara bé i de fet, això no té massa 

rellevància per al nostre discurs donada la poca trigança amb què els frares del 

convent de Sant Josep abandonaren l'arena judicial. Sí ens interessa, en canvi, 

esbossar els principals punts sobre els quals els dirigents de Girona voldrien 

edificar la seva defensa davant la combativa Batllia General: a) 
Versemblantment en primer lloc plantejarien l'afer litigiós en termes de la 

possessió quieta i pacífica i el costum que la ciutat tenia, des de temps remots, 

de la facultat exclusiva per donar i retirar llicències d’obres etiam sine causa108. 

b) En cas que aquest expedient no prosperés, els jurats preveien defensar-se 

amb els dos textos reials amb què consideraven que la sobredita facultat els 

havia estat atorgada109: la ja citada ordinació de Martí l’Humà de 1398 i el 

també esmentat privilegi de Carles I del 1520 —visiblement desestimarien 

                                                 
107. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 4.V.1630 de Benet Anglasell, 
subscrita per Fontanella, als jurats de Girona. 
108. Es refereixen aquestes amplíssimes facultats discrecionals a AMGI, Ordinacions dels jurats, 
lligall 10, carta de 3.V.1630 a Bartomeu Ripoll. 
109. AMGI, MAM 233, fol. 47 (1er punt de la proposició dels jurats al Consell General de 
1.V.1630). 
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al·legar-ne dos altres, de 1337 i de 1510 respectivament110. c) Si la Batllia 

General no reconeixia força a cap dels arguments plantejats, els jurats es 

tenien empescada la solució de sol·licitar una evocació de la complexa causa 

de jactats sobre la controvertida mina davant la Reial Audièntia “ab pretex de 

quès tracta de interpretació de dits nostres privilegis"111. El que de fet 

aconseguien en cas que aquesta evocació prosperés era desentendre’s de 

l’afer, almenys durant el seu mandat, "perquè'ns llevem de molèstia, que los 

privilegis y la observànsia són de manera que, posada en la Audièntia, no·ns 

dóna cuydado la causa"112. I és que una causa a l’Audiència es podia 

arrossegar durant dècades. 

 

4) Des de Barcelona, els advocats Fontanella i Boix —amb el concurs puntual 

d'Anglasell— discrepaven de manera oberta de l’estratègia plantejada per la 

ciutat de Girona. a) En primer lloc, ni tan sols analitzaven la via de la possessió 

quieta i pacífica i el costum que tenia la ciutat de concedir i de retirar llicències 

d’obres en zones tocants a la muralla. Per què la descartaven tant a la 

lleugera? De ben segur perquè sabien que se'ls respondria que les qüestions 

relatives a fortificacions afectaven l'àmbit de les regalies, en el qual, com era 

ben sabut, les possessions no comptaven per a res113. b) Pel que fa als 

                                                 
110. Pensem que Girona s’hauria plantejat al·legar-los arrel d’una notícia que hem trobat sota un 
epígraf “obras de muralles” a AMGI, I, 1, 3, 1 —Administració municipal / Funcionament del 
consell municipal / Càrrecs municipals / lligall 1— item 2 (copiador de resolucions i ordinacions), 
post fol. 257: a) Una concessió del Cerimoniós de 19.III.1337 —C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd 
de la ciutat de Girona (1144-1533), Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2000, p. 
244-245— figura en la tal notícia com a privilegi concedit als jurats per fer obres i donar 
llicències d’obra a les muralles, cosa que la literalitat del precepte desmentiria —o almenys no 
contemplaria expressament, puix parlaria de llocs públics de forma genèrica—; a més, exigiria 
el concurs de voluntats dels jurats i del batlle i administrador general del rei —per tant, la seva 
oportunitat seria molt qüestionable en el cas carmelità. b) En el privilegi del Catòlic de 
16.VII.1510 —ressenyat en el Llibre Vermell com a  “capítol molt bo en favor de les obres de 
Teer ab inibició de oficials que no se·n entrametre (sic)” —G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la 
ciutat de Girona cit., p. 385-386—  sí hi constaria una clàusula d’exclusivitat municipal —davant 
dels oficials reials, fins i tot— de tota la llera i territori contigu al riu, incloent les muralles; ara bé, 
malgrat l’amplitud de l’apel·lació a les “muralles de la dita ciutat”, es podria presumir que 
atenyia només les defenses riberenques. 
111. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 3.V.1630 dels jurats de Girona al síndic 
Bartomeu Ripoll.  
112. Ibidem.  
113. Joan Pere Fontanella ja ho havia hagut de recordar als jurats gironins en d'altres ocasions, 
per exemple en el marc del conflicte dels carretatges, AMGI, Correspondència amb Barcelona, 
lligall 1, carta de 28.IX.1628 als jurats. Vegeu supra el capítol IV.7. 
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documents reials, segons Fontanella el privilegi de Carles I era millor oblidar-lo. 

L'advocat olotí només veia viable l'al·legació de l'ordinació de Martí I de 1398114 

—això sí, copiada amb correcció, no com l'havia transcrita el secretari gironí—:  

 
“Mascaró arribà assí ab los privilegis per lo negoci de les muralles, no·ns aparegué a 

propòsit sinó lo del rey en Martí, y encara aquex avem fet tràurer del archiu real perquè no 

[h]y agués difficultat per ésser-se tret dels llibres de la ciutat, y també que [h]y ha moltes 

paraules corrompudes y differents del que després avem vist en lo del archiu, y en 

particular al vicecanceller Mathias que firmà li diuen vicarius, y s'[h]i han dexat lo nom del 

scrivà de manament qui referendà dit privilegi, y en lo archiu se és trobat de la manera 

convenia.115" 

 

Quin era el motiu que desaconsellava esgrimir el text de l'emperador Carles? 

Senzillament que aquest, ai las, reflectia de forma diàfana que, a la Girona de 

principis del segle XVI, la delegació local de la Batllia General s'immiscuïa 

("posava les mans") en la competència pretesament exclusiva dels jurats sobre 

la concessió de llicències d'obres que afectessin les muralles ciutadanes116. En 

                                                 
114. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 156-157: El 17 de maig del 
1398 el rei Martí I constituí els jurats gironins en el càrrec d'obrers de les muralles de la ciutat, 
tot conferint-los plena potestat per fer-hi les construccions i millores que els semblessin 
oportunes i per fer demolir les edificacions adjacents que n'obstaculitzessin la funció defensiva. 
La dita concessió de facultats als edils sobre les muralles tenia un ampli abast, puix comprenia 
totes les matèries dependents i connexes al recinte en qüestió. La generositat del text de 
l'ordinació només quedava matisada pel següent aspecte: per la seva revocabilitat a lliure albir 
del rei.  
115. Ibidem, carta de 2.V.1630 de Joan Pere Fontanella als jurats de Girona. 
116. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 436-437: "Ítem, per quant ab 
despeses de la ciutat de Gerona (...) la ciutat ha construïdes y edifficades les muralles y la 
dirucció de aquelles stà a redifficació de la ciutat, perquè los lochtinents de balle general han 
posat les mans en voler entendre en les coses que occorrien a la ciutat sobre lo que occorria 
en edifficació de fenestres rexades o no reixades (...) perquè los poblats de Gerona per haver 
les facultats de fer fenestres obtenien licència no sols dels jurats, a qui tocara, mes encara del 
lochtinent del balle general, ignorant los jurats, per ço per observació dels privilegis reals y per 
levar tots los abusos en contrari fins ací fets, supplican los síndichs de la ciutat de Gerona, 
revocats tots abusos, que de aquí avant lo loctinent de balle general no·s pugue entremetre de 
ningunes coses de muralles, ans tot en la edifficació y en son cas demolució sia a càrrech de la 
dita ciutat de Gerona, y lo donar licència de fenestres e altres coses concorrents sia en facultat 
e arbitre dels jurats de la ciutat de Gerona (...). Per ço supplican que de aquí avant no hi hage 
mester licència del balle general ni de dit son loctinent, o si aquella [sa magestat] determinarà 
sia mixte, com és de poch temps ençà acostumat, que sia obligat lo patrimoni real en la 
rehedifficació de les muralles y baluarts de contribuir en la mitat de les despeses. Plau a sa 
magestat sia guardat lo dit privilegi removent tots abusos." El lector apreciarà que l'any 1520 els 
dirigents gironins havien comès una relliscada majúscula a l'hora de formular la petició del 
privilegi sobre les muralles a l'emperador —d'aquí ve el "ai las!" del nostre text. Empesos per 
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algunes ocasions l'esmentada delegació havia arribat literalment a usurpar-los 

la competència ("ignorant los jurats") —no exigia que l'interessat obtingués un 

permís doble ("mixte"), ans li deia que amb l'autorització del lloctinent de la 

Batllia General en feia prou. Precisament l'any 1520 els edils havien clamat al 

seu rei perquè aquesta invasió jurisdiccional cessés. Subsidiàriament li havien 

demanat que si l'estació gironina de la Batllia General persistia en intervenir —

en major o menor grau— sobre les dites llicències la monarquia assumís la 

meitat de les despeses que ocasionarien en el futur les reparacions del recinte 

defensiu. Doncs bé, tornant a Fontanella i Boix i a l'any 1630, a Girona li calia 

amagar qualsevulla prova d'aquesta antiga usurpació o concorrència 

competencial, encara que hagués estat de facto i no prevista en cap precepte, 

encara que hagués estat contestada pels jurats, encara que contravingués el 

que Martí I havia disposat amb les seves ordinacions de 17 de maig de 1398. 

Altrament se li estaria fornint a l'aparell virregnal un precedent immillorable per 

legitimar per la via possessòria, si l'expedient de les regalies no li servia, la 

seva intervenció en controvèrsies com la dels carmelites descalços. c) Per 

acabar-ho d'adobar, els juristes que Girona tenia aconduïts a Barcelona sabien 

que la Reial Audiència no es podria emparar de la causa que afectava el portal 

de Vilanova gironí, ni tant sols amb el pretext de què s'hi discutia la la 

interpretació que calia donar a certs privilegis reials. Precisament perquè 

aquest pretext o camí havia generat múltiples abusos d’advocats, la Batllia 

General havia obtingut de Felip II (III) una pragmàtica el 5 de novembre de 

1617 mitjançant la qual s’ordenava que totes les causes tocants al Patrimoni 

Regi fossin substanciades en primera instància davant del tribunal de Batllia 

General. Sota cap concepte, fos de viduïtat, de pupilaritat, de quantia, de 

miserabilitat, d’interpretació i força dels preceptes regis, etc., aquests litigis no 

podien ventilar-se en altres instàncies jurisdiccionals117. Vegem-ho a partir 

d'una transcripció de la part dispositiva del propi document: 

                                                                                                                                               
una excessiva bonhomia, hi havien relatat de forma prolixa unes realitats que anys després 
perjudicarien llurs successors en el càrrec! 
117. B. HERNÁNDEZ, Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna cit., p. 28, situa aquesta 
pragmàtica en el context d'un reforçament decidit de la Batllia General dins la xarxa institucional 
de Catalunya que la cort de Madrid impulsà al llarg de l'edat moderna. Tal envigoriment tindria 
com a data a quo l’any 1587 —en què a cada espai polític de la Corona d’Aragó s’hauria erigit 
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"Desijant Nos que en la administratió de la justítia hi haje sempre bon expediment y les 

causes se despachen ab la brevedat que és rahó y los <doctors> de dita nostra Real 

Audièntia de assí avant tingan més lloch de entendre en la expedició de les altres causes 

y que juntament ab assò nos retarde la de les que tocan a nostre Real Patrimoni y que los 

litigants alcançen ab més brevedat justícia en los plets y causes que seran de quints, de 

sises o impositions y altres drets que acostuman y deuen pagar algunes universitats y 

particulars de dit Principat y Comtats y en totes les demés tocants a nostre Real Patrimoni, 

la conexensa de les quals toca a dits tribunals [i. e. del mestre racional, del batlle general 

i/o del procurador reial de Rosselló i Cerdanya] o a qualsevol de aquells, en los quals se té 

particular cuydado per los ministres que en ells tenim de què·s guarde justícia a les parts, 

y per major satisfactió de elles havem manat que los assessors de la Ballia General 

assistesquen les hores que se’ls ha assenyalat en lo tribunal del Offici de Mestre Racional 

per entendre en la declaració y expedició de las que allà se tractan y ja per constitutions 

generals de Catalunya està ordenat que les causes majors de quatre-centes lliures 

barcelonines que·s tractan en la Ballia General de dit Principat y Procuració Real (no 

volent emperò fer perjudici ni derogar les dalt dites pragmàtiques ni alguna de aquelles en 

lo que no seran contràrias a esta), precehint madur tractat y acordi en lo nostre Sacro 

Supremo Real Consell de Aragó, y presa en ell la deguda delliberatió, havem manat fer y 

ordenar la present nostra pragmàtica sanctió perpètuament duradora, ab la qual de nostra 

certa scièntia deluberadament (sic) y consulta sancim, estatuïm, ordenam y manam que 

de qui avant no·s puguen evocar ni evoquen en primera instàntia causas algunes a la dita 

nostra Real Audièntia dels dits nostres principat de Cathalunya, comptats de Rosselló y 

Cerdanya, la cognitió de les quals toca y se esguart als tribunals dels dits nostres mestre 

rational de nostra casa y cort, balle general y procurador dels feus reals de Cathalunya, 

procurador real y general amortitsador dels comptats de Rosselló y Cerdanya o a 

qualsevol de aquells, o sien comensades en dits tribunals o no, axí en rahó de quints, de 

sisas o impositions y altres drets que·s cobren en dits nostres Principat y Comptats com 

altrament tocants a nostre Patrimoni, no sols per los praetextos y qualitats ab les quals fins 

assí no se ha donat lloch a què s'evocassen però ni ab lo dalt dit praetexto de tractar o 

haver-se de tractar en ellas de forçes y interpretació de privilegis reals, car nos, en rahó de 

dites causes tocants a dits tribunals y qualsevol de aquells, usant com podem de nostra 

auctoritat y potestat real, concedim en quant manester sie y permetem als dits mestre 

rational, balle general y procurador real y sos tribunals la conexensa y decleratió de les 

forçes y interpratatió dels dits privilegis reals en lo modo y forma que acostuman tractar-se 

les demés causes, abdicant a nostre lloctinent general y Real Audièntia la potestat de 

evocar-se aquelles en primera instàntia, encara que sie ab lo dalt dit pretexto de tractar-se 

                                                                                                                                               
un llargament reivindicat ofici de receptor de la Batllia General respectiva—, i hauria continuat 
el 1588 —amb l’aprovació d’un important redreç o reorganització interna que tindria efectes 
poderosos—; ibidem, p. 25-26. 
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principal o incidentment de forçes o interpraetatió de privilegis reals. Volem emperò y 

declaram que, quant a les segones instànties de dites causes, se guarde y observe lo que 

fins assí se ha acostumat en dits tribunals y cada hu de aquells…118". 

 

Descartada la via de sol·licitar l'evocació de la causa a la Reial Audiència 

al·legant que s'hi tractava de la interpretació de privilegis regis, quines 

alternatives suggerien Fontanella i Boix? Abans de tot, creien imprescindibles 

—segurament perquè el plet els semblava costerut— una aproximació 

extrajudicial i una tasca de facilitar informació als membres del govern virregnal 

implicats en les decisions sobre el Patrimoni Regi: 

 
“Vostres magnificències estiguen certs que assí posam tot lo cuydado que és menester en 

los negocis que ocorren d’exa ciutat, y en particular en la evocatió de la causa vuy avem 

informada, y lo matex farem també després dinar a la Iunta Patrimonial, no s’[h]i perdrà 

punt.119" 

 

 

IV.11.5. Fontanella, Boix i Anglasell dissenyen un estratagema processal. 
Els seus clients no el segueixen, la qual cosa dóna lloc a greus friccions 
entre uns i altres 
 

Evidentment els advocats de Girona eren conscients que ni amb bones 

maneres ni amb pressions no se'n feia prou. Per tant, proposaven un 

mecanisme alternatiu al que els dirigents locals propugnaven amb tossuderia120 

per aconseguir l'evocació de la causa del portal a la Reial Audiència. Cal 

                                                 
118. ACA, RP, BG (antiga), vol. 567, fol. 74r-76r. Pragmàtica sanció dictada per Felip II (III) a El 
Pardo el 5.XI.1617. Les paraules en cursiva són de la nostra responsabilitat. 
119. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.V.1630 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona. S'expressa en el mateix sentit una altra carta del mateix dia del 
síndic Bartomeu Ripoll: "Estos senyors advocats han determinat que encontinent en havent 
dinat infformem a tots estos senyors de la Junta, a cada hu en particular, de la justítia de la 
ciutat". 
120. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 6.V.1630 a Bartomeu Ripoll, i, més 
incisivament, carta de 12.V al mateix: “Perquè [e]ns ha aparegut o que vostres mercès no·ns 
han entesos o nosaltres no·ns som ben declarats, fem est propri per lo qual enviam los 
exemplars que van ab esta, y diem que nòstron intent és que se evocàs a la Real Aduièntia 
aquella causa de jactats que los pares descalsos introduiren en la Ballia contra los jurats en 
rahó de la mina”. Novament, cartes del 13.V a Ripoll i també a Fontanella. La idea dels edils 
era recórrer als diputats del General en cas que l’Audiència no admetés l’anhelada evocació.  
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prestar atenció a aquesta estratègia, perquè no la plantejaren ni una, ni dues, ni 

tres vegades, sinó almenys sis cops121. Consistia en què el municipi incoés 

diferents processos a les cúries ordinàries del veguer i del batlle gironins contra 

la Batllia General i contra els carmelites descalços. D’aquesta forma es 

provocaven contencions entre diferents jurisdiccions seculars que, de ben 

segur, trigarien a resoldre’s al màxim tribunal de Catalunya. El 10 de maig 

Fontanella havia suggerit per primera vegada aquesta via d'escapament amb 

les següents paraules:  

 
"Voldria, per en tot cars que fos menester, que aquí fermassen de dret devant de son 

ordinari y traguessen lletres contra la Ballia dient-li que no·s pot entremètrer en la forma 

acostumada, y després ab millor motiu quoad articulum contentionis jurisdictionis poríem 

preténdrer la evocatió en cars no·ns la concedescan ara de la manera que demanam.122" 

 

Simultàniament el síndic dels gironins, Bartomeu Ripoll, recomanava el mateix 

d'una forma més directa:  

 
“Avocarem causa en lo Consell Real quo ad articulum contentionis, y en asò no [h]y aurà 

tants dares y tomares y tindrem asegurat nòstron fet”123.  

 

A Barcelona els dies es succeïen en un ambient de secretisme gairebé total. 

Malgrat els diversos intents dels nostres advocats i procurador a la capital, no 

es produïa cap filtració, ni una pista de la direcció que prenia l’afer. La Batllia 

General es mantenia hermètica. Naturalment, això posava nerviosos a 

Fontanella i Boix, avesats a pouar dels seus informadors el sentit de les 

deliberacions i les conclusions de molts altres consistoris. Ripoll ens transmet 

fidelment l'atmosfera d'inquietud que planava sobre l'equip jurídic de Girona:  

 

                                                 
121. Concretament, la trobem formulada en els documents següents: AMGI, Correspondència 
amb Barcelona, lligall 1, cartes de Bartomeu Ripoll als jurats de Girona de 10.V —en 
transcrivim un fragment tot seguit—, 13.V. i 16.V.1630; cartes de Joan Pere Fontanella de 10.V 
—també el copiem infra—, 15.V i 17.V.1630. 
122. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 10.V.1630 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona  
123. Ibidem. 
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“Havent-hi fet molts grans diligèncias, axí lo senyor misser Fontanella com yo, y no [h]y ha 

hagut remey saber-ne res, si bé blasonan en la Ballia que han de fer y acontecer contra la 

ciutat, però a estos senyors advocats los apar no poden intentar ni mòurer cosa per ara, 

pus no sabem ni pogut saber lo que han resolt en la Junta [Patrimonial], perquè tots los 

qui han asistit a ella van cerrats, que no [h]y ha [manera de] tràurer sentèntia de ningú 

d’ells, y lo no haver-nos volgut passar la causa de ferma de dret en lo Consell Real nos fa 

pensar que no tenen bons intents...”124. 

 

En aquest context, als nostres homes només els faltava assabentar-se que les 

seves propostes o directrius de què s'incoessin diverses causes davant les 

cúries ordinàries eren desoïdes pels jurats de Girona, no pas sense uns certs 

fonaments, tant polítics com processals125. Quan n’estigueren al corrent, 

Fontanella no pogué mantenir la calma. En una carta que els dirigí el 15 de 

maig de 1630, el nostre jurista emprà un to duríssim:  

 

“Asseguram a vostres magnificències que assí avíem molt ben entès lo que de aquí se’ns 

avia scrit, que no estimam tan poch les coses d’exa ciutat que no procurem de mirar-les y 

remirar-las ab molt bons ulls. Lo intent de vostres magnificències és que se evoque la 

causa de jactats que los pares descalsos avian començada en la Ballia ab motiu que·s 

tracta de interpretació de privilegis reals. May avem entès que vostres magnificències 

volien ni desijaven altre cosa, però per aquex camí tenim per molt difficultós lo negoci 

per·ço que ab pragmàticas reals la Ballia té comunicada la regalia de la interpretatió y 

forçes de privilegis reals, y lo fisch és en la causa ab los frares, y axí evocar aquella causa 

és impossible. Altra forma avíem sercat, que és la de la suplicació que se envià, y aquexa 

instam, si bé tanpoch no [h]u podem revèncer. Demà pensam se resolrà, avíam pensat 

aquell camí de la contentió de jurisdictió de què ja se ha scrit a vostres magnificències y 

no·n tenim resposta, que seria bé tentar-ho tot. Han sentit molt lo [h]aver espallat després 

                                                 
124. Ibidem, carta de 13.V.1630 de Bartomeu Ripoll als jurats gironins.  
125. AMGI, Ordinacions dels jurats, carta de 13.V.1630 a Joan Pere Fontanella: “A aquestos 
senyors advocats de assí (i. e. de Girona) ha feta alguna dificultat lo nort que vostra mercè 
scriu que seguian en fermar de dret devant lo ordinari an al Balle General, perquè diuhen que 
en eixa forma s’[h]i haurian de citar los frares, lo que a nosaltres y an als senyors de la setena 
[h]a molt ferejat (i. e. fet por) perquè destijam summament atallar las camas a causas novas y 
llevar occasions de suscitar-las y també perquè, fent-ho de aqueixa manera, sols se evocaria a 
la Audiència lo punt de la contenció y no la causa principal, y tots estos senyors donan per 
perduda dita contenció, y axí no seria fer cosa, y nosaltres voldríam molt que la causa principal 
s’[h]i evocàs, per lo que suplicam a vostra mercè ab totes veras se servesca procurar la 
evocació de dita causa ab lo pretextu y motiu que ab lo últim propri scrivim a Ripoll y, en 
apretar assò, no repare en fer las possibles diligències, etiam en acudir als senyors diputats en 
quant sia menester, com de vostra mercè confiam.”  
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del manament126, procuram endolsir-ho lo millor que podem. Los exemplars són bons, 

però millors serian si fossen després de manament, que no n'[h]i ha ningú, y axí diuen no 

són res. La llicèntia tanpoch no té clàusula de beneplàcit com se deya. Vostres 

magnificències estiguen certs que assí se fas més que no·s pot en servir a exa ciutat, bé 

[h]u poden fiar a nostra voluntat.127" 
 

Fixem-nos com, de forma més o menys directa, l'advocat retreia als jurats tot el 

que segueix: a) l’haver-se deixat encaterinar per una estratègia processal 

inadequada; b) el no haver actuat com els advocats responsables del cas a 

Barcelona —ell inclós— demanaven; c) l’haver procedit a enderrocar la mina, 

fins i tot després que la Batllia gironina els comminés a no fer-ho mitjançant un 

manament; d) per últim, i com a coltellada final, l’haver amagat informació als 

seus advocats… I és que a aquests la ciutat de Girona inicialment els havia 

referit que els carmelites descalços no havien tingut cap llicència municipal per 

fer la seva mina; posteriorment, feta pública —revelada— l’existència de la 

llicència en qüestió, els jurats havien al·legat que havia estat concedida amb 

una clàusula durante nostro beneplacito i que, per tant, la ciutat la podia 

revocar quan li plagués128; finalment es posà en evidència que ni això no era 

cert, en el permís mai no s'hi havia escrit la tal clàusula de salvaguarda.  

 

La que acabem de veure no fou l’única expressió de profund malestar que 

l’equip jurídic que seguia l'afer de prop al cap i casal expressà als dirigents 

municipals gironins. L'endemà mateix, per tant, el dia 16 de maig, Bartomeu 

Ripoll els instava encara a reconsiderar la seva postura i a seguir les 

instruccions de Fontanella i Boix. El síndic s'adreçà amb paraules una mica 

més amables —només una mica— als seus clients, no en va li faltava l'aurèola 

que envoltava els advocats a la Catalunya moderna: 

 

                                                 
126. La frase completa vindria a ser així: “Els ministres reials han sentit molt que vostres 
magnificències hagin demolit la mina després del manament en contrari que se’ls féu”.  
127. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1. Aquesta carta de Fontanella fou subscrita 
per Pere Boix, possiblement per donar-li més força. 
128. Ja hem referit la carta de 3.V.1630 dels jurats a Bartomeu Ripoll dient-li que havien retirat la 
llicència als carmelites descalços "usant de la facultat que en ellas nos retenim de revocar-las 
etiam sine causa".  
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“Si vostres magnificèncias se fossen servits demanar fer aquí la caussa de ferma de dret 

al balle general y als frares devant lo veguer y balla, la podíem avocar quoad articulum 

contentionis, que és lo que lo senyor misser Fontanella avia escrit a vostres 

magnificèncias se devia fer; y convindrà que, ja que no s’és fet, se fassa, que ara estos 

senyors advocats veuran lo que·s deurà fer, puys estam desenganyats no volen evocar la 

causa al Consell Real.129"  

 

El propi Joan Pere Fontanella acabaria de reblar el clau el dia successiu; en 

aquest sentit volem destacar la circumstància gens habitual de què l'olotí 

trametés dues comunicacions sobre el mateix afer amb només dos dies de 

diferència, la qual cosa dóna fe de la seva irritació —una irritació només una 

mica amorosida pel fet d’haver acabat de cobrar130: 

 
“Certes a mi me donan gran pena los negocis de exa ciutat, y en particular lo vèurer que 

assí [i. e. a Barcelona] [h]an pres tan mal lo enderroch de la mina després del manament 

de la Ballia, que apar és un delicte dels majors se podien fer. Avem insistit en evocar la 

causa y és estat impossible, y ja·ns ne han desenganyats, per ventura si aguessen enviat 

de aquí la ferma de dret aguérem fet alguna cosa.131"  

 

Com es veu en aquesta carta, la possibilitat de què la causa del portal de 

Vilanova fos evocada a la Reial Audiència havia estat rebutjada. I, en qüestió 

d’hores, també s’evidenciaria la inviabilitat de l’estratègia propugnada per 

Fontanella i Boix132. Això obligaria a replantejar de zero la situació de Girona… 

                                                 
129. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 16.V.1630 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona, fol. [1]v-[2]r.  
130. Ibidem, carta de 23.V.1630 de Gabriel Masdéu passant comptes amb els jurats gironins; hi 
manifestaria haver satisfet, el dia 16, vint-i-sis lliures i vuit sous a Fontanella, divuit lliures a Boix 
i dues lliures i vuit sous a Anglasell, només per llur dedicació a l’afer dels carmelites descalços. 
La preeminència de l’advocat olotí en la conducció del dossier sembla incontestable a la llum 
d’aquest pagament. Nota: l’eixutor de les caixes municipals gironines en el context de crisi 
frumentària general de l’any 1630 havia provocat que a Masdéu se li donés permís per satisfer 
a l’equip jurídic destinat a Barcelona únicament els salaris i despeses generats entorn de la 
causa dels descalços, AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes de 13.V.1630 al propi 
Masdéu i a Bartomeu Ripoll.   
131. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de Fontanella als jurats de Girona 
(17.V.1630).  
132. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 20.V.1630: “Assí se ha procurat fer la 
diligèntia que aqueixos senyors advocats aconsellan de la ferma de dret al balle general devant 
lo ordinari de assí, y com tenim lo jutge de cort compàs y molt scrupulós, per moltas vias y 
camins que haiam cercats, és estat impossible haver-li pogut donar entenent ni acabar ell a fins 
ara que admetés dita ferma de dret, perquè, en parlar-li de cosas de la Ballia General, no [h]y 
ha volgut donar plumada.”  
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IV.11.6. Els jurats gironins es veuen amenaçats per un procés de regalia. 
Aquest suscita una controvèrsia sobre si en l'afer de la mina prevalen els 
elements de caràcter civil o els penals  
 

La tempesta entre els juristes i els jurats amainà de forma sobtada per 

l’adveniment d’unes noves circumstàncies que distregueren els nostres actors 

de les seves querelles internes. En el si de la Junta Patrimonial de 

Catalunya133, algú suggerí la idea que els jurats gironins fossin regaliats per la 

seva gosadia d’enderrocar la mina que els carmelites descalços tenien prop de 

la muralla. Donat que la tal demolició s’havia dut a terme en clar menyspreu del 

manament contrari del lloctinent de batlle general de Girona134, podia ser oportú 

convocar els dirigents municipals davant del Reial Consell Criminal per jutjar-

los135. L’afer adquiria unes dimensions desproporcionades, molt majors que les 

d'un simple litigi entre diferents agents institucionals que mesuraven la força de 

les seves respectives jurisdiccions sobre un pedaç de muralla. I és que un 

procés de regalia, com el professor Víctor Ferro ha sintetitzat en el seu 

magnífic treball, constituïa una espècie de procés monitori penal. Estava 

carregat de connotacions molt negatives per a l'afectat en tant que vulnerador 

dels drets més sagrats de la potestat pública. El procediment s'instruïa amb 

rapidesa i secretisme i comportava per al/s reu/s una privació de certes 

garanties judicials essencials del sistema constitucional català136.  

 

El procurador fiscal de la Batllia General instà efectivament el procés de 

regalia. Miquel Àngel Llorenç fou l'encarregat d'instruir-lo137. Si l'afer no 

                                                 
133. Hem parlat d’aquesta instància d’assessorament de l’aparell virregnal al subcapítol IV.1.3. 
134. Donat que el tal manament s'havia dictat en el marc d'una causa davant la jurisdicció règia 
de la Batllia General, la seva desobediència constituïa, al nostre entendre, una infracció a 
l'usatge Iuditium in curia datum. Aquesta devia ser la composició mental que es feien els 
oficials de l'aparell virregnal per decidir-se a emprendre la via del procés de regalia.  
135. Tant Bartomeu Ripoll com Fontanella mencionaven aquesta eventualitat en les cartes 
citades en les dues notes precedents. Concretament l'advocat exposava la situació així: "Ara, 
per millor adobar, avem sabut que a relació de misser Llorens se ha fet alguna regalia o 
evocata causa per aquex negoci, que·l volen castigar criminalment. Avem acudit est matí a 
firmar dupte, no sabem lo que faran. Insistirem fins ho hajen firmat y admès per impedir la 
criminalitat. Vostres magnificències estiguen certs que assí se fa y farà tot lo necessari sens 
perdonar en ninguns treballs ni quefer.”   
136. V. FERRO, El dret públic català cit., p. 75-77, 338, 362 i 383.  
137. Vegeu la carta de 17.V.1630 de Fontanella cit.  
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prosperà fou perquè els advocats que defensaven la ciutat de Girona 

plantejaren com a qüestió prejudicial —firmaren dubte— si la causa sobre 

l’enderrocament de la mina dels descalços era civil o criminal138. En aquest 

punt del procés, les raons de legalitat i les d’oportunitat anaven estretament 

entrellaçades. Per fer pressió a favor dels seus clients, el síndic Bartomeu 

Ripoll es presentà a totes les audiències davant del Consell Criminal amb 

Gabriel Masdéu i Bernat Valencas, dos gironins que residien a temporades a la 

capital, hi freqüentaven les esferes de poder i gaudien de bona reputació en el 

món de la gestió i el dret139.  

 

Quina resolució prengué el Consell? Podem dir que no es precipità en absolut. 

Seguint literalment la constitució “Per quant porien” (1564/9)140, recordà als 

advocats de la defensa que la qüestió prejudicial que havien instat no tenia lloc 

en aquell context: Només era vàlida quan el Consell Criminal s’interessava per 

una causa que s’estava tramitant davant la Reial Audiència civil; això excloïa el 

conflicte sobre la mina dels descalços gironins, que s’estava ventilant davant la 

Batllia General. El text de la llei era prou clar.  

 

Malauradament només tenim un testimoni de la resposta que l’equip jurídic de 

Girona donà a aquesta negativa del Reial Consell Criminal: Es tracta, una 

vegada més, d’un fragment d’una carta del síndic de la ciutat. Malgrat no és ni 
                                                 
138. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 21.V.1630 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona. 
139. Ibidem. Bernat Valencas, per exemple, havia estat preferit a dos conciutadans seus per les 
autoritats virregnals per exercir com a batlle de Girona durant el trienni 1623-1626. Fou aquest 
Valencas qui protagonitzà la controvèrsia sobre el nomenament d'un corredor de coll l'any 
1624, vegeu supra cap. IV.6. D’altra banda, per ubicar la figura del mercader d’origen gironí 
Gabriel Masdéu, recorrem a la seva condició de cunyat de Bernat Sala i Alemany de Blanes, 
nét i hereu d’Esteve Alemany i Florit —vegeu el capítol II.12.  
140. CYADC (1704), I, 3, 5, 1: "Per quant porien molt sovint ésser contentions en los dos 
Consells, criminal y civil, sobre si algunas causas són criminals o civils, y si de algunas, encara 
que criminals, per incidir en casas civils o altrament, pertanyeria la coneixensa a la Audièntia 
Reyal del civil o al Consell criminal, y e converso (...) per donar orde a las tals contentions, ab 
loatió y approbatió de la present Cort statuïm e ordenam que (...) semblants qüestions se hajan 
(...) a determinar per los doctors que nos o nostre loctinent general anomenen en lo número 
igual dels dits doctors, axí del civil com del criminal (...) a la determinatió dels quals o de la 
major part se haja de estar, los quals hajan a determinar y decidir dita qüestió y dubte dins vuyt 
dies, encara que s'[h]i comprengan dies feriats...". Vegeu a AHCB, CdC, XVI-82 (procés del B. 
R.), fol. 525r, la proposta normativa n. 35 tramitada als braços durant les sessions de Corts de 
1626 per regular altrament les declaracions dels dubtes sobre la naturalesa civil o criminal de 
les causes. 
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massa extens ni prou detallat, el creiem suficient per donar prova de l’habilitat 

tècnica que el nostre Joan Pere Fontanella podia desplegar en situacions 

delicades:  

 
"Ayr acabàrem de infformar tot lo Consell Criminal per rahó de la difficultat nos posen que 

no·s pot fermar lo dupte perquè diuen que la constitutió parla de com en lo Consell civil y 

ha causa, en asò responem que ja le [h]y ha en la Ballia, y si axò no basta, puys pretenen 

la constitutió no [h]u comprèn, que’ns evocan [i. e. evoquin] la de ferma de dret que tant 

havem insistit nos evocasen, o que lo Consell [h]y do [i. e. doni] remey, perquè a nou cas 

com és aquest [h]y ha de haver nou remey. Ara estam en asò…141". 

 

Llegint aquestes línies, es fa palès que Fontanella demanà al tribunal una 

interpretació extensiva de la constitució 1564/9. Pel cas que aquesta no fos 

concedida, suplicava que la causa de l'enderrocament de la mina (que la Batllia 

General encara tenia entre les seves mans) fos evocada —no se'ns aclareix 

amb quin pretext— a la Reial Audiència civil. Aquesta segona via, ja ho hem 

vist, s’havia intentat blocar l’any 1617 amb una pragmàtica. Ara bé, certs 

advocats catalans com el nostre Fontanella devien haver desplegat tot tipus de 

recursos i tàctiques per burlar el precepte regi. Això obligaria Felip III (IV) a 

insistir sobre la impossibilitat de què s'evoquessin a la Reial Audiència 

qualssevol causes de Batllia General en primera instància —ni que fos amb 

l’argument que s’hi tractava de la interpretació de privilegis reials— mitjançant 

una nova pragmàtica que seria dictada el 11 de juliol del mateix 1630142. 

Aquesta norma, clarament reiterativa de la seva predecessora de 1617, seria 

immediatament titllada d’inconstitucional per les elits dirigents del Principat143.  

                                                 
141. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 24.V.1630 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona.  
142. ACA, BG, vol. 569, fol. 32r-35r. 
143. Vegeu Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V cit., p. 343 (16.IX.1630), p. 349-355 
(9.XI.1630 i s.), p. 365 i. f. (30.IV.1631) i p. 371 (16.VI.1631). La rèplica a aquestes protestes 
arribaria de la mà del ja referit Gabriel Berart, assessor de la Batllia General: Discurso con el 
qual se iustifica, que la real pragmatica, que la magestad catholica del señor rey don Felipe, ha 
mandado publicar en 11 de iulio de 1630 a favor de la real jurisdiction del tribunal de la Baylia 
General del principado de Cathaluña, no es, ni se encuentra con las constituciones del [i. e. de 
él] —al·legació impresa a Barcelona el 1630. A grans trets, en aquest escrit Berart defensava 
que el monarca podia, sense la més mínima ombra de dubte, dictar pragmàtiques relatives al 
seu àmbit de regalies més immediates, àdhuc per delegar en els seus oficials la coneixença 
d’afers tocants a aquestes regalies. L’assessor de la Batllia General s’indignava de la reacció 
encesa que lideraven les mateixes institucions catalanes que l’any 1617 havien acatat 
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Tornem al maig de 1630, al cas concret de Girona i a l’estratègia de Joan Pere 

Fontanella. Com hem vist, aquest darrer esperava, d'una manera o d’una altra, 

assolir l'anhelat objectiu d’allunyar de la Batllia General el dossier de la mina 

dels descalços. De la darrera frase del fragment de Ripoll transcrit més amunt 

se n’extreu que Fontanella degué posar els doctors del Consell Criminal contra 

les cordes, exigint-los una solució a la llacuna legal que ells mateixos havien 

denunciat pocs dies abans... Insistim en la frase en qüestió: 

 
"O que lo Consell [h]y do (i. e. doni) remey, perquè a nou cas com és aquest [h]y ha de 

haver nou remey." 

 

En aquest punt, hem de salvar un llarg parèntesi de mesos sense 

documentació conservada per esbrinar si l’escomesa del nostre advocat tingué 

efecte: el 22 d’agost del mateix 1630 —gairebé després de tretze setmanes 

amb l'ai al cor—, ens assabentem que en algun moment de l'estiu (?) s’havia 

denegat que l'afer de la demolició de la mina fos de naturalesa criminal144. Això 

implica, per tant, que el Reial Consell Criminal havia accedit a fer una lectura 

generosa de la constitució 1564/9? N’estem gairebé convençuts.  

 

L’equip jurídic que la ciutat de Girona tenia a Barcelona va acollir la resolució 

com una gran victòria, sobretot perquè l’enemic batut era la temible Batllia 

General. Malauradament no hi hagué massa temps per a celebracions perquè, 

com més d'un es devia témer, la Batllia buscà altres fòrmules per atacar els 

jurats gironins. Concretament, els expedí un nou manament perquè paguessin 

la pena de dos-cents ducats en què havien incorregut per la demolició de la 

mina dels frares de Sant Josep.  

 

                                                                                                                                               
silenciosament la disposició de Felip II (III)... No volia veure o assumir que el clima polític 
s’havia enrarit notòriament a la província en qüestió de catorze anys.  
144. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de Bartomeu Ripoll als jurats 
gironins.  
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“[Els de la Batllia] estan desenganyats del Consell Real Criminal en rahó de la criminalitat 

que pretenian contra de vostras magnificèncias, volen vèurer per est camí si podran 

inquietar a vostras magnificèncias.145”  

 

 

IV.11.7. Esgotades les demés vies, la maquinària de la Batllia General 
s'acciona a ple rendiment contra Girona  
 

A partir del mes de setembre de 1630, Girona hagué de fer front a dos 

processos judicials paral·lels a la seu central de la Batllia General. El primer 

sorgí de la transgressió del manament relatiu a la mina que acabem de veure, 

al qual els jurats municipals feren, naturalment, oposició. L’altre, que havia 

quedat temporalment adormit, estava motivat per l’obertura del portal de 

Vilanova a la muralla que els dirigents ciutadans havien executat sense 

consultar-ho prèviament amb la institució règia. El fisc de la Batllia es cuidà bé 

de remoure’l146, enviant una sanció de cinc-cents ducats a Girona que també 

fou contestada. Aquest atac simultani per dos flancs diferents donava una 

imatge clara de persecució. Per al síndic de la ciutat no n’hi havia cap dubte:  

 
“Fassen compte vostres magnificèncias, que estos senyors de la Ballia se han posat al 

cap de inquietar a vostres magnificèncias per rahó de las penas...”147 

 

L’equip jurídic que Girona tenia a la capital hagué de seguir ambdós processos, 

la qual cosa implicava fer els escrits de defensa o al·legacions [articulats] 

pertinents, proposar proves i presentar-les, redactar les conclusions, etc. Hem 

localitzat els materials relatius a la causa de la mina148 —no hem tingut la 

mateixa sort amb els del portal. A partir d'ells podem oferir un resum dels 

arguments de la ciutat149:  

 

                                                 
145. Ibidem, carta de 29.VIII.1630 del síndic Bartomeu Ripoll als jurats de Girona, fol. [1]r.  
146. Ibidem, lletra de 12.IX.1630 del síndic Ripoll als jurats de Girona, fol. [2].   
147. Ibidem.   
148. Ens n'hem servit ja per a la construcció de parts anteriors del present capítol. Els materials 
en qüestió es troben a ACA, RP, BG, processos antics, any 1630, lligall nº 3.   
149. Ibidem, articulat ofert per Bartomeu Ripoll el 26.IX.1630, signat per Boix i Fontanella.  
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1) Fonamentalment, els jurats es defensaren adduint que una vegada els 

carmelites descalços de Sant Josep de Girona havien renunciat a litigar amb 

els dirigents municipals el fisc havia quedat inhabilitat per prosseguir l'acusació. 

La raó era que l'acció del ministeri públic no s'havia plantejat autònomament 

sinó de forma accessòria a una altra que s'havia retirat:  

 
"Stante dicta renuntiatione caret actione fiscus quoniam eius actio est accessoria ad 

actionem privatam, qua cessante debet cessare fisci actio". 

 

2) Al·legaren que el procurador fiscal havia fundat la seva pretensió amb 

informacions rebudes, com en un procés criminal, "ex offitio et non citata parte". 

Aquesta irregularitat invalidava les tals informacions, sense que això es pogués 

solucionar "per la repetitió dels testimonis ministrats y rebuts per part de dit 

fiscal”. 

 

3) Mantingueren que, encara que les premisses anteriors no fossin acceptades, 

al procurador fiscal de la Batllia General no li competiria cap acció per exigir als 

jurats els dos-cents ducats de la pena en què pretesament havien incorregut. 

Per què? Doncs simplement perquè en el manament adreçat a la ciutat no s'hi 

mencionaven les causes per les quals els edils s'havien d'abstenir de fer la 

demolició del passatge subterrani; això podia donar lloc a situacions 

inequitatives i a què hom fos condemnat sense cognició de causa150.  

 

4) Finalment, atacaren la legalitat i l'oportunitat del manament que la Batllia 

havia adreçat als edils per diversos motius: a) Aquest contravenia l'ordinació 

concedida a la ciutat per Martí I a Saragossa el 7 de maig de 1398, que havia 

constituït els jurats en obrers de les muralles de Girona, portals, carrers i 

edificis annexos, donant-los facultat d’edificar-hi i demolir-hi obres i tota la 

jurisdicció sobre llicències. Els jurats havien estat en possessió immemorial 
                                                 
150. El punt 7è del dit articulat diu que, en via i termes de dret, “lo dit manament penal té 
introclusa virtualment una clàusula aut justas si quas haberent ponere et rationes ne 
redarguatur mandatum de iniustitia et iniquitate, perquè és indubitat que lo judici ad petitionem 
partis maxime private non potest incipere a precepto penali vel ab exequutione, perquè 
altrament se seguirien molts absurdos y entre altres quod quis privaretur sine cognitione cause 
sua pocessione”, com en el cas present.  
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sobre les dites qüestions, abans i després de l'ordinació de 1398 —volem 

remarcar ací que Fontanella s'abstingué prou de treure a la llum el privilegi de 

1520—; b) el prior i el convent dels carmelites descalços havien reconegut la 

dita jurisdicció quan, l'any 1616, demanaren als jurats llicència per canviar 

l'emplaçament de la seva església i novament, l'octubre de 1618, quan tornaren 

a negociar amb els edils uns aspectes puntuals del seu programa de 

construccions; c) l'enderrocament de la mina amb què es posà fi a la seva 

expansió prop de la muralla venia avalat per la possessió immemorial 

sobredita, i s'hagué d'executar per conveniència de la ciutat i els seus 

habitants; d) l'obertura —de fet, se la qualificava de reobertura— del portal de 

Vilanova que es féu en les mateixes dates també responia al benefici públic i 

estava amparada per les competències dels jurats, en tant que obrers de la 

muralla, sobre els accessos a la ciutat.  

 

Sobre alguns dels aspectes referits, la ciutat féu cridar diversos testimonis per 

declarar. Aquests —d'edat avançada, com l'ocasió requeria— coincidiren en 

assenyalar que, des que tenien ús de la raó, havien vist com eren els jurats els 

que concedien les llicències sobre la muralla urbana; explicaren també que les 

construccions dels carmelites descalços havien fet infranquejable per als 

ciutadans un extens segment del recinte defensiu151.  

 

La prova testifical, però, no era l'única de què els gironins es podien servir. Tant 

en la causa de la mina com en la del portal de Vilanova, la millor forma 

d'encarar el procés era aportar el major nombre possible de precedents. 

Demostrar que la ciutat, de forma totalment autònoma, havia concedit més i 

més llicències en la zona de la muralla, que n'havia revocat algunes, que els 

jurats havien manat fer i desfer obertures, finestres i portals… Per més que el 

síndic que portava la causa a Barcelona insistí que se li enviessin aquest tipus 

de proves, no aconseguí reunir-ne moltes152. En qualsevol cas, la Batllia 

                                                 
151. Els testimonis de la causa foren citats amb una cèdula de 11 de desembre de 1630; les 
seves declaracions començaren el 17 del mateix mes. 
152. Ignorem si, entre aquestes proves, els edils hi posarien diverses actuacions dels seus 
predecessors de l’any 1597. Amb motiu de l’amenaça d’invasió de Perpinyà per part dels 
francesos —primerament— i en ares de millorar l’eficència de la fiscalitat indirecta municipal —
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General en trobà moltíssimes més en sentit contrari —sia exemples de 

llicències mixtes sia permisos on els edils no havien intervingut per a res. 

Diverses cartes donen fe de la desesperació de Bartomeu Ripoll en aquest 

aspecte: 

 
"[Els prego que m'enviïn documents d'actuacions passades] que convé molt per dita causa 

perquè sols na tenim una, del mateix portal de Vilanova. En la causa de la mina ne tenim 

exhibidas moltes que són convenients per la justítia de la ciutat, si bé per part del fisch en 

una causa y altre ne han exhibidas una infinitat.153" 

 

El que resultaria difícil, Fontanella ja ho havia advertit a l'inici dels processos, 

no seria tant trobar casos de llicències expedides per la ciutat tota sola sobre la 

muralla com topar amb exemples d'actuacions promogudes o denegades 

després d'haver-se rebut un manament en sentit contrari de la Batllia General. 

La cura i la diligència del síndic Bartomeu Ripoll en la conducció dels afers de 

Girona, reconegudes en mantes ocasions pel mateix Fontanella154, no serien 

suficients per compensar aquest buit.  

                                                                                                                                               
posteriorment—, dos Consells Generals de Girona celebrats el 19.VIII.1597 i el 12.IX.1597 
aprovarien que es tanquessin diversos portals de les muralles de la ciutat —AMGI, MAM 199, 
fol. 66v i fol. 77v-78r—; als jurats i a l’adjunció dels privilegis els correspondria la concreció i 
l’execució d’un vast programa d’operacions en aquesta línia —fol. 85v-86r (29.IX.1597) i fol. 
102v (25.XI.1597)—, amparat en el “bé y útil de la cosa pública” i materialitzat en mesures de 
diversa consideració: a) la mera clausura dels portals de Santa Caterina i del rec Monar; b) el 
desbrossament i el tancament de la porta del saboner Llenas i de la porta de l’adoberia del 
jurista Bernat Valencas sr.; c) el paredat de la porta de la casa del jurista Sebastià Estrabau 
ubicada a fora del portal d’en Bernardí, del portal de la casa de mossèn Julià ubicat prop de la 
casa del rector del Mercadal, mossèn Ros, i també de la porta de l’adoberia de mossèn Garbí 
que comunicava amb el Galligans; d) el barratge del portal d’en Renart. Paral·lelament, es 
consolidarien i s’equiparien els portals de Sant Pere, de Nostra Senyora i d’en Vila —aquest 
darrer al Mercadal— com a punts de recepció de les imposicions locals que gravarien les 
entrades de mercaderies —també les importades pels nobles urbans, a resultes d’una 
sentència judicial recent. Tals mesures es clourien amb una resolució dels jurats i l’adjunció 
dels privilegis prohibint que, sense una seva nova ordinació, no es pogués modificar l’estat de 
cap dels referits portals. Per ubicar-ne una bona part sobre el territori, remetem a D. IGLÉSIAS, 
La muralla de Girona. Dels orígens a l’enderrocament, Girona, Ajuntament de Girona i IEG, 
2003, p. 64-71 i p. 122.  
153. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 13.II.1631 del síndic Bartomeu 
Ripoll als jurats de Girona. Demanà el mateix amb altres missives de 20.II, de 1.V, de 27.VI, de 
2.VII... totes elles també de 1631.  
154. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1; carta de Joan Pere Fontanella de 
12.X.1628 als edils gironins: "En lo del síndic [i. e., Bartomeu Ripoll] assegure a vostres 
magnificències que antes peca de demassiat solícit que de poch, y assò dich en ma 
conscièntia, y si assí ho veyen dirien lo matex." Ibidem, carta de Pere Boix als jurats de 
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Com a homenatge a la dedicació d'aquest síndic, hem volgut començar a 

cloure la narració de la història dels carmelites descalços —de la qual no es 

conserven les resolucions finals155 i sí, en canvi, testimonis de 

perllongament156— amb una sèrie de fragments de les seves cartes. L'any 

1630 l'home havia hagut d'escriure amb més freqüència que mai per tenir els 

edils assabentats del que succeïa a Barcelona. I encara s'ho hagué de sentir 

retreure! A fe que el seu salari de vuit lliures anuals era desproporcionat als 

esforços que dedicava a la ciutat de l’Onyar. Realment n'hi havia per lamentar-

se:  

 
"Diuen-me vostras magnificèncias que han fet admiració del partit del port de cartas, y no·l 

farian si vessen las cubertas que yo tinch guardadas, que més ports de cartas he pagats 

est any per la ciutat que no he fet ab vuyt anys que ha la servesch…157"  

 

Vegem doncs els fragments promesos de les missives de Ripoll. Tots ells 

corresponen a l'any 1631 i el síndic s'hi mostra invariablement alarmat per 

l'eficàcia d'aquesta maquinària règia que era la Batllia General. En les seves 

impressions s'entrecreuen judicis "positius" —no per als interessos del client, 

sic— sobre com els assessors i els escrivans del batlle despedeixen les causes 

                                                                                                                                               
15.II.1629, amb un post scriptum del mateix Fontanella on llegim: "Ripoll ha servit molt bé fins 
avuy, però temo que la sua presó serà llarga…". 
155. La recerca dels fons de ACA, RP, BG, ha estat estèril. En els vol. 996, 997 i 998 —
sententiarum 3 (1599-1642), 4 (1602-1650) i 5 (1599-1686) respectivament— no hi ha cap 
sentència sobre les causes de la mina o del portal; no es conserven els volums de resolucions 
del batlle general a partir de les opinions dels seus assessors entre 1625 i 1645; al vol. 1006, 
llibre de provisions verbals entre 1610 i 1650, no hi figura tampoc cap dels nostres casos. 
Només al vol. 903, que és un registre de cartes i altres despatxos del període 1629-1631, fol. 
143v-144v (26.I.1631) i 144v-145r (21.II.1631), hi hem localitzat documents processals que no 
aporten cap informació substancial a la narració. En relació a la despedició de la causa sobre 
l'enderrocament de la mina del convent de Sant Josep, l'única pista cronològica fiable de què 
disposem és un acord municipal del 28.VII.1631, AMGI, MAM 1631, fol. 108r, pel qual es resol 
rescabalar Bartomeu Ripoll de les trenta-set lliures i mitja que li han bestret a Barcelona perquè 
pogués deposar el mig salari de la sentència que corresponia a Girona.  
156. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 21.I.1633 de Jaume Gendarme 
als nous jurats per informar-los sobre els afers que la ciutat té oberts a Barcelona, fol. [1]v: “En 
la Ballia General hi ha una causa de una pena de dues-centes lliures acerca de la mina dels 
pares descalsos, en la qual tampoch no han tornar a citar, o per lo menos no se n'ha parlat 
més, y axí tampoch no compareguí en ella.” 
157. Ibidem, carta de 19.XII.1630 de Ripoll als jurats gironins, fol. [1]r. 
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amb una gran celeritat, i altres valoracions menys satisfactòries sobre la 

prepotència amb què són rebuts els que litiguen contra el fisc reial158: 

 
“Las causas de la Ballia General per part del procurador fiscal se apretan de manera que 

no·m dexen refollar en la de demolir la mina".159 

 

"[Ripoll assegura que fa son deure en les causes de Batllia], que tot és menester vist la 

pressa y precipitatió se donan en aquell tribunal”.160  

 

"Senyors, és tribunal aquest que no [h]y ha burlar-s’[h]i, ya en la causa de la pena de la 

mina han assignat a sentèntia”.161 

 

"[A Batllia General es donen tanta pressa] que no·m dexan resollar un punt, y aquell 

tribunal és tant superior que juga de germà major”162.  

 

"Sé yo lo que’m costa de pregar a uns y a altres per entretenir-[h]o que, sent aquell 

tribunal de la Ballia tant superior que no mira as ni envés, no és estat poch...163". 

 

Aquestes impressions —i ara sí cloem el capítol— no podien causar cap 

sorpresa als jurats de Girona. Ja havien estat advertits mesos enrera pel propi 

Fontanella de la duresa amb què actuaven els ministres i els oficials de la cada 

vegada més reforçada institució règia164. L'advocat mateix ho havia 

experimentat a principis de maig del 1630 quan li havien arribat a través de 

Rafel Mascaró els privilegis sobre els quals la ciutat volia fonamentar els seus 

                                                 
158. Transmeten impressions similars, d’extrem rigor i severitat, dues lletres —entre d’altres— 
de 4 i 7.VII.1632 dels síndics de Tortosa a les sessions de Corts de 1632, Pere Joan Miravall i 
Lluís Torres. ACBEB, Correspondència amb Tortosa, vol. 16 (CR).  
159. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 6.II.1631 de Bartomeu Ripoll als 
jurats de Girona. 
160. Id. que la nota precedent (13.II.1631). El síndic refereix la mateixa idea en una altra carta de 
27.III.1631. 
161. Id. que la nota precedent (1.V.1631).  
162. Id. que la nota precedent (27.VI.1631). Llegim la mateixa imatge del "germà major" en una 
missiva del 9.V.1631. 
163. Id. que la nota precedent (2.VII.1631). 
164. Com a reflex d’aquest reforçament, vegeu ACA, CA, lligall 223, ítems 43 i 44: una consulta 
del Consell d’Aragó de 17.VII.1630 sobre la provisió d’una plaça d’assessor de la Batllia 
General de Catalunya, seguida d’una altra de 23.VII.1630, abordarien la necessària dignificació 
protocolària —a nivell de vestuari, titulació i precedències en actes públics— d’aquests juristes, 
transcendentals per reforçar el fisc regi a la Catalunya moderna. De fet, els membres del Reial 
Consell, que fins aleshores els havien menystingut, serien els primers destinataris de les noves 
directrius. 
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drets. El pobre Mascaró no havia tingut temps ni de deixar l'equipatge i ja li 

havien presentat un manament de la Batllia General perquè lliurés els privilegis 

en qüestió a misser Gabriel Berart. Fontanella acompanyà l'atemorit agent a 

trobar l'assessor del lloctinent del batlle general "per donar-hi esperit y fer-hi 

cara":  

 
"Sabian que Mascaró tenia dits privilegis y vuy li han fet un manament a pena de deu 

ducats los portàs a misser Berart, assessor de la Ballia, y per donar-hi esperit y fer-hi cara 

jo [h]y só[c] anat ab ell. [H]avem-li dit lo error que·s fóra pres si, sens més, [h]aguéssem fet 

lo que demanava lo fiscal, que fóssam anats a tapar y fer altre procehiment, que clar està 

que se foren trobats després occorreguts quan [h]agueren vist est privilegi, que la ciutat de 

Gerona no sol axí procehir sens saber lo que fa.165" 

 

Això succeïa quan el conflicte sobre la mina tot just s'inflava. Fontanella 

semblava molt segur de si mateix i de la força dels seus clients, "la ciutat de 

Gerona no sol axí procehir sens saber lo que fa". Probablement l'estiu del 1631, 

davant el curs que seguien els esdeveniments, l'eufòria li havia baixat. 

                                                 
165. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 2.V.1630 de Joan Pere 
Fontanella als jurats gironins.  
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IV.12. Girona declara represàlies contra Sant Feliu de Guíxols 
arran d'unes imposicions locals controvertides (1634) 

 

Hem volgut cloure aquesta tesi dedicada a la relació professional entre Joan 

Pere Fontanella i la ciutat de Girona amb un afer de represàlies originat arran 

d'una disputa de caràcter fiscal que enfrontà la dita ciutat amb la vila de Sant 

Feliu de Guíxols. Sant Feliu, que a partir del 1354 s’havia beneficiat de la 

condició de carrer de Girona, maldaria, en plena edat moderna, per sostreure’s 

a qualsevulla tutela externa i impulsaria —o tornaria a practicar?— certes 

mesures de pressió tributària considerades il·legítimes a les ribes de l’Onyar. Al 

segle XVII, unes diferències d’aquesta naturalesa abocaven fàcilment a 

procediments per la via de fet o mesures d’autotutela a vegades més 

espontànies, a vegades més reglamentades i dotades de cobertura jurídica. En 

les pàgines que segueixen, ens convertirem en espectadors d'una successió 

d’aitals procediments. Els gironins i els ganxons es desafiaran recíprocament 

amb embargaments de mercaderies i d'animals i execucions d'aquests béns a 

preus manifestament inferiors als reals. La controvèrsia fiscal de base passarà 

a substanciar-se en seu jurisdiccional. Ara bé, aquesta judicialització, lluny 

d'apavaigar els ànims, contribuirà a què s'encenguin més, amb actuacions 

manifestament atemptatòries. Girona arribarà a l’extrem de fer capturar i 

empresonar un malaurat venedor de peix de Sant Feliu. Els síndics de la ciutat i 

de Sant Feliu practicaran tot tipus de maniobres per aconseguir informacions i 

ajuts dels secretaris de la Reial Audiència. Contribuiran així a generar un clima 

enrarit i de desconfiança mútua entre els municipis. Els advocats d'ambdues 

parts intentaran superar-lo. Fontanella i Pere Boix s'avindran amb Guillem Balet 

a trobar conjuntament una solució al conflicte. Quan la ciutat de Girona en 

coneixerà les condicions, censurarà els seus juristes per considerar-los massa 

generosos amb la vila portuària. No anticipem més dades, i passem a analitzar 

l'afer en detall.  

 

 

IV.12. Tensions fiscals entre Girona i Sant Feliu de Guíxols



IV.12.1. Els esforços de Sant Feliu de Guíxols per afeblir els lligams 
jurídico-polítics que la mantenien vinculada a la ciutat de Girona 
 

Des del 1354, la vila de Sant Feliu de Guíxols era carrer de Girona1. Mitjançant 

la institució —o la ficció jurídica— del carreratge2, havia adquirit la condició 

formal de membre i part de la ciutat3 —posteriorment a Sant Feliu, assolirien la 

mateixa condició localitats i/o parròquies com les següents: Viladasens i 

Fellines (1384), Cassà de la Selva (1386), Canet, Montcal, Adri, Biert i Montbó 

(1386) o Cartellà (1387)4. A la pràctica, per als ganxons el carreratge implicava 

poder gaudir de tots els privilegis, franqueses, llibertats, immunitats i bons usos 

i costums dels ciutadans gironins. En aquest context de comunicació o 

transvasament de drets, cal entendre que l'any 1358 els dirigents de la vila 

marinera sol·licitessin un llistat de les ordinacions municipals vigents a la ciutat 

de Girona i el fessin copiar, tot introduint-hi les oportunes —escasses— 

adaptacions als condicionants geogràfics de la seva localitat5. Ser carrer de 

                                                 
1. J. PELLA FORGAS, Historia del Ampurdán, Barcelona, Luis Tasso y Serra, impresor, 1883, 
p. 590 i s., que refereix la dependència municipal en termes d’agregació. 
2. Com a punt de partida sintètic sobre el carreratge, V. FERRO, El Dret Públic Català, Vic, 
Eumo Ed., 1987, p. 179-180.  
3. AMSFG, Llibre Vermell, fol. 5r-8r, aprovació per part del rei Pere III dels acords subscrits 
entre els jurats de la ciutat de Girona i els síndics de Sant Feliu de Guíxols (10.VI.1354). El 
document també es troba a C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533), 
Lleida, Ajuntament de Girona i Fundació Noguera, 2000, p. 467-475 —en aquesta edició hi 
figura erròniament l'any 1355 com a data. Per a conèixer les coordenades en què es produí 
aquest acord de carreratge entre Girona i Sant Feliu, R. TORRENT, Les llotges de Girona, Sant 
Feliu i Castelló i la projecció del Consolat de Mar fins el nostre temps, Girona, COCIG, 1974, p. 
47-50, i À. JIMÉNEZ, Sant Feliu de Guíxols: Una lectura històrica, [s. l.], Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols i Diputació de Girona, 1997, p. 72 i s. Nota marginal: Fora de l’àmbit material 
estricte del present capítol, però en estreta connexió amb un document que s’hi usa 
repetidament, volem donar eco a les vicissituds que conegué el Llibre Vermell de privilegis de 
la vila ganxona ―concretament, fins al 1720 estigué empenyorat en mans de privats per un 
deute de cent seixanta vuit lliures i setze sous del municipi de Sant Feliu: J. A. IGLESIAS, De 
librerías desaparecidas y códices supervivientes: los de la biblioteca de Bernat d’Esplugues 
(†1433), notario del ‘Consell de la Ciutat’ de Barcelona, en “EHDAP” XX (2002), p. 121-164, 
esp. p. 137-141. 
4. Vegeu C. GUILLERÉ (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona cit., p. 543-547 —privilegi de 
Pere III de 16.IX.1384—, p. 553-559 —privilegi de Pere III de 7.VI.1386—, p. 559-563 —
privilegi de Pere III de 26.VII.1386— i p. 568-571 —privilegi de l'infant Joan de 4.I.1387— 
respectivament.   
5. J. CODINA i S. PERIS, Ordinacions de Girona de l'any 1358, en "AIEG" XXVIII (1985-1986), 
p. 191-209, assenyalaren l'existència d'aquest manuscrit a l'AMSFG i el transcriviren, però no 
n'identificaren la raó de ser. Posteriorment, ha tornat sobre aspectes d’aquesta font i l’ha 
tornada a transcriure A. MASFERRER, L’element sancionador i el contingut penal de les 
ordinacions penals catalanes. Especial consideració a les ordinacions de Girona de 1358, dins 
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Girona —com un municipi associat o confederat?6— no sols generava 

avantatges als ganxons. Aquests, com a contrapartida, havien de contribuir a 

algunes càrregues de la ciutat7. A més, els oficials reials de la vila —batlle, 

jutge i altres agents— estaven subjectes a una certa tutela per part dels seus 

homòlegs de Girona8.  

 

A l'edat moderna, amb el progressiu desenvolupament demogràfic i pes 

econòmic de Sant Feliu, aquesta subjecció seria cada cop més contestada9. Ho 

apreciem sobretot a través de la documentació municipal relacionada amb les 

Corts Generals de Catalunya. La celebració d’aitals reunions, amb uns drets 

d’interessència adquirits en temps més o menys reculats, seria vista pels 

ganxons com una ocasió immillorable per intentar fer sentir la seva veu al rei i a 

                                                                                                                                               
de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", Barcelona, 2003, vol. III, p. 523-
551. 
6. M. T. FERRER i MALLOL, L’associació de municipis a l’Edat Mitjana. El carreratge de 
Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1999, o Viles i llocs associats a Barcelona a 
l’edat mitjana. El carreratge, dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó ", 
Barcelona, 2003, vol. III, p. 293-314, esp. p. 293, empra aquesta analogia. I s’esplaia sobre la 
raó de ser del vincle, no del tot efectiva a la pràctica: a) inicialment, per a poblacions en tràmit 
de redimir la seva jurisdicció respecte un domini senyorial, com a garantia de què restarien 
unides a la corona; b) més tard, com a procediment per evitar noves alienacions per part d’una 
cort reial cícliament subjecta a angúnies financeres. En relació als processos de desintegració i 
reintegració del patrimoni regi a la Catalunya de la baixa edat mitjana segueix essent de 
consulta obligada id. aut., El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els 
estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV, en “AEM” 7 (1970-71), p. 351-491. 
7. Ho disposaven, per exemple, els apartats 1er i 9è —obligacions de tipus econòmic— i 
l'apartat 7è —obligació dels ganxons de participar a les hosts convocades per Girona— de la 
concòrdia autoritzada pel monarca l'any 1354 cit.  
8. Vegeu, per exemple, l'apartat 3er del dit acord, amb el qual s'havia establert que el veguer, 
son lloctinent, el sots-veguer o el jutge ordinari de Girona, en cas d’anar o de trobar-se a Sant 
Feliu de Guíxols, tenien preferència sobre les autoritats reials ganxones a l'hora d'exercir la 
jurisdicció sobre controvèrsies criminals i civils suscitades a la vila. Endemés, de forma general 
el batlle i el jutge ganxons no podien substanciar els crims de major gravetat; aquests només 
podien ser ventilats a Girona. P. ORTÍ, La deuda pública municipal en una pequeña ciudad del 
nordeste catalán: Sant Feliu de Guíxols durante la segunda mitad del siglo XIV, dins de M. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ (ed.), “La deuda pública en la Cataluña bajomedieval”, Barcelona, CSIC, 
2009, p. 101-152, esp. p. 106, valora globalment que per a Sant Feliu de Guíxols “esta especial 
vinculación con la ciudad del Oñar tenía pocas consecuencias institucionales y fiscales”. 
9. J. DANTÍ, Barcelona i la xarxa urbana catalana als segles XVI-XVII, dins de J. DANTÍ 
(coord.), “Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna”, Barcelona, Rafel 
Dalmau Ed., 2005, p. 9-39, esp. p. 35-36, ha identificat la posició clau que Sant Feliu havia anat 
adquirint a la xarxa urbana de Girona a l’edat moderna, seguint el model d’A. GARCÍA 
ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y Catalunya (1550-1640), Madrid, Alianza Editorial, 
1998, pel que fa al cap i casal i les poblacions de la seva corona. L’èxit de la vila ganxona 
deuria raure en jugar alhora a la lliga econòmica gironina i a la barcelonina —altrament no 
hauria crescut tant com ho féu entre 1553 i 1702, ibidem, p. 35. 
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la província10. Ara bé, en virtut de l’apartat vuitè de l’acord de carreratge 

subscrit amb Girona l’any 1354, estaven impedits de participar directament tant 

en les Corts com en els Parlaments de Catalunya; s’havien de considerar 

representats per la ciutat de la qual eren part i membre11. Als de Sant Feliu els 

interessava obviar la referida regla: Potser s’emmirallaven en localitats com 

Granollers, Caldes de Montbui o Cruïlles, les quals, tot i essent carrers de 

Barcelona12, rebien una convocatòria individualitzada per a les assemblees 

catalanes13 —posteriorment seria el cas de Mataró14—? No ho excloem. En 

qualsevol cas, vèncer les resistències de Girona a qualsevulla aspiració 

autonomista no seria cosa fàcil. Vegem-ho amb exemples concrets. 

 

1) Tan bon punt es tingué notícia de la convocatòria de Corts a Montsó 

l'any 1585, els jurats de Girona, com era habitual, s’oferiren als seus 

homòlegs de Sant Feliu de Guíxols per tramitar-los els privilegis i gràcies 

que voldrien impetrar de Felip I (II)15. A ningú se li amagava que aquest 

                                                 
10. M. PÉREZ LATRE, Les Corts i les veus de la terra. La participació política dels no convocats 
(1552-1599), dins de “Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la 
Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries”, Barcelona, Parlament i Museu 
d’Història de Catalunya, 2005, vol. 1, p. 697-715. 
11. Aquesta era una regla de dret particular. Barcelona, en diferents moments de la història, bé 
comptaria entre els seus carrers algunes localitats amb dret de convocatòria a la Cort General, 
com és ara Granollers, Santpedor, Vilanova/Cubelles, Cruïlles i Caldes de Montbui o Mataró: E. 
SERRA, Poder polític: municipi, Generalitat i virrei, en “Barcelona quaderns d'història” 9 (2003), 
p. 25-50, esp. p. 26.   
12. M. T. FERRER MALLOL, L’associació de municipis a l’Edat Mitjana cit., p. 34-35, o Viles i 
llocs associats a Barcelona cit., p. 308-309, ofereix un llistat complet de les localitats, sovint 
prou llunyanes —com les de la vall de Ribes, p. 296, 298-299, 303 i 305 o M. SITJAR, La vall 
de Ribes, carrer de Barcelona: història d’un carreratge accidentat, en “ACECR” 2001-2002, p. 
113-120—, que pactaren ser carrers de Barcelona als segles XIV i XV, en el marc de diverses 
capitulacions de redempció jurisdiccional. 
13. E. SERRA, Poder polític: municipi, Generalitat i virrei, en “Barcelona quaderns d'història” 9 
(2003), p. 25-50, esp. p. 26. Els síndics de poblacions com les mencionades es 
desenvolupaven a les Corts amb plena autonomia. En algunes ocasions, però, practicaven un 
cert seguidisme en relació amb Barcelona, vegeu-ho a l’apartat IV.8.2.2. Val a dir que també 
eren molts els carrers de Barcelona que no eren convocats a Corts, per exemple Tona —a 
AHCB, Consell de Cent, X-67, fol. 25r-26r, trobem les set peticions de gràcia que la vila 
osonenca trametria als consellers barcelonins l’hivern de 1626 perquè fossin defensades 
davant Felip III (IV). Per tant, no hi havia una regla general sobre l’assistència o l’exclusió dels 
carrers a Corts catalanes. Calia atenir-se al costum i/o als acords subscrits en cada cas 
concret. 
14 J. GIMÉNEZ, Les Corts catalanes dels segles XVII i XVIII des d’una perspectiva local, dins 
de “Les Corts a Catalunya. Actes del congrés d’història institucional [d’abril de 1988]”, 
Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1991, p. 256-260. 
15. AMGI, MAM 185, fol. 59v, carta de 16.IV.1585.  
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procediment de gestió indirecta podia tenir un preu elevat en forma de 

filtratge o depuració —parlar de censura quedaria violent. Per això els 

ganxons no acolliren la “invitació” de la ciutat de l’Onyar16 i trameteren un 

procurador a Montsó. Visiblement aquest no fou hàbil en els passadissos 

de la reunió i hagué d’acabar pregant als síndics Rafel Vivet i Andreu 

Vilaplana que assumissin com a pròpies de Girona les peticions de 

privilegis que ell no aconseguia fer prosperar17. Vivet i Vilaplana es 

comprometeren a ajudar-lo, ara bé, amb la condició que les peticions en 

qüestió fossin abans estudiades pels seus principals18. Els de Sant Feliu 

de Guíxols no s’havien sortit amb la seva. 

 

2) L'any 1599 la situació suara referida tenia tots els números per 

reproduir-se19: els dirigents de Sant Feliu perseveraven en l’actitud 

adoptada pels seus predecessors catorze anys abans, volien saltar-se la 

supervisió dels jurats gironins i trametre directament les seves 

demandes en matèria de gràcia a Barcelona, on tenia lloc la primera —i 

única— Cort General convocada per Felip II (III)20. Naturalment aquesta 

possibilitat es considerà inadmissible a la ciutat de l’Onyar: 

 
"Sempre y quant vostres mercès vullen fer ninguns memorials y apunctaments per 

negocis convenients a eixa vila, conforme los tenim scrit, se serviran en guardar la 

bona forma y consuetut ha sempre exa vila tinguda y servada, ço és que fets 

hauran vostres mercès los memorials y apunctaments, los envien a nosaltres 

perquè pugam mirar aquells, y després [de] vists se envieran als sýndichs té esta 

                                                 
16. L'absència de resposta dels jurats ganxons a l’oferiment del 16 d’abril provocà un cert 
malestar a Girona, ibidem, fol. 81r, carta de 18.VI.1585. Aital malestar es convertí en una ordre 
als síndics Rafel Vivet i Andreu Vilaplana d’obstaculitzar qualsevulla gràcia que la vila ganxona 
demanés, AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 32v, carta dels jurats de 11.VIII.1585.   
17. Ibidem, fol. 40v, carta de 4.IX.1585 dels síndics gironins.  
18. Ibidem, fol. 41v, carta de 17.IX.1585 dels jurats gironins als síndics. Explicaven que els seus 
advocats estaven mirant la llista de peticions de mercès dels ganxons per detectar-hi apartats 
eventualment perjudicials a la ciutat dels quatre rius. 
19. Hem exposat algunes idees d’aquest paràgraf a J. CAPDEFERRO, La participació de Girona 
a la Cort General de Catalunya de 1599, dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó” cit., vol. III, p. 109-132, esp. p. 114-116.  
20. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 14, carta de 26.V.1599 dels jurats gironins 
oferint-se com a mitjancers als de Sant Feliu de Guíxols. Ibidem, fol. 37v-38r, resposta dels 
jurats ganxons de 31.V, dient que quan tinguessin identificats els privilegis que voldrien 
impetrar els enviarien directament a la capital catalana.  
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ciutat en Barcelona, y no vullen vostres mercès mudar lo bon modo han sempre 

fins assí tingut com scriuen ab dita llur carta"21.  
 

Els ganxons, gens afectats per la reprovació dels seus patrons, 

replicaren amb un to poc elegant, per no dir impertinent: 
 

"Servir-se han vostres mercès scriure y donar orde a dits sýndichs [gironins] que 

en spècie donen y presenten dits memorials [que ja hem tramès a Barcelona] dins 

lo stament a qui se dega presentar y donar, a més de axò fassen tot lo que 

convinga y sie bé y útil per esta universitat".22 

 

El rumor de què Sant Feliu es volia "desunir" i "disgregar" de Girona 

circulava amb força, no s'hi valia a badar23. I segurament tenia una certa 

base empírica. Els ganxons no sols havien enviat documents 

directament a Barcelona, sinó que novament hi havien tramès un 

representant propi24. Actuaven moguts per un simple desig 

d'emancipació, o per la impressió de què els interessos de la seva vila 

no estaven suficientment ben defensats pels delegats de Girona? Per a 

ells, per exemple, era un motiu de gran preocupació que l'abat del 

monestir de la localitat hagués estat admès a l'estament eclesiàstic 

sense que els gironins ho impedissin25. Se'n queixaren als jurats de la 

ciutat, els quals procediren a censurar els seus síndics. Els recriminaren 

                                                 
21. Ibidem, fol. 38r, carta de 5.VI.1599 dels edils gironins als ganxons. Les paraules en cursiva 
són de la nostra responsabilitat.  
22. Ibidem, fol. 45v-46r, carta de 11.VI.1599 dels edils de Sant Feliu als de Girona. 
23. Ibidem, fol. 41v, el referit 5.VI.1599 els jurats escriurien alarmats als síndics que tenien 
desplaçats a Barcelona que la vila de Sant Feliu es volia desunir i disgregar de Girona, la qual 
cosa seria un greu perjudici per a la ciutat. Els ordenaren que evitessin que qualsevol 
representant ganxó els lliurés directament cap tipus de document que no hagués passat per 
Girona abans. Aquesta ordre els seria reiterada en una nova carta de 12.VI.1599, ibidem, fol. 
45.  
24. Ibidem, fol. 43, carta de 9.VI.1599 on els síndics explicaven als jurats gironins que un jurat 
ganxó cognominat Babiloni —advertim de la grafia vacil·lant d'aquest cognom, a vegades se'l 
cita com a Bibiloni— circulava pels passadissos de les Corts.  
25. Val a dir que els dirigents ganxons no tenien massa motius per lamentar-se d'aquesta 
admissió de l'abat, puix ja havia format part de l'estament eclesiàstic en les Corts de 1585. 
Simplement el seu nom no constava a l'acta final de l'assemblea perquè havia hagut de marxar 
de Montsó abans que aquesta es clausurés, AMGI, MAM 186, Liber Curiarum de 1585, fol. 46v, 
carta de 19.IX.1585 on els síndics gironins explicaven als jurats que l'abat del monestir ganxó 
havia partit "sens fer res, axí per tenir poques speranses de spedir llurs negocis, com per 
respecte de la mala salut".  
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que s'haguessin deixat guiar cegament per l'opinió favorable a l'admissió 

del prelat expressada per alguns doctors del Reial Consell de Catalunya: 

 
"Havem entès que, en resposta y satisfactió de dita admissió [de l'abat], han 

respost (...) que los doctós del Consell foren de aqueix parer y per·ço se eren 

adarits, de què havem fet no mancho maravella, perquè los doctós del Consell no 

són sinó com a particulars en lo stament, y és manester estar molt svellats en les 

coses del bé públich, y no tenir consideracions ni respectes humans, sinó sols al 

servey de Déu y del bé públich”26 

 

Els representants reberen amb malestar les crítiques que els seus 

superiors els formulaven. El síndic Rafel de Campmany, que actuava 

com a habilitador de la Cort, es disculpà adduint que la seva sola veu no 

havia estat suficient per contrarestar la dels altres disset membres de la 

comissió:  

 
"[Jo] [h]y fiu tota la força possible perquè dit abat no fos admès, y attès que en les 

últimes Corts fonch ja admès, la maior part resolgué que fos admès, féren-s'[h]y 

rèpliques y trípliques, y ninguna cosa valgué, perquè com sap lo senyor Vivet, qui 

és pràtich de Corts, la maior part preval"27 

 

L'altercat serví perquè aquest Campmany i l'altre síndic gironí, Rafel 

Albert, proclamessin la seva integritat i diligència i perquè 

reivindiquessin un major respecte dels seus comitents, immunes a la 

sobreabundància de temes i a la precipitació temporal de la reunió 

política:  
 

"Nosaltres pensam estar molt ben advertits per lo bé públich com devem, y no 

tenim respectes alguns ni segones intencions, y sempre se offeriran negocis en 

esta Cort de què degam avisar no faltarem, que [é]s molt cert que si havem de 

avisar de la mitat de les coses se tracten, no tindrem temps de acudir a la Cort 

                                                 
26. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 43, carta de 9.VI.1599 dels jurats de Girona 
als seus síndics a les Corts. Els censurarien la manca d'eficiència en relació al tema de l'abat i 
també que no n'haguessin donat notícia. Nota: els que indiscutiblement s’erraven aquí eren els 
jurats, en parlar d’estament i no pas de comissió d’habilitació. 
27. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 44r-45r, carta de 10.VI.1599 dels síndics 
Campmany i Albert als jurats de Girona. 
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ni·ns bastaria dia ni nit (...) Suplicam a vostres mercès no fassen sentiment de les 

noves fins sien ben enterats d'elles, perquè cert és molt de sentir, y no serveix 

sinó de disminuir les forces a qui traballa nit y dia sens parar."28 
 

Els jurats de Girona posaren punt final al debat tot instant els seus 

delegats a explorar totes les vies possibles per tal que l'abat de Sant 

Feliu fos repel·lit del seu estament.29 Calia que els ganxons no tinguessin 

cap motiu per queixar-se de la ciutat a la qual estaven units pel vincle del 

carreratge30 —amb els anys aquest vincle s'havia traduït, per exemple, 

en l'obligació de pagar una part alíquota (un deu per cent) de les 

despeses generades pels gironins al llarg de l'assemblea31. I, per sobre 

de tot, calia que s'adonessin que els representants que enviaven a Corts 

pel seu compte no feien prosperar en absolut els negocis de la vila. Per 

assolir aquest objectiu, els síndics gironins tenien unes instruccions molt 

severes: havien de posar pals a les rodes i neutralitzar les gestions dels 

seus homònims —il·legítims, a llur entendre— ganxons32. No estem 

segurs que se'n sortissin sempre. Ben al contrari, el 7 de juliol de 1599 el 

                                                 
28. Ibidem.  
29. Ibidem, fol. 45, carta de 12.VI.1599.  
30. Hi havia una altra matèria d'interès per a Sant Feliu en la qual, tant el 1585 com el 1599, els 
síndics gironins havien actuat amb la màxima cura: La impugnació de qualssevol privilegis 
perjudicials a la preeminència del port ganxó que els habitants de la vall d'Aro poguessin 
intentar impetrar del rei, vegeu per exemple AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 57r, 
carta de 19.VI.1599 dels síndics Campmany i Albert als jurats de Girona.    
31. S'entenia que Sant Feliu de Guíxols havia d'assumir una porció de les despeses que Girona 
hagués sofert per actualitzar i millorar el seu propi bagatge de privilegis perquè se'n beneficiaria de 
retruc, com a carrer que era de la ciutat. Els ganxons no s'estaven de ronsejar abans de satisfer 
aquest deu per cent: AMGI, MAM 187, fol. 15v —data de la primera petició dels jurats gironins, 
21.I.1586—, fol. 26v —6.III, dia en què precisaren als jurats ganxons que els tocava pagar poc 
més de setanta lliures sobre set-centes i escaig de les despeses totals dels síndics a Montsó—, 
fol. 101v —13.XI.1586: Sant Feliu pagava quaranta de les setanta lliures que devia. Vegeu també 
AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, i. f., 7.IX.1600, data en què els ganxons satisferen el 
deu per cent que els corresponia —feia més de tretze mesos que els síndics gironins havien tornat 
de Barcelona! De res no havien servit les sol·licituds de Girona de 23.XI i de 14.XII.1599 perquè els 
de la vila marinera paguessin, AMGI, I.1.2.17.15 —Administració municipal / Funcionament del 
Consell municipal / Correspondència / Diversa / lligall 15 (correspondència i altres papers, 
1300-1699). 
32. Tant el 1585 com el 1599 posaren emparament —impugnaren preventivament— als privilegis 
que poguessin impetrar els habitants de Sant Feliu de Guíxols, AMGI, MAM 186, Liber 
Curiarum de 1585, fol. 32v (11.VIII.1585), MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 57r 
(17.VI.1599).   
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jurat Joan Babiloni aconseguí impetrar de Felip II (III) un valuós privilegi 

per retocar aspectes puntuals del regiment de la seva vila portuària33.  

 

3) A la vista d'aquest èxit, no és estrany que Sant Feliu enviés novament 

delegats a les Corts de 1626, els quals ocasionarien més remenament 

que mai a Girona. I és que ja no es conformarien amb negociar i/o influir 

des de fora dels braços sinó que intentarien ser admesos a l'estament 

reial. Sortosament un dels síndics gironins, Miquel Vives, era membre de 

la comissió d’habilitadors —com Campmany vint-i-set anys abans— i 

impedí aital eventualitat34. Els dirigents ganxons no defalliren, 

simplement reorientaren —en va— la seva estratègia en la línia que 

havien seguit a les assemblees precedents: buscar un pont directe entre 

ells i els síndics de Girona, prescindint d’instàncies intermediàries i 

potencialment fiscalitzadores com la dels jurats de la ciutat de l’Onyar35. 

Una vegada més la seva proposta no prosperà36. 

 

Si bé les Corts, donada la seva transcendència institucional, constitueixen un 

observatori immillorable per apreciar les tensions polítiques que coneixien 

Girona i el seu carrer a l'alta edat moderna, també podem trobar rastre 

d'aquestes en el quefer diari d'una i altra localitats. Als anys 1589 i 1590, per 

exemple, quan Catalunya visqué atemorida per una greu epidèmia de pesta37, 

                                                 
33. AMSFG, Llibre Vermell, fol. 75v-77v. Aquest privilegi esmenava i completava les 
disposicions atorgades a Sant Feliu pel virrei Manrique de Lara el 26 d'abril de 1589, ibidem, 
fol. 72r-75r. Cap dels seus punts no podien perjudicar, ni que fos de forma indirecta, els 
interessos de la ciutat de Girona. No obstant això, quan els síndics gironins tornaren de 
Barcelona foren censurats per no haver-se mantingut ferms en el blocatge de les gestions de 
Babiloni, AMGI, MAM 201, fol. 118v, Consell General de Girona de 27.VII.1599 en què es 
sotmeté els dos síndics enviats a Barcelona a una sessió de fiscalització de la seva gestió, 
apartat 6è.  
34. Sobre l’enrenou que els ocasionaria als gironins la presència de delegats ganxons a 
Barcelona l’any 1626 i sobre el rebuig dels habilitadors a la presència de la vila marinera al braç 
reial, vegeu l’apartat IV.8.4.1.  
35. AMGI, Capítols de cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol. [101], carta de 21.IV.1626 dels 
jurats de Sant Feliu als de Girona demanant que s’ordenés als síndics Vives i Clapés la 
tramitació dels papers que els lliuraria directament un apoderat ganxó.   
36. Ibidem, fol. [101]v-[102]r, resposta del 22.IV dels jurats gironins instant els seus homòlegs de 
Sant Feliu a enviar els papers en qüestió a Girona en comptes de trametre’ls allà on es 
celebraven les Corts.   
37. Aquest episodi de contagi ha rebut menor atenció historiogràfica que, per exemple, el de 
1629-31 o el de 1648-54. Ens serveix com a punt de referència J. L. BETRÁN MOYA, La 
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els jurats de Girona donaren unes directrius sanitàries estrictes a diverses viles 

i llocs del seu bisbat38. Naturalment n'esperaven una observança incondicional, 

sobretot per part dels dirigents dels indrets més estretament subjectes a la 

ciutat. Doncs bé, els jurats ganxons no sols no obtemperaren als mandats dels 

seus homònims sinó que "ab molta arrigància y presumpció" "llevaren la 

pràtica" a Girona, és a dir, decidiren un aïllament o un trencament de les 

relacions, fonamentalment comercials, amb ella39. Aquesta mesura provocà 

una irritació immediata a la ciutat, entre d'altres coses perquè s'adonà que li era 

materialment impossible retirar els carregaments de cereal que tenia estibats al 

moll de Sant Feliu40. Conseqüentment, els jurats gironins resolgueren sotmetre 

la vila marinera a la llei de la reciprocitat —tot endurint-la. Ordenaren envers 

aquesta un blocatge integral en el tràfic de mercaderies i de persones, i de 

passada decretaren que qualsevol ganxó que es trobés dins Girona o els seus 

termes en fos expulsat de forma immediata. Transcrivim un fragment d'aquesta 

resolució per donar testimoni de l'amplitud d'aplicació que perseguia —i, per 

tant, de la seva gravedat. El lector hi corroborarà que “llevar la pràtica” era una 

institució graduable:  

 
"[Els jurats i els adjunts de privilegis resolen] que sie llevada in totum la pràtica a tots los 

habitans de dita vila, y axí en esta ciutat que ningunes robes, havers ni mercaderies que 

per avant vinguen de dita vila no tinguen entrada en esta ciutat en ninguna manera, ni 

tanpoch que d'esta ciutat, batllia ni vegaria vajen en ninguna manera en dita vila ni 
                                                                                                                                               
epidemia de peste de 1589 en Barcelona, dins "III Congrés d'Història de Barcelona: Ponències i 
comunicacions", Barcelona, Ajuntament, 1993, vol. II, p. 347-359. En relació als daltabaixos 
que provocava una epidèmia en l'època estudiada des del punt de vista polític i legal, remetem 
el lector a l’apartat 5è del subcapítol IV.12.6.    
38. Concretament, el 27.I.1590 demanaren a diverses localitats marítimes que adjuntessin una 
pòlissa a qualssevol mercaderies que els arribarien amb destinació Girona. Hi hauria de 
constar la procedència dels béns en qüestió i els certificats segons els quals havien estat 
considerats lliures de risc de contagi. Trobem una referència indirecta de les dites cartes a 
AMGI, MAM 192, fol. 27r i s., acta del Consell General de 28.III.1590.  
39. De forma genèrica sobre aquest “llevar la pràtica” (o pràctica) i la seva sovintejada infracció, 
i particularment en les àrees del Maresme i circumdants —entre Mataró i Barcelona, Argentona 
o Granollers—, també amb ocasió de la pesta declarada l’any 1589, J. GIMÉNEZ, La 
Universitat de Mataró (1589-1628), Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1990, p. 107 i s.; id. aut.,.Mataró 
en la Catalunya del segle XVII (II): La gestió del quotidià, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 
2005, p. 205 i s. 
40. Un moll progressivament deteriorat al llarg del segle XVI, al qual caldria fer importants obres 
d’acondicionament a principis de la dècada de 1590, J. VIVO, Quatre anys al port: la 
reconstrucció del primer moll de Sant Feliu de Guíxols (1591-1594), en “Estudis del Baix 
Empordà” 24 (2005), p. 55-68.  
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térmens d'ella ningun gènero ni spècia de [h]avers, robes ni mercaderies, vitualles ni 

provisions, y que totes les persones que són de dita vila y vuy se troben en esta ciutat sien 

encontinent tretes d'esta ciutat, y que·s reba informació de dites coses y de les paraules 

iniurioses y desacatades que molts de dita vila han dita contra dits magníffichs jurats y 

persones del Consell d'esta ciutat, y [sigui] procehit contra aquells per les vies y maneres 

convendrà, a fi y effecte esta ciutat reste reintegrada in totum de dits interessos y danys 

propris assí causats"41. 

 

Aquesta situació durà ben bé dues setmanes42, i els seus efectes es 

perllongaren encara més en el temps43. No ens hi estenem, però. El nostre 

objectiu no era altre que mostrar com, a l'edat moderna, el pas dels anys i 

l'envigoriment de Sant Feliu de Guíxols contribuien a fer més i més contestats i 

problemàtics —tret de quan convenia als ganxons44— els vincles que la vila 

tenia establerts amb la ciutat de Girona45. Un darrer cas il·lustratiu en aquest 

sentit és de 1633 —i ens anem apropant a les dates objecte del nostre estudi 

precís. L'autoritat del veguer gironí fou, en matèria de guiatges o garanties de 

protecció personal46, seriosament posada en entredit pel batlle de Sant Feliu47, 

                                                 
41. AMGI, MAM 192, fol. 22v i 25r, acta de la reunió de 26.III.1590 dels jurats i la comissió sobre 
els privilegis de Girona —el passatge copiat correspon al fol. 25r. Aquesta resolució de 
suspendre tot tipus de relació comercial amb Sant Feliu de Guíxols fou ratificada —àdhuc 
ampliada— pel Consell General gironí el 28.III.1590, ibidem, fol. 27v-28r.    
42. AMGI, MAM 192, fol. 30v: El 13.IV.1590 els dirigents gironins decretaren un retorn a la 
normalitat en relació a Sant Feliu de Guíxols. 
43. Ibidem, fol. 55v-56v i 59v-60v: El 18.VII.1590 els edils gironins, amb el propòsit de 
rescabalar-se de les vint-i-cinc lliures i escaig de despeses ocasionades per l'enviament 
infructuós de traginers a Sant Feliu mesos abans, feren pública una declaració de represàlies 
contra els ganxons —ens limitem a apuntar-ho, explicarem en detall el que són aquestes 
represàlies infra.   
44. A principis de 1630, els jurats de Sant Feliu de Guíxols no deixarien de recórrer als seus 
homòlegs tutelars perquè intercedissin a favor seu davant la lloctinència general, els consellers 
de Barcelona i la Diputació del General perquè els tornessin la pràctica i el crèdit que creien 
merèixer. Vegeu la concreció de les gestions de Girona a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 
10, tres cartes de 4.II.1630.  
45. D’aquest cas no se’n pot extreure una conclusió generalitzada de què a la Catalunya 
moderna els vincles de carreratge estiguessin en decadència. A. GARCÍA ESPUCHE, Un siglo 
decisivo cit., p. 317-318, ha mostrat com a cavall dels segles XVI i XVII diverses viles de 
l’entorn de Barcelona com Castellterçol (1587), Sabadell (1608) o Terrassa (1609) demanaren 
gaudir dels privilegis del cap i casal o que se’ls renovés la condició de carrers, per gaudir d’una 
exempció de drets de pas i de transport de mercaderies en un entorn català cada cop més 
interconnectat i dependent econòmicament. 
46. Vegeu al respecte V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 344.  
47. AMGI, MAM 236, fol. 60v, primer punt de la proposició [ordre del dia] que els jurats 
presentaren al Consell General de 14.IV.1633. Li sotmeteren com calia reaccionar a la queixa 
que els havia formulat el veguer de Girona el qual havia anat a Sant Feliu de Guíxols per 
publicar-hi unes ordinacions, "desguiant ab elles entre altres coses los qui per lo balle de dita 
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la qual cosa constituïa un greu menyspreu —si bé més directament atemptatori 

a la jurisdicció règia que al municipi— als termes de l'acord de carreratge 

ratificat per Pere III l'any 1354. Versemblantment la controvèrsia ja tenia 

connexió amb l’assumpte fiscal on ens aboquem tot seguit. 
 

 

IV.12.2. Una font de controvèrsies: la revisió unilateral del règim fiscal 
dels gironins a Sant Feliu, pactat des de l'any 1459 
 

Les relacions econòmiques i fiscals entre Girona i Sant Feliu de Guíxols, com 

les polítiques, també passarien alts i baixos a l’època dels Àustria. Sant Feliu 

constituïa el port natural d'entrada i sortida de mercaderies de la ciutat de 

l’Onyar. No en va, li era una localitat costanera relativament pròxima i, a 

diferència, per exemple, de Palamós, estava dotada d'unes bones 

comunicacions terrestres amb les comarques de l'interior48. Naturalment, per a 

Girona era important comptar amb un règim fiscal benèvol per part dels jurats i 

els exactors d'imposicions ganxons.  

 

En teoria l'any 1459, després de múltiples disputes, havien quedat fixades les 

bases d'aquest règim fiscal. El 7 de maig els jurats de la ciutat i els de la vila 

                                                                                                                                               
vila estaven guiats y altrament exersint la sòlita y acostumada jurisdictió que los veguers d'esta 
ciutat poden y solen exersir en dita vila". Es trobà que "lo balle de dita vila, fomentat dels jurats 
de aquella, en menyspreu, vilipendi y emulatió de ditas cridas, contra y en impediment y 
perturbatió de la jurisdictió de dit veguer, no dubtà fer, com féu, publicar altres crides en contrari 
de les de dit veguer, guiant los per dit veguer desguiats y desguiant los guiats, y axí bé fent 
altres coses contràries directament a dita jurisdictió del veguer e usupatives d'ella".    
48. C. GUILLERÉ, Girona al segle XIV, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
1993, p. 218 i s., esp. 222-223 i 225. A mitjan segle XIV els dirigents gironins, arran dels greus 
conflictes jurisdiccionals que mantingueren amb l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, es 
plantejaren la possibilitat de canviar la vila ganxona per Palamós com a carregador per a les 
seves mercaderies. Els principals arguments que desaconsellaren aquesta substitució foren la 
conveniència d'aprofitar el camí per a carretes construït a partir de l'any 1322 entre Girona i 
Sant Feliu i les millors condicions, meteorològiques i de protecció, que la rada de la vila 
ganxona oferia als vaixells. En el mateix sentit, vegeu id. aut., De Torroella de Montgrí à Tossa: 
les Catalans et la mer (fin XIIIe-XIVe siècle), en “Quaderns de la Selva” 13 (2001), p. 83-108, 
esp. p. 88-89. Prèviament, havia abordat el tema R. TORRENT, Les llotges de Girona, Sant 
Feliu i Castelló cit., p. 41-42. 
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havien signat una concòrdia49 davant del notari Nicolau Roca en la qual 

s'havien plasmat, entre d'altres, els pactes següents: 

1º. Una exempció total de les imposicions locals de Sant Feliu per a les 

vitualles i altres mercaderies que la ciutat de Girona o els seus factors haurien 

comprat en qualsevol lloc per aprovisionar el municipi i les seves botigues i que 

serien descarregades al port de la vila. Es preveia exactament el mateix règim 

per als ganxons en relació a les mercaderies comprades a Girona i/o dins els 

seus termes. 

2º. L'esmentada exempció incloïa les compres de vitualles i mercaderies que la 

ciutat hagués fet indirectament, amb la mediació de grans comerciants. 

3º. Per a les vitualles i mercaderies que serien estibades al port i/o a la costa 

ganxona i posteriorment serien comprades per aprovisionar la ciutat o les 

botigues de Girona es preveia una franquesa parcial d'imposicions locals. El 

mercader que hagués efectuat l'adquisició hauria de satisfer la meitat dels 

drets; a la ciutat, en canvi, se li’n dispensaria l'altra meitat. 

4º. Sant Feliu de Guíxols es comprometé a no augmentar mai el tipus 

imposable que s'aplicaria a les vitualles i mercaderies que la ciutat de l’Onyar 

comprés als habitants de la vila —aquesta clàusula portava implícita una 

renúncia a aplicar eventuals drets de creació futura al municipi gironí—:  

 
"Ítem, és concordat entre les dites parts que la dita universitat de la vila de Sant Feliu de 

qui (i. e. d’aquí) avant no puixa imposar major dret de imposició en contra nagun qui vena 

dels dits forments, grans o mercaderies e altres coses a la dita universitat de Gerona, sinó 

aquells qui vuy hi són."50 

 

En definitiva, quan Sant Feliu servís a la corporació gironina i/o als seus factors 

com a simple moll de trànsit no els cobraria imposicions, només en rebria —

amb moderació i sense possibilitat d'increments— quan fos utilitzada per 

aquests com a plaça activa de comerç. Versemblantment, amb el pas dels anys 

l’esperit de l’acord de 1459 s’ampliaria i es consolidaria en relació a 

                                                 
49. G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Lleida, Ajuntament de 
Girona i Fundació Noguera, 2001, p. 328-333.   
50. Ibidem, p. 331. Hem transcrit aquesta clàusula de la concòrdia donada la seva rellevància 
per a la qüestió que ens ocupa.  
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qualssevulla transaccions comercials fetes per ciutadans gironins —no 

necessàriament destinades als establiments municipals o municipalitzats. 

Altrament no haurien pogut tenir lloc tots els incidents que narrarem a 

continuació.  

 

A principis de la dècada de 1630 els exactors de les imposicions de Sant Feliu 

de Guíxols volgueren cobrar a uns habitants de Girona uns determinats drets 

sobre diverses mercaderies que havien adquirit. El seu intent, no pas inèdit —

ens consten com a mínim cinc casos més, un de 160951, dos de 162352 i dos de 

162653—, aixecà molta polseguera54. Potser perquè aquests drets haurien estat 

implementats després de la concòrdia de 1459 —i, per tant, no podrien gravar 

els tals ciutadans—? Així ho estimaren, l'any 1632, després de llarguíssims 

debats, dos advocats i dos síndics nomenats de forma paritària per les 

localitats implicades55. Poc temps després, llur resolució o composició amigable 

seria menystinguda.  

 

Al capdavall de 1633, els ganxons incoaren a Barcelona una causa a fi que la 

Reial Audiència els reconegués i mantingués la possessió del dret d’exigir les 

                                                 
51. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 25.VII.1609 als edils ganxons, refereix el 
cas greu del gironí Joan Sitjà i Duran, a qui es volien fer pagar imposicions de la sal a Sant 
Feliu de Guíxols quan pretesament només intentava, amb sal de la seva propietat, salar peix 
per proveir els seus conciutadans. 
52. AMGI, I.1.3.1 —Administració municipal / Funcionament del consell municipal / Càrrecs 
municipals / lligall 1—, testament dels jurats de 1623, punt 50è: “Dels jurats de Sant Faliu de 
Guíxols feren axecutar a Mateu Tixador (i. e. Teixidor) quondam tavarner de Gerona una bota 
de malvasia perquè no [h]avia pagat lo diner per quart, que són vuyt diners per càrraga de vi, lo 
qual dret no l’[h]an may pagat los ciutadans ni [h]abitans de Gerona, y tanbé [h]an enparat als 
matxos de Joan Bodó, tavarner de l’[H]ostal de l’Avallaneda, per [h]aver comprada una sort de 
sal de Bernat Mijavila, tavarner de Gerona, lo qual Mijavila no té obligatió de pagar cosa 
alguna. Convé la ciutat se pare en dit negoci.”.  
53. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 7.II.1626 censurant els edils de Sant Feliu 
de Guíxols per haver fet segrestar al corredor d’orella gironí Francesc Torras vint-i-un sarrions 
de figues que havia comprat al port ganxó per proveïment de la ciutat. Ibidem, carta de 
5.X.1626 als mateixos edils ganxons exigint que als ciutadans de Girona els mantinguessin la 
tributació municipal de cada càrrega de vi a només vuit diners, com era antigament, en 
comptes de a quatre sous —equivalents a vuitanta diners.  
54. Versemblantment donà lloc a què l'esparter Joan Rafel Pagès i el síndic de Girona incoessin 
una causa davant del portantveus del general governador de Catalunya i hi citessin els jurats 
de Sant Feliu, AMSFG, Manual d'Acords 5476 (1628-1638), fol. 112v, acta del Consell General 
del 8.II.1632.  
55. Vegeu la carta que els jurats de Girona escrigueren als de Sant Feliu de Guíxols el 
31.I.1634, que transcrivim unes línies més avall.   
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controvertides imposicions. Gaspar Julià Peixó en seria designat relator. 

Mentrestant, seguiren exigint els drets als comerciants gironins, i als que 

refusaren pagar-los els embargaren les mercaderies56 —concretament tenim 

notícia d'unes partides de cuiros— i les vengueren en subhasta pública57 a un 

preu molt inferior al que valien58. Aquestes execucions, realitzades per la via de 

fet, sense cognició de causa,  vulneraven greument els drets de Girona —més 

encara perquè s'havien fet després de la introducció del conflicte en seu 

judicial, és a dir, per via d’atemptats o de forma atemptatòria59. 

 

L’afer s’anava engruixint i escalfant. Els jurats de Girona, segurament després 

de rebre dels seus homònims de Sant Feliu de Guíxols una proposta de 

reforma del règim d’exempcions fiscals locals, els escrigueren instant-los a 

respectar l'esperit de les negociacions de 1632 i a abstenir-se de caminar 

devers un litigi que perjudicaria ambdues parts: 
 

"Per lo sýndich d'exa universitat tenim rebuda la de vostres mercès de 29 del corrent y, 

després de oÿt aquell, havem consultat lo negoci que per part de vostres mercès nos ha 

proposat y sobre del qual nos ha informats, y attès que ja en lo any 1632, present y 

assistint lo mateix Fonollet, sýndich, y entrevenint-hy misser Hierònym Fàbrega per part de 

aqueixa vila, y nostre sýndich y misser Pau Escura per part nostra, se pilotejà dit negoci 

llarguíssimament, y dits dos advocats concordes resolgueren que, pus no constava que 

los drets que vostres mercès demanan se fossen pagats abans de la concòrdia que 

aqueixa vila té firmada ab esta ciutat, la qual parla en eixa matèria molt clar, no estarian 

obligats los habitants en Gerona a pagar dits drets, havem resolt haver-se de estar a lo 

                                                 
56. AMGI, MAM 237, s. fol., segon apartat de la proposició o ordre del dia que els jurats 
sotmeteren a la consideració del Consell General de Girona de 1.I.1634.  
57. AMSFG, Manual d'Acords 5476 (1628-1638), fol. 161v-163v. L'arrendatari —a l’època 
designat com a arrendador— del dret de les mercaderies de Sant Feliu de Guíxols, Antoni 
Fonallet, comparegué davant dels jurats el 21.I.1634 perquè donessin llum verda a la subhasta 
pública amb què es vendrien els cuiros comprats pels blanquers gironins Joan Pere Vinyas, 
Jaume Francesc Ribas, Pere Martorell, Montserrat Güell i Narcís Vingut. Aquests cuiros havien 
estat immobilitzats a la botiga del venedor, el ganxó Gaspar Coll, des de 20.XII.1633. 
58. Ibidem, fol. 162: Els cinc blanquers gironins eren considerats deutors a les arques 
municipals ganxones de set lliures, catorze sous i tres diners, comptant-hi els drets impagats i 
els interessos de demora. Si tenim en compte que la imposició que pretesament havien 
defraudat era d'únicament de dos diners per lliura (un 8,3‰ del valor dels productes), els cuiros 
retinguts podien tenir un valor al mercat de més de nou-centes lliures. Doncs bé, en la subhasta 
foren adjudicats al millor postor per onze lliures, ibidem, fol. 63.  
59. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 12.V.1634 a Iu Ornós jr., sobre com els 
ganxons naturalment refusarien que llurs mesures fossin qualificades d’atemptatòries... 
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que ja dits dos advocats resolgueren alashores. Assò emperò dient, sens prejudici de la 

dita concòrdia ni de qualsevols privilegis a esta ciutat concedits, ni menos de las accions 

que a nosaltres eo a dita esta ciutat, tant per rahó de la dita concòrdia com altrament, 

competeixan. Y axí vostres mercès concideraran la justítia que té esta ciutat, y no vullan 

posar-nos ni posar-se en occasió de plets voluntaris, que tras fi nunca aportan sinó gastos 

excessius, molèstias e inquietuts, que entre universitats sempre, ademés de l’escàndol, 

són odiosas, y si és possible se han de evitar."60 
 

Com que Sant Feliu no acollí aquesta directriu/petició, Girona emprengué la 

mateixa via de fet que els seus rivals. Els jurats ordenaren verbalment que se li 

prengués un matxo a un ganxó, Andreu Quirc61. Un comitè de prohoms de la 

ciutat donà una certa cobertura formal a aquesta resolució adoptada "en 

calent"62 i autoritzà la venda en subhasta de l'animal, la qual, malgrat els intents 

de darrera hora d'un síndic de Sant Feliu63, es féu de forma immediata: 

 
"per satisfer en quant bàstia los gastos que los jurats de dita vila han fets [als propietaris 

dels cuiros] (...) y per reintegrar en lo que·s pot a la present ciutat y a sos habitants de dit 

agravi".64 

 

En el decurs d'aquests tràmits de constrenyiment, els jurats gironins alertaren 

que estaven disposats a fer noves execucions si Sant Feliu no modificava la 

seva manera d'actuar. Durant uns dies semblà que l'afer s'arranjaria. Ambdues 

parts es mostraren disposades a confiar-lo a l'arbitratge de dos juristes, Pau 

Escura —aleshores advocat aconductat de Girona— i misser Castelló 

(Francesc?65), resident a Girona però sense cap vincle oficial amb el municipi. 

                                                 
60. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 31.I.1634 dels jurats de Girona als de Sant 
Feliu de Guíxols. Les paraules en cursiva són de la nostra responsabilitat. 
61. AMSFG, Manual d'Acords 5476 (1628-1638), fol. 164r: El 11.III.1634, aquest Quirc 
s'adreçaria als jurats de Sant Feliu perquè el rescabalessin de les pèrdues sofertes per aquell 
embargament que ell havia sofert pel simple fet de ser ganxó i de trobar-se a Girona. 
62. AMGI, MAM 237, s. fol., acta de la reunió de la comissió de prohoms de Girona de 
20.II.1634. Al capítol III.1 hem descrit la prohomenia o promenada. 
63. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 13.III.1634 a Jaume Gendarme, síndic de 
Girona. S'hi refereix com el representant ganxó s'havia personat a la ciutat per resoldre l'afer 
"de bé a bé". 
64. AMGI, MAM 237, s. fol., deliberació adoptada pels jurats gironins el 20.II.1634. 
65. A AMGI, IX, 1, 1, item a) —Eleccions / (Insaculació) / lligall 1 / Registre dels privilegis de 
doctorats dels doctors en quiscun dret de la present ciutat de Girona—, fol. [33]v-[34]r, s’hi 
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Segons els jurats ciutadans, la venda del matxo ganxó s'havia fet a un home de 

qui es tenia plena seguretat que el restituiria quan les turbulències entre els dos 

municipis minvessin. Evidentment els de Sant Feliu no participaren d’aquest 

gest de bona voluntat —suposant que fos tal. En conseqüència, trencaren 

qualsevol tipus de negociació66 i provocaren una nova escalada de tensions.  

 

 

IV.12.3. El passatge de les simples actuacions de fet a les represàlies 
 

El 10 de març, els jurats de Sant Feliu en qüestió ordenaren que se li prengués 

a Joan Bodó, el fill d'un taverner de Girona67, un matxo que utilitzava per 

transportar vi —l'animal seria subhastat amb celeritat68, novament a un preu 

molt menor del que valia69. Davant d'aquesta provocació, el mateix 10 de març 

els jurats gironins i la comissió dels privilegis de la ciutat feren un pas endavant 

o, millor dit, apujaren el to o el grau de la disputa institucional. Publicaren una 

declaració oficial de represàlies contra Sant Feliu de Guíxols, els seus habitants 

i llurs béns: 

 
"Per lo que, y altrament, en virtut de privilegis reals a dita ciutat concedits, e inseguint la 

immemorial y antiquíssima possessió e consuetut que té y en què està dita ciutat de fer en 

semblants y altres casos represàlias, y usant de la facultat y poder a dits senyors jurats y 
                                                                                                                                               
inscriu el doctorat d’aquest Francesc Castelló, versemblant copartícep de la nostra història, 
obtingut el 26.V.1611 després d’estudiar a Tolosa. 
66. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 13.III.1634 a Jaume Gendarme, procurador 
de Girona: "[Al síndic ganxó] responguérem que·ns estava bé [negociar], però que per 
reintegrar a la ciutat volíam fer vendre lo matxo, com ho férem, y lo férem lliurar per divut lliures 
deu sous, que judicàrem porian ésser los gastos que en dita vila contra los habitants d'esta 
ciutat se eran fets, y procuràrem que·l compràs persona que·l restituís quant los de Sant Faliu 
volguessen pagar dits gastos y dexar la ciutat reintegrada, y després ho cometérem per nostra 
part a misser Pau Escura, y ells per part de la vila a misser Castelló de assí (i. e. de Girona), y 
com lo sýndich no amostràs poder per tractar dit negoci li diguérem que l’enviàs a cercar, com 
ho féu, y li respongueren los de Sant Feliu que se'n tornàs". 
67. Els Bodó conduïen l’hostal de l’Avellaneda, i estaven bregats en estira-i-arronses fiscals en 
l’àmbit de Sant Feliu de Guíxols, com hem vist supra.  
68. AMSFG, Manual d'Acords 5476 (1628-1638), fol. 165, notícia de com el matxo fou venut el 
dia següent per setanta-sis ducats barcelonesos.  
69. AMGI, MAM 237, s. fol., acta de la reunió dels jurats i els adjunts de privilegis de Girona de 
10.III.1634: "[Els jurats ganxons li han pres a Bodó] axí mateix, de fet y sens coneguda de dret 
(...) un matxo enbastat ab sos arreus de traginar, y aquell valent més de cent lliures, 
encontinent en la mateixa forma de fet, y sens coneguda de dret, han venut y lliurat per preu de 
sexanta sis ducats y dotse sous".   
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adjuncts per lo Consell General celebrat lo primer de janer proppassat donat y attribuïda, y 

noresmenys lloant, approbant, rattifficant y confirmant tots y qualsevols procehiments 

contra los jurats, sýndich y singulars de dita vila de Sanct Feliu de Guíxols, tant per 

ordinacions per dits senyors jurats assoles, axí de paraula com en scrits, fetas, com 

altrament fets, [els jurats i els adjunts de privilegis] desliberan y ordenan que qualsevols 

dels habitants de dita vila de Sant Feliu de Guíxols y los bestiars, mercaderias, diners, 

béns y havers de aquells que entreran en dita ciutat de Gerona y sos llímits, o en ella o en 

sos llímits seran trobats, etiam en poder de qualsevol dels habitants de la present ciutat y 

sos llímits, sian capturats, presos y detinguts, ço és las perçonas posades en los càrcers 

reals de la present ciutat, y los bestiars, mercaderias, diners, béns y havers [posats] en 

poder del depositari de la cort real, y dits bestiars, mercaderias, béns y havers venuts al 

encant públich al més donant, a effecte y fins a tant que la present ciutat y sos habitants 

sien reintegrats, pagats y satisfets axí de l’agravi que li és estat fet com altrament de tot lo 

que dits jurats o lo sýndich de dita vila de Sanct Feliu de Guíxols han pres y detingut a dits 

y altres habitants de la present ciutat, y de tots los danys, dampnatges, gastos, despeses 

e interessos que per la dalt dita rahó axí dita ciutat com sos habitants han patits, fets y 

suportats y que per avant patiran, faran y suportaran, axí en la dita vila de Sanct Feliu de 

Guíxols com en la present ciutat y en la de Barcelona o en altra qualsevol part <h>a 

<h>ont se dega y hage de acudir, axí per las ditas reintegració y satisfactió com altrament. 

Manant que la present ordinació sie intimada als officials ordinaris de dita ciutat perquè 

posen en exeqüució lo contengut en ella.”70 

 

Les represàlies o marques privilegiades —a no confondre amb les marques 

ordinàries o jurisdiccionals71—, no eren una acció d’autotutela espontània ni 

tampoc una simple vendetta, sinó una institució jurídica practicada, amb les 

pertinents especificitats territorials, en diversos espais polítics d'Europa a l'edat 

mitja i a l'edat moderna. A Catalunya les podia activar un gran municipi com era 

Barcelona en virtut d'un costum immemorial. Això constituïa un motiu d'orgull 

per als habitants de la capital. S'aprecia perfectament en el Tractatus de pactis 

nuptialibus del nostre Joan Pere Fontanella, on un dels primers capítols, 

                                                 
70. Ibidem. 
71. V. FERRO, El Dret Públic Català cit., p. 180-181, convida a mirar les dues realitats 
conegudes amb el terme ‘marques’ rera un mateix prisma institucional. Les que no ens 
ocuparan avui, protagonistes de nombrosos preceptes en Corts catalanes entre 1283 i 1553 —
vegeu-los reunits a CYADC (1704), I, 8, 5—, consistien en actes de constrenyiment forçats per 
part d’un oficial sobre un súbdit d’un altre àmbit jurisdiccional —del país o estranger— les 
autoritats del qual s’haguessin mostrat renitents a executar-lo. 
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consagrat als ciutadans barcelonins i a llur règim privilegiat72, es converteix 

pràcticament en una monografia sobre les represàlies73. La ciutat de Girona 

també tenia la prerrogativa de realitzar-ne, sia per una tradició multisecular 

ininterrompuda sia perquè, en virtut de dues disposicions reials de 1388 i 1585, 

li havien estat comunicats els drets i facultats de la capital74.  

 

Les represàlies75, tal i com es coneixien a Barcelona —i a Girona similarment 

i/o per extensió— les podem resumir de la següent manera. Eren actuacions 

extrajudicials —tot i que sovint paral·leles a plets— per la via de fet, sense 

prèvia cognició de causa ni citació de part, que el municipi tenia potestat per 

endegar quan veia vulnerat algun dels drets, llibertats o immunitats dels seus 

membres —ergo de la comunitat. Havien de respectar un cert modus 

procedendi76. En primer lloc calia la formulació d'una denúncia —aportant 

proves— davant dels dirigents municipals per part d'una persona que hagués 
                                                 
72. Sobre aquest capítol, vegeu M. BAJET, Ciutadans de Barcelona, ciutadans honrats, i 
donzells en l'obra de Fontanella, dins "Barcelona Quaderns d'Història", vol. 5 [El temps del 
Consell de Cent; II: La persistència institucional, segles XV-XVII], Barcelona, 2001, p. 159-170.  
73. J. P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus, vol. I 
(1612), cl. 3, gl. 2, cap. 9 i 22-49. L'ampli ressó que les represàlies troben en aquest capítol —
ho hem assenyalat al subcapítol II.5.1— no sols es deu a què eren un dret preuadíssim per als 
ciutadans barcelonins a l'època, ans també a què el municipi havia practicat sorollosament 
aquestes mesures pocs anys abans, el 1604, i el nostre jurista volgué donar indicacions útils 
del que havia observat en el curs d'aquestes.  
74. Ja hem vist al capítol IV.7 aquest argument de què els ciutadans de Girona tenien 
comunicats els privilegis, llibertats, usos, franqueses i costums dels barcelonins. C. GUILLERÉ 
(ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona cit., p. 571-573 (31.XII.1388), G. JULIOL (ed.), Llibre 
Vermell de la ciutat de Girona cit., p. 533 (26.XI.1585).  
75. Cal evitar confondre-les amb una host o institució de solidaritat veïnal militar de caire ofensiu 
—sovint dissuasòria, a la pràctica—, com la que, gràcies a privilegis reials i tot seguint un 
estricte procediment, podrien activar la vila de Cervera —entre 1202 i la segona meitat del 
segle XV, amb el ‘procés veïnal o de defensió’—, la de Perpinyà —per un privilegi anomenat ‘la 
mà armada’— o la ciutat de Lleida —pel privilegi conegut com de la ‘bandera’. Segons P. 
VERDÉS, El ‘veïnatge pactat’ de Cervera durant el segle XV, dins de “Actes del V Congrés 
Internacional d’Història Local de Catalunya [de 1999]”, Barcelona, L’Avenç, 2001, p. 355-366, o 
El veïnatge de Cervera durant el s. XV, dins de "[Actes del] XVII Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó”, Barcelona, 2003, vol. III, p. 1085-1101, tal vigorós mecanisme de defensa 
dels membres del municipi, menys estricte en quant a condicions que el vincle del carreratge, 
donaria ales a què, sobretot entre 1379 i 1462, la capital segarrenca acollís a títol de veïns —
amb drets i deures consegüents— un gran, àdhuc excessiu, nombre d’individus no domiciliats, 
comunitats i localitats tant properes com distants —Llagostera, Riudarenes, Franciac i Tordera, 
per cenyir-nos al bisbat de Girona.  
76. Sobre aquestes regles processals mínimes, vegeu J. P. FONTANELLA, loc. cit., cap. 9, i J. 
P. XAMMAR, Civilis doctrina de antiquitate, et religione, regimine, privilegiis, et praeheminentiis 
inclytae civitatis Barcinonae (...) Ubi multa de iure universitatis et reipublicae varijs passim regij 
Senatus decisionibus illustrata leguntur, Venalis Barcinonae, ex Typographia Gabrielis Nogues 
in vico Sancti Dominici, et eius expensis, 1644, cap. 17, num. 1-15 i num. 25 i s. 
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patit en una altra localitat una punció fiscal indeguda —era el cas més corrent— 

o altres exigències abusives. Era aquesta persona la que demanava que 

s'activessin les represàlies. Segonament, els consellers o els jurats ciutadans 

posaven aquests materials en coneixement d'un dels seus advocats perquè 

instruís sumàriament un procés77. Amb aquest, els edils podrien declarar 

formalment les represàlies i ordenar-ne l'execució als porters de la ciutat i/o a 

altres oficials ordinaris. Si es seguien aquests passos, a aquests executors els 

seria reconeguda la llicència per detenir persones originàries de la localitat que 

havia exigit drets o prestacions indeguts, per prendre'ls béns i mercaderies i 

posteriorment subhastar-los, per manar a tothom qui tingués diners o béns d'un 

habitant de la localitat represaliada que els lliurés urgentment a la taula de 

canvi municipal, etc. Les represàlies fins i tot podien donar lloc a accions en 

l’àmbit dels càrrecs i/o oficis públics a nivell municipal, per exemple a blocatges 

d’insaculacions, desinsaculacions o inhabilitacions78. Aquestes actuacions es 

mantindrien activades fins que la persona afectada per les imposicions o 

exigències il·lícites no estigués rescabalada en el preu, els interessos i els 

danys que se li havien infligit. Una vegada assolit aquest rescabalament, les 

represàlies es donarien per closes. 

 

Abans que nasqués el nostre Joan Pere Fontanella ja hi havia algunes veus 

que havien clamat al cel contra aquest tipus de procediments realitzats per la 

                                                 
77. No es tractaria pas d’un procés contradictori, recordem que al subcapítol III.2.1 hem 
reconegut no haver trobat rastre d’exercici de jurisdicció contenciosa per part dels jurats 
gironins amb els seus assessors jurídics al costat. 
78. J. P. FONTANELLA, Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. I (1639), cap. 295, 
versaria sobre un cas d’aquest àmbit. L’olotí hi explicaria com Barcelona, en un context de 
represàlies declarades contra Perpinyà, dictaria unes ordinacions perquè els ciutadans 
originaris de la capital del Rosselló fossin privats dels seus llocs a les bosses del cap i casal. 
Les patiria directament el cirurgià Francesc Monsalvo, que veuria frustrada, sense possibilitat 
de ser oït ni de defensar-se, la seva insaculació aleshores en curs. Recorreria tal mesura 
política davant la Reial Audiència, on obtindria l’emparament dels jutges. Compte! No pas 
perquè aquests consideressin il·legítim que Barcelona traslladés les represàlies contra 
Perpinyà a l’àmbit de l’elegibilitat, les eleccions i les provisions d’oficis —això ni es discutiria. 
Aquesta decisio 295 constituiria una de les ocasions on Fontanella, inicialment més identificat 
amb el posicionament barceloní —sense ser-ne responsable—, declararia haver copsat la raó 
prevalent de l’altre litigant a la llum de la resolució de la més alta magistratura catalana. Clouria 
el capítol buscant obrir-li els ulls al lector sobre com el municipi, en aquella execució concreta 
d’unes represàlies, havia fet per via expeditiva quelcom que exigia una confrontació pública de 
parers. Per reblar el clau, lamentaria la facilitat amb què ciutats i viles de Catalunya potinejaven 
en qüestions electorals, prescindint de qualssevol processos contradictoris. 
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via de fet per considerar-los una salvatjada. Joost Damhouder (1507-1581)79, 

per exemple, havia escrit que els que havien legitimat les represàlies no havien 

actuat precisament sota la inspiració de l'Esperit Sant, sinó cridats per l'instint 

de la carn i de la sang:  

 
"Quisque tales leges sanxerit, eas sibi non ex spiritu Evangelico suggestas, qui vim vi repe-

llere prohibet, et alteram maxillam percutienti iubet praebere, et alibi omni malo resistere 

vetat, sed ex carne potius, et sanguine instinctas esse crediderim."80 

 

Deixem de banda els judicis d'aquest jurista flamenc, que tant trigarien a arrelar 

a casa nostra —no en va, el dret de represàlia segurament hi era l’element de 

persuasió més eficaç que els municipis poderosos tenien a les mans. Tornem a 

interessar-nos pel cas dels gironins i els seus rivals ganxons. Les represàlies 

tingueren efecte l'endemà mateix de ser declarades, és a dir el dia 11 de març. 

El peixater de Sant Feliu Mateu Rodés, que fou trobat dins el terme de Girona 

—millor dit, en apropar-se a la ciutat es topà amb quatre o cinc homes que 

l'esperaven81—, fou posat a la presó82. Se li confiscà la mercaderia que duia —

que fou venuda a les peixateries municipals— i la mula amb què la 

transportava83. Aquesta darrera va ser objecte de subhasta pocs dies més 

tard84. 

 

 

 

                                                 
79. Les dades biogràfiques d'aquest autor, natural de Bruges i que fou conseller de Felip I (II), 
les hem extretes del Biografische Index van de Benelux.  
80. J. DAMHOUDER (1507-1581), Praxis rerum criminalium…, Antverpiae [Anvers], 1570, cap. 
98, num. 6. 
81. AMSFG, Manual d'Acords 5476 (1628-1638), fol. 166r: Petició formulada el 13.III.1634 per 
l'esposa del peixater, Caterina, davant dels jurats de Sant Feliu de Guíxols.  
82. Aquest pobre Rodés no tenia sort quan posava els peus a Girona: Ja l'any 1612 havia patit 
diverses mesures de constrenyiment a la ciutat per vendre peix en la peixateria del capítol de la 
Seu amb uns pesos que no havien estat assenyalats o marcats pel mostassà, AMGI, MAM 215, 
fol. 95v (18.XI.1612). Al subcapítol IV.5.1 referim les causes judicials suscitades per aquest 
cas, que havia alterat el sempre inestable equilibri entre els àmbits jurisdiccionals secular i 
eclesiàstic. 
83. AMGI, MAM 237, s. fol., anotació de 11.III.1634. 
84. AMGI, MAM 237, s. fol., així es deliberà el 15.III.1634, i ens consta que s'havia executat 
abans del 22.III.1634. 
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IV.12.4. La tèrbola Reial Audiència, una instància adient per rebaixar la 
tensió entre els municipis?   
 
En aquest punt s'esgota la narració dels fets i el centre d'atenció de la nostra 

trama es desplaça cap a Barcelona. Això implica que els advocats Joan Pere 

Fontanella i Pere Boix entraran en escena. Aconseguir que s'interessin per 

l'afer de Sant Feliu no resultarà fàcil per tres raons estretament vinculades 

entre si: a) Els dos juristes, especialment misser Fontanella, estan enfeinats 

contemporàniament amb el contenciós de Girona i la monarquia sobre els 

carretatges de fusta per a les galeres règies85; b) evidentment, aquest no és 

l'únic afer que tenen entre mans. Estan tant atrafegats amb altres clients que el 

síndic de Girona, Jaume Gendarme, manifesta tenir serioses dificultats per 

procurar-se els seus serveis86; c) Els jurats encara no els han pagat ni els 

salaris ni els extres corresponents a les anualitats de 1632 i 163387 —potser la 

qüestió més delicada.  

 

La ciutat de Girona desplegarà una ofensiva per reforçar els llaços amb els 

seus advocats. Naturalment el millor esquer que pot oferir-los és una 

satisfacció imminent de les quantitats endarrerides. Així, els jurats escriuran a 

Fontanella amb gran tacte —no fos cas que cregués qüestionada la seva 

professionalitat: 

 
"La causa dels carretatges és vuy la qui·ns dóna més pena, y axí, no per pensar que 

vostra mercè no·n tinga lo degut cuydado, sinó per cumplir a nostra obligació, ab esta 

suplicam a vostra mercè quant encaridament podem que en totas las causas de la ciutat, y 

molt en particular en la de dits carretatges, mostre lo valor que fins assí, y fasse, com de 

vostra mercè confiam, que la ciutat obtinga y alcanse la justítia que pretenim té, que, 

ademés que la ciutat acudirà com és just a la satisfacció dels treballs de vostra mercè, 

                                                 
85. Vegeu el capítol IV.7.  
86. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 9.III.1634 del síndic Jaume 
Gendarme als jurats de Girona perquè apretin Joan Pere Fontanella en relació a la causa dels 
carretatges: "Rebria merçè de vostres senyories scriguessen a misser Fontanella encarregant-li 
en particular ex negoci perquè, com està carregat de negoci, quan<t> és menester tinch gran 
treball a traure’l de casa".  
87. En el capítol III.6.3 ja hem apuntat les severes repercussions que tingué en la gestió dels 
comptes de diversos municipis catalans la crisi frumentària del tombant de la dècada de 1630.  
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nosaltres ne rebrem particular mercè. Servir-se ha enviar lo compte del que la ciutat li deu 

dels anys atràs, que la semmana vinent enviarem diner."88 
 

Com ja tenim indicat, com que els jurats hauran perdut les notes de facturació 

que Fontanella els havia anat adreçant sobre els seus treballs extraordinaris, 

caldrà fixar un tant de forma una mica aleatòria. El nostre advocat no tindrà 

més remei que adaptar-se a aquesta fòrmula:  

 
"A mi se·m deuen los anys 1632 y 1633, ço·és conductas, informations y consultes, les 

conductes ja són certes a 10 lliures per any, però lo demés no [h]o és, ni assí ho trobam, 

perquè [h]o enviàrem aquí, y diuen se són perduts los comptes, y axí vostres 

magnificències ne [h]auran de fer lo que·ls aparexerà, arbitrant-ho conforme seran servits, 

y a mi manant-me moltes coses de son servey."89  

 

Deixem de banda aquest apunt salarial i tornem a l'afer de Sant Feliu i de les 

represàlies. Devers el 15 de març, Girona enviarà a la capital del Principat un 

procurador especial, Joan Curús, per assegurar que la causa incoada pels 

ganxons mesos abans s'encamini de la manera deguda i no es vegi afectada 

negativament per la dràstica activació i execució de les mesures de fet dels 

dies 10 i 1190. 

 

                                                 
88. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 13.III.1634 a Joan Pere Fontanella. Els 
edils gironins també intentaran fer saber per altres vies als juristes que l'hora del pagament 
s'apropa —ibidem, cartes de 13 i de 27.III.1634 al síndic Jaume Gendarme, i missiva enviada a 
Joan Curús el 20.III.1634: "An als advocats dirà que·s servescan enviar los comptes del que la 
ciutat los deu, que, en tenir-los [nosaltres], tindran ells diners, y que·s servescan estar molt 
alerta en la causa dels carretatges". 
89. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 31.III.1634 de Joan Pere 
Fontanella als jurats de Girona. Aquests li agrairan —no pas amb unes remuneracions 
enormes— la confiança (i la paciència!), AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 
3.IV.1634: "Y havem-ho comptat axí per haver-nos dit Joan Curús, nostre sýndich, que vostra 
mercè nos feya mercè passar per això, del que, y de la paciència que ha tinguda en aguardar 
tant satisfacció tant justa, ne besam a vostra mercè les mans." L'ordre al clavari perquè faci 
aquest pagament tan dilatat al nostre jurista es troba a AMGI, MAM 237, s. fol., 3.IV.1634. 
90. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10. Una carta de 15.III.1634 adreçada al síndic habitual, 
Jaume Gendarme, és l'única on s'explicita que Curús només va a Barcelona per tractar sobre 
l'afer de Sant Feliu. Potser se li diu per no ferir la seva susceptibilitat? En missives del mateix 
dia a Pere Boix i a Joan Pere Fontanella se'ls explica simplement que Curús és enviat "per 
tractar ab vostres mercès alguns negocis de inportància que de present se'ns offereixen".  
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Les dues cartes que es conserven d'aquest home no poden ser més 

il·lustratives de l'aire tèrbol que es respirava en la més alta jurisdicció catalana 

en plena dècada de 1630 —com en altres períodes de l'alta edat moderna. Què 

expliquen? A) Les gestions que els síndics de Sant Feliu de Guíxols i el propi 

Curús —sovint acompanyat de Boix i Fontanella— fan davant dels magistrats 

encarregats del cas per convèncer-los que la localitat que representen i/o 

patrocinen té la justícia de la seva part; B) la forma com uns i altres pressionen 

els secretaris i els escrivans91 dels jutges per accelerar o per blocar 

respectivament el despatx d'una provisió del doctor Garau —el relator 

sobrevingut de la causa, per malaltia de Peixó— i els seus companys de sala. 

Tots es sospiten que amb aquesta s'ordena si és Sant Feliu de Guíxols o 

Girona —o ambdues alhora— la localitat que haurà de restituir en primer lloc 

els béns embargats i executats als habitants de l'altra. I és que no n’hi ha cap 

que no hagi denunciat mesures de la rival atemptatòries al litigi en curs. Segons 

Joan Curús, els síndics de Sant Feliu haurien jugat brut a l'hora de donar la 

seva versió dels fets a Garau i als seus col·legues: 

 
"[Quan Curús, Fontanella i Boix saberen que els ganxons havien informat el relator i els 

demés de la seva sala resolgueren fer el mateix], com ho férem després dinar, y nos 

aparegué que asseborian nostra justítia, ab tot, tement no [h]aguessen fet a la matinada 

alguna provisió secreta en lo Concell ab algun incontinenti, férem una supplicatió suplicant 

de la tal provisió, donant per constant la [h]avian feta (…) lo que inferírem de las 

informations és que volian resolre, o [h]avian resolt, de què tots, uns y altres, 

restituhíssem, emperò incistírem de què en cas no·s pugués fer altre cosa, de què los de 

Sant Feliu restituhissen primer." 

 

"[Curús creu que els magistrats resoldran l'afer d’una forma convenient a Girona], no 

obstant que los de Sant Feliu han enviat assí dos sýndichs que·s són valguts de tots los 

medis y mantidas pussibles, a las quals [h]avem satisfet valentment, no obstant que 

misser [Miquel] Carreras se <h>ere dexat enganyar, si bé contant-li yo lo bon terme que la 

                                                 
91. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 18.III.1634 de Joan Curús als 
jurats de Girona. Ell, Fontanella i Boix es valgueren "de alguns medis" (!) amb el notari de la 
causa per saber si s’havien despatxat lletres secretes; aquest ho negà; "no contents de axò nos 
valguérem de altres medis per veure si [h]avian passadas tals lletras a la taula verda y 
passadas al registre". 
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ciutat [h]avia tingut ab los de Sant Feliu, y lo mal terme de ells ab la ciutat de no [h]aver 

volgut cometre lo negossi a advocats, és restat revensut."92 

 

En contra de Girona pesa molt un factor: La detenció del peixater ganxó 

realitzada el dia 11 de març. Miquel Carreras ens és presentat com un home 

parcial, inclinat a favor dels arguments de Sant Feliu de Guíxols —per la qual 

cosa Curús proposa instar que sigui apartat de la substanciació del plet93. Si 

una cosa tenen clara els advocats Fontanella i Boix és que Girona, d'una 

banda, ha d'alliberar amb celeritat l'individu que encara és a la presó, i que, per 

altra part, s’ha de fer ferma en les mesures de constrenyiment ja executades i 

ha d'intentar que resultin irreversibles. Com? Ordenant que siguin allunyats de 

la ciutat els matxos que s'havien malvenut uns dies abans.  

 
"[Al matí s’ha donat una suplicació al Reial Consell, que s’envia a Girona ja proveïda], la 

qual só[c] anat a sercar al punt de la <h>una [h]ora passat migdia en casa del relador, y a 

la que só[c] estat a la sala per fer-la intimar, he vist que Fonollet, sýndich de Sant Feliu, 

feia gran negossi ab lo fadrí del scrivà de la causa, y axí, tement no [h]aguessan 

obtinguda alguna provisió ab algun incontinenti, he fet anar a mossèn Pelegrí, a la taula 

verda, per a què miràs si se [h]avian despedidas algunas lletras, y ha trobat que sí, lo que 

he sentit en lo que vostra senyoria pot imaginar. So·m valgut de tots los medis pussibles 

per saber lo que contenia llur provisió, y és estat impussible saber-ho, que com ells han 

evocada la causa, se han triat lo scrivà a son gust, maiorment que [h]avem sabut molt de 

cert que aquest negossi va guiat de mà de misser Carreras, y dexa’s conciderar perquè, 

després ensà que han obtinguda la provisió que tenan, lo nottari se és amagat, y no ha 

aparegut per temor no li presentàssam alguna supplicatió ab alguna providenda, perquè 

és certíssim que en tot avuy no ha aparegut en tota la sala. Yo pens ab lo favor de Déu 

dimecras dematí donar-lo per suspecte en exa y las demés causas té en son poder d’exa 

ciutat."  

 

                                                 
92. Ibidem.  
93. Diversos testimonis donen peu a què hom es qüestioni la idoneïtat de Miquel Carreras per 
administrar la justícia règia a alt nivell a la Catalunya del segle XVII. En trobem un recull a L. R. 
CORTEGUERA, The Painter Who Lost His Hat: Artisans and Justice in Early Modern 
Barcelona, en “Sixteenth Century Journal” XXIX/4 (1998), p. 1034-1042, article versat sobre el 
seu presumpte abús de poder a la festa de Sant Martí de Provençals de 14.XI.1624 envers el 
pintor barceloní Guerau Vilagran; aquest, per veure restituït el seu honor ferit, acabaria 
suplicant justícia a la cort de Madrid i aconseguiria que s’inquirís en seu virregnal l’actuació de 
l’aleshores jutge de Cort. 
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"De prompte só[c] anat ab alguns amichs al registre per veure si·n podríam saber algun 

llum, y totom ha estat previngut, si bé me han promès que damà me las amostraran. De 

aquí só[c] anat en casa de misser Boix, ya de nits, y me ha fet mercè de venir en casa de 

misser Fontanella, ahont los he informats del que passava. Han-ne feta molt gran 

maravella, y tots han judicat que és estada obra de misser Carreras, y axí han resolt tots 

unànimes y conformes que dimecras, perquè damà és feriat, ne suplicàssem contrari 

imperi [i] in forma94. Y més me han advertit scrigués a vostra senyoria de què, en cas ab 

las ditas lletras se manàs que restituescan los matxos, que en ninguna manera [h]o 

fassan, ni lo demés tenan acceptat. L’[h]ome que està pres, que aquex és forcós (i. e. 

forçós) se traga de la presó, [insert. marg. sin. que és certíssim que aquexa captura nos 

ha llansat a perdre nòstron negossi, que·m dubto molt, y missers Fontanella y Boix [h]o 

tenen per molt cert de què may [h]agueren obtinguda provisió en llur favor a no ser-hi la 

captura per lo mig, que assí ab las informacions que han fetas, misser Balet, que és llur 

advocat, sempre cridava de què si la causa durava molt de temps <h>era cruel cosa de 

què l’[h]ome estigués patint a la presó] y si lo matxo que yo dexí aquí no és venut, que·l 

venan ans de intimar-los las lletras si és pussible, y advertir als hòmens que·ls han 

comprats que·ls tragan de Girona, que a vegadas no·ls intimassan las lletras a ells, 

responent vostra senyoria a la intima d’ellas de què no tenen sinó l’[h]ome, que lo demés 

està tot venut y no saban ahont és, y que aqueix estan promptes y aparellats de tràura’l.95  

 

La conjunció d'aquests i d'altres factors fan que el procurador especial, Joan 

Curús, tingui molt poques esperances dipositades en què les cartes derivades 

de la provisió del Reial Consell afavoreixin els interessos de Girona:  

   
"Estos senyors advocats no podan crèurer que las ditas lletras vaian tant rigurosas com 

apunto ab la present, però a mi lo temor m'[h]o fa presumir, y també que essent-me offert 

de prestar cautió no me l'[h]an demanada, de <h>ont inferesch que ab ditas lletras nos 

manaran tant solament a nosaltres que restituhiam".96 

 

Les seves sospites resultaran infundades. La provisió de la Reial Audiència, de 

20 de març, i les cartes derivades d'aquesta, posaran ordre al caos, al 

secretisme i a les gestions de sotamà97. Manaran un restabliment de la situació 

prèvia a l'inici de les hostilitats en els següents termes: a) urgència, primer 
                                                 
94. Al subcapítol IV.9.2 hem donat les claus per diferenciar aquests dos tipus de suplicacions.  
95. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 20.III.1634 de Joan Curús als edils 
gironins. 
96. Ibidem. 
97. ACA, Cancelleria, registres, vol. 5382, fol. 169v-171v.  
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executar, després intimar o notificar; b) amb les oportunes caucions; c) amb 

una sola excepció, que els ganxons podran retenir els cuiros que havien 

confiscat mesos enrera a uns mercaders gironins. Joan Pere Fontanella es 

mostrarà relativament satisfet de la solució aconseguida, sobretot tenint en 

compte la mala maror que havia aixecat l'afer: 

 
“Quan<t> vingué lo síndic per al negoci de Sant Feliu trobàrem assí la mar tan alta, y 

vérem que·s procehia ab tant gran secret que tinguérem prou temor de un mal succés, 

però volgué Nostre Senyor que en part revençérem lo negoci, conforme se és vist ab la 

provisió, però com isqué sens intimar-nos-la no poguérem saber si anaven los cuyros 

també, ara [h]avem vist que no, en què entenem nos han fet preiudici, y si no concertam, 

conforme vostres magnificències nos ordenan, tornarem insistir en la restitutió dels 

cuyros."98 

 

 

IV.12.5. El recurs habitual a la via negociada i el desencís del govern 
municipal gironí 
 

A partir d'aquest punt, l'única certesa que tenim és que les parts implicades en 

l'afer intentaran promoure reunions entre els seus advocats per arribar a un 

acord99. El jurat en cap de la ciutat en persona serà tramès a Barcelona per 

conèixer l'estat de les negociacions, i també l'estat del plet judicial100. I és que, 

mentre els contactes entre advocats no donin cap resultat, els de Girona 

seguiran fent els tràmits oportuns en la causa de la Reial Audiència101, perquè 

els dirigents i els exactors d'imposicions de Sant Feliu de Guíxols continuaran 

inquietant els gironins que tenen mercaderies a la vila102.  

 

                                                 
98. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 31.III.1634 de Fontanella als jurats 
de Girona.  
99. Ibidem, carta de 1.IV.1634 de Jaume Gendarme als jurats gironins.  
100. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, cartes credencials per a Iu Ornós enviades a Joan 
Pere Fontanella i a Pere Boix el 11.V.1634. Instruccions al propi Ornós de 12.V.  
101. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 18.V.1634 de Iu Ornós als demés 
dirigents municipals gironins. AMGI, MAM 237, s. fol., acta de la reunió dels jurats i dels adjunts 
de privilegis de 9.VI.1634.   
102. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 24.IV.1634 al síndic Jaume Gendarme. 
AMSFG, Manual d'Acords 5476 (1628-1638), fol. 166v-170v (del 13.III al 5.V.1634). 
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Després d'unes setmanes sense rebre cap notícia de l'afer103, els jurats de 

Girona s'enduran una grandíssima decepció. A finals de juny descobriran que 

Fontanella i Boix han lliurat uns documents de gran importància a Guillem 

Balet, l'advocat de Sant Feliu104 —i, el que és pitjor, sense fer-ne ni enviar-ne 

còpies prèviament. De quins papers es tracta? D’un acord conclós —o almenys 

esbossat— entre els equips jurídics de la ciutat de l’Onyar i els del seu díscol 

carrer: 

 
"Fem maravella que hajen donat al sýndich de la vila de Sant Feliu de Guíxols la resolució 

que los advocats han presa en rahó de la causa de dita vila sens donar-ne a lo menos una 

còpia simple a nosaltres perquè poguéssem vèurer lo que és, y axí serà servit enviar-nos 

una còpia de dita resolució, que gustarem tenir-la."105 

   

La insistència dels dirigents municipals per conèixer al detall el contingut 

d'aquests documents cabdals no donarà els fruits esperats106. Cap a finals de 

juliol comunicaran obertament la seva irritació als síndics destacats a la capital:  

 
"Per encara no tenim rebut lo memorial de la causa de Sant Feliu, y fem molta maravella 

que la donassen al contrari sens aturar-se'n còpia, y en particular essent de cosa tan[t] 

renyida com és, y la dilació és danyosa, y axí fasse que la tingam."107 

 

"Lo negoci de Sant Feliu de Guíxols és estat y és tant renyit com vostra mercè sap y com 

se deixa veura, pus d'ell ne han resultades las represàlias que·n resultaren, y ne ha patits 

la ciutat tants gastos, y axí fem molta maravella que havent-se feta o presa en ell alguna 

resolució, y havent mes y mitg que anam atràs de saber-la, que fins vuy no [h]u hajam 

pogut alcansar ni menos saber-ne vestigi algú, vostra mercè veja com ha de ser, que assí 

                                                 
103. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 19.VI.1634 a Miquel Bonet, síndic que 
remplaçaria i assistiria Jaume Gendarme durant un breu període de temps en l'afer que ens 
ocupa. 
104. AMSFG, Manual d'Acords 5475 (1624-1628), fol. 19r: El 26.XI.1625 el Consell municipal de 
Sant Feliu de Guíxols resoldria que es contractés Guillem Balet per portar les causes i les 
negociacions àrdues de la localitat a Barcelona al costat del cèlebre Jaume Càncer, donat que 
un dels anteriors advocats, Jaume Aïmeric, s'havia fet religiós. Balet havia presentat el 
28.V.1607 a Pere Boix —aleshores prior dels jurisconsults barcelonins— i als consellers del 
cap i casal el seu títol doctoral obtingut a Tolosa de Llenguadoc l’any abans —AHCB, Arxiu del 
Veguer, XV-01, s. fol. 
105. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 26.VI.1634 —malgrat erròniament hi hagi 
escrit gener en comptes de juny— als advocats que Girona té contractats a Barcelona.  
106. Ibidem, cartes de 3, 10 i 17.VII.1634 a Jaume Gendarme. 
107. Ibidem, carta de 24.VII.1634 a Miquel Bonet. 
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nos donan molta culpa que [h]u prengam tant fluxament, y fan molta maravella que, essent 

dit negoci tant maliciós, fossen vostres mercès tant fàcils concentir donassen al contrari 

dita resolució sens cobrar-ne còpia."108 

 

Quina resposta els poden donar els procuradors? Simplement, es 

desresponsabilitzaran de la relliscada:  

 
"En rahó del negoçi de Sant Feliu de Guíxols tenen la culpa los advocats".109 

 

Caldran moltes gestions i una bona dosi de paciència abans els jurats gironins 

no puguin accedir als papers en qüestió. Els pervindran, a principis de 

desembre, a través dels jurats de Sant Feliu de Guíxols —cosa quasi més 

humiliant que la llarga espera. Després de llegir-los, tindran la impressió que 

els dirigents ganxons els han manipulat d'alguna manera i els enviaran a 

Barcelona perquè Joan Pere Fontanella els comprovi i certifiqui que es tracta 

efectivament del resultat de les seves negociacions. A què respondrà aquesta 

desconfiança? Molt senzill, al fet que, entre els documents, hi haurà un full que 

contindrà un parer redactat conjuntament per Guillem Balet, Fontanella i Boix 

en el qual la vila de Sant Feliu de Guíxols apareixerà com a perfectament 

legitimada per exigir als ciutadans gironins les imposicions que havien aixecat 

tant d'enrenou:  

 
"Los jurats de la vila de Sant Feliu de Guíxols, en resposta del que misser Balet, llur 

advocat, los té scrit de què'ns enviassen còpia del vot que dit misser Balet y misser 

Fontanella havian fet en rahó de las differèncias que la ciutat té ab ells, han enviat lo 

paper que va ab esta, que entenem és fet a llur modo y tot al contrari del que lo vot conté, 

per lo que de altre part han scrit a misser Castelló de assí (i. e. de Girona), llur advocat, 

que procuràs compondre ditas differèncias de la manera que a ell li aparagués. Y axí 

gustarem que vostra mercè amostre dit paper an al senyor misser Fontanella perquè veja 

si és aqueixa la resolució que ell y dit misser Balet prengueren en rahó de ditas 

differèncias, per lo que·s conté ab aqueix paper és tot just lo que ells pretenen, y tot lo 

                                                 
108. Ibidem, carta de 31.VII.1634 a Jaume Gendarme.  
109. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, cartes de 4.VIII.1634 de Jaume Gendarme 
i de Miquel Bonet. La frase contundent que hem transcrit és de Gendarme. 
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contrari del que la ciutat preté, y avisar-nos de la resposta que dit misser Fontanella farà 

perquè pugam pendre resolució del fahedor."110 

 

A Fontanella li resultarà difícil convèncer els seus clients de què són els 

contraris els que tenen raó. Els haurà d'explicar que els jurats ganxons, 

després de remoure els seus arxius —més els hauria valgut fer-ho abans de tot 

el serial, per exemple el 1632 mateix—, hauran localitzat cinc actes 

d'arrendaments de les seves imposicions locals de 1404 i de 1424 amb els 

quals hauran pogut demostrar que els drets que els ciutadans gironins no 

reconeixien i, per tant, defugien pagar, havien estat instituïts molt abans de la 

concòrdia de 1459. A mitjan juliol de 1635 els jurats de Girona deuran 

comprendre l’eficàcia i el vigor d'aquestes proves i acceptaran formalment dels 

dirigents ganxons l'escriptura dels tres advocats:  

 
"Parer com los singulàs de la ciutat de Gerona estan obligats y deuen los drets imposats 

per la present vila". 

 

"Jesús Maria. 

En lo fet consultat als advocats devallscrits per part del síndich de la ciutat de Gerona 

acerca la pretensió que té la universitat de Sant Feliu de Guíxols de exigir tres diners per 

lliura de impositió de totes les mercaderias compran los ciutedans y habitants de la ciutat 

de Gerona en la dita vila y terme, no emperò [insert. marg. esq. [de] lo que la ciutat, o sos 

factors o procuradors o síndichs compraran a obs e] per provisió de la ciutat [insert. marg. 

esq. o de la botiga], si lo dit dret és antich, ço és imposat abans de l’any 1459, que·s féu 

una concòrdia entre las ditas universitats de dita ciutat y vila de Sant Feliu de Guíxols. Vist 

lo<s> privilegi de poder imposar dita vila, concòrdia y actes de arrendaments que per part 

de dita universitat de dita vila los són stats amostrats, són de vot y parer que, attès ab 

sinch actes de arrendaments fets en los anys 1404 y 1424 consta que la universitat de 

Sant Feliu de Guíxols ha arrendat les impositions de mercaderias y altres coses, en los 

quals arrendaments estan incertades les tabes que diuen haver-se de pagar, ço és en lo 

arrendament de impositió major quatre diners per lliura, ço és dos per lo venedor y dos per 

lo comprador, y en lo arrendament de la impositió menor dos diners per lliura, ço és u per 

lo venedor altre lo comprador, són de vot y parer que dit dret de tres diners per lliura de 

impositió és antich, imposat abans de la concòrdia, y que·s deu pagar per los ciutadans y 

habitants, salvo, etc."  

                                                 
110. AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, carta de 4.XII.1634 a Miquel Bonet.   

1473



P. S. "També havem vist en dits arrendaments y en altre de la impositió del peix que·s 

pagave un sou per lliura, sis [diners] per lo comprador y sis [diners] per lo venedor."111 

 

Tenim raons de pes per sospitar que aquest dictamen dels tres juristes 

s’acabaria imposant en les relacions entre els comerciants gironins i els 

exactors de la imposició de les mercaderies de Sant Feliu de Guíxols112. 

Tanmateix, als dirigents de la ciutat de Girona no els seria fàcil interioritzar-lo. 

Durant un cert temps es seguirien mostrant bel·ligerants amb els drets que 

s'exigirien als seus conciutadans per part dels ganxons113. També els homes 

que haurien sofert directament els episodis de represàlies mantindrien encès el 

caliu de l'afer a través d'enfrontaments judicials114.  

 

 

IV.12.6. Altres casos de represàlies amb implicació gironina en l'època 
estudiada 
 

Per cloure aquest apartat, volem deixar constància que les represàlies 

declarades pels jurats de Girona el 1634 contra Sant Feliu de Guíxols no foren 

                                                 
111. AMGI, MAM 238, fol. 45v-46r, recepció d'aquest acte per part dels jurats el 12.VII.1635. En 
un foli cosit entremig hi llegim el parer, redactat amb la lletra de Pere Boix. Les anotacions 
marginals que s'hi han afegit, que sens dubte reforcen les garanties de la ciutat de Girona i de 
les seves botigues, són de Fontanella.  
112. Al Llibre Vermell de privilegis de Girona, aquest dictamen de 12.VII.1635 fou mencionat en 
una anotació marginal a la concòrdia de 1459: G. JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de 
Girona cit., p. 333, nota 2. Al llibre homònim de Sant Feliu de Guíxols fou transcrit íntegrament, 
AMSFG, Llibre Vermell, fol. 119.   
113. AMGI, MAM 239, fol. 43v-44, acta de la reunió dels jurats i la comissió de privilegis de 
Girona de 17.IV.1636: "Attès que los jurats eo exactors de las impositions de la vila de Sant 
Feliu de Guíxols de cada·l dia van molestant e inquietant an als habitants de la present ciutat, 
vaxant-los o forçant-los en pagar algunas pretesas impositions que de nou o altrament han 
imposadas y que de cada·l dia van imposant en las mercadarias que entran en dita vila, encara 
que vingan per provisió de la present ciutat y sos habitants, ni encara que aquellas las fassen 
aportar ni entrar en dita vila ni en la present ciutat habitants, ciutedans d'esta ciutat y en 
particular a Joan Bodó, Jaume Pinós taverners y altres axí taverners com de altres officis, lo 
que és en gran dany, detriment y prejudici no sols de dits particulars però encara del comú de 
dita ciutat y dels demés habitants de ella, y noresmenys contra lo thenor de la transactió y 
concòrdia que és entre la universitat de la present ciutat de una y de la dita vila de part altre…". 
El to d'aquesta queixa feia augurar un nou esclat del conflicte. Aparentment, però, aquest no 
s'arribà a produir.  
114. ACA, RA, Provisions verbals civils, vol. 46, s. fol. (20.XII.1638): Gabriel Berart dicta una 
interlocutòria en una causa entre el reiteradament esmentat Joan Bodó i la vila de Sant Feliu de 
Guíxols.  
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ni de bon tros les úniques que conegué la ciutat mentre Fontanella li féu 

d'advocat. Ens hem decantat per estudiar el cas dels ganxons perquè és, amb 

diferència, el que ha deixat més rastre als arxius. Tenim coneixement prou 

documentat, però, de diversos altres conflictes similars en què aquestes 

mesures de fet legitimades pel costum foren viscudes a Girona, amb la ciutat 

com a protagonista activa —quatre casos— i també com a agent passiu —un 

cas. I, cal dir-ho?, si ens hi aboquéssim de forma monogràfica treuríem a la 

llum molts altres exemples115. 

 

1) Represàlies de Girona contra els habitants de Pontós. El 12 d'agost de l'any 

1619 els jurats gironins exposaren al Consell General que alguns senyors de 

castells, com és ara Francesc Jofre de Rocabertí ―el comte de Perelada―116, 

a La Jonquera, o Francesc de Sagarriga, a Pontós, pretenien un cert dret de 

castellatge o de passatge sobre els moltons destinats a l'aprovisionament de 

Girona que, versemblantment procedents del Rosselló117, passaven per les 

seves respectives localitats. Girona es considerava exempta dels dits drets, per 

la qual cosa els conductors dels ramats havien refusat de pagar-los. Davant 

d'aquesta negativa, a Pontós se'ls havien quedat dos caps de bestiar. Els jurats 

assistien preocupats a aquesta situació, i es temien que, si no s'hi donava una 

resposta contundent, "tots los altres senyors dels castells voldran fer lo mateix". 

Aquesta resposta contundent no podia ser altra que una declaració de 

                                                 
115. Un l’obtindríem estirant el fil d’unes instruccions donades a Narcís Fàbrega per part de 
l’adjunció gironina de privilegis el 27.XI.1620 —AMGI, MAM 223, 139v-140r. S’hi refereixen 
unes represàlies dels jurats contra habitants de Cassà de la Selva; aquestes haurien mogut la 
vila a instar, en algun moment del 1620, una causa davant la Reial Audiència —deduïm 
ràpidament abandonada o ofegada.  
116. Francesc Jofre de Rocabertí (1592-1634) nasqué en el si de la nissaga vescomtal de 
Rocabertí que l’any 1599, en el marc de les Corts celebrades a Barcelona per Felip II (III), es 
veuria promoguda a la dignitat comtal. P. MOLAS, L’alta noblesa catalana a l’Edat Moderna, 
Vic, Eumo Ed., 2003, p. 81-84 estudia aquest llinatge en el marc d’un capítol dedicat als vuit 
títols comtals i al vescomtal nous que, de la mà del primer Habsburg menor, donaren una 
configuració inèdita a la jerarquia aristocràtica catalana ―si bé aquesta no es projectaria 
massa cap al futur degut a atzars successoris i a la consegüent concentració de dignitats. 
117. Sobre el comtat de Rosselló com a punt essencial d’aprovisionament de bestiar per a les 
ciutats de Girona i Barcelona a l’edat moderna, la qual cosa convertiria els dominis 
empordanesos del comte de Perelada i d’altres senyors en l’inevitable canal de tràfic, P. 
GIFRE, Mercaders a la terra. La trajectòria d’Esteve Andreu, botiguer de teles, mercader i 
senyor (Girona, 1680-1706), en “EHA” 17 (2004), p. 513-532, esp. p. 524; id. aut., La muntanya 
a la plana empordanesa: El penó de Rocabertí (s. XV-XVII), en “EHA” 18 (2005), p. 111-129, 
esp. 112.  
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represàlies, a favor de la qual s'havien pronunciat els advocats Fontanella i 

Boix des de Barcelona —"han aconsellat que la dita ciutat de Gerona fassa 

represàlia entre los qui han presos los moltons de la present ciutat y, d’esí al 

devant fent semblants iniúrias, ne fassa altras". El Consell General acceptà la 

proposta. Només hi formulà reserves el jurista Jaume Vives118. La declaració de 

represàlies contra els homes de Pontós, autoritzada, per tant, pel Consell 

General —revestida així d’un plus de força, puix aquesta formalitat era 

innecessària—, es formulà públicament el 12 d'agost119. La patí directament un 

pagès de Borrassà anomenat Baldiri Pou, que fou detingut i romangué tancat a 

la presó de Girona fins que s'avingué a pagar gairebé sis lliures a la ciutat el 20 

del mateix agost120.   

 

2) Diverses represàlies de Girona contra els vassalls del comte de Perelada. 

Durant els anys 1620 i 1621, els jurats gironins activaren represàlies en tres 

ocasions contra els vassalls del comte de Perelada perquè el batlle i exactor de 

la vila de La Jonquera121 s'havia apoderat de dos moltons i d'altres productes 

d'un mercader i un traginer gironins que no li volien satisfer els drets de lleuda i 

castellatge que pretenia —els gironins entenien ser-ne francs, almenys en 

relació a certs productes122, per privilegis i per costum. La primera declaració 

                                                 
118. AMGI, MAM 222, fol. 66r-68v, 3er punt de la proposició o ordre del dia del Consell General 
de 9.VIII.1619. 
119. Ibidem, fol. 73v (12.VIII.1619).  
120. Ibidem, fol. 75r (20.VIII.1619).  
121. Recentment han rebut molta llum, en clau de camí devers una progressió en l’autonomia 
municipal, les relacions jurídiques a la baixa edat mitja i l’edat moderna de les universitats del 
penó de Rocabertí ―Agullana (amb l’Estrada), Cantallops i Requesens, a més de La Jonquera 
(amb Canadal i Rocabertí)― amb els seus senyors. Vegeu P. GIFRE, La muntanya a la plana 
empordanesa cit. o A. COBOS i P. GIFRE (cur.), Llibre de privilegis del Penó de Rocabertí 
(1356-1490), Ajuntament de La Jonquera, 2004.  
122. AMGI, I.1.3.1 cit., testament dels jurats de 1620, punt 15è, ens dóna peu a entendre que els 
dirigents gironins reconeixien al comte de Perelada el dret de gravar-los certs productes amb 
lleudes a La Jonquera —amb una certa cobertura del privilegi de 21.X.1338, a C. GUILLERÉ 
(ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona cit., p. 274-275?—, però no la carn destinada a 
l’aprovisionament de la ciutat —a un tipus impositiu d’un sou per cada càrrega—: “Lo compte 
de Peralada ha volgut fer exhigir lleuda en lo lloch de La Jonquera, no sols de les mercaderias 
y robas dels habitants d’esta ciutat, però encara dels moltons que venien per tallar per provisió 
d’ella. Sent informats nosaltres que era molt contra los privilegis que té la ciutat y de la 
consuetut fins assí observada, ans (i. e. ens) aconsellaren que devíem prosseir ab represàlies 
contra los vassall[s] de dit compte, lo que havem fet algunes vegades per reintegrar al qui 
proveex esta ciutat de moltons y als treginers que van a Perpinyà, que estavan tant gravats 
que, per haver de pagar quant haguessen degut de lleuda un sou per cada càrrega conduïen, 
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de represàlies es féu el 27 d'abril de 1620 en resposta als moltons presos al 

mercader i arrendador del tall de les carns de Girona Rafel Orsí, que portava 

tres-cents ovins del Rosselló per aprovisionar la ciutat. En virtut d'aquesta 

declaració, els oficials de Girona capturaren un pagès d'Espinavessa anomenat 

Miquel Costa. Aquest, per tal de ser alliberat amb celeritat, s'avingué a 

rescabalar la ciutat dels danys que havia patit a La Jonquera i de les despeses 

que havia generat tot l'enrenou de la represàlia123. La segona declaració es 

formulà dos mesos més tard, i vingué motivada pel fet que l'exactor de La 

Jonquera havia confiscat al traginer Montserrat Vilardell unes mercaderies que 

duia de Girona a Perpinyà. En virtut d'aquestes represàlies fou capturat Bernat 

Clos, un traginer de Sant Llorenç de la Muga124. El comte de Perelada instà els 

jurats a deixar lliure el seu vassall de forma immediata125, la qual cosa es féu, 

no sense que abans el dit Clos satisfés gairebé vint-i-cinc lliures a la ciutat126. 

Les terceres represàlies, declarades el març de 1621, semblen haver respost a 

algunes despeses causades per les actuacions precedentment esmentades de 

les quals Girona encara no havia estat reintegrada127. Cal dir que la ciutat 

realitzà aquesta darrera sèrie de mesures de forma atemptatòria contra una 

causa possessòria sumaríssima que el comte havia instat a la Reial Audiència 

sobre la lleuda i el castellatge que es creia amb dret d’exigir128. Tal causa 

arrossegaria molts maldecaps colaterals, sobretot de caire processal —en 

forma d’uns altercats sobre l’admissibilitat o no de certs articles de la ciutat de 

l’Onyar i sobre terminis per practicar proves129. Segurament per això, els jurats 

                                                                                                                                               
que se acostuma axí de exhigir, los prenian cada vegada que passavan una capa de pastor o 
una manta o los morrals dels matxos o altres coses que valian cada una d’elles alguns reals.” 
Altrament, el testament dels edils de 1621 —ibidem— permet conjecturar que Girona no 
tolerava al noble empordanès cap tipus de gravamen: “Adverteix-se a vostres mercès que en lo 
interim [que es negocia una concòrdia] lo dit compte no ha de lleudar a ningun ciutadà de 
Gerona, altrament que·s passe avant ab represàlies o altrament conforme de justícia trobaran 
fahedor.” 
123. AMGI, MAM 223, fol. 56v (27.IV.1620) i fol. 57r (30.IV.1620).   
124. Ibidem, fol. 71 (22.VI.1620).  
125. Ibidem, fol. 75v-76v (26.VI.1620).  
126. Ibidem, fol. 77.  
127. AMGI, MAM 224, fol. 32v-33r (26.III.1621).  
128. La provisió de 27 o 28.VI.1625 que transcrivim infra ens permet apuntar que fou el 6.X.1620 
quan el comte demanà judicialment ser mantingut en la seva possessió d'exigir els drets 
controvertits que ens ocupen. 
129. AMGI, I.1.3.1 cit., testament dels jurats de 1620, punt 15è: “Aprés de haver començat de fer 
dites represàlies intentà causa dit comte en la Real Audiència contra esta ciutat, la qual fins 
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acceptarien explorar la via d’una concòrdia —amb Joan Pere Fontanella i Pere 

Boix pel mig, entre els advocats, i el bisbe de Girona entre les autoritats. 

Aquesta no donaria bons resultats130. Així, la resolució dels altercats quedaria 

en mans de l’Audiència, on el noble comptaria amb l’inestimable ajut del veterà 

magistrat Joan Gallego, amic incondicional seu, que li dictaria —o li signaria— 

una provisió a mida131. Fontanella i Boix la suplicarien in forma i n’obtindrien la 

revocació de mans d’un nou relator, Francesc Aguiló132. La qüestió seria no 

                                                                                                                                               
assí ha feta prosseguir ab gran fervor y diligència. Férem articular en aquella per part d’esta 
ciutat y ha contradit en què no se admetessen dits articles, los quals entenem és en gran 
manera convenient que sien admesos per contenir molta part de la justítia té esta ciutat. [H]a 
[h]y sobre de axò altercat. Encarregam per·ço moltíssim tingan particular compte ab ell perquè 
altrament, estant descuydats, no isqués alguna provisió quantra esta ciutat.” Sobre una qüestió 
relacionada amb terminis provatoris en els altercats, vegeu també la provisió de 27 o 
28.VI.1625 infra. 
130. AMGI, I.1.3.1 cit., testament dels jurats de 1621 —“En lo capítol 15è [de 1620] sobre lo plet 
del compte de Perelada se diu ara a vostres mercès que dit negoci està comès per via de 
concòrdia y la ciutat té comès dit negoci a sos advocats té en la ciutat de Barcelona y dit 
compte ha anomenats altres dos doctors de dita ciutat de Barcelona, ab presuppòsit que 
sempre que aquestos comissaris per part de dita ciutat y compte no·s poguessen avenir se 
anomenàs un tercer per a poder allanar dit negoci. En açò és de per mig lo senyor bisbe de 
Gerona don Pedro de Moncada.”— i testament dels jurats de 1622.  
131. Tal provisió, valorada com a molt nociva als interessos de Girona, aixecaria les suspicàcies 
de Fontanella i Boix: AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1, carta de 1.I.1625 de 
Bartomeu Ripoll als jurats, on explica que quan tingué la provisió de Gallego la mostrà als dits 
advocats, "los quals se n'espantaren, y tenim per cert que com lo compte (i. e. comte) té tanta 
amistat ab lo Gallego, y ell ja que caduquetja que no és per a negoci, que dita provisió no 
l'[h]aja feta algun advocat del compte (i. e. comte), aquestos senyors advocats de la ciutat han 
determinat que·n suppliquem a relatió de misser Aguiló, que diuen la revocarà a l'altre mà." 
Com veurem, Fontanella i Boix encertarien en aquest diagnòstic. 
132. ACA, RA, Conclusions civils, vol. 130, fol. 171r-172r, provisió de 27 o 28.VI.1625: “Attento 
ex meritis processus constat a die 6 octobris 1620, quo petitum fuit pro parte egregij comitis de 
Peralada ipsum interim durante lite manutenerij mandari in possessione qua erat tempore litis 
motae, usque ad diem 20 decembris 1624, partes fuisse in altercatis inter ipsas suscitatis, an 
dictus [an dictus iter.] syndicus probare deberet per dilationes an vero per tempus de 
constitutionibus praefixum, et an articuli oblati per eundem sindicum 31 augusti 1620 deberent 
admiti, nec ne, et cum provisio facta per magnificum Joannem Gallego dicto die 20 decembris 
1624, a qua fuit supplicatum, fuit declaratum super summarissimo possessorio praetenso per 
dictum egregium comitem, reiectis praetensionibus dicti sindici circa praedicta altercata. His et 
alijs meritis processus attentis et alias fuit conclusum quod partes et causa ponantur in statu 
quo erant 4 februarij 1625, qua die fuit concessa dilatio triginta dierum partibus communis ad 
probandum in dicto possessorio sumarissimo, et quod articuli oblati per dictum syndicum dicto 
die 31 augusti 1620 admitantur salvo jure impertinentium et non admittendorum, de quo in 
difinitiva aut in provisione facienda super possessorio summarissimo habebitur debita ratio, et 
quod in dicto possessorio summarissimo probent partes intra dilationem triginta dierum 
concessam cum dicta provisione facta quarta februarij 1625, quae currat a die quo sententia 
ferenda vigore istius conclusionis transient in judicatum, et modo praedicto provisio a qua fuit 
supplicatum per dictum syndicum commutetur, et quod neutra etc.” Vegeu expressada la 
satisfacció dels edils gironins per aquesta provisió a AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, 
carta de 7.VII.1625 al síndic Bartomeu Ripoll. 
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abaixar la guàrdia133, perquè no resultessin estèrils els molts diners invertits en 

tanta litigació: al comte de Perelada no li faltaven preeminència, contactes, 

homes fidels i deutors de favors per capgirar el curs d’un procés134. 

 

3) Represàlies de Girona contra els homes de la batllia de Verges i del seu 

districte. Nombrosos ciutadans gironins tenien propietats a la zona de Verges i 

es consideraven immunes de pagar a les autoritats de la localitat una vintena 

part i els redelmes de les collites que n'extraguessin. Naturalment els 

vergelitans veien les coses amb uns altres ulls i s'entestaven en cobrar la 

mateixa porció dels fruits extrets de totes les finques, independentment de 

quina fos la condició dels seus senyors. Havien hagut de pedalar durament per 

aconseguir diverses llicències règies, el 1597135, el 1599136, el 1603137, etc. que 

els permetien imposar aquells drets de forma general en tot el seu territori! Si 

les havien obtingudes era perquè estaven carregats de censals per pagar la 

seva reincorporació al domini regi —en benefici, almenys indirecte, de Girona—

, perquè havien reparat les muralles de la vila, perquè havien contribuït als 

carretatges de fusta per a les galeres del monarca, perquè sovint els calia 

pal·liar les destrosses que el Ter provocava quan baixava fora de mare138, etc. 

L’esforç financer havia estat enorme per a una localitat que el 1598 només 

comptava cent focs139. L'any 1617 un procurador dels ciutadans de Girona 

incoà un litigi davant la Reial Audiència sobre els controvertits vintens i 

redelmes. Calia aturar-ne l'exacció abans no es convertissin en un dret 
                                                 
133. Ibidem, carta de 20.IX.1625 al mateix Ripoll, ens certifica que tant a Girona com a 
Barcelona la pràctica de la prova testifical proposada pel municipi anava ben encarrilada.  
134. AMGI, I.1.3.1 cit., testament dels jurats de 1625: “Costa molts ducats dit plet a la ciutat y és 
necessari cuydar molt d’ell, que altrament porian rebre algun enquantre per ser lo contrari 
poderós y que té favós particulàs.” 
135. ACA, Cancelleria, registres, vol. 4721, fol. 109-111r. El 17.VI.1597 el lloctinent general de 
Catalunya, duc de Feria, permet als habitants de Verges, La Tallada, Bellcaire i els entorns 
imposar un dret d'un vintè sobre les collites durant dos anys.   
136. ACA, Cancelleria, registres, vol. 4885, fol. 211r-213v. El 13.VII.1599 Felip II (III) autoritza els 
homes de Verges i del seu terme a exigir talles i vintens durant dotze anys.  
137. ACA, Cancelleria, registres, vol. 5182, fol. 55v-58r. Llicència concedida a Verges pel virrei 
Joan Terés, arquebisbe de Tarragona, el 18.IV.1603. Legitimava una exacció dels vintens de 
totes les collites durant vuit anys. Visiblement la utilitat d’aquest document raïa en l’ampliació 
de l’àmbit material de la llicència obtinguda del rei el 1599, encara vigent.  
138. Aquests són diversos dels arguments que els vergelitans utilitzaren per obtenir les llicències 
referides en les tres notes precedents.  
139. J. CLARA, Un cens desconegut del bisbat de Girona (1598), en “Quaderns de la Selva” 12 
(2000), p. 173-184, esp. p. 179. 
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consolidat dels vergelitans —que el 1620 mateix, per cert, es veurien renovada 

la llicència per quedar-se durant vint anys més amb un cinc per cent de les 

collites140. Abans no es ventilés el plet, l'any 1626 es presentà l'ocasió de 

celebrar unes Corts Generals amb Felip III (IV). Així, el dossier potser es 

resoldria de forma política i no pas per la via judicial. Els síndics de Girona li 

presentaren al rei una petició per a què l'exempció dels vintens i els redelmes a 

favor dels gironins que tenien propietats a fora de la ciutat es materialitzés en 

un privilegi141. Com és sabut, la partida del monarca es produí a principis de 

maig sense que ni aquesta ni altres peticions en matèries de gràcia obtingués 

la resposta desitjada. Arribaren les collites i els cobradors de les imposicions de 

Verges procediren, una vegada més, a inquietar les terres dels ciutadans de 

Girona. No feren cas dels avisos que els dirigiren els jurats gironins142, i es 

trobaren poc després amb una declaració de represàlies de la qual foren 

víctimes un pagès de La Tallada, Antoni Soler i Negre, i un seu rossí143. Per 

ordre de la Reial Audiència, l'un i l'altre hagueren de ser posats en llibertat poc 

després144. La disputa entre els gironins i els homes de Verges prosseguiria 

                                                 
140. ACA, Cancelleria, registres, vol. 4901, fol. 175r-178v, autorització de Felip II (III) de 
29.III.1620.   
141. Vegeu la part final de la subsecció IV.8.3.3.C.1)  
142. AMGI, MAM 229, fol. 65r-68r (26.VII.1626), requesta presentada al batlle i als síndics de la 
batllia de Verges perquè no cobressin vintens ni redelmes dels ciutadans gironins que tenien 
propietats a la zona o dels seus factors. Se'ls recordava que tenien un litigi incoat a la Reial 
Audiència sobre aquests drets, per la qual cosa podien incórrer en penes greus si no 
s'abstenien de fer qualssevol procediments. Els representants de Girona els amenaçarien amb 
actuar contra d'ells i els homes del seu districte "per via de represàlies, marcha, somatents y 
per tots los altres remeys que de justítia los serà permès.".  
143. Ibidem, fol. 83v-84r (8.VIII.1626). Segons una carta de 15.VIII a Bartomeu Ripoll —AMGI, 
Ordinacions dels jurats, lligall 10—, el rossí fou venut a l’encant el 14.VIII, per un preu de 
catorze lliures i deu sous. 
144. AMGI, MAM 229, fol. 85r-88r (14.VIII), fol. 93v-96v (31.VIII) i fol. 106 (13.IX.1626), protestes 
dels homes de Verges. Havien obtingut de la Reial Audiència uns mandats amb els quals 
s'ordenava als jurats gironins que alliberessin un pagès de La Tallada que tenien detingut i que 
restituissin el rossí que li havien pres. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1: En una 
carta de 11.IX.1626, el síndic Bartomeu Ripoll explicaria als jurats gironins que Fontanella i 
Boix havien intervingut molt activament en la causa generada a partir d'aquestes represàlies, 
que es portava a la Reial Audiència. Els confirmaria que havien de fer sortir el pagès de la 
presó i li havien de retornar l'animal; amb tot, es mostraria satisfet dels resultats obtinguts: 
"Vostras magnificèncias deuen estar satisfets de tot lo que se ha fet en est negoci, puys se ha 
negociat tan[t] bé per nostra part que promet[o] a vostras magnificèncias és estat menester 
diligència y solicitut." AMGI, Ordinacions dels jurats, lligall 10, una carta de 15.VIII.1626 a 
Bartomeu Ripoll il·lustra molt bé la resistència dels edils gironins a executar els consells del 
síndic; li demanen que es reuneixi amb Pau Guiamet, jutge de Cort, i amb Benet Anglasell, 
advocat dels ciutadans afectats pels vintens de Verges —l’hem presentat al capítol IV.4—, i 
que maldi per mantenir activades les represàlies. A tal efecte, se’l convida a esgrimir l’argument 
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durant uns anys per la via judicial i acabaria resolent-se força favorablement als 

interessos de la batllia empordanesa145.  

 

4) Represàlies de Girona contra els homes de Foixà. L'any 1638 el senyor del 

castell de Foixà confiscà una perola gran d'aram al carnisser i arrendatari del 

tall de les carns de Girona i a un pagès que li feia de fidejussor perquè es 

negaren a pagar-li uns pretesos drets de castellatge sobre cent moltons que 

conduïen cap a la ciutat. El 4 de maig del mateix any els jurats gironins, per 

defensar l'exempció dels dits drets de què creien que gaudia la ciutat i els seus 

habitants, declararen represàlies contra els vassalls del senyor de Foixà. És a 

dir, ordenaren que qualsevol d'aquests que entrés dins la ciutat o els seus 

termes fos detingut i els seus béns li fossin penyorats o embargats146.  

 

5) Represàlies de Barcelona contra els gironins. Cloem el capítol amb un llarg 

episodi de represàlies infligides als gironins per la ciutat de Barcelona. Per tant, 

canviem completament de perspectiva i ens posicionem en el lloc de les 

víctimes i no pas dels actors de les mesures de fet que hem estat analitzant. 

L'episodi pel qual ens interessem tingué origen, sinó abans, al principi de la 

primavera de 1598147. S'inicià arran de l'obstinació dels jurats perquè les seves 

imposicions fossin satisfetes pels mercaders de Barcelona que compraven i 

venien a la ciutat de l’Onyar. Aquests darrers es vanaven de què, com la resta 

                                                                                                                                               
de què Girona té comunicats els privilegis de Barcelona, per tant els seus ciutadans no poden 
ser objecte d’una doble punció fiscal, en llur propi municipi i a la falda del Montgrí. 
145. AMGI, Correspondència amb Barcelona, lligall 1: Amb una nova carta del síndic Bartomeu 
Ripoll de 24.XI.1628 aprenem que Verges se'n sortia millor de l'afer que Girona —el 20.XI el 
relator Ramon Rubí de Marimon acabava de proveir a favor de la vila un interdicte 
summaríssim interim. El síndic i alguns habitants de Girona hi presentarien recurs contrario 
imperio. Una resolució dictada a la sala del regent la Cancelleria amb Miquel Carreras com a 
relator —ACA, RA, Conclusions civils, vol. 136, fol. 190v-191r— el desestimaria el 12.VII.1631. 
Només n’acceptaria un extrem, que la resolució de 1628 no podia afectar les propietats que 
quatre ciutadans gironins —el jurista Francesc Prats, el mercader Gabriel Masdéu, Salvi 
Fàbregas i Miquel Colomer— ja posseïen a la batllia empordanesa l'any 1617, quan s'inicià el 
litigi.  
146. AMGI, MAM 241, fol. 46v-47r (4.V.1638).  
147. AMGI, MAM 200, fol. 42v, els jurats mostrarien al Consell General de 11.IV.1598 una carta 
acabada de rebre —vegeu-la a AHCB, Consell de Cent, VI-69, fol. 98r (7.IV.1598)— on els 
consellers de Barcelona reivindicarien l’exempció de tots els seus conciutadans de qualssevulla 
imposicions de Girona. L’assemblea confiaria l’afer als jurats i als adjunts de privilegis, els 
quals, dos dies més tard — AMGI, MAM 200, fol. 43r— ordenarien la incoació d’una causa de 
jactats; pel que veurem, aquesta potser no es materialitzaria fins un any més tard.  

1481



de barcelonins, eren immunes per un privilegi de Jaume I de 1232 al pagament 

d'imposicions en pràcticament totes les localitats del domini regi —Girona entre 

elles. No feia pas massa temps la Reial Audiència encara havia recordat la 

vigència d'aquesta exempció, concretament als homes de la vila de 

Granollers148. Sens dubte aquesta resolució judicial havia envalentit els 

negociants de la capital catalana149. 

 

Per als jurats de la plaça del Vi, la immunitat dels homes de Barcelona no valia 

a Girona. Així ho havien reconegut els propis consellers de la capital i diversos 

advocats anys enrera150; l'excepció es sustentava en el fet —aleshores no 

provat— que el privilegi atorgat a Girona per exigir drets era previ a la 

immunitat concedida als barcelonins l'any 1232151; en conseqüència, Barcelona 

no podia tractar la ciutat de l’Onyar amb els mateixos paràmetres que Tortosa, 

Granollers o altres localitats. El sol fet que el propi rei s'hagués obligat a pagar 

les imposicions de Girona donava idea de l'amplitud amb què aquestes havien 

estat instituïdes152! En definitiva, la immunitat sobre els drets de Girona de què 

presumien els mercaders barcelonins no constituïa altra cosa que una 

defraudació fiscal a gran escala a la qual calia posar remei. I si tal pretesa 

defraudació no havia de ser eradicada d’una vegada per totes, com a mínim 

                                                 
148. Ha estat vana la recerca a ACA, RA, Conclusions civils, en l’àmbit de les darreres dècades 
del segle XVI. Una provisió que, a partir dels índexs, hauria pogut estat en la ment dels gironins 
quan redactaven la carta de 26.I.1599 que veurem tot seguit, està fora de consulta pel mal 
estat del volum.   
149. AMGI, I.1.2.17.15 cit., carta de 26.I.1599 dels jurats de Girona al seu síndic Joan Ferrer: 
"Los habitans en eixa ciutat (i. e. Barcelona) se són tan girats en esta (i. e. Girona) que de 
cadaldia venen assí lo que·ls appar sens voler pagar ningun dret de imposició, en gran dany y 
perjuhý d'esta ciutat, y entre altres coses se funden ab una sentència assereixen se donà en la 
Règia Audiència entre eixa ciutat de una y la vila de Granollés de part altre, en poder de 
Gabriel Pedrolo, notari de manament, y ere scrivà de dita causa mossèn Anthoni Riambau. 
Convé al rebre d'esta mire dit procés y prenga substància de la dispositiva de aquella perquè, 
vista, se pugue determinar lo fahedor en dit negoci."      
150. Ibidem, carta de 28.I.1599 dels jurats gironins als consellers de Barcelona.     
151. Ibidem, carta de 22.III.1599 dels edils de Girona als seus homòlegs de la capital: "Lo 
privilegi concedit a esta ciutat de imposar imposicions entenem és anterior al d'eixa ciutat (i. e. 
Barcelona), y per consegüent tindríem lo jus primer adquirit, y la possessió al·legada per 
vostres mercès certifficam la nostre és més antiga, com se provarà ab diversos actes y 
testimonis y tan plenament com convindrà". 
152. Ibidem, carta de 22.III.1599 cit. dels jurats als consellers: "Lo al·legat per vostres mercès 
s'és fet en Granollés y Tortosa no pot danyar a nostres privilegis, majorment que los reys de 
immortal memòria se són obligats en pagar nostres imposicions y drets, y moltes altres causes 
y raons tenim per les quals los ciutadans d'eixa ciutat han y deuen pagar dites imposicions". 
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havia de donar lloc a una reciprocitat d’exempcions, ni que fos sobre la base de 

què a la ciutat de Girona li havien estat comunicats els privilegis i prerrogatives 

del cap i casal. 

 

Els consellers de la capital no es mostraren en absolut sensibles a cap dels 

raonaments suara referits. Atacaren amb un particular acarnissament el de la 

comunicació dels privilegis, tot apel·lant a un principi lògic i cronològic 

elemental: que la immunitat fiscal dels barcelonins —“quasi tota la importàntia 

del ser de aquesta ciutat”— aconseguida mitjançant un bagatge de privilegis 

multisecular no podia quedar desvirtuada en una altra ciutat pel fet que aquesta 

hagués quedat protegida de forma sobrevinguda pel bagatge en qüestió; i 

menys en una matèria estratègica com la fiscal de què es tractava:  

 
“En virtut de la [carta del dia 13] de vostres mercès [el vostre síndic Joan Ferrer] nos ha 

explicat la pretesa que vostres mercès tenen de haver de ser franchs de drets los de aquí 

en esta ciutat o haver-los de pagar los de assí en aqueixa, al·legant per son principal 

fonament que exa ciutat té comunicats los privilegis y libertats de aquesta, y per 

consegüent deu gaudir la franquesa que aquesta ciutat goza, de què nosaltres havem feta 

molta maravella, perquè, donat per constant que vostres mercès tingan aqueix privilegi, és 

cert que lo matex privilegi de vostres mercès és en maior confirmatió de nostra exemptió 

en aqueixa ciutat y de la obligatió de vostres mercès de pagar en esta, com a dret anterior 

que és lo nostre, y primer y de moltíssims anys abans atorgat, al qual per lo privilegi de 

vostres mercès ni expressa ni tàcitament serà, com no pot ser, en res derogat, maiorment 

que aquesta ciutat y sos ciutedans estam en antiquíssima possessió de assò, y com a tals 

ne tenim sentèntias en favor contra la vila de Granollers, que en virtut de privilegis reals, y 

encara, lo que és més, de capítol de Cort, pretenia lo mateix, y contra la ciutat de Tortosa 

y altres, y així pregam molt a vostres mercès miren desapassionadament aquest cas y 

advertescan y consideren sa poca justítia y no vullen tan voluntàriament donar occasió de 

rompre la amistat que aquestas ciutats tants anys han conservada, perquè si bé és ver 

que de aquesta novedat nosaltres sentim viva pena, per conèxer que lo perseverar vostres 

mercès en esta demanda ha de causar notables turbations y debats, los quals desijam 

esquivar tot lo possible, com nosaltres ho asseguram sempre que per part de vostres 

mercès no restem obligats a fer lo contrari, però com aquest particular sie lo més prinsipal 

e quasi tota la importàntia del ser de aquesta ciutat, no podrem escusar, en cas que 

vostres mercès nos vullen torbar nòstron bon dret, de deffensar-lo per las vias a nosaltres 

permesas, com bé saben podem y tenim acostumat, y si altra cosa ocorrerà a què aquesta 
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ciutat se pugue emplear en bé y augment de aqueixa, vostres mercès nos manaran avisar, 

offerint nos acudirem ab la voluntat qual sempre”153. 

 

Els jurats gironins suggeriren que els juristes d'una i altra localitats es reunissin 

i proposessin una solució al cas "sens plet ni qüestió"154. Com que la idea no 

prosperà, resolgueren recórrer a la justícia del rei, per exemple amb una de les 

habituals causes de jactats155.  

 

En aquest context, el mes de maig arribà el flamant Felip II (III) al Principat per 

celebrar Corts als catalans. En el si de l'assemblea corregueren rumors de què 

Girona havia "llevada la pràtica" a Barcelona, és a dir, havia suspès qualssevol 

tractes amb la capital156. Alertats, els jurats gironins volgueren que quedés clar 

que no s'havia arribat a tal extrem157. En efecte, no s'hi havia arribat encara. La 

situació canviaria poc després de la partida del monarca. Aprofitant una alarma 

general de què a Catalunya hi havia brots de pesta, Barcelona i Girona es 

prohibirien recíprocament l'intercanvi comercial de sedes i robes durant el pic 

de l'estiu del mateix 1599158. Una suspensió de la teòrica llibertat de 

mercadejar com aquesta era ben legítima, àdhuc freqüent per impedir la 

propagació del contagi159. Ara bé, en el context precís del qual parlem sospitem 

                                                 
153. AHCB, Consell de Cent, VI-69, fol. 179r-v (17.III.1599). 
154. AMGI, I.1.2.17.15, carta de 22.III.1599 cit. 
155. Tenim altres testimonis de què Girona, des d'un bon principi, s'havia mostrat procliu a resoldre 
el cas per la via de la negociació i no pas a través dels jutges: AMGI, MAM 201, fol. 24 (28.I.1599), 
fol. 56r (10.III.1599). AMGI, I.1.2.17.15 cit., carta de 28.I.1599 dels jurats al síndic Joan Ferrer: 
"No trobant [en els consellers barcelonins] bon pols ni apparell en est negoci, se despedirà ab 
son bon modo y cortesania (i. e. cortesia), y farà encontinent introduir en la Règia Audiència 
causa de jactats o altre qualsevol que millor apparexerà als advocats". Aquesta comunicació fa 
pensar que el litigi que els jurats i adjunts de privilegis havien ordenat instar el 13.IV.1598 no 
havia tingut lloc. 
156. AMGI, MAM 202, Liber Curiarum de 1599, fol. 44r-45r, carta de 10.VI.1599 dels síndics Rafel 
de Campmany i Rafel Albert als jurats de Girona. Ibidem, fol. 47r, nova carta dels mateixos del dia 
següent: "Ya scrivírem ahir que assí fehyen gran maravella que aquí haguessen llevada la 
pràtiga d'esta ciutat, y vuy en los staments nos han volgut molt carregar de eix negoci. 
Nosaltres havem dit y diem no [h]u crehyem." 
157. Ibidem, fol. 45, resposta dels jurats de 12.VI.1599: "[Vostès expliquin que] assí en Gerona no 
s'és llevada dita pràtica, ni tal pensament s'és tingut, y que eren sinistres informacions lo que·ls 
havian dit de haver llevada aquella".  
158. AMGI, MAM 201, fol. 122v, deliberació de 2.VIII.1599 dels jurats i la comissió sobre malalties 
infeccioses de Girona.  
159. A l'Europa de l'alta edat moderna l'aparició d'una epidèmia provocava un tal nombre de 
repercussions en tots els àmbits de la vida social que diversos juristes hi havien consagrat les 
seves pàgines, fins i tot monografies senceres. El Tractatus de peste de Gianfrancesco 
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que constituí un conat de guerra comercial, una demostració mútua d'hostilitat 

entre les dues ciutats. Pocs mesos més tard, aquesta es materialitzà amb tota 

claredat: Barcelona declarà represàlies contra els ciutadans gironins. Tres 

mules —i, de retruc, els seus propietaris— en patiren directament les 

conseqüències160. Els jurats de Girona no respongueren a la provocació, 

segurament perquè cregueren que no en treurien cap benefici i perquè 

pensaren que era en seu jurisdiccional on farien valdre els seus pretesos drets. 

Es limitaren, per tant, a endegar el preceptiu procés de rescabalament col·lectiu 

del dany sofert per uns dels seus conciutadans161. 

 

Aquest rescabalament no posà fi, ni de bon tros, a la secular història de les 

tensions entre Girona i els ciutadans barcelonins en matèria d'imposicions 

locals162. Els anys passaren sense que la causa instada davant la Reial 

Audiència rebés mai l'impuls suficient de la part actora per fer-la arribar a son 

terme. Versemblantment es produí una certa negligència en aquest sentit per 

part dels successius dirigents gironins i dels seus advocats163 —prou 

conscients de llur inferioritat en la correlació de forces amb el cap i casal. I, és 
                                                                                                                                               
Sannazari della Ripa (1480 c.-1535), escrit l'any 1522, fou probablement el que tingué una 
major difusió entre els advocats de les nostres terres. Sobre aquesta obra, M. ASCHERI, Un 
maestro del 'mos italicus': Gianfrancesco Sannazari della Ripa, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 
1970, p. 53-58, o, juntament amb altres anàlogues de Girolamo Previdelli i Silvestro 
Aldobrandini, id. aut., I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI), Siena, Università degli 
Studi di Siena, 1997. A Catalunya, al darrer quart del mateix segle XVI, el doctor de la Reial 
Audiència Lluís de Peguera (1540-1610) donà testimoni al seu Liber quaestionum criminalium, 
Barcinonae [Barcelona], Apud Hubertum Gotart, 1585, cap. 8, de fins a quin punt la situació i 
les garanties d'una persona podien bascular només perquè els del seu voltant poguessin tenir 
unes determinades sospites —no una certesa absoluta— de què estava contagiada.  
160. Ibidem, fol. 185, deliberació de 5.XII.1599 dels jurats i la comissió dels privilegis de Girona: 
"[Els consellers barcelonins] de facto y en vilipendi de la litte per esta ciutat introduhïda en la 
Règia Audièntia contra dita ciutat de Barcelona acerca de la solutió del dret de les impositions 
imposades per esta ciutat, han feta represàlia, segons se diu, contra los ciutedans d'esta ciutat, 
y per ço han preses tres mules de alguns habitans d'esta ciutat".  
161. Vegeu alguns testimonis de com funcionaria aquest procés de rescabalament de danys 
ibidem, fol. 191v (15.XII.1599); ibidem, post fol. 192; AMGI, I.1.2.17.15 cit., carta de 7.II.1600 
dels edils gironins al seu síndic Joan Ferrer: "Quant en lo que toca a les dotze lliures dinou 
sous diu ha de pagar al factor de aquí de lo de la represàlia, parlarà ab dit home que pach, que 
aprés se li satisferà, donant ell persona assí (i. e. a Girona) qui [h]u rebe per ell"; AMGI, MAM 
203, fol. 30 (20.III.1600).     
162. Aprofitem per indicar que algunes mostres d’aquestes tensions a la baixa edat mitjana es 
reflecteixen a E. SIERRA, Lletres dels consellers de Barcelona als jurats de Girona (segles XIV-
XV), en “AIEG” L (2009), p. 139-172, esp. p. 155-156 o 159-160.  
163. AMGI, MAM 215, fol. 97r, apartat quart de la proposició dels jurats al Consell General de 
18.XI.1612: "Se és dexada de passar avant dita causa, y, no provehint-hi, és cert que estarà en 
mà de un mercader o altre persona de Barçelona fer portar assí provisions...”.    
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clar, mentre el plet no es resolia, cada vegada que els exactors de la ciutat de 

l’Onyar pretengueren activar una campanya fiscal contra els mercaders de 

Barcelona obtingueren com a única resposta noves declaracions de 

represàlies: El 1608 el procurador gironí Mateu Salitja es veié privat de dues 

caixes de candeles de sèu164, mesos després certs conciutadans seus foren 

capturats165... El degoteig de casos no s'aturava fàcilment166. I la malaurada 

litispendència no feia sinó envalentir els comerciants del cap i casal167. Fins 

quan duraria la controvèrsia? Silenciada durant les sessions de Corts de 1626-

32168, ens temem que, amb més o menys variacions, es mantindria viva davant 

dels tribunals fins entrat el segle XVIII169. 

 

                                                 
164. AMGI, MAM 211, fol. 148v-149r, acta de la reunió dels jurats i els adjunts de privilegis de 
17.XI.1608. El desencadenant de les represàlies del cap i casal seria que els arrendataris de 
les imposicions gironines havien fet tributar el vi a un taverner barceloní cognominat Bru, 
suposadament instal·lat a Girona, on havia llogat una casa i tot. Ens sorprèn que els capitostos 
de la ciutat de l’Onyar, davant dels actes dels homòlegs capitalins "attentatius y spoliatius y fets 
en preiudici de dita litte y pocessió té dita ciutat", ordenessin al seu equip jurídic analitzar si es 
podrien "anul·lar o revocar". 
165. AMGI, MAM 213, fol. 68r-71r, vegem la impotència amb què els jurats exposaven l'estat de 
l'afer als membres del Consell General el 4.VI.1610: "De poch temps a esta part se han 
declarades dos represàlias per los concellers de la ciutat de Barcelona contra esta ciutat y los 
habitans en ella, los quals per trobar-se en Barcelona són estats capturats y represaliats en llus 
béns y han pagat alguna compositió per alidir a la captura, y lo que pi[j]or és, per casos que no 
[h]y havie lloch a represàlia alguna, per ésser llegítims y comforme a les constitutions de 
Cathalunya y privilegis d'esta ciutat, y havem entès que ja per dita rahó [h]y ha litte entre dita 
ciutat y la ciutat de Barcelona. Per·ço fem a·ssaber a vostres mercès dites coses, perquè·s 
servescan desliberar lo fahedor, y si convindrà prosseguir la causa vella o si se comensarà 
causa nova." Visiblement se’n començaria una de nova, a través d’una apel·lació que seria 
evocada a la Reial Audiència. Permet afirmar-ho el punt 17è del testament dels jurats del 
mateix 1610 —AMGI, I.1.3.1 cit. 
166. AMGI, MAM 216, fol. 129v (29.IX.1613).  
167. Així ho constataven contristats els edils gironins davant del Consell General de 18.XI.1612 
—AMGI, MAM 215, fol. 95r-99r—; es resistien a assumir que quedés en suspens i sense 
resolució un plet on s’havien pres declaracions testificals i tot: “Se és dexada de passar avant 
dita causa, y, no provehint-hi, és cert que estarà en mà de un mercader o altre persona de 
Barçelona fer portar assí provisions” (fol. 97r). 
168. Vegeu, en el subcapítol IV.8.3.3.C.1), el passatge on, arran de la petició perquè 
s’estengués als comtats de Rosselló i Cerdanya el privilegi de 25.V.1315 que concedia als 
gironins exempcions fiscals als regnes d’Aragó i València i al principat de Catalunya, hem parlat 
de les postures de Girona i Vic l’any 1626 en relació a les franqueses dels barcelonins en les  
seves respectives fiscalitats locals.  
169. AHCB, Al·legacions jurídiques, VI-16 (25). L'advocat Josep de Dehona signa el 28 de 
novembre del 1704 el següent memorial en dret, imprès per Rafel Figueró: Iesus, Maria, 
Ioseph. Resposta per lo syndich de la fidelissima ciutat de Gerona als apuntaments ab 
doctrinas, presentats per part del syndich de la excelentissima ciutat de Barcelona. Sobre la 
causa de possessori summarissim, que se aporta en la Real Audiencia respecte del punt de la 
exempciò dels ciutadans de Barcelona.  
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V. CONCLUSIONS 

 
Un món i un munt d’ocasions perdudes? 

 
 
 

I. Sobre el plantejament i l’execució del treball 
 

Ho hem anticipat a l’ara llunyà escrit introductori. El que estem en vies de 

cloure és un treball mixte o híbrid amb components biogràfiques i altres 

d’història local; forjat des d’unes perspectives institucional i jurídica, però 

defugint els corsés que puguin aïllar-les de la realitat social, econòmica, cultural 

o religiosa; basat en estudis de casos, en molts estudis de molts casos, alguns 

analitzats amb minúcia, d’altres apuntats tangencialment. A través de tots 

plegats, com si es tractés d’un calidoscopi, la realitat de Girona i de la 

Catalunya moderna van recuperant les seves formes i se’ns fan presents 

puntualment. Entenem que no ens pertoca exclusivament a nosaltres la 

legítima tasca d’inferir conclusions generals a partir d’aquests assumptes 

particulars i altres similars que ja hagin aflorat o puguin venir respecte la 

mateixa Girona o altres municipis. Això no implica que defugim d’oferir unes 

línies interpretatives. 

 

La tesi s’ha realitzat a partir fonamentalment d’una anàlisi de fonts d’arxiu, de 

molt diverses tipologies —fonamentalment epistolars, institucionals, 

parroquials, notarials, processals, al·legacions jurídiques—, la gran majoria 

inèdites. D’entre aquests documents, voldríem subratllar la sinceritat i la falta de 

càlcul o d’intencionalitats ocultes de les cartes enviades a clients per part del 

jurista Joan Pere Fontanella —i d’altres advocats i, potser més encara, dels 

molts procuradors que trepitjaren quotidianament els tribunals de justícia de 

l’edat moderna. D’aquí que els atorguem una presumpció de fiabilitat com a 

vehicles per conèixer el pensament jurídic dels dits operadors i del seu context. 

Una segona font que estimem molt valuosa són les al·legacions jurídiques, en 

tant que han servit de drecera per identificar els nuclis de clients patrocinats per 

un mateix advocat, entre els quals després hem pogut identificar vincles 
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polítics, clientelars, àdhuc familiars indirectes. És així com hem aventurat que 

Fontanella, malgrat no ser convocat a les sessions de Corts de l’any 1626, per 

exemple, podria fer participar els seus clients d’alguns estats d’opinió que es 

podrien materialitzar en dissentiments o propostes normatives. Aquesta és una 

de les moltes portes que hem entreobert, conscients que amb més temps 

podrem aprofundir-hi. Una altra recerca només encetada o apuntada ha estat la 

idea de reconstruir la biblioteca que Joan Pere Fontanella hauria pogut tenir al 

seu abast, i una tercera fer un estudi prosopogràfic complet dels juristes d’una 

ciutat com Girona a la Catalunya moderna. Si algú vol participar d’aquests 

projectes, li facilitarem de grat tota la informació que tenim recollida fins ara.  

 

El principal problema pràctic i metodològic de la nostra recerca ha estat 

l’escassetat de processos i documents de caràcter contradictori que ens 

parlessin del fons dels litigis o negociacions on participaria Fontanella al llarg 

de la seva vida o en els quals s’embarcaria Girona. Quan els casos han estat 

projectats a la literatura jurídica fontanellana o d’altri, ha estat factible superar 

l’obstacle. En la resta d’ocasions, hem hagut de recórrer al costosíssim 

procediment de resseguir cartetes de síndics, amb comunicacions parcials, 

forçosament fragmentàries i a vegades repetitives. Muntar enfilalls coherents 

d’actuacions —algunes anecdòtiques, altres no tant— ha estat un esforç potser 

poc visible però meritori. Només per reconstruir l’ofensiva d’exacció dels quints 

(IV.1) hem tingut unes peces del procés —quinze folis mal comptats, és a dir, 

les primeres diligències—; igualment el capítol consagrat als carmelites 

descalços (IV.11) s’ha beneficiat d’alguns plecs processals o de llur reflex en 

documentació notarial, sobretot pel que fa als plets dominicals entre ordes i a 

algunes incidències ventilades davant la Batllia General; en relació a la disputa 

entre el municipi i la Seu de Girona pels molins d’en Moragues —afer 

relativament menor del capítol IV.5— també hem comptat amb uns plecs 

processals, novament davant la Batllia General. L’esperança és que, si es 

continuen fent inventaris —com més públics millor— dels principals fons 

arxivístics del país, un dia sigui assumible revisar moltes de les històries que 

hem ofert.  
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Pel que fa a la bibliografia, hem topat amb la limitació de trobar força obres 

generals i de context però poques que entressin en el detall de temes com els 

que havíem enfocat, menys encara des d’una perspectiva històrico-jurídica. De 

la limitació, tanmateix, n’hem fet repte. Ha estat particularment estimulant 

penetrar en la literatura jurídica dels segles XVI i XVII, sobretot catalana, on 

també tenim molt camp per córrer. Ens hem decantat per centrar-nos 

descaradament en l’obra fontanellana perquè, a fi de comptes, un dels 

objectius —creiem assolit satisfactòriament— era detectar els ponts entre la 

seva praxi quotidiana, la seva percepció dels actes jurisdiccionals i mantes 

reflexions teòriques de major abast que en derivaria.  

 

Repetidament —sobretot als blocs II i III, i també al capítol IV.8— hem creuat 

dades de municipis diferents de Girona, en un afany per trobar el discurs 

policèntric anhelat per la historiografia més reputada. Després ha resultat que, 

més o menys conscientment, hem anat adoptant una metodologia expositiva 

també policèntrica en tot el treball. Poc clàssica, ho admetem. D’aquesta 

manera, per posar un exemple, no hi ha un sol lloc —correspondria al capítol 

III.1— on s’exposin de forma exhaustiva les institucions de govern municipal 

gironí o el bagatge normatiu de la ciutat, sinó que el lector s’ha d’anar 

desplaçant per recomposar el trencadís. Esperem que les abundants 

remissions internes li facin menys feixuc l’exercici. En cas de dubte, quan no se 

li acudeixi on pot trobar quelcom, li recomanem començar pel capítol sobre les 

sessions de Corts de 1626 (IV.8), sens dubte el calaix de sastre d’aquesta tesi. 

 

Si bé les conclusions no són estanques per blocs, les presentem intentant 

respectar el marc d’on han sorgit. Això sí, en un ordre invers al del treball —

desfem camí per tornar als orígens—: comencem per les conclusions del bloc 

IV i anem avançant cap a les dels blocs III i II. 
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IV. Sobre els dotze casos on Girona i Joan Pere Fontanella interactuen 

 

En la presentació del fons epistolar que articula el nostre treball, ens hem 

preguntat: L’atzar inherent a les vicissituds de la història i a la conservació de 

documentació antiga, podria ser el principal responsable de què a l’Arxiu 

Municipal de Girona, llacunari, irregular en quant a correspondència, s’hagi 

custodiat un nombre particularment abundant de cartes de Joan Pere 

Fontanella del període 1628-1630 i, addicionalment, quasi totes les 

comunicacions trameses pels jurats entre 1623 i 1638? Més endavant, al final 

del capítol III.7, hem declarat que ens endinsàvem en una anàlisi de casos que 

intuíem, aleshores amb escassos elements de judici, particularment rellevants 

per a la ciutat de l’edat moderna: La nostra selecció, permetria oferir una 

història urbana que transcendís el nivell de l’anècdota i/o la simple erudició? 

Arribats al capdavall del trajecte, després de revisar la feina feta i també els 

nombrosos assumptes que n’han quedat exclosos, podem respondre els 

interrogants.  

 

Entenem que hi ha un fil conductor ben visible que uneix tots els capítols —

particularment els del quart bloc— que han desfilat per les pàgines de la nostra 

tesi. En la Girona dels Àustries i/o del Barroc i/o de la Reforma catòlica, les 

primeres dècades del segle XVII constitueixen un període de desestabilització i 

de grans canvis, àdhuc de ruptures. Es tracta d’un període crític, certament, si 

no carreguem l’adjectiu només amb connotacions negatives: un període crític 

vinculat al fet que els models productius estan en transformació —“lenta i vasta 

reorganització de l’espai i de la producció industrial”—; la societat els ha de pair 

i s’hi han d’adaptar els seus organismes —començant per les estructures de 

govern municipal. Per a aquestes, no es tracta només d’afrontar uns 

paràmetres econòmics novedosos. Cal igualment respondre a etapes o 

conjuntures molt delicades i als embats i/o la manca de suport d’altres esferes 

institucionals, del rei i també de la terra. L’escenari no sols està plagat de 

dificultats, també hi ha reptes i il·lusions. A principis del Sis-cents, el municipi 

de Girona viu un període ple d’ambició política i de projectes de creixement, la 
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frustració i/o la incomprensió dels quals podrà coadjuvar a què la ciutat 

s’adhereixi a la via revolucionària i a l’aventura secessionista iniciades l’any 

1640. Per justificar aquesta lectura global, proposem acte seguit una 

combinació cronològica i temàtica de les vicissituds travessades per la ciutat en 

el període estudiat. 

 

Entre el 1610 i el 1620, el municipi de Girona es veu confrontat a una situació 

macroeconòmica poc propensa, que a la pràctica es materialitza en quatre 

aspectes, el primer intern i els tres següents externs: a) una progressiva 

caiguda de les activitats productives tradicionals, que són expulsades del nucli 

urbà en el marc d’un procés de terciarització forçosament complexe; b) unes 

mesures de reajustament monetari asfixiants —raonables o no— decretades 

per la monarquia, amb l’impuls —i sinó l’aval— de la ciutat de Barcelona; c) una 

ofensiva règia inèdita o inusitada —no entrem a valorar-ne la legitimitat— per 

apoderar-se dels quints sobre les imposicions cobrades pel municipi des de 

1599; tal procés d’exacció s’acompanya d’un projecte de fiscalització dels 

ingressos locals i posa en risc la viabilitat d’un erari local ja prou endeutat —per 

raons que no jutgem—; dóna lloc a una resistència jurídico-política forta, que no 

aconsegueix però eludir severes mesures de constrenyiment; d) un enduriment 

de les condicions per accedir a finançament creditici. La conjunció d’aquests 

factors deixa en una posició molt fràgil una ciutat el govern de la qual s’ha 

abocat a un projecte tant ambiciós com la municipalització de dos valuosos 

béns cabdals per a les activitats transformadores, abans en mans nobiliàries: la 

major part de molins de l’entorn urbà i el domini útil de l’aigua d’un rec que 

s’alimenta del riu Ter i conflueix amb l’Onyar. 

 

Cadascun d’aquests factors arrossega les seves particularitats i una 

microhistòria a tenir en compte. La projecció sobre Girona de la campanya dels 

quints n’és una bona prova: Esvaït el miratge figuerenc —l’esperança de què la 

justícia declari Girona exempta, com la vila empordanesa, d’aquesta enorme 

contribució a les arques règies—, a les ribes de l’Onyar es succeeixen les 

dificultats per assolir que la causa sobre aquesta pretensió s’evoqui des de 
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l’Ofici del mestre racional a la Reial Audiència i, mentrestant, addicionalment, 

es sobreseguin els mecanismes executius. L’impacte emocional sobre el 

govern local de tals dificultats i de tals mecanismes és incalculable. La 

desorientació s’agreuja per la fredor de totes les institucions polítiques en qui 

es busca una negociació o un suport. Només altres municipis en una 

conjuntura similar es fan costat amb Girona, si bé uns i altres vacil·len entre 

cooperar multilateralment o apostar per la singularitat per assolir llurs 

interessos. En eventuals actuacions transversals, haurien pogut tenir força 

potencial els equips jurídics locals —que patrocinen o representen diferents 

clients amb dificultats anàlogues—; però el braç reial sembla condemnat a 

romandre desarticulat, certament per l’excessiva potència que hi té Barcelona 

—per arrancar o per frenar—, i sobretot degut als particulars estatuts jurídics de 

cada localitat. L’element diferencial gironí en el tema dels quints serà el sortós 

extraviament —i la successiva paràlisi— del procés judicial sobre el seu cas; 

aquesta pèrdua —de la qual com és obvi es farà la menor fressa possible—  no 

impedirà que a les sessions de Corts de 1626 la ciutat de l’Onyar s’adhereixi 

amb força al clam quasi unànime i vehiculat per vies diverses del braç reial a 

favor d’una nova remissió, més àmplia que la de 1599 —bona jugada, la de 

Felip II (III) aleshores!—; la llarga dècada d’inacció del fisc regi salvarà Girona, 

perquè, un cop ressucitada la pretensió sobre els seus quints, els temps hauran 

canviat i a la dècada de 1630 la corona exigirà prioritàriament altres tipus de 

serveis financers i militars. Encara que s’acabi alliberant de facto de pagar 

quints, la hisenda municipal gironina seguirà la regla comuna a la Corona 

d’Aragó de l’edat moderna d’experimentar els efectes més directes de la 

política fiscal de la monarquia. 

 

No ens movem, encara, de les exigències fiscals règies a Girona. La legitimitat 

de cobrar-li dos maridatges i uns coronatges —aquests darrers successivament 

diferits a nivell provincial per un sorollós conflicte constitucional— no arribarà a 

ser pròpiament discutida, sinó protestada. Les energies dels equips jurídics 

municipals es centraran en regatejar les quantitats, tot basant-se en 

experiències històriques —sovint ateses, en menyspreu d’un text legal ben 
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clar—, en un suposat declivi demogràfic de la ciutat i en la inclusió d’homes de 

la rodalia amb drets de ciutadania en la quantitat total exigida al municipi —

aquesta darrera pretensió tensarà unes relacions ja poc fluïdes amb les 

localitats periurbanes. Els costos de la mobilització legal gironina superaran de 

llarg els seus beneficis econòmics, però tindran ocasionalment la virtut de fixar 

un precedent. Parlant de precedents, la pràctica d’incrementar l’endeutament 

local per fer front a puncions extraordinàries serà una constant. I també es 

consolidarà —per a disgust de les ciutats, viles i llocs— una xarxa d’oficials i 

concessionaris regis amb mitjans expeditius intimidadors —parlem dels agents 

que acompanyen els subcol·lectors— i, a nivell superior, amb evidents 

connivències i interessos creuats —és el cas de Francesc i Jaume Bru amb 

Miquel Vives. Francesc Bru i Miquel Vives seran, de fet, els que resoldran amb 

expeditiva complicitat les reticències manifestades durablement per l’aparell 

virregnal de Catalunya a permetre un major endeutament de la hisenda local 

gironina. Una vegada el financer barceloní i l’oligarca i alhora delegat de la 

ciutat de l’Onyar faran pública la seva entesa, a l’entorn del lloctinent general es 

dissiparan misteriosament les reserves sobre l’ús que es pugui donar als nous 

crèdits, la desconfiança envers la moneda fiduciària que Girona haurà batut 

amb desmesura durant dues dècades, la mala reputació d’haver recorregut de 

sotamà a prestadors opacs, els severs consells de juntes de teòlegs, etc.  

 

Es pot establir alguna relació entre els factors fins ara enumerats i detallats i la 

resta d’informacions del bloc IV de la nostra tesi? Per a nosaltres, sí, ben 

clarament. Acumulades, les variables fisco-financeres i monetàries a què hem 

al·ludit configuraran una conjuntura —àdhuc estructura?— macroeconòmica 

estantissa, viciada, que exacerbarà els efectes de qualssevulla incidències de 

la vida local que anys enrera haurien suscitat tibantors merament episòdiques o 

anecdòtiques. Il·lustrem-ho amb exemples: a) El cas on això es manifesta amb 

més claredat és el de la fleca canonical; l’abús del seu concessionari en la 

venda de pa a seglars constitueix sens dubte una via de frau a les imposicions 

locals; però, no pas novedosa!; l’afer que esclata amb virulència inaudita el 

1623 coincideix amb un moment on la troca entre capítol i ciutat està més 
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embolicada que mai —és un dir—; perquè el primer, precisament quan a 

Girona les activitats productives estan en vies de redimensionar-se, pretén, a fi 

de fundar una capella de cant, redirigir diners fins aleshores destinats 

teòricament als pobres —a la pràctica, també repercutirien en altres estrats 

socials, si escau il·lícitament o amb picaresca—; l’amplitud del nombre 

d’afectats, sumat al malestar acumulat perquè el capítol de la Seu no es vol 

desprendre d’uns molins que el municipi entén providencials per als seus 

projectes —i les seves arques—, escalfen l’ambient i aboquen a una guerra 

oberta, llarga i sorollosa —els seus ecos arriben a Madrid i a Roma—, entre les 

dues principals institucions de la ciutat. b) La passa ferma del municipi per 

mantenir sota control els nomenaments de corredors de coll —una parcela de 

jurisdicció mixta, històricament disputada, que el batlle reial intenta 

monopolitzar l’any 1624, i novament el 1629, visiblement per interessos 

estrictament econòmics—; per cert, es tracta d’un dossier reeixit molt 

diligentment per Joan Pere Fontanella, gràcies a la sensatesa del virrei bisbe 

Sentís i d’Hipòlit Montaner; c) La persecució molt bel·ligerant —mai avalada per 

una sola sentència— a què es sotmet Salvador Jutglar per un suposat frau 

comès a la taula de comuns dipòsits local. Intuïm l’afer alimentat per rivalitats 

de grups amb poder financer que pugnarien per l’ara magre pastís de les 

caixes públiques? 

 

Així com l’extemporània exacció dels coronatges posa de relleu la fragilitat de 

l’ordenament jurídic català en el context d’una monarquia hispànica on la 

política preval cada vegada més sobre el dret, a Girona, la controvertida i 

inaudita exacció dels carretatges —patida molt tardanament en relació a altres 

llocs del Principat, un cop el suposat dret ha esdevingut ofensiva 

indiscriminada— esdevé un símptoma alarmant de les limitacions del bagatge 

jurídic municipal. Un bagatge tant o més ‘estatutari’ a l’època que el general del 

país, i també articulador, a nivell local, d’una consciència identitària. La 

impotència creix davant la prepotència —valgui el joc de paraules— dels 

refusos i menyspreu de magistrats del Reial Consell a tractar per la via 

jurisdiccional l’exempció pretesa pels gironins —més determinats, ells i el seu 
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procurador, que no pas els advocats. Tal prepotència s’accentua, per acabar-

ho d’adobar, amb mecanismes de constrenyiment manifestament desmesurats 

—gens fidelitzants— dirigits de forma directa i massiva als ciutadans. Faran 

sort que el municipi no els deixarà desprotegits: aconseguirà neutralitzar, l’estiu 

de 1630, un tumult popular prompte a esclatar. 

 

Tot plegat ens fa avinent la imperiosa necessitat d’unes Corts, a les quals el 

municipi de Girona postularà projectes de dret general i sobretot peticions de 

privilegis majoritàriament assenyats —només sobresurten un nou format de 

l’Observança, per la seva radicalitat, i la demanda d’exempció dels quints, per 

la seva ambició il·lusòria.  Però les Corts se n’aniran a l’aigua després de dos 

períodes de sessions infructuosos —1626 i 1632. S’hi acararan dos projectes 

polítics ben sòlids, el decisionista del rei i el d’unes veus estamentals —més de 

la terra que les altres, en el pitjor dels casos— prou ben articulades, que no 

unànimes, ni de bon tros. L’assemblea política que sovint s’ha titllat de 

decadent al segle XVII no ho serà, si escau, per mor d’uns braços més 

preparats que mai —amb suports jurídics i una potenciació de les sessions 

plenàries per sobre de les comissions de treball— per adaptar-se als ritmes de 

debat cada cop més trepidants imposats per la corona. El divorci que es 

constatarà entre aquesta i els estaments tindrà l’origen en un pregon 

menyspreu inicial de la monarquia envers la naturalesa i el fi de les pròpies 

Corts i, de retruc, el sistema d’obligacions naturals recíproques rei-regne, 

potser burlat a Castella però encara ben viu entre al Principat. En cas de 

persistir la negligència d’aquests deures sinal·lagmàtics, ‘constitucionals’ a la 

província, l’ensulsiada del sistema polític català està anunciada.  

 

La fractura del diàleg amb la corona l’any 1626, superposada al canvi de model 

productiu econòmic que coneix Girona —lleialment reflectit a les propostes 

portades per la ciutat a Corts—, tindrà un preu molt elevat: l’accentuació de la 

desestabilització a la ciutat, agreujada per la crisi cerealística de 1627-31. És 

així com aquest període apareix, en la història moderna de la ciutat de l’Onyar, 

com un moment culminant de conflictivitat social, econòmica i política —
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ràpidament traduïda en litigiositat. Ens trobem davant d’un lustre de 

reacomodació forçada i sobtada després d’un cicle de creixement demogràfic 

sostingut? 

 

No ha d’estranyar que en aquests anys a cavall de les dècades de 1620 i 1630 

s’hi acumulin: a) el plet amb antecedents indirectes per la negativa dels 

hortolans forans a contribuir a contribuir econòmicament a una confraria dels 

seus homòlegs urbans, tant tutelada pel municipi com necessitada de sufragis 

—al darrera, hi identifiquem la dinàmica expansiva de la ciutat sobre el seu 

rerapaís; les activitats productives s’hi estan desplaçant, certament, però amb 

el concurs de població ciutadana que en consumeix i costeja els fruits—; b) les 

disputes pels sucosos rèdits econòmics derivats de l’hàbil explotació d’unes 

relíquies retrobades d’uns màrtirs pretesament locals; altres sectors socials, 

entre ells escrivans i pròxims al capítol de la Seu, volen beneficiar-se’n, en 

detriment dels professionals relacionats amb oficis de la construcció —als quals 

l’intervencionisme del municipi també els condiciona més que abans—; c) entre 

les ordes religioses es sent igualment la sotragada de l’entorn gironí, amb una 

rivalitat per gaudir del favor pietós —i financer!— d’un públic sempre captiu 

però menys desprès; d) finalment, la reacció molt fressosa a l’intent de Sant 

Feliu de Guíxols d’apujar unes imposicions locals als gironins —tot contestant 

pactes convinguts en el marc d’un vincle jurídico-polític de carreratge que, ara, 

llasta el creixement sostingut ganxó; també aquí hi ha precedents de tensions 

anàlogues on la sang no hauria arribat al riu, la qual cosa corrobora com en són 

de gruixuts els canvis operats al nord-est català des de finals del segle XVI. 

 

Reflexos d’aquests canvis estructurals d’envergadura no en falten en altres 

àmbits no menors, com els de cerimonial, reflex immillorable d’una societat en 

moviment. Potser és casual —potser no— que un conflicte protocolari entre 

jurats i bisbe tingui lloc precisament l’any 1629. Coincideix força en el temps 

amb el plet enverinat sobre el port de les vares del tàlem a les processons, a 

cavall dels anys 1620 i 1630, que visualitza la pèrdua de cohesió o de 

coincidència —si mai n’hi ha hagut— entre els grups més aventatjats i els 
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altres, progressivament indòcils —recordem ja la legació mesocràtica que 

haurien enviat a la cort el 1602 per buscar la revocació d’un privilegi 

injustament favorable als ciutadans honrats! Nihil novum sub sole, se’ns 

objectarà, a les ribes de l’Onyar hi ha llarga tradició de bandositats urbanes, no 

n’escapen els grups privilegiats —els Sarriera contra els Raset a l’època que 

ens ocupa. Així és comprensible que a les acaballes de la dècada de 1620 

sovintegin els rebuigs a assumir la incòmoda posició de batlle del rei a Girona, 

debilitada però amb prou marge de maniobra per controlar els poders locals —

altrament no es demanaria una gràcia perquè el seu permís per convocar 

consells generals esdevingués prescindible! Ja que hi som, també és l’any 

1629, a la tardor, que el Consell General gironí topa repetidament amb unes 

dificultats molt sospitoses per assolir quòrums que habilitin les reunions; 

conseqüentment, mai arriba l’ocasió per llegir cartes on el virrei no cedeix en la 

seva postura sobre els capítols d’una Unió per defensar l’ordre públic i els seus 

comandaments. Les relacions entre la ciutat de l’Onyar i l’aparell virregnal 

certament fa temps que estan enrarides; al respecte, no hi pot haver ajudat 

gens frustrar-li al municipi el rellançament més solemnitzat que tenia previst —i 

pagat— fer de la festa i fira de Sant Narcís a finals d’octubre del 1628.  

 
Aquesta acumulació de dificultats sembla que es podria apavaigar a mesura 

que avança l’àrid lustre de 1630-35, marcat pel fracàs de 1632 en la represa de 

Corts —sobre les quals lamentem tenir molt poc a dir, per falta de 

documentació municipal— i per l’enfrontament d’una Barcelona entossudida 

amb la monarquia. Ara bé, la preparació —prematura?— de campanyes 

militars al Rosselló ho complica tot novament. Amb els successius 

desplaçaments de l’aparell virregnal en pes o en part, l’administració de la 

justícia al més alt nivell es ralenteix, àdhuc es paralitza, la qual cosa manté en 

suspens moltes controvèrsies. Girona certament treu un efecte benèfic de la 

conjuntura, des que el Reial Consell i les principals institucions financeres s’hi 

instal·len —sense gota d’entusiasme dels oficials, cal dir-ho—, tot convertint-la 

en capital de facto de Catalunya durant vint-i-un mesos. Tal període visiblement 

comportarà una agraïda sedació dels contenciosos fiscals amb la monarquia; la 

qual cosa no significa que no es prestin serveis —precisament per donar 
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exemple, amb no poques dissensions entre els dirigents de la ciutat, i recorrent 

sistemàticament, com no, a la via del crèdit—; i tampoc evita que quan es faran 

més imperioses les necessitats militars i econòmiques de la monarquia, en 

acostar-se el final de la dècada, i s’encendran les metxes dels abusos de la 

soldadesca —prop de Girona, precisament—, la ciutat s’adhereixi a la 

revolució.  

 

Els fets i els temps successius a 1640, lluny de permetre als gironins albirar 

l’horitzó de llibertat somniat, els colpejaran amb un increment de l’endeutament 

municipal i privat; aquest, anestesiat en un primer moment per batudes de 

moneda fiduciària i de plata de curs general, es manifestarà amb cruesa a partir 

del moment que l’aparell virregnal prohibeixi terminantment la continuació de 

les encunyacions. Potser el pitjor, però, seran els trets de l’odiat decisionisme 

forani que es faran visibles a partir de mitjan la dècada de 1640: es 

patrimonialitzarà en mans d’un magistrat regi, com a remuneració de serveis 

prestats, la provisió de les places de corredor de coll que la ciutat antany hauria 

defensat aferrissadament i aconseguit mantenir sota jurisdicció mixta —àdhuc, 

quan n’hauria tingut l’ocasió, envaint la part que no li tocava—; a la hisenda 

local li caldrà, així, recomprar tal dret al dignatari de Lluís II (XIV); que serà el 

mateix, juntament amb un altre magistrat del Reial Consell, que exercirà fortes 

pressions polítiques a nivell insaculatori local. Durant la dècada de 1650, 

marcada per la pesta i per la continuació propera d’operacions bèl·liques, el 

nostre discurs es va extingint. I ho fa amb més destrucció, misèria i pressió 

fiscal, també sobre els districtes periurbans —dels quals Girona pretendrà 

oficialment, en va, l’absorció política—; que la monarquia, ara hispànica, torni a 

arrabassar al municipi les potestats sobre provisions de corredors de coll —

entenem no en el marc d’un projecte per reprimir la desafecció passada—, és 

un missatge prou eloqüent per tancar aquesta visió panoràmica.  

 

La nostra mirada sobre el món municipal queda pendent —deixem la porta 

oberta— d’articular-se amb un estudi de la teranyina d’interessos que es 

teixeixen al voltant de l’aparell virregnal amb seu a Barcelona; ara no parlem 
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directament de diners —ja ho hem fet—, ans de cultura política —millor dit, de 

quina cultura política?—; quan li convé, el referit aparell virregnal s’inhibeix sota 

pretext d’estar pendent d’ordres règies, però, quan li sembla oportú, treu profit 

de la distància amb la cort. Per exemple, en el cas de la fleca, al qual ja hem 

dedicat unes línies: malgrat tenir ordres règies inequívoques d’actuar amb 

fermesa —amb una ocupació de temporalitats, gravíssima, cal dir-ho— contra 

el capítol de la Seu de Girona —que pretén desplaçar la substanciació del 

conflicte a Roma—, lloctinència no ho fa, fins al punt de posar en una tesitura 

perillosíssima —a base d’impulsar negociacions i intentar fixar quotes— el 

mecanisme de resolució de contenciosos entre jurisdiccions seculars i 

eclesiàstiques aprovat en la concòrdia signada el 1372 entre la reina Elionor i el 

cardenal de Comenge —un instrument molt apreciat al país per les seves 

virtuts pacificadores. Amb la seva desobediència —també a la cort virregnal 

catalana hi ha més partidaris de la negociació d’interessos i de buscar punts 

d’entesa que no pas de la simple execució d’ordres? Fontanella no ho veu pas 

amb mals ulls—, la lloctinència general provoca una pregona sensació de 

desprotecció al municipi gironí, que pot condicionar opinions i lleialtats, 

presents i futures. És eloqüent al respecte la plantada dels membres de 

l’adjunció de la botiga per sobre dels edils (ull!) per evitar, l’any 1625, que amb 

el capítol es signi una transacció respecte les quotes en qüestió. Els jurats no 

són els únics ignorats per aquesta classe mitjana resolta, el parer dels advocats 

corre la mateixa sort. 

 

En aquest món on la litigiositat té un espai tan destacat, si bé moltes vegades 

és preventiva i pocs cops s’hi busquen realment resolucions declaratives sobre 

un dret —no fos cas que es perdés!—, els actors de l’escenari gironí —

municipals i altres— perden mantes ocasions daurades de donar un impuls 

cultural ferm a la ciutat: la més clara, en naufragar una entesa entre capítol i 

municipi que redirigiria rendes històricament i suposada assistencials a l’àmbit 

educatiu; també, per les picabaralles internes entre ordes religioses amb 

projecte o potencial docent; l’activitat de les quals —particularment dels 

jesuïtes—, ja suscitaria a principis del segle molta prevenció i ocasionaria el 
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malbaratament de quantioses energies sota pretext de protegir l’ineficient 

Estudi General sota tutela municipal.   

 

III. Sobre els equips jurídics al servei de Girona 
 

La Girona del segle XVII haurà d’afrontar episodis com els referits amb una 

configuració dels seus òrgans polítics essencialment condicionada, des de 

l’edat mitjana, per la variabilitat anual de l’executiu i molts altres dignitats i 

càrrecs locals. Aquesta anualitat dels mandats, compartida amb la resta de 

municipis catalans, podrà impedir l’adopció de mesures de govern 

d’envergadura i a llarg terme. L’anàlisi dels testaments dels jurats sortints als 

seus successors, on temes substancials com l’endeutament es reprodueixen  

d’un any per altre, n’és la prova més palpable. Per fortuna, l’atzar de les 

extraccions a sort de tant en tant proveirà equips de dirigents amb vocació 

republicana (pensem en els de l’any 1617, capítol IV.3) que maldaran per posar 

ordre a la casa de la ciutat —a vegades, nolis velis, amb efectes devastadors 

(pensem en els de 1630, capítol IV.11). En tal context de mutabilitat, la 

institució municipal es podrà beneficiar d’uns factors de continuïtat i estabilitat 

com, a més de l’omnipresent secretari, seran els seus dos equips jurídics 

consolidats, un per exercir a la pròpia Girona i un altre a Barcelona; 

particularment si els serveis dels tals equips són regulars i durables. Serà sens 

dubte el cas de Joan Pere Fontanella i Pere Boix al cap i casal, al llarg d’uns 

quarantena d’anys d’aconduïment —només entelats, en la seva etapa final, per 

un síndic negligent que farà enyorar el competentíssim Bartomeu Ripoll. 

Malgrat residir habitualment a cent quilòmetres de la ciutat de l’Onyar, 

Fontanella i Boix aconseguiran mantenir un fort ascendent sobre d’aquesta. 

Gairebé s’erigiran en el pern del seu assessorament jurídic en circumstàncies 

determinants. Treuran bon rendiment del seu domini de la informació del 

municipi (utilíssim al capítol IV.1) i de la seva identificació amb el client —factor 

de gran transcendència en un món on el dret, insistim, seria viscut com un 

element indestriable de la identitat d’una corporació—; Girona se n’aprofitarà 

igualment, per tant podem parlar d’una relació simbiòtica. Certificaran l’èxit del 
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vincle professional, més enllà de la quota fixa de l’aconduïment, sovintejades 

remuneracions que Fontanella no hesitarà a protestar quan es difereixin o 

resultin insatisfactòries. Parlant de diners, hem advertit un parell de casos a 

Girona (el de Francesc Marçal i el de Josep Jutglar) i un a Tortosa (el de Josep 

Ramon i son gendre Francesc Millet) que apunten a una incipient i alarmant 

pràctica de venalitat dels oficis d’assessorament jurídic locals. Potser no són 

situacions representatives, però sí significatives; el càrrec es visualitza, en un 

moment de ruïna generalitzada de les hisendes municipals, com a objecte de 

transacció per gratificar serveis prestats.  

 

La relació de Fontanella i Boix amb Girona naturalment passarà per etapes 

diferents, entre les quals destaca la darrera, que coincideix amb la dècada de 

1640. Encara que, com recordarem més avall, Joan Pere Fontanella no sigui 

pròpiament un líder del moviment secessionista successiu al Corpus de Sang, 

gaudirà de prou bons vincles amb el nou règim profrancès; això i la 

sobreocupació de la seva agenda el retirarà de facto com a jurista de capçalera 

de Girona i l’erigirà en jurista de referència i influent contacte polític, un “patró” 

en el sentit més propi del terme.  

 

Davant l’ascendent de Fontanella i Boix, serà anodina o irrellevant la funció 

d’homes com Llàtzer Saconomina, Jaume Vives o Francesc Codina, integrats 

en l’equip jurídic romàs a Girona? En absolut, sobretot des que l’any 1592 

s’haurà resolt la durada indeterminada —en comptes de biennal— de les seves 

places i també degut a les seves múltiples i creuades vinculacions amb les 

oligarquies locals —unes oligarquies on el nombre de juristes anirà en sostingut 

augment, sovint a partir de famílies de notaris. 

 

Incomprensiblement, l’aparell virregnal a Catalunya ignorarà la centralitat dels 

juristes durant els anys 1630. Desatendre amb successives suspensions l’alta 

administració de justícia, permetre-li inèrcies i negligències o infligir-li 

impopulars trasllats podrà alterar fortament la província, no sols per la seva 

arrel cultural fermament juridicista ans també per l’espiral de litigiositat en què 
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haurà caigut. Caldrà investigar si advocats diferents de Joan Pere Fontanella, 

preferentment d’una generació més jove i arrauxada, confondran funcions 

consulents i instigadores i, des de la Barcelona on estaran majoritàriament 

radicats, funcionaran capilarment com a difusors d’un estat d’opinió poc 

contemporitzador amb la monarquia; al llarg del territori; aprofitant l’agilitat de la 

correspondència...  

 

[II.] Sobre l’aparell biogràfic de Joan Pere Fontanella 

 

Entenem assolit l’objectiu d’il·luminar aspectes cabdals de la vida i l’obra de 

Joan Pere Fontanella, tot centrant-nos en episodis significatius que permeten 

modificar substancialment el retrat que n’ha anat esbossant la historiografia. La 

projecció professional que Fontanella busca i assoleix a Barcelona a les 

acaballes del regnat de Felip I (II) es correspon temporalment i simbòlica amb 

l’afermament institucional i la puixança econòmica de la seva Olot natal. La 

condició i la socialització garrotxines són determinants en moltes fites de la 

trajectòria vital fontanellana: a) l’aconduïment per part d’Olot l’aproxima als 

assumptes jurídico-polítics municipals; b) familiars, veïns i coneguts li confien 

llurs plets davant la Reial Audiència, molt sovint articulats entorn de la 

interpretació i els efectes de pactes nupcials; c) es forma juntament amb son 

oncle coetani a recer del monestir benedictí de Sant Pere de Besalú, que li 

acaba obrint les portes de son propi matrimoni —amb la neboda de l’abat—, de 

l’assessorament jurídic a la Congregació Claustral Tarraconense o de la 

senyoria útil d’una rendible i estratègica notaria de districte; d) va estrenyent 

llaços professionals i segurament va compartint impressions polítiques amb els 

Alemany de Bellpuig i els Espuny, grupuscles d’individus emparentats entre si 

amb poderosos interessos financers d’èxit desigual a la vall d’en Bas o a l’Alta 

Garrotxa —l’acostament fontanellà de fet es traduirà en futures aliances 

matrimonials—; és una dada rellevant la condició nyerra dels Alemany de 

Bellpuig, feudataris i enfrontats secularment amb els senyors de Castellfollit, 

cadells de la casa de Cruïlles, si bé la prevenció ens aconsella no especular 

sobre un rol actiu del nostre jurista en les cèlebres topades entre bandositats a 
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la Catalunya de l’edat moderna; sí ens sembla una hipòtesi a tenir en compte 

que el debilitament de tals bandositats hauria pogut respondre, més que a una 

repressió virregnal, a querelles internes derivades d’incompliments 

d’obligacions financeres —bàsicament censals dotals— vinculades a aliances 

matrimonials secularment creuades.   

 

Si Olot i la Garrotxa són cabdals en la primera empenta de la vida fontanellana, 

la Diputació del General ho és en la seva consolidació. Joan Pere i altres 

membres del seu nucli familiar s’hi consoliden amb força coincidint amb el 

trienni en què Benet Fontanella exerceix com a diputat eclesiàstic. A la pràctica, 

el període 1623-29 en què el nostre home ocupa la funció d’assessor ordinari 

del General esdevé un lapse clau per a la seva projecció pública. I esdevé 

també un sexenni d’envigoriment de la institució provincial. D’aquesta manera, 

podem parlar d’una plenitud vital compartida d’assessor i assessorat. La 

Diputació, que durant la segona meitat del segle XVI hauria fet un esforç 

remarcable per forjar unes trames de poder sobre tot Catalunya, durant les 

primeres dècades del XVII, gràcies a la regularitat dels seus mecanismes 

fiscalitzadors interns —mai exempts d’incidències— i a l’absència de controls 

externs, coneix una etapa de potenciació de l’autonormació. Fontanella la 

complementa a base d’atorgar i reivindicar la màxima dignitat als 

enjudiciaments del consistori de diputats i oïdors de comptes i a base de 

mobilitzar una incipient opinió pública a través de memorials polítics impresos, 

on les contrafaccions als drets de Catalunya són denunciades. Els testimonis 

de tebior o abúlia d’alguns diputats amb qui el nostre jurista coincideix no fan 

sinó demostrar la força exercida pel jurista, des del seu rol tècnic, en la 

mobilització de la institució provincial. El fet de no ser proveït en una 

magistratura del Reial Consell i Audiència de ben segur decebrà Fontanella, 

però no fins a l’extrem de condicionar-lo a emprendre actuacions viscerals 

contra la monarquia durant la dècada de 1630. 

 

Ben altrament, la correspondència de l’olotí amb els seus clients municipals 

regulars —en concret amb els edils de Tortosa i de Vic— el retrata com una 
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persona afligida per les dificultats que travessa Catalunya durant la dècada de 

1630 i alhora confiada que la monarquia hi sabrà posar remei; una monarquia a 

la qual —ho declararà mantes vegades— els súbdits han de prestar els serveis 

requerits, tot confiant que en un futur els reportin una contraprestació antidorial 

per part del rei. La correspondència de Joan Pere Fontanella desmenteix, així, 

la imatge de capitost ideològic i/o revolucionari, d’abanderat intransigent dels 

drets de la terra, que la historiografia li ha estat atribuint. Aquesta imatge 

proposem traspassar-la, si un cas, als seus fills i a altres homes de llur 

generació. Ho il·lustrem dient que Joan Pere Fontanella segueix mirant cap a 

un model polític com la Savoia mentre son primogènit Josep predica les virtuts 

de la poc ortodoxa Holanda. 

 

Josep centralitza d’aquesta manera el capital polític familiar; d’una família que 

amplia estratègicament quan concerta els matrimonis de les seves filles amb 

homes de la casa Sala d’Arenys i de la nissaga Alemany de Bellpuig. Tots 

aquests grupuscles i els seus entreparents —pensem per exemple en Francesc 

de Montpalau— seran determinants a l’hora de fer que les institucions 

catalanes es consolidin sota la sobirania de Lluís I (XIII) de França. Joan Pere 

Fontanella hi acabarà donant el seu vist-i-plau i col·laborant: des del Consell de 

Cent, com a conseller en cap no sempre respectat; també des de la Diputació, 

substituint son primogènit com a assessor ordinari —novament. Tenim la ferma 

convicció que el desencís li arribarà, com a tard, quan les noves màximes 

autoritats donin prova del seu gal·licanisme, per exemple quan el comte 

d’Harcourt decreti, a mitjan dècada de 1640, l’expulsió a Roma de tres 

canonges barcelonins considerats desafectes. El nostre Fontanella, que 

s’haurà significat tant en la defensa de les llibertats eclesiàstiques —com més 

gran es faci, més disposat es mostrarà a donar-los ampli marge, fins i tot sobre 

la jurisdicció municipal que tan sovint hauria defensat—, de cap manera podrà 

compartir postures com les de Narcís Peralta, proper a son fill Josep. Potser a 

Josep, de qui en comunicacions dels anys 1620 i 1630 hem llegit valoracions 

poc positives, no només l’hauria seduït una idea política de Catalunya sinó 

l’aspiració de consolidar l’ascens social patern, de fer l’anhelat pas de jurista a 
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noble, i convertir-se en senyor de vassalls? Així, els seus néts i besnéts 

deixarien de ser vassalls o administradors de les potestats de senyors. Lluís II 

(XIV) li ho posaria a l’abast. Fossin aquestes o no les seves motivacions, el 

retorn de Catalunya a l’obediència austriacista l’any 1652 el condemnaria a 

romandre, al Rosselló, com a “rei dels perdedors”. El fill visiblement hauria 

perdut en la seva aposta vital. I el pare?  

 

Al capdavall, la seva victòria, com hauria vaticinat el fill petit i estimat Francesc, 

seria la perduració de ses obres. Unes obres que, com la literatura jurídica en 

general del seu temps, només es poden llegir i entendre plenament en llur 

degut context. Tant el De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus 

tractatus com —encara més directament— les Sacri Regii Senatus Cathaloniae 

decisiones tenen un vincle immediat amb l’experiència quotidiana del Joan 

Pere Fontanella que hem anat resseguint a través de cartes, suplicacions 

processals i al·legacions jurídiques. Una experiència que és molt exitosa per la 

capacitat d’abraçar tant la jurisprudència judicial més rellevant del Reial Consell 

i Audiència de Catalunya i d’altres ens amb jurisdicció com un ampli ventall de 

lectures pròpies del corrent més pragmàtic del sistema del ius commune tardà. 

Un sistema al qual Fontanella retornarà amb escreix el bagatge rebut, i és que 

les seves pàgines, tot envolant-se meritòriament per sobre de la casuística que 

les haurà fet nàixer, circularan lliurement i exitosa arreu d’Europa i Atlàntic 

enllà.   
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