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Introducció 

Presento per ordre alfabètic les semblances d'alguns personatges i 
famílies de l'oligarquia barcelonina, com un primer pas dels estudis que 
caldria emprendre per tal de conèixer les famílies i les persones que ocu-
paren càrrecs a la ciutat: el patrimoni, les aliances familiars, l'ascensió 
social, les activitats públiques i privades. Aquest coneixement ens 
permetria comprendre millor els fonaments del poder municipal1. En 
aquest mateix llibre presento l'estudi d'una família, els Marquet, resultat 
d'una recerca documental de molts anys, on he utilitzat fonts diverses, 
tant de la cancelleria reial i de la municipal com dels protocols notarials, 
especialment els testaments. Per a aquests altres personatges o famílies 
no he pogut fer una recerca dels testaments i m'he centrat més en les 
activitats que van dur a terme. 

Moltes d'aquestes famílies van iniciar la seva fortuna a l'àmbit de la 
mercaderia, de la banca o del transport marítim, mentre que d'altres tro-
baren el camí en el servei al rei, a la cancelleria o a les oficines de comp-
tes (la tresoreria i el mestre racional), o en el prestigi professional 
d'alguns juristes. 

Els mecanismes d'ascensió social portaven primer a l'estament de 
ciutadà honrat; quan s'havia acumulat un patrimoni important, es passava 
a viure de rendes, per tal de dedicar-se plenament a càrrecs de govern a la 

1 Aquest treball forma part del projecte de recerca El "Llibre del Consell" del municipio de 
Barcelona. Estudio y edición (BHA2001-0192)" i del projecte Entre la Península Ibérica y el 
Mediterráneo. Interacciones políticas, económicas y culturales en la Baja Edad Media, 
(HUM2004-00916) concedits tots dos pel Ministerio de Educación y Ciencia. Es beneficia també 
del l'ajuda atorgada al "Grup de recerca consolidat La Corona catalano-aragonesa, l'Islam i el 
món mediterrani", pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la informació de la Ge-
neralitat de Catalunya per el període 2005-2009 (SGR2005193). 
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ciutat, a l'àmbit territorial de Catalunya o prop del rei. El pas següent en 
l'ascensió social era entrar a la petita noblesa, en el rang dels cavallers. 
És un pas que, en el segle XIV, només van donar algunes famílies i a 
vegades només alguna branca d'aquestes famílies, com en el cas dels 
Marc. Molts preferiren continuar en el ciutadanatge per tal de poder par-
ticipar en el govern de la ciutat; com a màxim arribaren a la categoria de 
donzell, la més baixa de la noblesa, que no era incompatible amb els càr-
recs municipals; la incompatibilitat començava a la categoria de cavaller. 
Els buits que ells deixaven a l'economia productiva els ocupaven altres 
que, des dels estrats inferiors, també maldaven per obrir-se camí. 

El ciutadà honrat era considerat pràcticament com a cavaller i vivia 
com a tal. Com deia un advocat que defensà Ramon Marquet, els ciutadans 
honrats tenien un gran patrimoni, honor i dignitat; tenien cavalls, socis i 
escuders i per tant calia tractar-los com als varvassores dels quals parlaven 
el Usatges2. 

Els Bussot 

Els primers anys del segle XIV, els Bussot eren una família de merca-
ders i navegants; a més ocuparen càrrecs municipals i portaren a terme am-
baixades en nom del rei. Un Pere Bussot fou jurat del Consell de Cent l'any 
1302 i formà part de la dotzena electora dels consellers l'any 13123. També, 
l'any 1302, fou cònsol de mar de Barcelona i Jaume II el nomenà cònsol de 
catalans a Tunis, amb caràcter vitalici, l'any 13074. L'any 1301 conduïa una 
nau del rei Jaume II, que anava de Sicília a Nàpols, que fou desviada per un 
temporal a la costa tunisenca, on naufragà; la càrrega fou robada pels natu-
rals del lloc i alguns dels tripulants foren morts; també, l'any 1305 resultà 
peijudicat pel robatori d'un vaixell que portava mercaderies seves i de Jau-
me Restany per part de corsaris catalans residents a les illes de Gerba i 
Quèrquens, que pertanyien a Roger de Llúria i al seu fill Roger II5. 

2 AHPB, F. de Ladernosa, 23-35, f- 123r.- 124 v. (1357, octubre, 31). 
3 Cf. en aquest mateix llibre docs. 10 i 25. 
4 A . de CAPMANY Y MONPALAU, Memorias Históricas sobre la Marina, comercio y artes de 

la antigua ciudad de Barcelona, ed. a cura de E . GIRALT Y RAVENTÓS i C . BATLLE Y GALLART, 
Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, 1963,1, p. 339, II, doc. 79. 

5 Ch. E. DUFOURCQ, L'Espagne catalane et le Maghrib aux Xllf et XIV siècles. De la 
bataille de Las Navas de Tolosa (1212) à l'avènement du sultán mérinide Abou-l-Hasan (1331), 
París, Presses Universitaires de France, 1966, p. 414, 431-432. 
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L'incident del naufragi a Tunis i els robatoris comesos per catalans 
contra tunisencs foren un dels motius de dues ambaixades a Tunis portades 
a terme pel mateix Pere Bussot i per un familiar seu, anomenat Berenguer, 
que podria ser un germà. Berenguer dugué a terme la seva missió l'any 
1305, mentre que Pere hi anà l'any 1307; a més de la solució dels diversos 
incidents, havia d'exigir al rei de Tunis el pagament d'algunes prestacions 
financeres que havien estat pactades anteriorment; no reeixí en aquest ob-
jectiu però aconseguí que prometés col·laboració en l'empresa de la con-
questa de Sardenya i Còrsega, que llavors es planejava6. Pere Bussot, que 
ostentava el títol de familiar del rei, exercí el consolat dels catalans a Tunis 
directament o per mitjà d'un lloctinent, entre ells el mateix Berenguer 
Bussot, fins a la seva mort pel novembre de 13217. 

Queda clar, doncs, que el Pere Bussot que l'any 1332 fou elegit jurat 
del Consell de Cent no pot ser el cònsol de Tunis sinó un altre membre 
de la família, potser un fill seu, malgrat que no podem assegurar res per-
què la genealogia d'aquesta família està per fer. De la mateixa manera, un 
Pericó Bussot que apareix també com a jurat el 1333 podria ser un nét 
d'aquell primer Pere Bussot, ja que els diminutius són adoptats, general-
ment, per distingir el més jove quan hi ha dues persones amb el mateix 
nom contemporàniament8. 

Podem identificar amb aquest nét les mencions des de 1338 o corres-
ponen encara al fill de Pere Bussot?9 Pel novembre d'aquest any fou es-
collit un dels dos obrers de la ciutat, jurat del Consell de Cent i, a més, 
membre del consell de vint-i-cinc, una comissió poderosa dins del go-
vern municipal, que assenyalava un augment de la seva influència; l'any 

6 A. MASIÁ DE R O S , La Corona de Aragón y los estados del norte de Africa. Política de 
Jaime IIy Alfonso IV en Egipto, Ifriquíay Tremecén, Barcelona, Instituto Español de Estudios 
Mediterráneos, 1 9 5 1 , p. 167-168, 179idocs. 117-120, 131 i 132. Ch. E. DUFOURCQ, L Espagne 
catalane et le Maghrib, p. 438, 440. 

7 Ch. E. DUFOURCQ, L'Espagne catalane et le Maghrib, p. 438, 440, 501 i 505. 
8 Cf. en aquest mateix llibre docs. 122 i 137. 
9 Segueixo la biografía que vaig publicar a M. T . FERRER I MALLOL, 1365. Bernat Vallès, 

Historia de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, dirigida per J.M. SOLÉ I SABATÉ, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya-Enciclopedia Catalana, 2003,1. 1359-1518, p. 61-62. Sobre 
el nomenament i l'actuació com a diputat: M . T . FERRER I MALLOL, Les Corts de Catalunya i la 
creació de la Diputació del General o Generalitat en el marc de la guerra amb Castella (1359-
1369), "Anuario de Estudios Medievales", 34/2 (2004), p. 875-938, concretament p. 906-928. 
Segueixo encara més de prop el que vaig escriure sobre aquest personatge a M . T. FERRER I M A -
LLOL, Els diputats del braç de les ciutats I viles reials de 1359 a 1413. Perfils biogràfics, "Acta 
Histórica et Archaeologica Mediaevalia", 26 (2005). Homenatge a la Professora Dra. Carme 
Batlle i Gallart, p. 515-549, concretament p, 528-530. 
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1340 repetí eom a jurat i com a membre del mateix consell restringit, 
mentre que els anys 1342 i 1345 fou només jurat10. 

L'any 1348 Pere Bussot inicià la seva etapa de màxima influència i 
començà a accedir al càrrec de conseller de Barcelona, primer com a conse-
ller tercer i després com a conseller segon els anys 1351,1354,1356,1360, 
1363 i 136811, però no aconseguí ser conseller en cap. Entre mandat i man-
dat no perdia pas influència i solia ser jurat i també, amb força freqüència, 
membre del consell de vint-i cinc, els anys 1350,1355,1357,1358,1361, 
1362, 1366 i 136712. A més ocupà altres càrrecs a la ciutat: un dels dos 
guardians de la moneda, el 1358, i visitador dels hospitals de la ciutat, el 
13 6113. També fou designat en alguna ocasió missatger de la ciutat prop del 
rei, com ara el 1350, quan amb Ferrer de Manresa anà a demanar-li autorit-
zació per crear una nova imposició sobre el blat que es vengués a la plaça 
del Blat de Barcelona, a fí de poder sufragar les despeses d'ampliació de la 
plaça, que no era prou espaiosa per a les operacions del mercat frumentari; 
en aquesta ocasió, el rei l'esmenta com a conseller seu, igual que Ferrer de 
Manresa, distinció que ens indica que era persona ben considerada14. 

Com veiem, els Bussot s'havien incorporat plenament a l'oligarquia 
que regia la ciutat i tenien una presència molt continuada als òrgans de 
govern de la ciutat. A la dècada dels cinquanta, Pere Bussot es dedicava 
encara a la mercaderia i tenia una societat mercantil, l'any 135315, però 
poc després degué abandonar aquesta activitat ja que els càrrecs que o-
cupà ho devien fer difícil i degué interessar-li més passar a l'estament 
dels ciutadans honrats. En aquesta època, com assenyalà Carme Batlle, 
les classes socials eren obertes i n'hi havia prou amb la decisió unànime 
dels consellers perquè un mercader passés a ser ciutadà honrat, si havia 
deixat el treball i vivia de les rendes16. 

10 Cf. en aquest mateix llibre, docs. 144, 155, 165 i 170. 
11 Joan Francesc BOSCÀ, Memorial Històric, edició a cura de Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ, 

Barcelona, Associació de bibliòfils de Barcelona, 1977, p. 62, 63, 65, 66, 67 i la relació dels 
consellers de Barcelona i els docs. 187, 220, 273 d'aquest mateix llibre. 

12 Cf. en aquest mateix llibre, docs. 249, 257, 272, 294, 303, 310, 317, 339, 349, 358 i 367. 
13 Cf. docs. 267 i 304 d'aquest mateix llibre. 
14 A . M . A R A G Ó - M . M . COSTA, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, Bar-

celona, 1971 (CODOIN, XLIII), doc. 169. 
15 El rei li concedí que ni ell ni els seus factors ni la seva societat poguessin ser molestats per 

represàlies contra els barcelonins i no els pogués ser penyorat res sinó era per afers propis: ACA, 
C, reg. 896, f. 69 r. (1353, juliol, 29. València). 

1 6 C . BATLLE I GALLART , La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo 
XV, Barcelona, C S I C . Departamento de Estudios Medievales, 1973, p. 169. 
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L'any 1356, amb els altres companys de conselleria féu iniciar la com-
pilació del llibre anomenat Consueta, que contenia les fórmules de les elec-
cions i juraments dels consellers i altres càrrecs municipals i diverses 
ordinacions de cerimònies, convocatòria de la host etc. L'any 1371, quan 
calgué acabar o refer la Consueta, fou demanada la seva col·laboració i la 
d'altres exconsellers de 1356, com també algun altre expert17. 

Pere Bussot fou també moltes vegades un dels representants de la 
ciutat a les Corts, a la de Perpinyà de 1350-1351, als Parlaments de Vila-
franca de 1353 i de Barcelona de 1355, a la Cort de 1358 de Barcelona, a 
la de Montsó de 1362-1363, a la de Tortosa de 1365 i a la de Barcelona 
de 1368 i 137318; no és estrany, doncs, que hom pensés en ell per al càr-
rec de diputat del braç reial de la Generalitat de Catalunya a la Cort de 
Tortosa de 1365. 

Tenia experiència en l'administració de donatius; havia estat un dels 
dos clavaris que havien dirigit la col·lecta i despesa del donatiu atorgat al 
rei, l'any 1353, per les ciutats i viles reials en el Parlament de Vilafranca 
del Penedès i Barcelona per tal de finançar l'armada contra Gènova; con-
cretament, havia d'encarregar-se, juntament amb l'altre clavari, de com-
prar vuit galeres, rems, armes i eixàrcies i, per tal d'obtenir ràpidament 
els diners necessaris, podien obligar, fins i tot amb usura, les imposicions 
sobre determinats productes creades per decisió dels síndics del braç re-
ial; l'altre clavari era Arnau de Riusec, de Lleida; els dos clavaris havien 
de residir de manera continuada a Barcelona; cadascun dels clavaris ha-
via de tenir un salari anual de 200 lliures barceloneses i una dieta de 6 
sous com a màxim si havien de sortir de Barcelona; tenien l'obligació, 
però, de tenir sempre dues bèsties a punt per a cavalcar19. 

Novament, el 1356, havia de supervisar amb Ferrer de Manresa la 
distribució que Pere Desvalí, abat de Blanes, havia de fer d'una ajuda de 

17 Agustí DURAN I SANPERE, Els llibres de la ciutat, a Barcelona i la seva Història. 2 . La so-
cietat i l'organització del treball, Barcelona, Curial, 1973, p. 139 i 143. 

18 J. F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 118 i 119. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y 
de Valencia y Principado de Cataluña, publicados por la Real Academia de la Historia: Cortes de 
Cataluña, Madrid, 1 8 9 6 - 1 9 2 2 , 1 - 1 , p. 3 5 9 , 3 9 9 , 4 0 0 , 4 6 7 . Corts, Parlaments iFiscalitat a Cata-
lunya: els capítols del donatiu (1288-1384), introducció i edició a cura de Manuel SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ - Pere ORTÍ GOST, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1 9 9 7 , p. 107. Actas de las 
Cortes generales de la Corona de Aragón de 1362-63, ed. J. M. PoNS GlJR!, Madrid-Barcelona, 
1982 (CODOIN, L), p. 107, 167 i 194, 329, 439. 

19 Corts, Parlaments i Fiscalitat a Catalunya, ed. M. SÁNCHEZ - P. ORTÍ, p. 1 1 7 - 1 2 0 . 
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7.000 lliures que la ciutat de Barcelona havia atorgat al monarca per a la 
guerra contra Matteo Doria a Sardenya20. 

Dos anys després, fou elegit tractador a la Cort de Barcelona de 
1358, ja que, com hem dit, era un dels síndics barcelonins; els tractadors 
pel braç reial foren sis; tenien la responsabilitat de negociar els acords 
dins del mateix braç, amb els altres braços i amb el rei i preparar-los per 
a les sessions plenàries; en alguna de les sessions, Pere Bussot prengué la 
paraula en nom de les ciutats i viles; aquest honor evidencia que gaudia 
de prestigi dins del braç i que devia ser un bon orador. 

A la Cort de Barcelona-Lleida-Barcelona-Tortosa de 1364-1365 també 
fou un dels tractadors juntament amb un altre síndic de Barcelona, Pere de 
Santcliment i, a més, s'ocupà amb un membre dels altres dos braços del 
préstec de 50.000 florins que la Cort feia al rei i, en una altra comissió, de 
buscar gent que volgués servir amb les tropes a cavall de Catalunya. 

Com a síndic de la Cort de Barcelona de 1368 formà part d'una co-
missió per a la defensa de Sardenya i la resolució de les disputes entre 
Bertrand Du Guesclin i Hugh Calverley, d'una altra comissió sobre la 
distribució dels homes necessaris per a la defensa de Catalunya i més 
tard d'una altra per al compartiment del donatiu. 

Encara, com a síndic de la Cort de Barcelona de 1372-1373 formà 
part d'una comissió per armar quatre galeres21. Es la darrera notícia sobre 
la seva activitat parlamentària. 

El 1363 era candidat a portar a terme una ambaixada a Gènova, o ell 
o Pere de Santcliment o Pere Desplà o Jaume de Gualbes22. El mateix 
any 1363, amb Jaume de Gualbes, s'havia d'ocupar de l'organització de 
l'armada, tant en nom del rei com dels diputats Ramon Gener, Guillem de 
Togores i Pere de Santcliment, que havien arribat a un acord per a l'ar-
mament conjunt. L'administrador dels diners havia de ser Guillem Oliver 
de casa de la reina23. 

Pere Bussot degué morir a la dècada dels setanta. Com molts altres 
ciutadans barcelonins benestants, Pere Bussot féu construir una capella 
funerària de la família, que havia de ser emblema i memòria de la seva 

2 0 A . M . ARAGÓ-M. M . COSTA, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, doc. 188. 
21 Cortes, 1-2, p. 660, 682, 685-686; 2, p. 185 i 194-195, 217,233,235-236; 3, p. 7, 13,15, 

30, 181,203.. 
22 Giuseppe MELONI, Genova eAragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso, I I I (1361-1387), 

Pàdua, Cedam, 1982, III, p. 35. 
23 A. de CAPMANY, Memorias históricas, II, doc. 193. 
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nissaga. Devia trobar-se en algun dels convents desapareguts i actual-
ment només se'n conserva un fragment a Tours24. 

Devia ser fill seu un Pericó Bussot —conegut pel diminutiu segura-
ment per distingir-lo del seu pare— que trobem esmentat el 1379 per 
causa d'un canvi en el dot de la seva esposa, filla de Pere de Tàrrega25. 
Aquest Pere Bussot fou escollit el 21 de novembre de 1391 membre d'u-
na missatgeria de sis membres que havia d'anar a visitar el rei a Vilafran-
ca26, segurament per aconseguir que no s'excedís en el càstig a la ciutat 
per causa de l'avalot contra els jueus que s'havia produït aquell estiu. 
Com que li és donat el tractament de "misser" reservat als juristes, pen-
sem que pot ésser el que en altres moments és esmentat com Guillem 
Pere Bussot, que els anys 1397 i 1400 fou designat advocat de la ciutat27. 
Guillem Pere Bussot, juntament amb Guillem de Vilatorta, fou assessor 
del veguer de Barcelona en la investigació sobre els atacs contra el call 
jueu28. Devia ser un jurista reputat perquè l'any 1402 el rei Martí li con-
sultà a ell i a Berenguer Desvalí, tots dos doctors en lleis, si a causa de la 
imposició del dret del pariatge, els impostos de la Generalitat podien 
disminuir i per tant caldria indemnitzar els arrendadors d'aquests drets29. 

També pertany a la mateixa família, bé que ignorem el parentiu amb 
els altres, el Bernat Bussot que el 1364 era lloctinent d'escrivà de ració 
del rei Pere el Cerimoniós30. El 1370 deixà temporalment aquest càrrec i 
substituí Pere Vicenç, que havia mort, com a regent de la Diputació del 
General fins al 137531. De fet, administrà la Diputació del General, la 
col·lecta de les ajudes votades per les corts i de les imposicions del Gene-
ral, la venda de censáis i violaris etc. durant el temps en què s'intentà a-
questa fórmula, com un regiment menys onerós que amb el sistema de 

24 M. A. SÁNCHEZ, Una inscripció d'un barceloní a Tours, "Faventia" 4/2 (1982), p. 107-109. 
25 AHPB, F. de Ladernosa, 23-4, f. 33 r (1379, març, 14). El dot havia estat de 14.000 sous 

en forma d'un censal de 1.000 sous anuals sobre la ciutat de Manresa. El censal fou retornat al 
sogre, que devia pagar el capital al seu gendre. 

26 Manual de Novells Ardits, vulgarment apel·lat Dietari del Antich Consell Barceloní, ed. 
por F . SCHWARTZ Y LUNA, F . CARRERAS Y CANDI, I , Barcelona, 1 8 9 2 , p. 137 . 

27 Cf. docs. 609 i 652 d'aquest mateix llibre. 
28 C. BATLLE, La crisis social y económica, p. 119. 
29 ACA, C, reg. 2281, f. 159 r. (1402, gener, 18. Mallén) i reg. 2174, f. 97 r. (1402,juny, 26. 

València). 
30 AHPB, A. Figuera, 26-2, (1364, febrer, 13). 
31 Ja actuava com a regent de la Diputació del General pel febrer de 1370: ACA, Generalitat, 

pergamins, 101 (1370, febrer, 23. Barcelona). 
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diputats32. Correspongué a Bussot la tasca de pagar les tropes que foren 
reunides amb urgència per a defensar Catalunya, l'any 1374, davant l'a-
menaça d'invasió de l'infant Jaume de Mallorca, que persistia en el seu 
objectiu de recuperar el regne del seu pare i que tenia tropes a la frontera 
de Catalunya. A primers de l'any 1375 Bernat Bussot deixà el càrrec de 
regent de la Diputació per passar a ser escrivà de ració del rei. 

Ignorem si pot ser el mateix personatge o bé fou un fill seu el Bernat 
Bussot que fou escollit conseller segon l'any 1389, poc després, però ja 
l'any 1390, abandonà la conselleria perquè el rei Joan I l'havia nomenat 
escrivà de ració. Els consellers de l'any següent, elegits pel novembre de 
1390, tingueren el dubte de si havia de retornar la paga de Nadal que ha-
via rebut, per valor de 5011., però el Consell decidí que no la retornés per-
què durant el temps que havia exercit el càrrec s'havia produït la invasió de 
les tropes dels Armanyac i havia hagut de treballar força33. Mort Joan I, 
l'any 1396 era administrador de la Generalitat i s'ocupà especialment de 
pagar l'exèrcit reunit per defensar Catalunya de la invasió del comte de 
Foix, que aspirava al tron34. Portà a terme algunes missatgeries de la ciutat. 
L'any 1398 fou escollit amb Simó de Marimon perquè anés prop del rei a 
Saragossa i, a més, fou designat per al càrrec de guarda de la moneda amb 
el mateix Simó de Marimon35. Bernat Bussot posseïa, com molts altres 
prohoms barcelonins, una torre fora ciutat, en aquest cas a Sant Andreu de 
Palomar. La casa servia no solament per anar-hi a passar l'estiu sinó que, 
per encàrrec del rei Joan, hi nodria gallines d'índia, que calgué protegir 
amb crides mensuals prohibint caçar-les o prendre-les36. 

Antoni Bussot, un germà de Bernat, el substituí en el càrrec de regent 
de la Diputació del General el 4 de juny de 1375, bé que actuava ja des 
del mes d'abril, durant la celebració de la Cort de Lleida37. Més tard, An-
toni Bussot fou escollit conseller cinquè de Barcelona el 1391, després de 
l'avalot contra els jueus que s'havia produït aquell estiu i que havia des-

3 2 M . T . FERRER I MALLOL, 1367-1375. La Diputació de Catalunya governada per un regent, 
a Història de la Generalitat de Catalunya, I. 1359-1518, p. 67-70. 

33 AHCB, Llibre del Consell, 25, f. 24 v. (1391, gener, 26). 
3 4 M . T . FERRER I MALLOL, Organització i defensa d'un territori fronterer. La governació 

d'Oriola en el segle XIV, Institució Milà i Fontanals. CSIC, Barcelona, 1990, ("Anuario de Estu-
dios Medievales", Anex, 22), p.282 i doc. 259. 

35 Cf. docs. 632 i 643 d'aquest mateix llibre. 
36 Joseph Ma. ROCA, Johan I d'Aragó, "Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de 

Barcelona", XI, Barcelona, Institució Patxot, 1929, p. 333, 436. 
37 ACA, Generalitat, pergamins, núms. 116-120. 
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encadenat també una revolta popular; mentre que misser Berenguer Vives i 
Bernat Satrilla pertanyien al moviment popular, o bé l'afavorien, i foren 
arrestats a llurs cases, els altres tres consellers, entre els quals Antoni Bus-
sot, eren més propers al rei i suplicaren a la reina que intervingués a favor 
de la ciutat38. Antoni Bussot també fou clavari des de desembre 1395 a la fi 
de 1396, obrer l'any 139739 i conseller segon l'any 140940. L'any 1400 fou 
escollit, juntament amb Joan Ses-Avasses, per tal de negociar la redempció 
d'Elx i Crevillent amb la reina Maria, esposa de Martí l'Humà perquè la 
reina desitjava recuperar aquests dos senyorius, empenyorats a la ciutat per 
tal d'obtenir recursos per a l'expedició a Sicília de 139241. 

La família continuà el seu enlairament durant el segle XV. 

Els Desplà, senyors de la casa d'Alella 

Aquesta branca dels Desplà era un llinatge originari d'Alella, que 
s'havia establert a la ciutat comtal, però sense abandonar els interessos 
del lloc d'origen, on posseïa terres i masos. 

Pere Desplà 

Pere Desplà era un ciutadà honrat de Barcelona que canvià d'esta-
ment i passà a ser cavaller42. Era fill de Pere Desplà, segons el Manual de 
Novells Ardits: "mossenyor Pere Desplà, cavaller, fill del honrat en Pere 
Desplà, ciutadà de B arc hi nona"43; alguns historiadors el fan fill, en can-
vi, de Ramon Desplà i Margarida Ros44. És possible que hi hagi algun 

38 C. BATLLE, La crisis social y económica, p. 125. 
39 Cf. docs. 478, 546 i 611. 
40 Manual de Novells Ardits, I, p. 164. 
41 M . T. FERRER I MALLOL, Les aljames sarraïnes de la governació d'Oriola (segle XIV), Barcelo-

na, Institució Milà i Fontanals. CSIC, 1988, ("Anuario de Estudios Medievales", Anex, 19), p. 42. 
42 Segueixo la biografia que vaig publicar a M . T . FERRER I MALLOL, 1359-1362. Berenguer 

de Cruïlles, a Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, I , 5 3 - 5 4 , i M . T . 
FERRER I MALLOL, Els diputats del braç de les ciutats i viles reials, p. 5 1 6 - 5 2 0 amb algunes mo-
dificacions i ampliacions, a causa de noves notícies. 

43 Manual de Novells Ardits,, I, p. 7. Ha de ser necessàriament ell, perquè fou armat cavaller 
el 1377, com veurem després. 

44 Pere ORTÍ GOST, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, 
Barcelona, 2000, p. 4 7 1 . També Lluís CIFUENTES I COMAMALA, Els Desplà als segles XIV i XV, 
quadre genealògic publicat a Història de la Generalitat de Catalunya, I, p. 269. 
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error d'identificació perquè l'any 1389, quan es féu un cens a Barcelona, 
amb finalitat militar, foren enregistrades vuit persones diferents que es 
deien Pere Desplà. 

Sembla que es casà dues vegades, de la primera muller, Valençona, 
no degué tenir fills45, mentre que de la segona, anomenada Blanca, vivent 
encara l'any 1399, tingué una filla, Violant, que es casà amb el donzell 
Bartomeu de Vilafranca, domiciliat a Barcelona46. Aquest matrimoni 
tingué un fill, que adoptà el nom de Pericó Desplà, en ser designat hereu 
pel seu avi Pere Desplà. 

Amplià les seves possessions a Alella amb la compra, l'any 1353, de 
la jurisdicció del lloc al rei Pere el Cerimoniós, amb pacte de retrovenda, 
per 3.000 florins47; aquesta clàusula de redempció fou usada l'any 1366 
pel rei, que recuperà la jurisdicció, després que els habitants del lloc en 
paguessin el preu48. Els Desplà continuaren, però, com a senyors 
al·lodials d'Alella49. Més o menys en aquesta època, sembla que l'any 
1364, Pere Desplà comprà el terçó o tercera part dels delmes de la parrò-
quia d'Alella que, juntament amb la possessió de diverses propietats en 
alou en el terme, equivalia en el lloc a una mena de senyoria50. L'any 
1367 aconseguí la concessió de construir a Alella una taula de carnisse-
ria, en regim de monopoli, on podria fer vendre carn fresca i salada; per 

45 Valençona, muller de Pere Desplà, havia instituït un benefici a l'església de Sant Jaume de Bar-
celona, en el patronat del qual figurava el rei; l'any 1406, Joan Desplà, doctor en lleis i tresorer del rei el 
representà en aquest patronat: AHPB, Bartomeu Gras, 86-3, f. 22 v. (1406, febrer, 15). 

4« AHPB, Tomàs de Bellmunt, 79-83 (1399, agost, 14). 
47 Segons Lluís GALERA ISERN i Salvador ARTÉS LLOVET, Notes històriques de la parròquia 

de Sant Feliu d'Alella segons dades de lArxiu parroquial i altres fonts, amb un estudi sobre els 
orígens de la població, Publicacions de la parròquia d'Alella, 1959, p. 94, la compra de la juris-
dicció seria del 1344, però segons el document de redempció d'aquesta jurisdicció, la compra era 
del 1353 i també segons la confirmació pel rei de la venda feta pel batlle general de Catalunya, 
Pere Sacosta. La venda era del 15 de juliol de 1353 i la confirmació del rei del 29 de juliol. A-
questa confirmació assenyala un preu de 1.000 sous barcelonins que potser era el preu de la con-
firmació reial i l'aposició del segell. La venda fou comunicada al procurador de Catalunya, al 
veguer i al batlle de Barcelona: ibídem, f. 36 V.-37 r. 

48 ACA, C, reg. 913, f. 78 r.-80 v. 
49 Els Castells catalans, Barcelona, R. Dalmau ed., 1967-1979,1, p. 735. 
50 L'època d'adquisició d'aquest terçó és controvertida; per una banda, es diu que Pere de 

Gualbes vengué un terçó del delme de la parròquia a Pere Desplà, el 6 d'abril de l'any 1373; se-
gons una altra noticia, escrita en un llibre del mateix Desplà, consta que l'havia comprat l'any 
1364 a Guillem de Rubí; però segons una altra notícia de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el 1 de 
juliol de 1372, la tercera part de la dècima d'Alella, que havia estat de Pericó de Rubí, pertanyia a 
Pericó de Montornès, senyor del castell del mateix lloc: L I . GALERA ISERN i S . ARTÉS LLOVET, 
Notes històriques de la parròquia de Sant Feliu d'Alella , p. 94. 
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la concessió en establiment emfitèutic, pagà una entrada de 20 sous bar-
celonesos i es comprometé a pagar un cens de 2 s.b. anuals per Nadal. La 
concessió li fou confirmada l'any 137451. Hi ha la possibilitat que posseís 
també una part de la lleuda de Mediona, un impost que es pagava a l'entra-
da i a la sortida de Barcelona i que, malgrat que els partícips eren molts, 
devia proporcionar rendes importants, però sembla més aviat, per la identi-
ficació que fa Pere Ortí, que aquest Pere Desplà devia pertànyer a una altra 
branca dels Desplà52. L'any 1347 amplià el seu patrimoni amb l'herència de 
Francesc Agustí, fill de Pere Agustí, de la casa del rei, que tenia una casa i 
una heretat important a Sants, al districte de Barcelona, que fou venuda, per 
voluntat del difunt, a Artal de Cabrera, àlias de Foces53. 

A la ciutat de Barcelona ocupà un gran nombre de càrrecs, que cul-
minaren en el de conseller en cap, per al qual fou escollit l'any 1364, no-
vament el 1368 i encara el 1371; abans, havia estat conseller cinquè el 
1356 i segon, l'any 136254. A més, havia estat jurat del Consell de Cent 
l'any 1345, jurat i membre del consell de vint-i-cinc els anys 1365,1366, 
1367 i 13 7 355. 

Representà la ciutat a les diverses vegades. Fou un dels síndics de Bar-
celona a les corts de 1358, 1359, 1365 i 137 356. A la Cort de Cervera de 
1359, hi tingué una presència molt activa ja que, juntament amb Romeu 
Sescomes, del braç eclesiàstic, establí com haurien de contribuir els llocs 
que havien canviat d'estament per alienació de la jurisdicció per part del rei 
o aquells altres on la senyoria pertanyia a un ciutadà que havia passat a ser 
cavaller o generós; l'acord que redactaren fou ratificat encara per les Corts 
de 1363; a la Cort de Barcelona de 1365 fou membre de la comissió de 
tractadors, que negociaven entre els braços i el rei, fins i tot de la comissió 
restringida, mentre que a la Cort de Barcelona de 1372-1373, respongué a 
la proposició del rei en nom del braç de les ciutats i viles57. 

Aquesta presència tan sovintejada a les corts explica que fos designat 
diputat més d'una vegada, ja que el nomenament requeia en algun dels 

51 ACA, C, reg. 925, f. 91 v.-92 v. (1367, novembre, 10.- 1374, gener, 10). 
52 P. O R T Í G O S T , Renda i fiscalitat, p. 4 7 1 . 
53 ACA, Generalitat, Pergamins núms. 52, 53 i 59. 
54 J. F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 64,66,67 i 131, i la relació dels consellers de Barcelo-

na d'aquest mateix llibre. 
55 Cf. docs. 170, 324, 339, 349, 358, 367, 376 i 377, 
» Cortes, 1-2, p. 576, 2,p. 223, 342-343, 3, p. 181. 
5 7 A . M . A R A G Ó - M . M . COSTA, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, doc. 

202 i Corts, Parlaments i Fiscalitat, p. 227 i 245. Cortes, 2, p. 345 i 349, 3, p. 179. 
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síndics: l'any 1359, novament a la Cort de Barcelona de 1365 com a di-
putat adjunt i procurador del donatiu nou, amb importants tasques eco-
nòmiques a realitzar, i a la Cort de Barcelona de 1377-1378, bé que en 
aquesta ocasió fou elegit diputat del braç militar, després que els diputats 
elegits a les Corts de Montsó de 1376-1377 fossin cessats en una sessió 
molt poc concorreguda del mes d'agost, cosa que provocà grans tensions. 
No sabem per quina raó exercí el càrrec molt poc temps i fou substituït 
per Ramon de Peguera58. 

El canvi d'estament, que el féu figurar com a diputat militar i no com 
del braç reial, s'havia produït aquell mateix any 1377 perquè l'infant Joan 
l'havia armat cavaller i, a petició de l'interessat, havia demanat al rei que 
concedís el títol i les prerrogatives de castell, amb terme atermenat, a la 
seva casa d'Alella, al Maresme, terme que hauria estat el de la parròquia 
d'Alella. Pere Desplà era llavors conseller de l'infant primogènit59La 
concessió a Pere Desplà comprenia el dret de construir castell a Alella i 
de tenir-hi mesures d'ús obligatori i vinyòvols, és a dir, guardians de vi-
nya. La població d'Alella es mobilitzà contra aquestes concessions i de-
manà autorització al rei per reunir-se, per crear síndics i exigir talles per 
tal de recórrer contra aquesta concessió reial a Pere Desplà. El rei conce-
dí aquesta autorització, però precisà que només els que signessin l'acord 
de nomenar síndics haurien de pagar talles, l'altra gent que no hi estigués 
d'acord no podria ser obligada a contribuir. Aclarí també que la concessió 
no podia interpretar-se com a autorització per poder constituir "universi-
tat", és a dir, municipi60. 

El 1363 Pere Desplà havia estat un dels quatre barcelonins consultats 
pel rei Pere el Cerimoniós per portar a terme una ambaixada a Gènova, 
però sembla que cap d'ells no acceptà aquesta missió61. En canvi, portà a 
terme una altra ambaixada, prop del rei de França, l'any 1371, amb la 
missió delicada de cobrar un deute del monarca francès. Degué ser en 
aquesta ocasió que el rei de França donà a la reina Elionor, esposa de 

5 8 M . T . FERRER I MALLOL, Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya (1359-
1412), a Miscel·lània d'Homenatge a Miquel Coll iAlentorn en el seu vuitantè aniversari, Barce-
lona, Fundació Jaume I , 1 9 8 4 , p. 2 2 1 - 2 6 9 , concretament p. 2 3 0 , 2 4 0 i 2 4 6 - 2 4 8 . M . T . FERRER, 
Les Corts de Catalunya i la creació de la Diputació del General, p. 880-891, on segueixo l'actua-
ció dels diputats. 

» ACA, C, reg. 1655, f. 109 (1377, abril),cit. per J. M. ROCA, JohanId'Aragó,p. 175 i 193. 
60 ACA, C, reg. 930, f. 195 r. i 215 r.-v. (1377, juny, 3. Barcelona). 
61 G. MELONI, Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso, III, p. 35. 
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Pere el Cerimoniós, diverses relíquies62, entre elles una santa espina que 
més endavant l'infant Martí donà a la catedral de Barcelona, en una ceri-
mònia celebrada el 4 de desembre de 1390, en la qual es recordà que 
l'havia portada Pere Desplà, cavaller, fill de l'honrat Pere Desplà, ciutadà 
de Barcelona, "qui per la dita raó anà al dit rey de França com a missat-
ger de la dita senyora"63. 

Pere Desplà fou, doncs, un ciutadà de l'estament rendista barceloní, 
que no havia trencat amb els seus orígens terratinents al Maresme; a-
quests orígens li permeteren de fer el pas a l'estament nobiliari sense ha-
ver de comprar senyorius, com altres famílies barcelonines que també 
volgueren ennoblir-se. Fou un home interessat, sens dubte, pel govern en 
diversos àmbits, en el municipal, en el parlamentari i en el reial. 

La designació d'hereu a favor del seu nét Pericó Desplà fou discutida 
per Joan Desplà, doctor en lleis, potser un germà del difunt Pere. Barto-
meu de Vilafranca, pare de Pericó, i Joan Desplà confiaren les seves des-
avinences a l'arbitratge de Ramon Ballester, llicenciat en lleis, i a Bernat 
Llunes, jurisperit de Barcelona. La sentència arbitral fou pronunciada el 
14 d'agost de 13 81, de manera que la mort de Pere Desplà ha de ser ante-
rior a aquesta data. Probablement l'herència es dividí, ja que, segons al-
tres fonts, l'any 1392 era senyor d'Alella Joan Desplà, que devia ser el 
doctor en lleis64. La sentència arbitral s'ha perdut i només es conserva el 
trasllat d'un dels capítols perquè l'any 1419 hi havia dubtes sobre els 
drets dels hereus de Pericó Desplà sobre les rendes de les escrivanies 
públiques de Perpinyà i els forns i altres rendes del lloc d'Argelers, atri-
buïdes en principi a Joan Desplà, però sobre les quals Pericó tenia algun 
dret perquè havia lliurat a Joan 25.300 s.b. dels seus diners65. 

El nét de Pere Desplà, Pericó Desplà, ha de ser algun dels Pere Des-
plà que apareixen en el cens de 1389, descartats un cisteller, un candeler, 
un manobre i dos mercaders, bé que aquests darrers poden ser l'origen de 

62 Les relíquies i llurs estoigs preciosos donades pel rei de França són descrites en el testament de 
la reina Elionor comentat per Ulla DEIBEL, La reina Elionor de Sicília, a Sobiranes de Catalunya, 
Barcelona, Fundació Rabell-Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1928, p. 391. 

63 Manual de Novells Ardits, I , p. 7. Sebastià PUIG Y PUIG, Episcopologio de la Sede Barci-
nonense, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1929, p. 171. 

64 LI. GALERA i S. ARTÉS, Notes històriques de la parròquia de Sant Feliu d'Alella, p. 95, que 
remeten a fons documentals, concretament establiments de terres, de l'arxiu parroquial d'Alella. 

65 ACA, C, pergamins de Pere III, carpeta 297, núm. 3072 (1381, agost, 14. Trasllat del 8 d'-
abril de 1419). 
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la confusió d'identitats entre els Desplà66. Entre els no qualificats hi figu-
ra primer una madona d'en Pere Desplà, que en aquell moment devia ser 
absent, i en una altra anotació hi apareix un Pere Desplà, que vivia al 
quarter de frares menors i formava part de la cinquantena de R. de Caldà-
guila; el seu armament, ballesta o "doy", el fa incompatible amb el nostre 
Pere Desplà, fill de donzell i nét de cavaller; també podem descartar el 
Pere Desplà que vivia al quarter de mar i formava part de la cinquantena 
de Bartomeu Ses-Oliveres, en la qual ell mateix era desener; el seu arma-
ment era només de llança i pavès, que tampoc no sembla l'adequat. En 
canvi, hi ha més possibilitats d'identificació amb el Pere Desplà que vivia 
al quarter del Pi i pertanyia a la cinquantena de G. Gocet; el seu armament 
és descrit en un lloc del cens com a llança i pavès però, més endavant, és 
descrit millor quan és inclòs entre els homes de "peaterra", que tenen ar-
madura completa, en aquest cas, arnès i "glavi lonch", és a dir, espasa, un 
armament més adequat67. Pere Boscà indica que el cavaller Pere Desplà 
vivia a la Cucurella68, cosa que confirmaria la identificació que hem fet 
amb un dels Desplà esmentats al cens militar de 13 89, el que vivia al quar-
ter del Pi, on es trobava la plaça de la Cucurulla o Cucurella. 

No tenim notícia que Pericó Desplà ocupés cap càrrec a la ciutat de 
Barcelona, mentre que consta que el 1408 en Pere Desplà, "àlias de Vila-
franca", era sobrecoc del rei Martí, un petit càrrec palatí69. 

Joan Desplà 

Joan Desplà fou un personatge important a les corts de Joan I, de 
Martí l'Humà i de Ferran d'Antequera. La primera notícia que tenim d'ell 
remunta al 1371, moment en què, segurament en plena joventut, havia de 
passar a Sardenya amb les tropes que hi enviava Pere el Cerimoniós per 
tal de sotmetre la rebel·lió del jutge d'Arbórea. En atenció als serveis 

66 De fet hi ha un Pere Desplà, mercader de Barcelona, a qui el rei Martí confiscà béns valo-
rats en 277 lliures i 10 sous de Barcelona, el 4 de novembre de 1396 per cobrir necessitats de 
guerra a Sicília, amb la promesa de retornar aquesta quantitat l'any següent: ACA, C, reg. 2209, f. 
157 r.-158 v. 

67 Francisco MARSÀ, Onomàstica Barcelonina del segle XIV, Barcelona, Universitat de Bar-
celona, 1977, p. 69; 16-17; i 115 i 206; els mercaders a p. 76 i 79. 

6 8 J . F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 132. 
69 Daniel GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari del rey en Martí (1396-1410), "Anuari de l'Institut 

d'Estudis Catalans", V (1913-14), p. 622. 
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prestats anteriorment i als que prestaria a Sardenya, Pere el Cerimoniós li 
concedí una renda de 150 lliures d'alfonsins menuts sobre una vila o viles 
dels rebels, que li havia de ser concedida amb tota la jurisdicció, menys 
el mer imperi, en feu a costum d'Itàlia70. 

Entrà al servei de l'infant Joan, a la seva cambra, des d'abans de 
138571. No sabem quan ni on realitzà els estudis de dret, en els quals as-
solí el títol de doctor en dret civil i canònic, però ja els havia conclòs 
l'any 1386, quan fou escollit conseller tercer de Barcelona. L'any 1390 la 
ciutat l'envià com a missatger al rei, per tal de resoldre alguns afers i 
l'any següent, el 1391, acompanyà Simó de Marimon a prendre possessió 
d'Elx i Crevillent, localitats que l'infant Martí havia empenyorat a la ciu-
tat per tal d'obtenir recursos per a l'expedició a Sicília72. En aquesta èpo-
ca era advocat de la ciutat, càrrec en el qual cessà l'any 139273. 

Poc després degué entrar al servei del rei Joan I, de qui fou conseller i 
promovedor de negocis i formà part del consell reial que el monarca deixà a 
Barcelona quan passà a Mallorca el 139574. Després de la mort del rei fou 
processat per la reina Maria, com molts altres consellers de Joan I, entre ells 
Bernat Metge, i pel maig de 1396 fou empresonat al Castellnou75. Les acu-
sacions contra ell eren, però, vagues76 i fou absolt oficialment l'any 139877, 
bé que fou rehabilitat molt abans. Des del mes d'abril de 1397 es trobava al 
servei del rei Martí, del qual ja era tresorer pel juliol del mateix any78. Exer-
cí aquest càrrec fins al 140979. El rei Martí li havia demostrat la seva consi-
deració quan el nomenà un dels seus marmessors, en el testament redactat 
l'any 1407, bàsicament pel fet de ser el seu tresorer80. 

70 ACA, C, reg. 1041, f. 178 V.-180 v. (1371, desembre, 6. Casp). 
71 El rei Pere premià els serveis a l'infant amb la concessió d'un pati, en el raval del Mercadal de 

Girona, en el qual podria edificar, si volia: ACA, C, reg. 945, f. 76 V.-77 r. (1385, maig, 20. Girona). 
72 Manual de Novells ardits, I, p. 4 i 21. 
73 Cf. la Relació de consellers i doc. 504 en aquest mateix llibre. 
74 ACA, C, reg. 1960, f. 162 v. (1395, juliol, 13. Barcelona). 
75 Cortes, 4 , p. 2 5 2 - 2 5 3 . Sobre el context en què es produí el procés cf. M . de RIQUER, Obras 

de Bernat Metge, Barcelona, Universitat de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, 1959 (Bi-
blioteca de Autores Barceloneses), p. * 8 7 - * 1 2 0 . 

76 Marina MITJÀ, Procés contra els consellers, domèstichs i curials de Joan I, entre ells Ber-
nat Metge, "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", XXVIII (1957), p. 
375-417, concretament p. 396-397. 

77 ACA, C, reg. 2273, f. 110v . - l l l r. (1398, juliol, 15. Saragossa). 
78 ACA, C, reg. 2239, f. 9 r. (1397, abril, 10. Avinyó) i 2167, f. 26 v. (1397, juliol, 28). 
79 Pere Ferrer fou inscrit, pel novembre de 1409 com a conseller i regent de la tresoreria: D. 

GIRONA, Itinerari del rey en Martí, p. 648. 
80 Antoni UDINAI ABELLÓ, Els testaments dels comtes de Barcelona i dels reis de la Corona 

d'Aragó. De Guifré Borrell a Joan II, Barcelona, Fundació Noguera, 2001, doc. 51. 
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Desconeixem el motiu pel qual abandonà la tresoreria. Potser desit-
java tornar a la política de la seva ciutat i sabia que tenia possibilitats 
d'aconseguir un càrrec important. Pel novembre de 1410, efectivament, fou 
elegit conseller primer de Barcelona, quan el monarca ja havia mort81. A-
quest càrrec li permeté d'intervenir com a figura destacada en el parlament 
català reunit durant l'Interregne. Formà part de diverses comissions parla-
mentàries executives i portà a terme ambaixades del parlament a Aragó i a 
Casp, per a la proclamació del nou rei82. Fou tresorer, novament, del rei 
Ferran d'Antequera, almenys del 1412 al 141383. Aquest darrer any fou un 
dels quatre procuradors que negociaren la treva amb Gènova a Barcelona84 

i l'any 1414 el rei l'envià com a ambaixador als consellers de Barcelona, 
juntament amb Ramon Fiveller, per demanar diners per pagar els 153.000 
florins d'or pels quals el vescomte de Narbona venia els drets successoris 
al judicat d'Arbórea al rei, cosa que permetia tancar la revolta de Sarde-
nya85. Estigué casat amb Angelina i tingué un fill, anomenat Joan, que 
fou també tresorer reial i morí abans de 1441. 

Aquest segon Joan Desplà tingué una filla, Elionor, casada amb 
Francesc Coromines, àlias Desplà; un dels seus fills fou el famós Lluís 
Desplà, ardiaca de la seu de Barcelona86. 

Un altre llinatge Desplà: tres Ramon Desplà i un Francesc 

Ignorem, per ara si aquests Desplà, ciutadans honrats de Barcelona, 
eren parents de la branca originària d'Alella. Un primer Ramon Desplà, 
casat amb Alamanda de Gualbes87, fou una persona notable a la ciutat de 

81 Manual de Novells Ardits, p. 169. 
82 Lluís DOMÈNECH I MONTANER, La iniquitat de Casp i la fi del comtat d'Urgell. Estudi His-

tòrico-Polític, Barcelona, 1930, p. 137, 176, 178, 180, 181, 183, 191, 252, 259. 
83 Al catàleg del Reial Patrimoni es conserven llibres de tresoreria seus d e l 4 1 2 a l 4 1 3 , a 

més dels de l'època del rei Martí l'Humà. 
84 José CAMARENA MAHIQUES, Tratado de paz entre Aragón y Gènova en 1413, a Fuentes de 

Historia Medieval, I, fase. 3, València, Instituto Valenciano de Estudios Históricos Institución 
Alfonso el Magnánimo, 1953, p. 99. 

85 ACA, C, reg. 2398, f. 101 v.-102 v. (1414, juny, 8. Saragossa). 
8 6 LL. GALERA ISERN i S . ARTÉS LLOVET, Notes històriques, p. 9 5 - 9 6 . 
87 L'any 1343 comprà un violad sobre la vila de Tàrrega de pensió de mil sous i preu de 

7.000. Jaume Cavaller, canviador, del qual seria consogre anys després, en comprà un altre a vida 
seva i de la seva germana Isabel, casada amb Francesc Ferriol, ciutadà de Barcelona, de pensió de 
400 sous i preu de 2.800: ACA, C, reg. 991, f. 10 v.-l 1 r. (1343, maig, 9). Per a la identificació 
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Barcelona a mitjan segle XIV. Ja era jurat del Consell de Cent l'any 
1345; ho fou novament el 1350 i, a més, fou membre del consell de vint-
i-cinc. L'any 1354 fou escollit conseller quart; el 1355 tornà a ser jurat i 
membre del consell de vint-i-cinc i els anys 1357 i 1361 accedí novament 
a una conselleria, la segona88. Finalment, l'any 1356 fou síndic de la ciu-
tat de Barcelona a la Cort de Perpinyà89. Hi ha constància que tingué, 
almenys, dos fills, Ramon i Francesc, que també ocuparen càrrecs de 
govern de la ciutat. 

Ramon i Francesc Desplà, fills de Ramon 

Ramon Desplà, fill del Ramon que acabem de mencionar90, estigué 
casat, des d'abans de 1377, amb Felipona, filla i hereva universal de 
Jaume Cavaller, ciutadà de Barcelona91, un dels membres de l'oligarquia 
barcelonina, que també havia estat conseller92; tingué almenys un fill, 
anomenat Ramon, i una filla, Isabel, que es casà amb Francesc Coromi-
nes, ciutadà de Barcelona i futur conseller, al qual aportà un dot de 
50.000 s.93. Per herència de la seva esposa, Ramon Desplà gaudí de la 

d'Alamanda com una Gualbes, cf. el testament de Jaume de Gualbes, de 1348, de qui era filla. 
Ramon Desplà, com a gendre del testador, fou un dels seus marmessors: M. Riu, amb la 
col·laboració de J. PINTÓ, La documentación de la primera mitad del siglo XIV conservada en el 
Archivo de la basílica de Santa Maria del Mar (Barcelona), a La pobreza y la asistencia a los 
pobres en la Cataluña medieval. Volumen misceláneo de estudios y documentos, Barcelona, 
CSIC. Departamento de Estudios Medievales, 1980, p. 220-221. 

88 Cf. docs. 170,180, 187, 208 d'aquest mateix llibre i la Relació de consellers. J.F. BOSCÀ, 
Memorial Historie, p. 65 i 66. 

89 Cortes, 1-1, p. 491. 
9 0 M . T . FERRER, 1389-1413. Miquel de Santjoan - Alfons de Tous, a Historia de la Generali-

tat de Catalunya i dels seus presidents, I, p. 93-104, especialment p. 96-97. Cf. també M.T. FER-
RER, Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya, p. 251 -252. Segueixo de prop el que he 
escrit a M . T . FERRER I MALLOL, Els diputats del braç de les ciutats I viles reials, p. 545-547, 
amb algunes modificacions i ampliacions, a causa de noves noticies. 

91 El 1377 Felipona mantenia un plet, com hereva universal del seu pare, al costat de Nicolau 
Boscà, fill i hereu de Jaume Boscà, mercader de Barcelona, amb fra Guillem de Guimerà, com a 
procurador de Juan Fernández de Heredia per 4.000 florins de Florència i 8.662 s. de Barcelona 
que el dit castellà devia a Felipona i a Nicolau: ACA, C, reg. 1959, f. 21 r.-v. i 26 v.-27 r. (1377, 
febrer, 9). 

92 Fou conseller cinquè l'any 1346, segon el 1350 i primer els anys 1354,1357 i 1360, vegeu 
la Relació de consellers d'aquest mateix llibre. 

93 El dot acabà de pagar-se el 1386 mitjançant dos pagaments a través de banques, 1.800 lliu-
res per mitjà de la taula de Joan i de Francesc de Gualbes i un altre de 350 lliures a través de la 
taula de Guillem Colom; Ramon Desplà havia pagat la resta del dot en efectiu en dues ocasions 
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casa del carrer Monteada que actualment porta el número 19; Jaume Ca-
valler l'havia adquirida el 1349 i el fill de Ramon, anomenat també Ra-
mon, la va vendre a Elionor de Cervelló, filla d'Alemany de Cervelló94. 
Després de la mort de la seva primera muller, Felipona95, Ramon Desplà 
es casà en segones núpcies amb Eulàlia, que el sobrevisqué96. 

Des de 1357 tant Ramon com Francesc, comencen a aparèixer en els 
òrgans de govern municipal, primer Ramon, anomenat Ramonet per dis-
tingir-lo del seu pare, que encara devia ser viu, i immediatament després 
Francesc. Els anys 1366 i 1367 Ramon Desplà fou jurat i membre del 
consell de vint-i-cinc. Aquest segon any coincidí amb ell en aquests ma-
teixos càrrecs els seu germà Francesc. Ramon Desplà arribà a una conse-
lleria l'any 1373. Aquest any fou conseller cinquè, tercer el 1381 i segon 
el 13 8 797. Fou de nou jurat i membre del consell de vint-i-cinc l'any 
1374, com era habitual després d'haver ocupat una conselleria, i ho fou 
novament el 1375 i el 139598. A més, l'any 1390 i novament el 1392 fou 
designat un dels dos guardians de la moneda99. El seu germà Francesc 
també fou jurat els anys 1373,1374 i 1375 i el 1374, amés, membre del 
consell de vint-i-cinc100. Francesc morí abans de març de 1391101. 

El 1396, Ramon Desplà fou un dels ciutadans que entraren en el con-
sell de la reina Maria de Luna, immediatament després de la mort del rei 
Joan I; fou nomenat per a aquesta missió pel Consell de Cent el 25 de 
maig, que escollí deu persones, i el 27 ja formava part del consell de la 
reina Maria102. Poc després, el primer de juliol, fou designat com un dels 

anteriors: Manuel Riu, Inventario de los pergaminos de Santa Maria del Mar 1380-1400. Quinta 
y última entrega, "Miscel·lània de Textos Medievals", 6 (1992, p. 106-107. Francesc de Conomi-
nes o Coromines fou conseller cinquè l'any 1399. Cf. la Relació de consellers d'aquest mateix 
llibre. 

94 Agustí DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat, 1, 
Barcelona, Curial, 1972, p. 460-461 i 569. 

95 Felipona encara vivia l'any 1390: AHPB, A. Piquer, 50-27, f. 2 r.-5 r. (1390, gener, 4) i 
Guillem d'Orta, 25-8, f. 51 r. (1390, febrer, 7). 

96 AHPB, Francesc Fuster, 59-3, f. 41 r. (1409, desembre, 9) i Berenguer Alemany, 91-10, f. 
16 v.-17 v. (1410, novembre, 14). 

97 Cf. docs. 241, 257, 277, 294, 310, 332, 339, 349, 358, 372 i Relació de consellers en a-
quest mateix llibre. J. F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 68, 69 i 70. 

98 Cf. docs. 403, 428, 541 i 542. 
99 Cf. docs. 467 i 530 en aquest mateix llibre. 
'oc Cf. docs. 376, 403, 404 i 428 d'aquest mateix llibre. 
101 Ramon Desplà, fill i hereu de Francesc Desplà, atorgà una procuració a favor de Bernat Blanc, 

potser en relació amb l'herència: AHCB, Ponç Amorós, 55-13, f. 112 r.-v. (1391, març, 15). 
•02 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 29 r.-30 r. Cortes, 4, p. 250. 
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dos membres del braç reial de la comissió de sis que havia d'ajudar els 
diputats en l'administració del donatiu del Parlament de Barcelona de 
1396-1397, que s'havia reunit per afrontar la invasió del comte de 
Foix103. Com a conseqüència d'aquest tracte proper a la reina Maria, per 
l'agost de 1396 Ramon Desplà deixà a la reina 3.000 florins d'or no pas 
desinteressadament: per un període de quatre mesos i a mogobell, és a 
dir, amb interès compost104. Al començament de 1397 fou elegit com un 
del dos síndics de la ciutat a una reunió de la reina amb el braç reial per 
tal d'estudiar la manera de portar a terme l'ocupació del vescomtat de 
Castellbò105. 

Quan morí el diputat del braç reial Bernat Gralla106, Ramon Desplà 
fou nomenat diputat de la Generalitat de Catalunya per a substituir-lo. 
Fou nomenat pels seus condiputats el 4 de desembre de 1397, però ante-
riorment, l'agost del mateix any, ja l'havia substituït temporalment107. 

Cap al 1403 Ramon Desplà era molestat constantment per les mon-
ges predicadores per una fermança que el seu pare Ramon havia fet en 
favor de l'arquebisbe de Tarragona, pel contracte de compra del castell i 
lleudes de Tamarit; les monges eren tan porfidioses que els diputats en 
conjunt donaren suport a Ramon Desplà i demanaren a l'arquebisbe de 
Tarragona, com a successor del beneficiari de la fiança i com a cap del 
braç eclesiàstic, que solucionés el problema de Ramon Desplà, que no es 
podia concentrar en la seva tasca108. 

Quan Ramon Desplà estava malalt i devia ser previsible la seva mort, 
el 5 de març de 1408, els diputats acudiren a casa seva per fer inventari i 
endur-se'n el contingut d'alguns cofres on hi havia diners i papers de la 
Generalitat, per tal d'evitar possibles discussions amb els hereus i dificul-
tats per a la institució que presidien, amb l'autorització del seu fill Ra-
mon109. Malgrat que la Generalitat ja tenia llavors casa pròpia110, hom 

103 Cortes, 4, p. 288. 
104 ACA, C, reg. 2353, f. 6 v.-7 v. (1396, agost, 16), cit. M. T. FERRER I MALLOL, El patrimo-

ni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi 
del segle XIV, "Anuario de Estudios Medievales", 7 (11970-1971 [1973]), p. 351-491, concreta-
ment p. 390. 

105 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 77 v.-78 v. (1397, febre, 28). 
106 M. T. FERRER, Els diputats del braç de les ciutats i viles reials, p. 542-544. 
107 ACA, Generalitat, pergamins núm. 285 i núm. 276 (1397, agost, 21). 
108 ACA, Generalitat, N 632, f. 45 r.-v. 
109 Els seus comptes eren en poder del seu successor, Ramon Desplà, quan morí. ACA, Gene-

ralitat, N 454, f. 25 r.- v. (1408, juny, 1). 
110 Albert ESTRADA I Rius, Una casa per al General de Catalunya. A propòsit del VI centena-
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devia considerar més segur tenir els cabals i almenys part dels papers a 
una casa habitada. Morí el 29 d'abril de 1408 i el mateix dia fou nomenat 
com a substitut seu, en el càrrec de diputat del General de Catalunya, el 
seu nebot d'igual nom111. 

Fou probablement el seu fill Ramon qui, pel maig de 1407, junta-
ment amb Bernat de Fortià i Pere de Palafolls, havia d'acompanyar la 
germana del rei, la infanta Isabel, a València, on havia de celebrar-se el 
seu casament amb Jaume d'Urgell112. Aquest fill es casà en primeres no-
ces amb Magdalena i en segones amb Elionor Bussot. Testà l'any 1443 i 
degué morir poc després113. 

Ramonet Desplà 

Ramonet Desplà era fill de Francesc Desplà, germà de Ramon114. 
Com altres membres de la família, Ramon Desplà ocupà càrrecs munici-
pals; fou elegit, l'any 1392, un dels dos obrers de la ciutat i mostassaf el 
13 de desembre de 1395!15. Al Consell de Cent de 1396 coincidiren el 
seu oncle "Ramon Desplà lo pus vell" i ell mateix, Ramon Desplà, fill de 
Francesc. Fou conseller cinquè el 1398, conseller segon el 1414, conse-
ller en cap el 1417 i el 1421116. Fou síndic de la ciutat a la Cort de Mont-
blanc de 1414, al Parlament de Barcelona de 1416 i a la Cort de Sant 
Cugat de 1419117. 

L'any 1408, quan morí el seu oncle del mateix nom, fou designat per 
a substituir-lo com a diputat del braç reial pel mateix sistema de coopta-
ció usat anteriorment amb el seu oncle118. Quan fou cridat a exercir el 

ri de l'adquisició de la primitiva casa de la "Deputació del General de Catalunya " a Barcelona 
avui Palau de la Generalitat (1400-2000), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2000. 

111 ACA, Generalitat, N 632, f. 205 r. ( 1 4 0 8 , abril, 29). Cit. a M . T . FERRER, Els primers dipu-
tats de la Generalitat de Catalunya, p. 252. 

112 D. GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari del rey en Martí, p. 6 1 1 ( 1 4 0 7 , maig 12). 
"3 Cf. el testament a AHPB. Nicolau de Mediona, 163-18, f. 40 v.-43 r. (1443, agost, 20). 
114 M.T. FERRER, 1389-1413. Miquel de Santjoan - Alfons de Tous, a Història de la Generali-

tat de Catalunya i dels seus presidents, I, p. 93-104, especialment p. 97. Cf. també M.T. FERRER, 
Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya, p. 251-252. Segueixo de prop el que he 
escrit a M.T. FERRER, Els diputats del braç de les ciutats i viles reials, p. 547-548. 

115 Manual de Novells Ardits, I, p. 33 ("en Ramonet Desplà, fill del honrat en Ffrancesch 
Desplà quondam", i 55 "en Ramonet Desplà". Cf. docs. 507 i 549. 

116 J. F. BOSCÀ, Memorial històric, p. 74, 75, 77 i 78. Cf. també docs. 541 i 542. 
117 J. F. BOSCÀ, Memorial històric, p. 120. 
118 M.T. FERRER, Els diputats del braç de les ciutats i viles reials, p. 5 4 7 - 5 4 8 . 
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càrrec es trobava absent de Catalunya, com a patró d'una de les galeres 
que Barcelona havia deixat al papa Benet XIII. El 1405 el papa havia 
demanat ajuda a Barcelona per al viatge que volia fer a Itàlia per intentar 
resoldre el Cisma d'Occident, que llavors dividia l'Església, negociant amb 
el papa de Roma. Barcelona li prometé dues galeres en préstec per quatre 
mesos, però finalment no arribà a proporcionar-les-hi. L'any 1407 el papa 
les tornà a demanar per a una nova entrevista que havia de tenir amb el 
papa de Roma a Savona. El rei Martí deixà al Papa la galera reial i exhortà 
els consellers barcelonins a deixar-li les dues galeres promeses. El préstec 
es féu efectiu i Ramon Desplà fou patró d'una d'aquestes galeres, que sorti-
ren el 3 de setembre de 1407. Una tornà el 7 de juliol de 1408, després 
d'haver acompanyat al papa fins a Niça i, de retorn, fins a Cotlliure, mentre 
que l'altra, la de Ramon Desplà, romania en servei del Papa119. 

Amb motiu de la seva nominació, els diputats demanaren al Papa que 
el deixés marxar, a fi que pogués incorporar-se al nou càrrec120. 

Ramon Desplà, com a diputat, s'encarregà de fer l'inventari dels lli-
bres del rei Martí perquè els marmessors havien demanat un préstec a la 
Diputació sobre la penyora dels llibres; com que els marmessors no po-
gueren tornar el préstec, al cap de deu anys, els diputats decidiren vendre 
els llibres, entre els quals figurava el llibre dels Àngels, de Francesc Ei-
ximenis i molts altres llibres valuosos121. 

Es casà amb una germana de Bernat de Gualbes122 i el 1398 obtingué 
autorització reial per emancipar el seu fill Francesco, que només tenia set 
anys123. Posseïa una torre a la rodalia de Barcelona, que devia ser un pa-
lauet; s'hi hostatjà el papa Benet XIII el setembre de 1409, quan vingué a 
Barcelona, i novament entre maig i juny de 1410124. 

119 ACA, C, reg. 2 1 8 0 , f. 1 5 2 V . - 1 5 3 r.-v. ( 1 4 0 7 , juny, 14) i f. 1 6 9 v . -170 r. ( 1 4 0 7 , agost, 5 ) 
2 1 8 4 , f. 8 6 V. -87 v. ( 1 4 0 8 , juliol, 6 ) . C. BATLLE, La ciutat de Barcelona i el Cisma, docs. 11 i 12 , 
p . 3 3 1 - 3 3 . 

120 ACA, Generalitat, N 632, f. 205 r. (1408, abril 29). 
121 Joaquim MIRET I SANS, Llibres yjoyes del Rey Martí no inventariats en 1410per la reyna Mar-

garida, "Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica de Barcelona", 6 (1910), p. 215-228. 
122 Carme BATLLE I GALLART, amb la col·laboració de R . ORDEIG , La ciutat de Barcelona i el 

Cisma, a Jornades sobre el Cisma d'Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià (Barcelo-
na-Peníscola, 19-21 abril de 1979). Ponències i comunicacions. VI Centenari del Cisma d'Occi-
dent. Commemoració sota el patronatge de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1986, II, p. 
315-336, concretament p. 324. 

123 ACA, C, reg. 2170, f. 35 r. (1398, novembre, 18). 
124 Sebastián PUIG Y PUIG, Pedro de Luna último papa de Aviñón (1387-1430), Barcelona, 

1920, p. 219,222 i 226. 
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Hi ha la possibilitat d'identificar aquest Ramon Desplà o el seu cosí, fill 
de Ramon Desplà, amb un Ramon Desplà que pertanyia a la tresoreria de 
l'infant Martí a Sicília l'any 1393, que el 1397 havia passat a l'oficina de 
l'escrivà de ració i que, retornat a Catalunya era escrivà de ració l'any 1400. 
El rei Martí li havia concedit el feu de Latimonia, a la vall de Mazara, que 
pertanyia a Guillem Ramon de Montcada, que s'havia revoltat, sempre que 
renunciés a diverses rendes que li havia concedit abans125. 

Guillem Ferrer 

No tenim notícies per ara, de la filiació d'aquest mercader de Barce-
lona126. Sabem que la vídua d'un Guillem Ferrer, mercader, anomenada 
Agnès Santandreu, es casà novament l'any 1389 amb Francesc Cisa, un 
draper barceloní, i aportà al nou matrimoni béns que li havia deixat l'an-
terior marit127. És aquest mercader el nostre Guillem Ferrer?; no es pot 
assegurar però és probable; almenys no hi ha contradicció pel que res-
pecta al fet que era ja mort pel juliol de 1384128 i, per tant la seva vídua 
podia casar-se cinc anys després. De jove, havia projectat peregrinar al 
Sant Sepulcre, l'any 1343129. 

De la seva activitat com a mercader sabem que l'any 1377 fou auto-
ritzat pel rei a portar blat de Sicília al Marroc —Fes i Nife— i a Granada 
en companyia del patró de nau Mateu Gelat i del mercader genovès Bar-
tolomeo "Baroç", mentre paguessin l'l'66% dels beneficis obtinguts, ja 
que generalment estava prohibit portar mercaderies considerades de valor 
estratègic a països islàmics130. 

125 Archivio di Stato di Palermo, Reale Cancelleria, 18, f. 6 v. (24 v. de l'altra numeració a 
llapis) (1393, abril, 2. Catània; reg. 17, f. 42 r.-43 r. (65 r.-66 r. de la numeració a llapis) (1397, 
gener, 16. Catània) i f. 17, f. 119 r. (141 a llapis) (1400, gener, 21). 

1 2 6 M . T . FERRER, 1380-1383. Felip d'Anglesola, a Història de la Generalitat de Catalunya i 
dels seus presidents, I , p. 85-89. Cf. també M . T . FERRER, Els primers diputats de la Generalitat 
de Catalunya, p. 250. Segueixo mes de prop el que he escrit a M . T . FERRER I MALLOL, Els dipu-
tats del braç de les ciutats i viles reials, p. 540-542 amb algunes modificacions i ampliacions, a 
causa de noves notícies. 

127 AHPB, Pere Granyana, 56-25, f 60 r.-61 v. (1389, febrer, 9). 
128 És esmentat com a difunt en el nomenament i en la concessió de poders als diputats de la 

Cort de Montsó-Fraga: ACA, Generalitat, Pergamins, núms. 180 i 180 bis (1384, juliol, 4). Enca-
ra figurava com a vivent a les vendes de censáis per part de la Generalitat el mes de maig de 
1383: ibldem, núms. 171, 172 i 173 (1383, maig 19, 26 i 29). 

129 ACA, C, reg. 875 f. 204 v. 
"o ACA, C, reg. 1256, f. 107 r.-v. (1377, octubre, 4). 
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Participà en el govern de la ciutat des de diferents nivells. L'any 1365 
fou escollit jurat del Consell de Cent i membre del consell de vint-i-cinc; 
només jurat el 1366, jurat i membre del consell de vint-i-cinc el 1367. O-
cupà per primera vegada una conselleria, la cinquena, l'any 1369 i la quar-
ta el 1372. L'any 1373 fou escollit un dels dos obrers de la ciutat i a més 
jurat i membre del consell de vint-i-cinc; repetí aquests dos darrers càrrecs 
el 1374 i el de jurat el 1375. Completà aquest currículum amb la conselle-
ria tercera el 1377 i la segona el 1382 1 3 No pogué completar el cicle re-
presentatiu amb la conselleria primera perquè morí el 1384. 

Tingué una experiència parlamentària notable. Fou un dels quatre sín-
dics de Barcelona a la Cort de Montsó de 1376; els altres foren Joan Serra, 
Pere Terré i Guillem de Vallseca132; durant la celebració de la Cort de Bar-
celona de 1377-1378 fou elegit per formar part de la comissió reorganitza-
dora de la Diputació del General, una de les tasques de la qual fou la 
d'arrendar la col·lecta de les generalitats —els impostos propis de la Diputa-
ció— a fi de pagar pensions de censáis i de redimir-ne, amb la intenció últi-
ma de suprimir aquests impostos i "alleviar la terra de messions e de 
càrrechs"133. Pel juliol de 1378 els diputats donaren dos mesos més de 
temps a Joan Serra i a Guillem Ferrer per arrendar els drets de la Generalitat, 
cosa que indica que eren fonamentalment aquests dos membres del braç 
reial dins de la comissió els que s'ocupaven d'aquesta tasca, mentre que Pere 
Vola, de Perpinyà, que també en formava part, no hi apareix134. Pel gener de 
1379, el nou diputat del General, Francesc de Gualbes, col·laborava amb 
Guillem Ferrer en aquesta tasca. Quan Guillem Ferrer fou elegit diputat, el 
17 de gener de 1380, ja estava plenament immers, doncs, en els afers del 
General. Creiem que morí entre 1383 i 1384. 

Un Guillem Ferrer vivent els darrers anys del segle XIV podria ser fill 
seu. Devia pertànyer al grup partidari de les reformes en el govern barceloní 
i d'obrir-lo a una major participació popular, particularment dels estaments 
dels artistes i menestrals que pressionaven en aquest sentit; demostra la seva 
pertinença a aquest grup el fet el rei Pere el Cerimoniós l'inclogués en la 
comissió assessora dels consellers que nomenà l'any 1386 per tal d'impulsar 
la reforma135. El 1390 i el 1391 fou jurat del Consell de Cent i el primer any, 

Cf. docs. 324, 332, 339, 358, 367, 373, 376, 377, 403, 404, 428, 451 i 452. Cf. també la 
Relació de consellers i J . F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 68, 69. 

1 3 2 J . F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 119. 
'33 Cortes, 4, p. 67-69, 77. 
134 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-4, f. 23 v. (1378, juliol, 10). 
135 C. BATLLE GALLART, La crisis social y econòmica, p. 93-94. 
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a més, membre del consell de vint-i-cinc. El 1392 fou elegit un dels dos 
cònsols de la mar i, a més, jurat i membre del consell de vint-i-cinc136. De-
via ser copropietari de la nau Santa Maria, amb la qual passaren a Sicília, 
l'any 1394, troces i cavalls reunits per Bernat de Cabrera per tal d'auxiliar 
l'infant; l'infant Martí reconegué deure-li 430 lliures pel nòlit i, en nom de 
Guillem Ferrer al patró, Guillem Satrilla, que rebé a més 100 unces de regal 
per a ell i 100 més per a la tripulació i reconegué deure al patró 450 lliures 
pel servei de vigilància dels mars de l'illa els mesos de febrer, març i a-
bril137. Guillem Ferrer morí l'any 1398, ja que el mes d'agost fou fet inventa-
ri dels seus béns. La seva muller era Isabel, potser Isabel Bofill, ja que Pere 
Bofill era cunyat del difunt. Deixà quatre fills petits: Guillemonet, Bernardo, 
Pericó i Francesco; en l'inventari dels seus béns hi figuren diversos llibres de 
religió, medicina i literatura, cosa que l'acredita com apersona culta, i molts 
llibres de comptes de la companyia comercial que havia tingut amb Genis 
Almogàver i amb Pere Bofill. Havia fet testament el 26 de juliol de 1396 en 
poder del notari Guillem Andreu i havia nomenat tutors dels seus fills els 
mercaders Genis Almogàver, Bartomeu Bou i Francesc de la Via138. Molts 
anys abans havia aconseguit una concessió papal d'absolució plenària en 
article de mort per a ell i la seva muller Isabel del papa Gregori XI139. Vivia 
al quarter del Pi segons el cens militar de 1390140. 

Jaume Fiveller 

Jaume Fiveller141 pertanyia a l'oligarquia barcelonina; bé que des de 
la fi del segle XIII fins a començaments del segle XIV la família s'havia 

136 Cf. docs. 451, 452, 481, 502, 509, 510. Manual de Novells Ardits, I, p. 26. 
137 ASP, Protonotaro, 3, f. 37 r. (1394, maig, 1. Setge de Catània). 
138 Josep HERNANDO, Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV, Barcelona, Fundació No-

guera, 1995, doc. 436. 
1 3 9 GREGOIRE X I (1370-1378), Lettres Communes, ed. A . M . HAYEZ, avec la collaboration de 

J. MATHIEU et M . R. YVAN, Roma, École Française de Rome, I, 1992, 211/3657. 
1 4 0 F . MARSÀ, Onomàstica Barcelonina del segle XIV, p. 132 . 
141 Segueixo la biografia que vaig publicar a M . T . FERRER I MALLOL, 1375-1376. Romeu 

Sescomes, a Història de la Generalitat de Catalunya, I, p. 71 -75, concretament, p. 74, i també la 
publicada a M . T . FERRER I MALLOL, La reina Leonor de Chipre y los Catalanes de su entorno, a 
Chemins d'outre-mer. Eludes sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel Balará, textes 
réunis par D . COULON, C . OTTEN-FROUX, P. PAGÈS, D . VALÉRIAN, París, Publications de la Sor-
bonne, 2004, p. 311-322, concretament p. 312, 315,317-320,322-323, 326-329 i també a M. T. 
FERRER I MALLOL, Els diputats del braç de les ciutats i viles reials, p. 534-537, amb algunes 
modificacions i ampliacions, a causa de noves noticies. 
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dedicat a la banca142, entrà després en el grup dels ciutadans honrats, que 
no es dedicaven a cap professió concreta sinó que vivien de les seves 
rendes i ocupaven càrrecs a la ciutat o al costat del rei. Pel que fa a la 
família directa, sabem que era fill de Jaume Fiveller i de Saurina Sarrovi-
ra, filla de Macià Sarrovira, i tenia un germà anomenat Galceran143. Es 
casà amb Constança i tingué almenys un fill i hereu, anomenat Ramon, 
una filla anomenada Sança, que es casà amb un mercader barceloní ano-
menat Bernat Pol que, com el mateix Fiveller, estigué al servei de la rei-
na Elionor de Xipre144. Aquesta filla havia de residir a una casa que 
Bernat Pol llogà a Pere Marc, l'any 1373, el lloguer de la qual pagà Jau-
me Fiveller145. 

La noticia més antiga que tenim d'ell correspon a la seva presència a la 
cerimònia religiosa de la translació del cos de Santa Eulàlia al seu nou se-
pulcre de marbre a la catedral de Barcelona l'any 1339146. Participà en al-
guna bandositat, un fenomen molt característic del món dels cavallers i de 
l'estament dels ciutadans honrats, el més proper a l'estatut cavalleresc, i 
fins i tot de les capes més altes del grup dels mercaders. Degué ser per al-
guna d'aquestes lluites de faccions que l'any 1356 el procurador general de 
Catalunya, Pere de Montcada, ordenà que romangués confinat a casa, igual 
que Ramon i Joan Marquet, Guillem de Llacera i Macià Messeguer147. 

Jaume Fiveller havia estudiat a la catedral i com altres escolars de la 
seva època havia rebut la primera tonsura l'any 1336, a la casa de l'ardia-
ca de Barcelona i volgué fer servir aquesta condició de tonsurat el 1357, 
quan la lluita de faccions que acabem d'esmentar conduí a l'assassinat de 

142 St. P. BENSCH, Barcelona i els seus dirigents 1096-1291, Barcelona, Seminari d'Història 
de Barcelona-Proa, 2000, p. 269 y 306 (Traducció de Barcelona andits rulers, 1096-1291, Cam-
bridge, Cambridge Un. P„ 1995). 

143 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-11, f. 34 V.-36 v. (1369, maig, 8) Jaume rebutjà l'he-
rència del seu oncle, Pere Sarrovira, doctor en lleis. 

144 AHPB, Ponç Amorós, 55-13, f. 23 r.-24 v. y 126 V.-128 r. (1390, juliol, 6). Sobre el dot de 
la seva filla Sança, de 20.000 sous, de la qual formava part una casa que comprà per a ells: 
AHPB, Pere Balaguer, 32-1, f. 40 v. (1379, agost, 28), citats a M. T. FERRER, La reina Leonor de 
Chipre, p. 327. Cf. també M. T. FERRER I MALLOL, La cort de la reina Elionor de Xipre a Cata-
lunya, "Acta Històrica et Archaeologica Mediaevalia", 25 (2003-2004). Homenatge a la Profes-
sora Dra. Maria Josepa Arnall i Juan, p. 347-373. 

145 El preu del lloguer, per un any, era de 25 lliures, quantitat que Jaume Marc, en nom del 
seu germà, es comprometia a retornar en la part que correspongués, si Pere Marc la necessitava 
per a ell en algun moment: AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-3, f. 10 r. (1373, març, 7). 

146 S. PUIG Y PUIG, Episcopologio de la sede barcinonense, p. 248. 
147 Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB), Notaris, Francesc de Ladernosa, man. 250, f. 13 

v. (1356, agost, 25). 
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Ramon de Sant Vicenç; un grup de ciutadans honrats foren acusats d'ha-
ver consentit en aquest assassinat. Una part dels inculpats, vista la grave-
tat de l'acusació, intentaren passar a la jurisdicció eclesiàstica. A més de 
Jaume Fiveller, foren Guillem de Llacera, Ramon Marquet, Francesc de 
Castlarí i Marc Sarrovira, bé que el grup d'inculpats era més ampli148. Al 
començament del procediment estigueren arrestats a llurs cases, després 
a la casa de Guerau de Palou i després foren empresonats al Castellnou 
del veguer. En un primer moment, Jaume Fiveller semblava estar en pit-
jor situació perquè fou encadenat immediatament. Les condicions de de-
tenció van empitjorar molt després per a tots pel fet d'haver apel·lat a la 
condició de tonsurat. El rei Pere el Cerimoniós ho interpretà com un a-
temptat contra les seves prerrogatives i un intent de defugir la justícia; 
ordenà, doncs, d'extremar les condicions de detenció149. Malgrat la seve-
ritat amb què havia estat tractat inicialment, el seu procés fou passat al 
jutge ja el 5 d'octubre i ja no sabem la derivació del seu cas, que no tin-
gué conseqüències greus per a ell, mentre que sí que les tingué per a Ra-
mon Marquet150. 

En els anys següents es dedicà activament a la política municipal al-
ternant aquests càrrecs amb missions diplomàtiques a l'estranger. Fou 
escollit jurat del Consell de Cent els anys 1350, 1354, 1356 i 1358 i a-
quest darrer any, a més, membre del consell de vint-i-cinc. Ocupà la con-
selleria cinquena l'any 1359, la quarta el 1362 i la segona el 1366 i, entre 
mig dels càrrecs, tornà a ser jurat i membre del consell de vint-i-cinc el 
1365 i jurat el 1375151. Fou síndic de Barcelona a la Cort de Barcelona de 
1377-1378, on s'integrà a diverses comissions: una que havia de tractar 
amb el rei sobre la conveniència de destinar mil llances a defensar el 
Rosselló; una altra per estudiar què faltava per completar el do de la Cort 
de Montsó de 1363; una altra per a l'ordenació de la Diputació, i una i-
gualment important per a examinar els comptes de la Diputació amb el 
canviador Pere Descaus; a més intervingué per defensar que es tractés 
l'afer del dret d'assistència a corts de Tarragona. Participà també com a 

'48 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-35, f. 101 r.-102 v. (1357, setembre, 16). 
w Ibídem, f. 115 r.-l 16 r. (1357, octubre, 19). 
'50 Segueixo amb més detall les al·legacions presentades pels inculpats en el capítol sobre els 

Marquet. 
151 Cf. docs. 180,192,225,257,272,306,324,336,428 i Relació de consellers d'aquest mateix 

llibre i J. F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 65, 66. Cort general de Montsó 1382-1384, a cura de I. 
BAIGES, A . RUBIÓ, E. VARELA, coord. J. M . SANS I TRAVÉ, Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia, 1992 (Textos Jurídics Catalans. Lleis i costums II/2), p. 68, 250. 
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síndic de Barcelona a la Cort de Montsó de 1382-1384152. L'any 1375 
substituí Ramon Sarrovira en el càrrec de diputat del General de Catalu-
nya153. 

Mantingué una relació molt estreta amb la cort xipriota, especialment 
amb la reina Elionor, filla de l'infant Pere i cosina del rei Pere el Cerimo-
niós. Pere I, l'espòs de la reina Elionor, li havia concedit una renda de mil 
besants anuals sobre l'impost del comerç de Famagusta, renda que li fou 
confirmada per Pere II. Aquesta concessió suposa una estada a l'illa ante-
rior al 1369, any de la mort de Pere I, i algun servei prestat als reis. L'o-
cupació de Famagusta pels genovesos degué deixar-lo sense aquesta 
renda, per la qual cosa deu anys després, pel gener de 1383, el rei Pere el 
Cerimoniós pregà als genovesos que l'hi tornessin154. Ell i Lleó Marc, de 
la família dels poetes, foren els que portaren a Barcelona la notícia de 
l'assassinat del rei Pere de Xipre, l'any 13 69155. Aquell mateix any, Jau-
me Fiveller formà part, juntament amb Francesc de Vila-rasa, de la mis-
sió diplomàtica enviada pel rei Pere el Cerimoniós a la seva cosina la 
reina Elionor de Xipre, per donar-li el condol per la mort del seu espòs; 
tots dos ambaixadors són esmentats com a consellers del Cerimoniós. 

Des de llavors, la relació amb la reina de Xipre s'intensificà. L'any 
1378, juntament amb Lleó Marc, s'ocupà d'armar cinc galeres per acom-
panyar a Xipre Valentina Visconti, filla del senyor de Milà, j a que s'havia 
casat amb el rei Pere II de Xipre, fill d'Elionor. La flota, que finalment 
fou de sis galeres, fou posada sota la capitania del noble Hug de Santa 
Pau. Cadascun d'ells acceptà, l'any 1379, un donatiu de la reina de 1000 
ducats d'or pels serveis prestats i per les despeses fetes en el viatge que 
havien fet a Xipre per acompanyar Valentina Visconti. Per aquesta causa, 
tant Jaume Fiveller, com Lleó Marc, com Hug de Santa Pau reberen béns 
a Xipre i des de llavors Jaume Fiveller hi tingué un factor que li adminis-
trava aquests béns. 

L'any 1379 consta que tant ell mateix com Lleó Marc eren procura-
dors de la reina; potser per aquesta causa i pel coneixement que Jaume 
Fiveller tenia de la cort xipriota els familiars i amics de la reina li prega-
ren de fer un viatge a l'illa per tal d'obtenir el seu alliberament, ja que es 

152 J. F. BOSCÀ Memorial Històric, p. 119. Cortes, 4, p. 10, 16-17, 18-19, 21, 29, 32-33, 37-
38. Cort general de Montsó 1382-1384, p. 68 i 250. 

153 El 8 d'octubre de 1375 jas'havia produït la substitució: ACA, Generalitat, pergamins, núm. 123. 
154 G. MELONI, Genova e Aragona, I I I , p. 153, n. 4 5 . 
155 ACA, C, reg. 1224, f. 2 r. (1369, maig, 8). 
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deia que el seu fill la tenia presa en un castell. El 1380 fou efectivament 
enviat a Xipre per protestar al rei Pere II pel seu mal comportament amb 
la seva mare i per tornar la reina a la seva pàtria d'origen. L'any 1383 
hagué de realitzar un nou viatge a Xipre, del qual havia tornat poc abans 
del mes d'octubre de 1384, sempre per afers de la reina, dels que després 
informava el rei Pere el Cerimoniós. 

Li foren confiades, igualment altres missions a la Mediterrània orien-
tal. L'any 1386, Jaume Fiveller havia estat enviat pel rei Pere el Cerimo-
niós en ambaixada al sultà de Babilonia, és a dir, al sultà que governava 
Egipte i Síria. El sultà havia fet arribar una protesta molt enèrgica per 
causa de l'atac portat a terme per Guillem Ramon de Montcada contra 
dues galeres carregades amb mercaderies de Tunis i s'havia solidaritzat 
amb el sultà tunisenc. L'ambaixador havia de fer notar que hi havia hosti-
litats entre la Corona d'Aragó i Tunis i que, per tant, les captures corsàri-
es no eren il·legals; d'altra banda, havia de destacar que l'autor era un 
membre de la branca siciliana d'aquesta gran família noble catalana i que, 
si bé era d'origen català pels seus avantpassats, era súbdit del rei de Sicí-
lia. El rei havia previst que també participessin en les negociacions tant 
el cònsol a Alexandria, Bernat de Gualbes, com Bernat Pol, de la ciutat 
de Barcelona. Havien de confirmar la pau existent i havien d'insistir que 
els mercaders havien de ser tractats com a mercaders i els corsaris com a 
corsaris, perquè hi havia el costum de fer pagar als mercaders tots els 
incidents que es produïen156. 

Tenia molta relació amb la família Marc (o March), la dels poetes, i 
és possible que hi estigués emparentat. Tingué una gran amistat amb 
Lleó Marc i fou un dels marmessors escollits per Jaume Marc, cavaller, 
el 1369157. 

Havia fet testament a Barcelona el 7 de setembre de 1382, davant del 
notari Francesc Pericàs, que no s'ha conservat, i figura com a difunt en 
un document del 1390, quan el seu fill Ramon, en nom propi i de la ma-
re, Constança, concedí unaprocuració a Ramon de Blanes de les Escales, 
donzell, a Guerau de Palou i a Pere Bertran, ciutadans de Barcelona, per 

156 A. LÓPEZ DE MENESES, LOS consulados catalanes de Alejandría y Damasco en el reinado 
de Pedro el Ceremonioso, "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", VI (Zaragoza, 
1956), docs. 29-32, p. 165-168. M. T. FERRER, La reina Leonor de Chipre, p. 329. 

157 Cf. el testament de Jaume Marc a: Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PU-
JOL, Barcelona, Barcino, 1994, p. 259 (Els nostres Clàssics, col. A, 133). Cf. també J. HERNANDO, 
Llibres i lectors, doc. 278. 
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reclamar comandes i béns que eren deguts al seu pare, a Xipre158. A-
quests béns ja havien comportat algunes preocupacions a Jaume Fiveller. 
A causa de la mort del factor que hi tenia, el 1387, els consellers de Bar-
celona recomanaren al rei de Xipre els barcelonins Joan Pujada i Jaume 
Coll, que foren enviats a l'illa per Jaume Fiveller per recuperar els béns, 
mercaderies i rendes que li pertanyien i que eren en poder del dit factor, 
Domingo de la Fos. També els recomanà el rei Pere el Cerimoniós tant al 
rei de Xipre com a Pierre de Cafran, almirall del regne, i a Tomàs Arcofi-
leta (Khartophylaka), procurador del monarca xipriota159. 

Francesc de Gualbes 

Francesc de Gualbes160, pertanyia a una de les famílies més notables 
de l'oligarquia ciutadana de Barcelona161. Probablement era el fill d'un 
altre Francesc, germà de Jaume, Ferrer, Ramon, Pere i Bernat de Gual-
bes162. S'havia casat vers 1350 amb Agnès, filla de Ramon Botella, ciuta-
dà de Barcelona i de Constança, que li aportà un dot de 12.000 sous163. 

IS» AHPB, Ponç Amorós, 55-13, f. 23 r.-24 v. (1390, juliol, 6). M . T. FERRER I MALLOL, La 
reina Leonor de Chipre, p. 328. 

is» ACA, C, reg. 1827, f. 152 v.-153 v. (1387, juny, 5). En aquesta ocasió, el nom de Fiveller 
apareix canviat en Civeller; el significat és el mateix, ja que tots dos noms designen el fabricant 
de sivelles, de manera que l'error és comprensible. El nom apareix correctament en una altra carta 
de recomanació enviada pels consellers de Barcelona al mateix rei de Xipre el 13 de juny de 
1387: A. de CAPMANY, Memorias Históricas, II, doc. 233, p. 340-341. Cf. també P. VOLTES-V. 
VLLLACAMPA, Repertorio de documentos referentes a los cónsules de Ultramar y al consulado de 
Mar conservados en el Instituto Municipal de Historia de Barcelona", a Aportaciones a la Histo-
ria Económica y Social de la ciudad, Barcelona, Institut Municipal d'Història, 1964, p. 33 (Do-
cumentos y Estudios, XIII). M. T . FERRER, La reina Leonor de Chipre, p. 328. 

16 0 M . T . FERRER, 1379-1380. Ramon Gener, a Historia de la Generalitat de Catalunya i deis 
seus presidents, I , p. 8 3 - 8 4 . Cf. també M . T . FERRER, Els primers diputats de la Generalitat de 
Catalunya, p. 2 4 9 - 2 5 0 . Segueixo més de prop el que he escrit a M . T . FERRER, Els diputats del 
braç de les ciutats i viles reials, p. 5 3 9 - 5 4 0 amb algunes modificacions i ampliacions, a causa de 
noves noticies. 

161 Cf. en aquest mateix llibre un estudi sobre la família Gualbes, de C. Batlle. 
162 Cristina BORAU MORELL, Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle 

XIV, Barcelona, Fundació Noguera, 2003, p. 129. 
1 6 3 M . T . FERRER I MALLOL, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya. Cèdules, manuals, 

llibres i cartes, "Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos", IV (1974), doc 
52, p. 170-174. Joan Serra avançà aquesta quantitat mentre el germà de la núvia, Ramonet Botella, 
aconseguia els diners, llegat del seu pare a Agnès, la qual també havia de cobrar part del dot de la 
seva germana Constança, difunta, casada amb Simó Despuig, ciutadà de Barcelona. 
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Sembla que formava part de la societat drapera formada pels seus co-
sins Ponç, Jaume i Joan de Gualbes, fills de Jaume, i pels germans Pere i 
Ramon de Gualbes, uns altres cosins, fills de Pere, constituïda el 1368164. 

S'inicià en el govern de la ciutat de Barcelona com ajurat l'any 1350; 
no hi tornà fins al 1357 i 1358 i novament tornaren a passar uns quants 
anys fins que tornà al Consell de Cent i ara també al consell de vint-i-
cinc els anys 1365 i 1366. L'any 1368 arribà a un càrrec molt important, 
el de cònsol de la mar, juntament amb Bartomeu de Riusec. Tornà a ocu-
par una plaça de jurat i de membre del consell de vint-i-cinc els anys 
1373 i 1374 i altre vegada un càrrec important aquell mateix any, un dels 
dos racionals. Finalment arribà l'hora d'ocupar una conselleria, la cinque-
na, el 1375, i la tercera el 1379165. 

La comissió reorganitzadora de la Diputació del General, el nomenà 
diputat del braç reial el 1379, amb un salari més reduït del que els diputats 
tenien anteriorment. Fou elegit, doncs, fora de corts. No tenim notícia que 
anteriorment hagués participat a les corts com a síndic de la ciutat de Bar-
celona. S'ocupà dels afers financers de la Diputació del General, ja que 
n'era el receptor i distribuïdor general: juntament amb els membres d'una 
comissió, s'ocupà de l'arrendament de les generalitats per un període llarg 
de temps i de tota mena de pagaments i recepció de diners166. 

En aquests anys, Francesc de Gualbes desapareix de la documentació 
que hem pogut utilitzar i suposem que degué morir a la dècada dels vui-
tanta. El dietari que portava l'escrivà del racional del rei anotà la seva 
elecció com a conseller en cap l'any 1409167, però és una confusió amb 
Ferrer de Gualbes, que és el nom que indiquen altres fonts168. Potser és el 
seu fill Francesc el Francesco que apareix com a jurat del Consell de 
Cent el 1375, però no sembla pas que, de moment, continués la tradició 
del seu pare169. 

164 Ponç de Gualbes hi tenia invertides almenys 1.500 11. que donà en heretament al seu fill 
Ferrer l'any 1370: M. Riu, amb la col·laboració de Joan PINTÓ, Pergaminos de la segunda mitad 
del siglo XIVconservados en el archivo de la basílica de Santa María del Mar (Barcelona). Serie 
I, años 1350-1380, a La pobreza y la asistencia a los pobres, 2, Barcelona, Departamento de 
Estudios Medievales. CSIC, 1981-1982, p. 134-136. 

165 Cf. docs. 180, 241, 257, 324, 339, 349, 371, 377, 403, 408, 424, 429 i Relació de conse-
llers d'aquest mateix llibre. 

166 AHPB, Francesc de Ladernosa, man. 23-4, f. 29 r.-v., pagament de la corredoria del con-
tracte (1379, gener, 29), 29 r.-30 r. i 36 r. (1379, gener, 27, febrer, 10 i abril, 19). 

167 D. GIRONA, Itinerari del rey en Martí, p. 6 4 9 . 
168 Manual de Novells Ardits, p. 164. J.F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 68. 
169 Cf. doc. 428 d'aquest mateix llibre. 
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Els Marc 

Pere Marc, un notari barceloní que actuava entre 1260 i 1287 a Bar-
celona i que tenia relació amb la casa reial, per a la qual féu documents 
importants, com el compromís per al casament de l'infant Pere amb 
Constança de Sicília, sembla que és l'origen de la família170. Aquesta 
relació amb la casa reial degué facilitar la incorporació a la cancelleria 
reial de Pere Marc. 

Pere (I) Marc 

Pere assegurà la fortuna de la família gràcies als serveis prestats als 
reis. En efecte, Pere havia ocupat diversos càrrecs a la cort reial, escrivà 
(1296-1300), escrivà de ració (1300-1308), tresorer de Jaume II (1312-
1325) i mestre racional d'Alfons el Benigne (1329-1336) i havia estat 
conseller d'aquests monarques171. Portà a terme per encàrrec dels reis 
diverses missions diplomàtiques i rebé diverses recompenses. 

170 Joaquim MIRET I SANS, Itinerari de Jaume I el Conqueridor, edició facsímil, Pròleg i edi-
ció de Maria Teresa FERRER I MALLOL, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2004, (Memòries 
de la Secció Histórico-Arqueològica, LXV), p. 343,362 i 455. Ferran SOLDEVILA, Pere el Gran, 
edició a cura de M. T. FERRER Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1995,1, p. 91 i 306. A Jau-
me MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, Barcelona, Ed. Barcino, 1994 (Els nostres 
clàssics A, 133), p. 11, l'editor assenyala que aquest primer Marc ja tingué una certa relació amb 
Eramprunyà, possessió després de la família, i que tingué el dret de presentació d'un benefici a 
l'església de Santa Anna, que també continuà en mans de la família. Aquest darrera notícia ja 
havia estat indicada per Francisco BOFARULL Y SANS, El castillo y la baronía de Aramprunyá, 
Barcelona, 1911, p. 75-76. Vegeu exemples de la seva actuació com a notari a Maria Cinta MAÑÉ 
I MAS, Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 885-1334,1, Barcelona, Arxiu 
Històric de la Ciutat, 2005, docs. 66,68, 74-82,91,121,141,142,163-165,196,198, 209 

171 Les dades sobre la família Marc es troben fonamentalment a F . de BOFARULL Y SANS, El 
castillo y la baronía de Aramprunyá, i les més recents a Pere MARCH, Obra completa, a cura de 
Lluís CABRÉ, Barcelona, Ed. Barcino, 1 9 9 3 , p. 1 3 - 1 5 , 1 7 i 18 (Els Nostres Clàssics, 132 , col. A ) . 
Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 1 5 , 1 8 i especialment el quadre ge-
nealògic al final de l'obra. També contenen informació, bé que ja ha estat recollida a les dues 
obres que acabem d'esmentar: A . PAGÈS, Auzias March et sesprédécesseurs. Essai sur lapoésie 
amoureuse etphilosophique en Catalogne auxXIV* et XV* siècles, París, 1912, reprint Ginebra, 
1974 . L. FULLANA, LOS caballeros de apellido March en Cataluña y en Valencia, "Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura", XVI ( 1 9 3 5 ) , p. 4 3 2 - 4 6 5 i XVII ( 1 9 3 6 ) , p. 1 0 7 - 1 7 2 , 2 0 5 - 2 5 5 , 
2 9 7 - 3 2 2 i 3 6 4 - 4 4 4 . M. RODRIGO LIZONDO, Sobre l'ascendència d'Ausias March "Revista Valen-
ciana de Filología", VII ( 1 9 8 1 , p. 3 5 1 - 3 7 2 . Les dates d'exercici com a mestre racional a: T. de 
MONTAGUT I ESTRAGUÉS, El Mestre Racional a la Corona d'Aragó (1283-1419), Barcelona, Fun-
dació Noguera, 1 9 8 7 (Textos i Documents, 13 -14) , I, p. 173. 
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Els seus serveis van anar més enllà del treball estrictament professi-
onal. Sovint avançà diners al rei, quan es trobava amb falta de liquiditat; 
per exemple, l'any 1301 havia avançat 2.000 s.b. per pagar la retinença 
del castell del Mallol al castlà, Simó de Gironella, quantitat que havia de 
recuperar de la multa imposada a un mercader que havia anat a Alexan-
dria en un moment en què era prohibit totalment172. L'any 1301, el treso-
rer li havia de pagar els 280 s.b. que havia avançat per pagar una peça de 
drap blanc per al rei i 1.000 s. per un cavall que el rei regalava a Jaume 
de Xèrica; l'any 1304, 1.039 s. per pagar una sella per al rei que havia 
encarregat a Saragossa, i 1.500 s. per pagar un altre cavall l'any 1305, 
1.200 s. per pagar un cavall, i 5.000 s. que deixà al rei per a les despeses 
d'un viatge a Roma173 

Arran de l'ocupació del regne de Múrcia, l'any 1296, en la qual havia 
acompanyat el rei174, Jaume II li concedí l'escrivania de la cort de la ciu-
tat de Múrcia amb caràcter vitalici i amb facultat de poder-hi nomenar 
substituts175; l'any 1298 li donà l'impost de la cena de la vila d'Alguaire, 
també amb caràcter vitalici i l'any 1304 li donà 3.000 s.b. per ajudar-lo 
en la compra de diverses possessions a la ciutat de València176. 

L'any 1323, quan el rei Jaume II féu diverses alienacions patrimoni-
als per tal d'obtenir diners per sufragar l'expedició a Sardenya, Pere Marc 
aprofità l'oportunitat per comprar el castell d'Eramprunyà, que permetria 
més endavant als seus entrar a l'estament dels cavallers; el preu fou 
120.000 s.b. i quedava exclosa de la venda una part de la jurisdicció, el 
mer i mixt imperi, és a dir la jurisdicció alta; poc després, però, el rei li 
donà una part de la jurisdicció retinguda, el mixt imperi177. Sense comp-

172 ACA, C, reg. 118, f. 110 r. (1301, juny, 1. Lleida). 
173 ACA, reg. 294, f. 30 r. i 197 r., reg. 495, f. 45 r. citats per L. FULLANA, Los caballeros de 

apellido March en Cataluña y en Valencia, p. 438-439. 
174 Altres secretaris del rei com Guillem Solans, Pere Martí, Pere Llobet i Gil de Jaca són els 

que apareixen amb més freqüència en el manament de les cartes, però el nom de Pere Marc també 
hi apareix de tant en tant: ACA, C, reg. 340, f. 101 r., 106 v., 116 r., 128 r., 139 v. per exemple. 

175 ACA, C, reg. 194, f. 266 r. (1296, octubre, 1. València). 
176 L. FULLANA, LOS caballeros de apellido March en Cataluña y en Valencia, p. 436-437 i 440. 
177 F. de BOFARULL, El castillo y la baronía de Aramprunyá, p. 76-78. El document es troba a 

ACA, C, reg. 223, f. 175 V.-177 r. (1322, febrer, 2). Sobre aquestes alienacions i concretament 
sobre aquesta cf. Pere ORTÍ GOST, Les alienacions del patrimoni reial i elfinançament de la con-
questa de Sardenya de 1323-1324, a M . T . FERRER I MALLOL, J. MUTGÉ I VIVES, M . SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ eds., La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mit-
jana. Seminari del Projecte Conjunt Departament d'Estudis Medievals. Institució Milà i Fonta-
nals. CSIC - Istituto di Storia dell'Europa Mediterránea. CNR. (Barcelona, 27-28 de novembre de 
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tar els esdeveniments judicials, es considerava que el castell produïa una 
renda d'uns 5.000 s. anuals. L'interès pel Baix Llobregat venia d'abans de 
1323. L'any 1305 Pere Mareja havia adquirit la casa de la Roca, situada 
dins del terme del castell d'Eramprunyà178. L'adquisició del castell venia 
a completar, doncs, un assentament ja iniciat. Més endavant, l'any 1337, 
per tal d'acabar els conflictes amb Blanca de Centelles, que posseïa la 
castlania del castell, li comprà aquest dret per 141.000 s.b.179. Era un se-
nyoriu força extens que comprenia Gavà, Viladecans i la torre de Gui-
llem Burgués i que, de fet, incloïa els llocs de Castelldefels, Gavà, 
Viladecans, Sant Climent i Sant Cristòfol de Begues180. 

Sembla que Pere Marc acompanyà l'infant Alfons a la campanya de 
Sardenya de 1323-1324, on obtingué algunes donacions, com la vila de 
Gesico, a la curatoria de Siurgus, el 1324, i cases al Castell de Càller. 
Diversos inventaris dels feus de Sardenya estimen que Gesico produïa 
una renda de 5.118 s., per la qual Pere Marc havia de pagar al rei un cens 
de 50 florins anuals i servir amb un cavall armat. El 1332 li fou demana-
da una contribució especial de 1.168 s., 10 d. per sostenir la guerra contra 
els genovesos. Segurament a causa de la llunyania d'aquesta possessió, 
Pere Marc la vengué, el 1331, a Ramon Savall per 35.000 s.181. 

Adquirí algunes possessions properes a Barcelona, la casa Des-Soler 
al terme del castell de Cervelló i masos al Llobregat. Posseí diverses ca-
ses a Barcelona, una de les quals es trobava al Regomir, prop de la mura-
lla (ara el centre cívic Pati Llimona) i també adquirí senyorius al País 
Valencià, Albalat, una alquería a Torrent i altres béns, com les cases a 
València a les quals ja ens hem referit, forns, un que comprà i un altre 
que li concedí el rei Jaume II182. 

De la seva primera muller, Maria, tingué tres fills, Pere, Jaume i Be-
renguer, que fou canonge de València, i tres filles: Guillemona, Violant i 

2003), Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 2005, p. 239-272 i concretament p. 250,263 
i 272. 

178 F. de BOFARULL, El castillo y la baronía de Aramprunyá, p. 136. 
179 lbidem, p. 79. 
180 Vegeu els límits del castell ibídem, p. 8 1 -83 . i també J . MARCH, Obra poètica, a cura de J . 

PUJOL, p . 13. 
181 Cécile CRABOT, Les feudataires catalans et la Sardaigne (1323-1420): noblesse et expan-

sión de la Couronne d'Aragon, tesis dirigida pel Prof. Henri Bresc i llegida a la Universitat de 
París X l'any 2000, II, p. 14, 18, 21, 198, 259. 

1 8 2 L . FULLANA, Los caballeros de apellido March en Cataluña y en Valencia, p. 4 4 9 i J. 
MARCH, Obra poètica, a cura de J. PUJOL, p. 13. 
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Sibil·la. Per al casament d'una d'elles el rei li concedí, l'any 1322, una 
ajuda de 10.000 s.b., que podia retenir dels diners que manejava183. Sem-
bla que no tingué fills de la seva segona esposa Saurina. Saurina potser 
pertanyia a la família Solivera, ja que consta que Pere Marc era cunyat de 
Romicó Solivera cap al 1305184. Pere testà i morí l'any 1338185. 

Pere (II) Marc 

El seu fill gran Pere, nascut abans de 1299, fou panicer de l'infant Al-
fons i, en la vellesa del seu pare, fou mestre racional un any, entre gener de 
1336 i gener de 13 37186. Participà en el govern de la ciutat de Barcelona 
l'any 1340 com a jurat i com a membre del consell de vint-i-cinc i nova-
ment els anys 1342 i 1345 com a jurat187. No arribà a cap conselleria. 

Participà en l'expedició a Sardenya de 1323-1324 i hi rebé el lloc de 
Quartuccio (Quarto Toco i Quarto Donico), al Campidano, que produïa 
una renda de 200 lliures, motiu pel qual li corresponia servir amb dos 
cavalls armats. És possible que l'any 1334 acudís a Sardenya per servir 
amb un cavall armat, o que hi enviés algú, durant la guerra contra Gèno-
va; pagà una contribució de guerra per l'altre cavall armat. Vengué a-
questa possessió, vers 1336, per 34.000 s.b. a Bernat Descoll188. 

Quan morí el seu pare, Pere heretà les possessions catalanes. Es casà 
amb Magdalena, i rebé com a heretament la casa de la Roca i una casa a 
Barcelona. Tingué tres fills, Pericó, sordmut, Joan i Ramonet. Joan es 
casà amb Antigona Marquet, filla de Jaume, que li aportà un dot de 
40.000 s.b., mentre que ell li concedia un escreix de 20.000 s.b. Joan fou 
heretat pel seu pare amb el castell d'Eramprunyà i les seves pertinences. 
L'any 1345, Pere Marc donà al seu fill Ramonet, que llavors tenia set 
anys, la casa anomenada la Roca, situada en el terme del dit castell, amb 
termes, masos i possessions, amb totes les millores fetes tant pel donatari 
com pel seu pare, Pere Marc "lo Prohom"; a més li donà tot el que tenia a 

183 L . FULLANA, LOS caballeros de apellido March en Cataluña y en Valencia, p. 4 4 5 . 
184 A. MASIÁ, La Corona de Aragón y los estados del norte de África, p. 298. Hi ha la possi-

bilitat, també, que Romicó Solivera fos el marit d'alguna de les germanes de Pere Marc. 
1 8 5 F . de BOFARULL, El castillo y la baronía deAramprunyá, p. 86. J. MARCH, Obra poètica, a 

cura de J. PUJOL, p. 14. 
1 8 6 T . de MONTAGUT, El Mestre Racional, p. 173. 
187 Cf. docs. 155, 165 i 170 en aquest mateix llibre. 
188 C. CRABOT, Les feudataires catalans, II, p. 30, 41, 166, 260. 
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les parròquies de Sant Climent, de Gavà, de Castelldefels i de Sant Boi, 
amb tota la jurisdicció civil i criminal i tot el domini; i encara li atorgà el 
delme que rebia en el terme del castell i una renda de 2.000 s.b. que ha-
via retingut en la donació feta al seu fill Joan. La mare, Magdalena, tuto-
ra i curadora del seu fill, havia d'administrar aquesta donació. El rei 
autoritzà el veguer de Barcelona, Pere de Melany, a confirmar aquestes 
donacions en nom seu189. 

Totes aquestes donacions i les males relacions que Magdalena devia 
tenir amb la seva nora Antigona Marquet, degueren induir la muller de 
Pere Marc, a assegurar-se el seu dot de 20.000 s.b. i l'escreix de 10.000. 
El 26 de juny de 1345 aconseguí que Pere Terré, Pere Olomar, Nicolau 
de Samarès i Berenguer Ros donessin seguretat judicial, sota pena de terç 
de la cort del veguer que, quan ella ho demanés, li farien restituir el dot i 
l'escreix i altres drets en el termini d'un any. Si no reclamava el dot havia 
de percebre 2.000 s.b. anuals per mantenir-se ella i els seus fills. Aquesta 
donació, però, fou cancel·lada, segurament per les protestes d'Antigona 
Marquet, que devia veure amenaçada la recuperació del seu propi dot190. 

Poques setmanes després, els mateixos personatges, als quals s'afegí 
un membre de la família, Jaume Marc, ciutadà de València llavors, es 
comprometeren envers Antigona perquè pogués recuperar el seu dot de 
40.000 s.b. aportat al seu matrimoni amb Joan Marc, fill de Pere Marc, i 
l'augment de 20.000 s.b. que li havia concedit el seu marit. Sembla que la 
seva sogra, Magdalena, impedia que Antigona cobrés les rendes que li 
pertocaven pel seu dot; tots els compromissaris s'obligaren a fer respectar 
els drets de totes dues dames i, si això no era possible, retornar el dot a 
cadascuna191. Com que Antigona no tingué fills, deixà els seus béns al 
seu germà Jaume Marquet192. 

Jaume (I) Marc 

Jaume Marc, que va néixer segurament cap al 1300, heretà els béns 
que el seu pare Pere Marc, havia adquirit a València. Es casà amb Cons-
tança Messeguer, de la qual tingué dues filles, Bartomeua i Constança. 

189 ACA, C, reg. 878, f. 166 v. (1345, juny, 26. Perpinyà). 
190 ACA, C, reg. 878, f. 166 V.-157 r. (1345, juny, 26. Perpinyà). 
191 ACA, C, reg. 878, f. 177 r.-v. (1345, juliol, 15. Perpinyà). 
192 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-5, f. 35 V.-36 r. (1355, febrer, 26). 



3 0 6 EL "LLIBRE DEL CONSELL" DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

D'un segon matrimoni amb Guillema d'Esplugues tingué Arnau, Jaume, 
Pere, Lleó, Francesc, batxiller en decrets, i Berenguer, que entrà a l'orde 
militar de Montesa, i diverses filles, Blanca, casada amb Guerau de 
Gualba, Violant, casada amb Bonafonat de Vall-llebrera, Ramona i Cla-
ra, monges al monestir de la Saïdia, a València i Isabel, monja al mones-
tir de Pedralbes. En la seva joventut, entre 1320 i 1322, ocupà un càrrec 
de cavallerís a la cort reial; el monarca li concedí l'escrivania de Vila-
franca del Penedès. Sembla que s'instal·là a València vers 1331 i que es 
casà amb Guillema d'Esplugues vers 1334193. Com a regal de noces, l'in-
fant Pere li concedí 5.000 s., però sembla que fou la tresoreria reial la 
que es féu càrrec del donatiu perquè hi havia un albarà del mestre racio-
nal Pere Marc, pare de Jaume, d'aquesta quantitat. L'any 1361 Jaume co-
brà els darrers 300 s.b. que quedaven d'aquesta quantitat194. A València, 
mentre hi residí, fou jurat i exercí algun altre càrrec municipal; a més fou 
conseller de l'infant Pere195. 

Quan morí el seu germà Pere, abans de 1351, deixant el fill sordmut 
com hereu, ja que els altres dos fills havien mort sense successió, Jaume 
reclamà i aconseguí l'herència barcelonina, que havia pertocat a aquell 
com a primogènit, ja que sostingué que el nebot no estava capacitat per 
regir-la. S'enfrontà en un llarg plet amb Magdalena, la vídua de Pere, 
amb la qual arribà a una avinença l'any 1351196. Magdalena i el seu fill 
continuaren fruint els béns que Pere Marc havia obtingut com a hereta-
ment quan es casà, la casa de la Roca i altres béns a Gavà197 i Jaume (I), 
que es traslladà a viure a Barcelona, la resta. 

Instal·lat a la ciutat, en fou conseller dos cops, el 1353 i el 1358, aquesta 
darrera vegada fou conseller en cap. Entre una data i l'altra fou jurat i mem-
bre del consell de vint-i-cinc els anys 1354,1355,1356 i 1357198. 

L'any 1360 fou ennoblit pel rei Pere el Cerimoniós, que l'armà cava-
ller, malgrat la seva edat avançada199. Morí l'any 1375, malgrat que havia 

193 F. de BOFARULL, El castillo y la baronía de Aramprunyá, p. 86 i 88-89. Jaume MARCH, 
Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 15. 

194 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-11, f. 44 r.-v. (1361, febrer, 20. Efectuà el pagament 
Bernat d'Olzinelles, cavaller i doctor en lleis, tresorer del rei Pere el Cerimoniós. 

195 Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 15. 
196 F. de BOFARULL, El castillo y la baronía de Aramprunyá, p. 86 i 88-89. Jaume MARCH, 

Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 15. 
197 F. de Ladernosa, 23-5, f. 37 r.-v. (1355, febrer, 27). 
198 Cf. docs. 187, 192, 202, 208, 217, 225, 234, 241, 249, i 253 d'aquest mateix llibre. 
199 F. de BOFARULL, El castillo y la baronía de Aramprunyá, p. 92. 
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redactat el testament l'any 1369; disposà ser enterrat a la capella de Santa 
Maria del convent de dominics de Barcelona, capella que havia fet cons-
truir el seu pare, Pere Marc; deixà alguns llegats a esglésies i confraries 
de Barcelona però també de València200. 

Jaume (II) Marc 

Jaume (II) Marc, fill de Jaume (I) havia nascut a València entre 1334 
i 1335; es traslladà a viure a Barcelona, amb el seu pare, i aviat participà 
en el govern municipal; el 1357 fou jurat i el 1358 i el 1360 jurat i mem-
bre del consell de vint-i-cinc. Ocupava el càrrec d'obrer de la ciutat de 
Barcelona l'any 1360, quan el seu pare fou armat cavaller i hagué de re-
nunciar-hi perquè en esdevenir noble el seu pare, i no ja ciutadà honrat, 
no podia ser-ho, perquè els càrrecs municipals estaven vedats als nobles i 
als fills de noble20'. També ell mateix esdevingué noble, després, com el 
seu germà Pere; tots dos havien lluitat en la guerra contra Castella pràcti-
cament com a cavallers; Pere, fins i tot, havia caigut presoner dels angle-
sos a la batalla de Nàjera el 1367 i calgué rescatar-lo202. L'any 1363 
Jaume (II) formava part d'una companyia integrada per nobles catalans 
que fou enviada a socórrer Aragó, on es trobava el rei intentant contenir 
l'atac de Pere el Cruel de Castella; la companyia hagué de ser desviada 
després cap a València203. Potser a causa de la necessitat de comprar 
l'equipament per a la guerra, hagué de demanar un préstec de 30 lliures a 
Pere Desbosc, senyor del castell de Sant Vicenç i de Vilassar204. 

Jaume (II) heretà els béns familiars situats a Catalunya, mentre que 
Pere heretà els de València i fou pare del famós poeta Ausiàs Marc. Jau-
me Marc era el procurador a Barcelona del seu germà Pere i s'encarregà 
de llogar la casa que aquest darrer posseïa al carrer Lledó205. 

200 Cf. el testament, publicat a Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 
259-265, que proporciona dades sobre els fills i el patrimoni de Jaume. 

201 Cf. docs. 241, 257, 272, 274, 277 i 289 d'aquest mateix llibre. 
202 Sobre l'activitat de Pere durant la guerra, que no seguirem aquí, perquè no ocupà càrrecs a 

Barcelona: Pere MARCH, Obra completa, a cura de Lluís CABRÉ, p. 16-17 i doc. I , p. 2 6 1 - 2 6 2 . 
203 J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, ed. preparada per Ángel CANELLAS LÓPEZ, Sa-

ragossa, Institución Fernando el Católico (CSIC), 1967-1986, 4, p. 459. 
204 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-14, f. 76 v. (1363, abril, 22). 
205 Llogada a Bernat Pol, bé que el lloguer el pagà el seu sogre, Jaume Fiveller. El preu del 

lloguer, per un any, era de 25 lliures, quantitat que Jaume Marc, en nom del seu germà, es com-
prometia a retornar en la part que correspongués, si Pere Marc necessitava la casa per a ell en 
algun moment: AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-3, f. 10 r. (1373, març, 7). 
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Jaume (II) fou armat cavaller cap el 1376, ja que aquest any el rei Pe-
re el Cerimoniós li concedí un donatiu de 3.000 sous barcelonesos per 
celebrar l'esdeveniment206. Fou conseller i uixer d'armes del rei Pere el 
Cerimoniós; ho era ja el 1376, quan fou enviat pel rei a Lleida per tal de 
fer posposar l'elecció de paers de la ciutat207. L'any 1380 fou nomenat un 
dels quatre procuradors de l'infant Martí, que es trobava absent a Valèn-
cia, per administrar el donatiu o préstec concedit pel braç militar de la 
Cort de Barcelona per a l'expedició a Sicília. Els altres procuradors eren 
Guillem Sanoguera, Berenguer de Cruïlles i Guerau de Queralt. El rei li 
encomanà diverses missions: l'any 1380 l'envià a València amb instruc-
cions per tal de fer cessar les lluites de bàndols entre Ximèn Pérez d'Are-
nos i els seus partidaris, d'una banda, i els Vilaragut de l'altra208, mentre 
que l'any següent li confià una missatgeria prop del seu oncle l'infant Pe-
re, que volia anar a Roma, ja que s'havia decantat pel papa Urbà VI en el 
Cisma d'Occident. L'any següent seguia la cort, que llavors era a Valèn-
cia, segurament en virtut del seu càrrec209. L'any 1384 participà en la 
guerra contra el comte d'Empúries i per aquest motiu rebé més tard una 
remuneració del rei210. S'interessà per la vida parlamentària. Participà a la 
Cort de Barcelona de 1377-1378, fou convocat a la de 1379-1380 i a la 
de Montsó de 1382-1383, mentre que a la de Montsó de 1388-1389 fou 
nomenat diputat del General de Catalunya pel braç militar211. 

L'administració del senyoriu d'Eramprunyà des de la mort del seu pa-
re, l'any 1375, li ocupà també molt de temps, malgrat que era un lloc pe-
tit. En el fogatge de 1365-70, el castell d'Eramprunyà tenia 27 focs, 
mentre que Sant Climent, que pertanyia al mateix Jaume Marc, en tenia 
33212. Mantingué alguns plets pel senyoriu, un amb el seu parent Galce-
ran Marc de Llacera, i altres amb diferents vassalls que tenien propietats 
dins del senyoriu, sobre la prestació d'homenatge. L'any 1376 obtingué 

206 F. de BOFARULL, El castillo y la baronía de Aramprunyá, p. 100 . 
207 ACA, C, reg. 1258, f. 10 r. (1376, maig, 27. Montsó). 
208 El rei el recomanà al seu cosí el bisbe de València i a tots els oficials reials: ACA, C, reg. 

1265, f. 177 r. (1380, març, 26. Barcelona). 
209 A. LÓPEZ DE MENESES, Documentos Culturales de Pedro el Ceremonioso, "Estudios de 

Edad Media de la Corona de Aragón", V ( 1 9 5 2 ) , doc. 93 , p. 7 4 4 . Jaume MARCH, Obra poètica. 
Edició, a cura de J. PUJOL, p. 223 

210 Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 22. 
211 Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 2 3 - 2 4 . M . T . FERRER, 1389-

1413. Miquel de Santjoan-Alfons de Tous, a Historia de la Generalitat de Catalunya, I. 1359-
1 5 1 8 , p . 9 3 - 1 0 4 . 

212 Els Castells catalans, I, p. 485. 
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autorització reial per imposar cises al castell d'Eramprunyà durant sis 
anys a fi de recollir diners per tal d'enfortir el castell i assegurar-ne la 
defensa contra qualsevol atac213. Hi hagué també un conflicte amb el bat-
lle de Barcelona per l'exercici d'una part de la jurisdicció. Segons el con-
tracte de venda i cessió de la jurisdicció i el mixt imperi del castell 
d'Eramprunyà fet pel rei amb Pere Marc, constava que el mer imperi 
l'havia de regir el veguer de Barcelona; a la fi del segle XIV, però, era el 
batlle de Barcelona qui regia aquesta part de l'alta jurisdicció en nom del 
veguer. Jaume Marc protestà per aquesta irregularitat i, el 1399, el rei 
ordenà que l'exercís el veguer, però el manament no fou obeït i el rei hi 
insistí novament l'any següent214. 

Algun conflicte per terres o senyorius devia ser la causa de les ban-
dositats sorgides entre Jaume Marc i els seus valedors d'una banda i Hu-
guet i Galceran de Rosanes de l'altra, l'any 1383. Els consellers de 
Barcelona n'informaren el rei, el qual prometé enviar una persona a la 
ciutat per posar fi a aquest enfrontament215. L'any després, el rei dema-
nava el testament autògraf de Pere Marc per tal de solucionar un conflic-
te entre Galceran de Rosanes i Antoni Torrelles per una heretat; el 
document en qüestió era necessari per a l'avinença de les parts216 

Es casà amb Serena, de llinatge desconegut fins ara, però que un do-
cument donat a conèixer ja fa temps per Manuel Riu mostra que era una 
Gualbes, filla única de Ferrer de Gualbes; el casament fou anterior al 
1357, moment en què Serena i el seu marit signaren un compromís arbi-
tral amb l'oncle Ponç de Gualbes, respecte a una casa al carrer Basea, que 
havia format part de l'heretament de Ferrer, però que havia de tornar a la 
família paterna si no tenia fills mascles, bé que en aquest cas les filles 
havien de ser indemnitzades amb 20.000 s.b.217. Jaume Marc tingué qua-
tre fills, Joan, Pere, Lluís i Clara; els dos primers el premoriren, mentre 
que Lluís, que es casà el 1406 amb Serena Marquet, fou l'hereu218. 

213 Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 20 i ACA, C, reg. 1257, f. 32 
r. (1376, maig, 29. Montsó). 

214 ACA, C, reg. 2128, f. 72 v. (1400, juliol, 6. Barcelona). 
215 ACA, C, reg. 1282, f. 40 r. (1383, abril, 30. Tarragona). 
216 ACA, C, reg. 1105, f. 93 r.-v. (1384, març, 21. Tamarit). 
217 M. Riu, amb la col·laboració de Joan PINTÓ, Pergaminos de la segunda mitad del siglo 

XIV, p. 134-136. 
218 F. de BOFARULL, El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona, 1911. Els Castells 

Catalans, I, p. 173. Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 25 i quadre ge-
nealògic final. 
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Durant el regnat de Joan I, Jaume Mare (II) no ocupà, sembla, càr-
recs a la cort, però Joan I li confià missions culturals. L'any 1393, el rei 
facultà Lluís d'Averçó i Jaume Marc per establir a Barcelona una acadè-
mia de la Gaia Ciència i Martí l'Humà, el 1399, nomenà Lluís d'Averçó i 
Jaume Marc mantenidors de la Gaia Ciència a Barcelona, amb totes les 
prerrogatives dels de Tolosa219. La Cort de Perpinyà-Sant Cugat-
Barcelona de 1406-1410 reclamà la seva opinió sobre la qüestió del braç 
dels cavallers, si podien constituir un braç a part o no. Llavors era vell i 
valetudinari220. 

Fou autor de Lo rauser de la vida Gaya, Debat entre honor e delit, 
La Joiosa Guarda, poemes lírics diversos i el Llibre de concordances, 
que és un diccionari de rima, redactat el 1371221. 

Morí el juliol de 14 1 0222. Pel setembre ja havia estat substituït per 
Guerau de Palou com a diputat de la Generalitat223. 

Lleó Marc 

Dels altres fills de Jaume (I), Lleó Marc era patró de nau i romangué 
a l'estament mercantil224. Es casà amb Violant Sent Bres i rebé del seu 
pare, com a heretament, una casa a Barcelona i 7.000 s.b., patrimoni que 
fou augmentat amb un llegat de 1.000 s.b. en el testament. Lleó tingué 
dos fills, Jaume i Arnau, i una filla, Constança; morí després de 1409. Al 
revés dels seus germans, Lleó no sembla que s'interessés ni per la poesia 
ni per la guerra terrestre, bé que si que practicà la guerra en cors; el 1359, 
durant la guerra contra Castella rebé, com altres armadors, una ajuda de 
la Corona, per armar conjuntament amb Berenguer Carreres, també de 
Barcelona, contra Castella, Portugal i el regne nassarita de Granada; te-
nim notícia, però, que realitzaren una presa de captius a Alcúdia, en el 
Magrib. Sembla que continuaren en aquesta activitat almenys fins a 

219 A. RUBIÓ, Documents per l'Història de la Cultura , I, p. 385 i II, doc. CCCLXV. 
220 Cortes, V, p. 132. 
221 Martí de RIQUER, Història de la Literatura Catalana, Barcelona, Ariel, 1964,1, p. 546-553. 
2 2 2 M . de RIQUER, Història de la Literatura Catalana, I , p. 5 4 5 . El primer d'agost ja constava 

com a mort i els marmessors s'ocupaven de pagar despeses del seu enterrament: Jaume MARCH, 
Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 

223 Cortes, 7, p. 28. 
224 Segueixo el que ja he exposat a M . T . FERRER I MALLOL, La reina Leonor de Chipre y los 

Catalanes de su entorno, a Chemins d'outre-mer.,p. 329-330. 
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136 1225. Aquesta dedicació al cors fou motivada per la guerra; abans i 
després es dedicà pacíficament al comerç i al transport marítim. Amada 
López de Meneses afirmà, sense indicar la font, que a la fi del 1336 actu-
ava ja com a mercader, be que devia ser molt jove, i que el 1353 figurava 
entre els que compraren gènere a la nau portada de Romania per Ponç de 
Santa Pau, presa en el curs de la guerra amb Gènova. Posteriorment, es 
dedicà al transport cap al Llevant mediterrani; el 1365, Lleó Marc portà la 
coca Santa Eulàlia a Alexandria, juntament amb Ramon de Màrgens i 
Bernat de Tordera i, malgrat que arribà a aquest port després de l'atac de 
Pere I de Xipre, resultà igualment represaliat226. Es, segurament, a conse-
qüència d'aquesta pèrdua que mantingué plets amb els mercaders de la nau 
per repartir el que s'havia pogut treure d'Alexandria. La notícia sobre una 
sentència dels cònsols del mar i d'una altra sentència d'apel·lació al rei, que 
li fou favorable, no permet comprendre què havia passat; bé que la seva 
qualificació d'expatró de nau indica que la pèrdua havia estat greu227. 

La vinculació dels seus germans Jaume i Pere amb el comte de Dénia 
i marquès de Villena explica l'estreta relació de Lleó amb la reina de Xi-
pre228. Apareix per primera vegada en relació amb ella, segons la docu-
mentació que tenim per ara, en el viatge de tornada de Xipre de 1372, en 
el qual portà regals de la reina Elionor per a l'esposa de Pere el Cerimo-
niós. Des de llavors apareix amb freqüència portant cartes i regals entre 
Xipre i la cort catalana. Malgrat que la vida de Elionor, després de la 
mort del seu marit, continuà sent tempestuosa, ara a causa de les tensions 
entre el seu propi partit i el dels nobles, malgrat tot, la reina trobava mo-
ments de placidesa per escollir i enviar regals als seus reials parents de la 
Corona d'Aragó. Sabem que de tornada d'un altre dels viatges de Lleó 
Marc a Xipre, el 1374, portà cartes i regals per al rei Pere el Cerimoniós. 
En la seva resposta, el monarca es mostrava sorprès de no haver estat 
informat ni per la seva cosina, la reina de Xipre, ni pel rei, el seu fill, dels 

225 M. D . LÓPEZ PÉREZ, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Bar-
celona, CSIC. Institución Milà y Fontanals, 1995, p. 589. ACB, Notarials, Pere Borrell, man. 228, 
f. 83 v.-84 r. (1360, maig, 20), cf. també algunes reclamacions del salari degut per part de gent 
que havia servit a la seva galiota: f. 128 v. y 132 v. 

2 2 6 A . LÓPEZ DE MENESES, LOS consulados catalanes de Alejandría y Damasco, p. 100 . 
227 ACA, C, reg. 735, f. 103 V.-104 v. (1367, desembre, 18). 
228 Sobre la família de Lleó Marc cf. Pere MARCH, Obra completa, a cura de Lluís CABRÉ, 

Barcelona, Ed. Barcino, 1993, p. 13-15, 17 i 18 (Els Nostres Clàssics, 132, col. A). Jaume 
MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 15,18 i especialment el quadre genealògic al 
final de l'obra. 
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greus disturbis a l'illa, dels quals havia tingut notícies a través dels geno-
vesos229. 

El 1377, com a procurador de la reina de Xipre i juntament amb Joan 
Desbosc, s'ocupà de reclutar gent d'armes a Catalunya per lluitar contra 
els genovesos a Xipre; per pagar els acomptes havia rebut diners i mer-
caderies a Xipre, probablement sucre. En data que desconeixem, però 
probablement en relació amb els seus serveis per buscar ajuda militar 
entre 1377 i 1378, rebé possessions a Xipre, per les quals el rei Pere el 
Cerimoniós es preocupava el 1383, com per les altres dels seus súbdits. 
El 1385, l'infant primogènit Joan li demanà el llibre de Godefroy de 
Bouillon, que havia pertangut al rei de Xipre i que Lleó Marc tenia, pot-
ser per donació del mateix rei o de la reina230. 

Lleó ocupà alguns càrrecs a la ciutat de Barcelona. El 1367 i el 1375 
fou jurat i, aquest darrer any, a més, fou membre del consell de vint-i-
cinc. Novament fou jurat el 1392 i el 1397; en canvi, no aconseguí passar 
de candidat al càrrec de mostassaf231. 

D'un altre germà de Lleó, Francesc, sabem que el seu pare li deixà, 
l'any 1369, quatre llibres de dret232que l'any 1378 havia obtingut una sen-
tència de la cúria papal que li era favorable en el litigi amb el prevere 
Guillem de València per la rectoria de Báguena, a Aragó. Mentrestant, 
però, l'arquebisbe de Saragossa havia concedit la rectoria a Berenguer 
Morandell i per aquest motiu Pere el Cerimoniós hagué de demanar a 
l'arquebisbe que respectés la decisió de la cúria papal i que tingués en 
compte els serveis prestats a la corona pel seu pare Jaume Marc i pel seu 
germà del mateix nom, que era uixer del rei233. 

S'ha dit que aquesta família és la història d'una ascensió social; pri-
mer acumulà un patrimoni important a terres valencianes i catalanes; 
amb Jaume (I) accedí a la cavalleria, el 1360, mentre que els seus hereus 
Jaume i Pere també esdevenien cavallers i cortesans a la cort reial i ducal 
de Gandia respectivament234. Un altre fill, Lleó, es quedà, en canvi, en el 
ciutadanatge de Barcelona i en la mercaderia. 

229 ACA, C, reg. 1091, f. 7 r.-v. (1374, juny, 13. Barcelona). 
230 A. RUBIÓ Y LLUCH, Documents per l'Història de la Cultura Catalana Mig-eval, Barcelona, 

Institut d'Estudis Catalans, 1908-1921 (2a ed. facsímil, a cura d'A. BALCELLS, Barcelona, Institut 
d'Estudis Catalans, 2000).I, doc. 368, p. 331. 

231 Cf. docs. 358, 428, 433, 509, 520, 612 i 623 d'aquest mateix llibre. 
2 3 2 J. HERNANDO, Llibres i lectors, doc. 278. 
233 ACA, C, reg. 1262, f. 20 r.-v. (1378, febrer, 13. Barcelona). 
234 Jaume MARCH, Obra poètica. Edició, a cura de J. PUJOL, p. 9. 
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Els Marimon 

Els Marimon eren una família que ja havia destacat durant el segle 
XIII i que es trobaven situats a una banda social difusa entre el ciutada-
natge de Barcelona i la baixa noblesa, com a senyors del castell de Sant 
Marçal. Es distingiren tant en càrrecs de confiança del rei com en diver-
ses responsabilitats del govern de la ciutat de Barcelona. 

Romeu de Marimon (I) 

Un dels personatges més notables de la família fou Romeu de Mari-
mon de Plegamans, casat amb Blanca Eimeric, que visqué entre la sego-
na meitat del segle XIII i la primera dècada del XIV. Fou senyor del 
castell de Sant Marçal, ja que adquirí, abans de 1275, la castlania i la 
meitat del castell, situat al terme actual de Cerdanyola del Vallès, com a 
pas previ a l'ennobliment, pas que no fou acabat de donar. Ocupà càrrecs 
reials com veguer de Barcelona (1285-1287 i 1291-1299), batlle general 
de Catalunya (1301-1303), batlle de Barcelona (1303-1304) etc.235; l'any 
1288 havia obtingut del rei un nou nomenament de veguer, però la ciutat 
no l'acceptà perquè havia estat concedit a fi que Romeu pogués recuperar 
un préstec concedit al rei, cosa que era il·legal236. Com a batlle de Barce-
lona certificà, l'any 1304, l'important augment de la indústria tèxtil de la 
llana a Barcelona i de l'interès a afavorir-la per tal d'evitar importacions 
de draps estrangers i aconseguir exportacions237. L'any 1292 portà a ter-
me, juntament amb Ramon Alemany, una ambaixada a Egipte per tal de 
renovar una aliança amb el sultà de Babilonia, acordada durant el regnat 
d'Alfons el Franc; l'ambaixada provocà la ira del papa, que des de la pèr-
dua d'Acre el 1291 per part cristiana, volia que quedessin tallades totes 
les relacions amb el sultanat de Babilonia. Romeu de Marimon fou ex-
comunicat fins que pogué trobar una solució amb el bisbe de Barcelona, 
l'any 1297, mitjançant un compromís vague d'anar a Ultramar en servei 
de l'Església238. Una altra ambaixada important fou la que portà a terme, 

235 Sobre aquest personatge: José Maria MADURELL Y MARIMON, Romeo de Marimon de Ple-
gamans y de Montoliu, señor de Sant Marçal (1256-1309), "Hidalguía", XVII (1970), p. 251-288. 

2 3 6 M . C. MAÑÉ, Catàleg dels pergamins, I, docs. 150-156, p. 113-116. L'any 1291 fou accep-
tat: doc. 171. 

237 J. M. MADURELL, Romeo de Marimon de Plegamans, p. 251-288. 
2 3 8 A . MASIÁ, La Corona de Aragón y los estados del norte de África, p. 7 5 - 7 9 . J. M . MADU-

RELL Y MARIMON, Romeo de Marimon de Plegamans, P . 2 6 9 - 2 7 0 . 
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amb Pere de Cornellà, l'any 1308 prop del sultà del Marroc en relació 
amb l'expedició catalana a Ceuta per prendre aquesta plaça als grana-
dins239. Fou conseller de Jaume II, el qual li donà la casa i el territori de 
Valldaura, prop de Barcelona, amb la condició que hi rebés el monarca i 
comitiva sempre que volgués anar-hi a caçar240. 

Participà a l'expedició de Jaume II al regne de Múrcia, l'any 1296, 
quan incorporà aquest regne als seus estats en el transcurs de la guerra 
amb Castella de 1296-1304. Probablement hi anà amb la flota que s'ocu-
pà d'establir caps de pont i assegurar l'abastament de l'exèrcit. El rei con-
fià a Romeu de Marimon l'alcaidia del castell de Cartagena, càrrec que 
mantingué fins poc abans de la devolució d'aquesta localitat al rei de 
Castella, després dels acords de pau i de divisió del regne de Múrcia, te-
nint en compte que Cartagena, atribuïda a Jaume II, hauria quedat aïllada 
de la resta dels seus dominis241. Romeu de Marimon acompanyà també el 
monarca a l'expedició a Almeria amb els dos fills, Romeu i Bernat i fou 
un dels capitans de la flota enviada a l'Estret de Gibraltar en aquest mo-
ment. Redactà testament l'any 1309 i segurament morí aquest any242. 

Romeu (II) de Marimon, Bernat (I) de Marimon i Bernat (II) de Ma-
rimon 

El seu fill Romeu de Marimon, casat amb Frisca Ricard, redactà testa-
ment l'any 1341 i tingué almenys un fill anomenat Simó. Ocupà alguns càr-
recs de govern a la ciutat de Barcelona, però no pas amb la intensitat del 
seu germà Bernat, potser perquè ell heretà el castell de Sant Marçal. Fou 
jurat i membre del consell de vint-i-cinc l'any 1325, jurat el 1326, nova-
ment jurat i membre del consell de vint-i-cinc el 1332 i el 1333; l'any 1337 
arribà a ocupar la conselleria primera; l'any següent, com era habitual, fou 
jurat i membre del consell de vint-i-cinc i de nou ho fou el 1340243. 

De Bernat de Marimon, el germà de Romeu, n'ignorem els inicis en 
les responsabilitats del govern de Barcelona. El 1321 el trobem ja com a 
conseller segon i el 1325 conseller en cap; va fer, doncs una carrera ful-

2 3 9 J . M . MADURELL Y MARIMON, Romeo de Marimon de Plegamans, p. 2 8 5 . 
240 Ibídem, p. 270-271 i ACA, C, reg. 201, f. 25 r. (1303, agost, 21. Tarassona). 
2 4 1 M . T. FERRER I MALLOL, Entre la paz y la guerra. La Corona Catalano-aragonesa y Cas-

tilla en la Baja Edad Media, Barcelona, Institución Milá y Fontanals. CSIC, 2005, p. 56 i 155. 
2 4 2 J . M . MADURELL Y MARIMON, Romeo de Marimón de Plegamans, p. 285-286. 
243 Cf. docs. 99, 113, 122, 137, 144 i 155 i la Relació de consellers en aquest mateix llibre. 
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gurant. El 1326, a la sortida de la conselleria, ocupà una plaça al Consell 
de Cent i al consell de vint-i-cinc, com se solia fer per tal d'assegurar la 
circulació de la informació entre l'equip de govern sortint i l'entrant. Fou 
novament conseller segon l'any 1328 i tercer l'any 1332, repetí en aques-
ta conselleria l'any 1340 i tornà a ocupar la conselleria en cap l'any 1344; 
entre aquests càrrecs, fou jurat i membre del consell de vint-i-cinc el 
1333 i el 1342; aquest darrer any formà part de la dotzena electora dels 
càrrecs municipals244. L'any 1330 havia estat enviat com a missatger al 
rei, juntament amb Arnau Dusai per protestar sobre una pràctica incor-
recta de les apel·lacions245. 

Cal assenyalar que l'any 1333, any d'una terrible carestia, la seva ca-
sa fou assaltada i devastada en el transcurs d'un avalot popular per causa 
de l'alt preu del blat; la gent el feia responsable de l'abús246. El govern de 
la ciutat li encarregà l'any 1334 una missatgeria prop del rei per buscar 
un remei a la carestia de blat que patia la ciutat. 

Es casà amb Constança Sarrovira i amb Ferrerona. Tingué com a mí-
nim dos fills, Bernat i Jaumeta, que es casà amb Ramon Dusai. El 1352 
ja figura com a difunt247. 

Bernat de Marimon, fill de Bernat, es casà amb Margarida i després 
amb Constança Sacosta, filla de Pere Sacosta, escrivà de ració del rei248. 
Entre 1354 i 1357 fou cada any jurat del Consell de Cent; l'any 1358 fou 
escollit per a un càrrec més important, el d'obrer i a més també fou jurat i 
membre del consell de vint-i-cinc; fou jurat només els anys 1360, 1361, 
1373 i encara el 1390, mentre que els anys 1362, 1365, 1367 acumulà a 
aquest càrrec el de membre del consell de vint-i-cinc; els anys 1365,1367 i 
1373 fou escollit per al càrrec de visitador dels hospitals de Barcelona249 

Bernat tingué un fill, Bernadí, queja s'havia emancipat l'any 1388, i que es 
casà amb Serena, filla i hereva universal de Joan Salangle250. Bernat de 
Marimon morí l'any 1403. 

244 Cf. docs. 67, 113, 117, 137, 150,160, 165, 170 i la Relació de consellers 
2 4 5 M . C. MAÑÉ, Catàleg dels pergamins municipals, doc. 359. 
246 J. MUTGÉ, La ciudad de Barcelona, p. 44. 
2 4 7 J . M . MADURELL Y MARIMON, Bernardo de Marimon (1345-1403), a Estudios Genealógi-

cos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y Vicent, Madrid, Hidalguía 197 8, 
p. 279-488. 

248 Sobre aquest personatge, cf. J . M . MADURELL Y MARIMON, Bernardo de Marimon (1345-
1403), que acabem de citar; sobre el darrer matrimoni, p. 486. 

249 Cf. docs. 192, 208, 225, 241,254, 257, 277, 294, 310, 317, 324, 332, 333, 339, 349, 350 
bis, 358, 367, 376, 387 i 451 d'aquest mateix llibre. 

250 J. M . MADURELL Y MARIMON, Bernardo de Marimon (1345-1403), p. 486.-487 
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Simó de Marimon 

Era fill i hereu universal de Romeu (II) de Marimon. Simó apareix 
com a donzell, però no hauria pogut ocupar càrrecs a la ciutat, com féu, 
si hagués entrat a la cavalleria. Es casà en primeres núpcies amb Guille-
moneta, filla de Ferrer de Manresa i de Sança, queja era morta el 1390, 
matrimoni que l'emparentà amb el noble Ramon de Perellós, casat amb 
Constança de Manresa, germana de Guillemoneta251. Exercí el càrrec de 
veguer de Cervera entre 1372 i 1379 a plena satisfacció dels interessats i 
novament entre 1383 i 1388. Entre els anys 1385 i 1388 mantingué di-
versos plets amb el rei i la ciutat de Barcelona per la jurisdicció dels llocs 
de Sant Martí de Cerdanyola i de Sant Iscle de les Feixes, que s'arrogava 
com a senyor del castell de Sant Marçal, mentre que la ciutat de Barcelo-
na els defensava perquè havien estat nomenats carrers seus. Aquest plets 
no foren pas obstacle perquè fos nomenat conseller tercer de Barcelona 
el 1388252. Aquell mateix any havia estat nomenat patró de la galera ar-
mada de Barcelona en un armament conjunt amb València i Mallorca, 
després de la mort de Pere de Gualbes, que n'era el patró, en una incursió 
contra Barbaria253. 

L'any 1390 inicià la seva etapa de càrrecs municipals: fou nomenat 
jurat del Consell de Cent i també guarda de la moneda que s'encunyava a 
Barcelona, juntament amb Ramon Desplà. Els anys 1391 i 1392 fou no-
vament jurat i, pel febrer de 1392, fou designat procurador de la ciutat de 
Barcelona a Elx i Crevillent254, baronies que la ciutat tenia en penyora per 
un préstec concedit a l'infant Martí per a l'expedició a Sicília. Entre 1392 i 

2 5 1 M . T. FERRER I MALLOL, Noves dades per a la biografia de Ramon de Perellós, autor del 
" Viatge al Purgatori de Sant Patrici", a Miscel -lània en honor del doctor Casimir Martí, Barce-
lona, Fundació S. Vives i Casajuana, 1994, p. 215-230, concretament, 223-226. M. T. FERRER I 
MALLOL, Activitats polítiques i militars de Ramon de Perellós (autor del "Viatge al Purgatori de 
Sant Patrici") durant el regnat de Joan I, a Medievo Hispano. Estudios in memoriam del Prof. 
Derek W. Lomax, Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 1995, p. 159-173, concre-
tament p. 168-169. 

2 5 2 J . M . MADURELL, Simón de Marimón y Ricard (1341-1417), "Hidalguía", XX, núm. 113 
( 1 9 7 2 ) , p. 5 5 5 - 5 7 6 , concretament, p. 5 5 5 - 5 6 4 . Segueixo el que he dit, amb alguna ampliació, a M . 
T . FERRER, La cort de la reina Elionor, p. 3 6 8 - 3 6 9 . 

253 A C A , C , reg. 1869, 92 v.-93 r. (1388, agost, 15), comentat a M.T. FERRER, La cort de la 
reina Elionor, p. 368. Sobre la mort del patró anterior: A . CAMPANER Y FUERTES, Cronicon Ma-
yoricense. Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 a 1800, Palma de Mallorca, 
1881, p. 76. 

254 Cf. docs. 451, 467, 481, 500 i 509 d'aquest mateix llibre. 
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1398, doncs, regí ambdues viles255. Però l'exercici d'aquest càrrec tingué un 
parèntesi perquè a la fi del 1396 fou escollit conseller en cap de Barcelona, 
càrrec des del qual hagué de denegar al rei Martí, en nom de la ciutat, l'ajut 
que aquest havia sol·licitat per auxiliar Càller i l'Alguer256. 

Abans, el mes de juny del mateix any, la reina Maria li havia confiat 
una ambaixada molt delicada, juntament amb Gilabert de Canet, prop del 
comte de Foix, per tal d'aclarir les seves intencions, quan ja es deia que 
volia envair Catalunya per reivindicar la successió de Joan I, en nom de 
la seva esposa la infanta Joana. Devia ser persona ben preparada i hàbil i 
segurament un bon orador, si li fou confiada una missió tan important. 
Aquestes condicions justificarien la gran quantitat de missatgeries que li 
foren confiades, especialment prop del rei, per exemple, el 1397 hi fou 
enviat per demanar-li que expedís la carta de confirmació dels privilegis 
de Barcelona, ja que els del consell del rei, especialment Francesc d'A-
randa, feien tot el que podien perquè no s'expedís; malgrat la insistència 
dels missatgers, no s'aconseguí aquest objectiu fins dos anys després a 
causa de la política de recuperació del Patrimoni reial alienat que el rei 
volia emprendre257. Una nova missatgeria de Simó de Marimon, acom-
panyat del jurista Berenguer Vives, com a l'ocasió anterior, fou motivada 
pel projecte de fer una lliga entre les ciutats, viles i llocs reials i els cava-
llers i homes de paratge que vivien en aquests nuclis urbans o les seves 
vegueries que s'hi volguessin adherir, per tal de contrarestar la lliga de 
barons i cavallers que s'havia organitzat i que, segons la ciutat, anava 
contra el rei; la ciutat es queixava que el rei hagués permès la formació 
d'aquesta lliga i demanà autorització per organitzar l'altra258. Una altra 
missatgeria portada a terme pel gener de 1398 tenia com a objectiu obte-
nir que fos prohibida la treta de gra del regne, ja que Barcelona patia pel 
seu abastament259. El mateix any 1398 Simó de Marimon i Bernat Bussot 

2 5 5 M . T . FERRER I MALLOL, "Projecció exterior", Història de Barcelona, dirigida per J. So-
BREQUÉS, 3. La ciutat consolidada (segles XIV i XV), Barcelona, Enciclopèdia Catalana-
Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 355-391, concretament p. 368. 

256 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 103 V.-104 v. (1397, agost, 13). 
257 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 106 r.-107 v. (1397, setembre, 12), comentat per M. T. FERRER 

I MALLOL, Les relacions del rei Marti l'Humà amb la ciutat de Barcelona, "VII Congrés d'Història de 
la Corona d'Aragó". Crónica, Ponencias y Comunicaciones, III, Barcelona, 1962, p. 161-170. 

258 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 118 r.-119 r. (1397, novembre, 20). 
259 Manual de Novells Ardits, I , p. 6 9 . Sobre aquesta missatgeria: M . T . FERRER I MALLOL, 

Flix, un port fluvial blader per a Barcelona. La compra de la baronia de Flix i la Palma l'any 
1400, "Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia", 2 3 - 2 4 (Barcelona, 2 0 0 2 - 2 0 0 3 ) . Homenatge 
al Prof. José Ramón Juliá Viñamata, p. 4 6 5 - 5 0 7 , concretament, p. 4 6 6 - 4 6 8 . 
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foren escollits missatgers de la ciutat de Barcelona, a la mateixa sessió 
del mes d'abril en què foren escollits els cònsols de la mar i el jutge d'a-
pel·lacions260. Es tractava, doncs, d'un nomenament destinat a estalviar-
se una elecció específica cada vegada que la ciutat volgués enviar una 
missatgeria. El mes de juliol tots dos missatgers foren enviats efectiva-
ment prop del rei, que es trobava a Saragossa. El motiu de la missatgeria, 
que desconeixem, els retingué a Saragossa fins al mes d'octubre; un cor-
reu anà i vingué incessantment per tal de mantenir el contacte entre els 
missatgers i els consellers. Malgrat el nomenament que havia de durar, 
sembla, tot l'any, pel novembre fou Pere Dusai, qui fou enviat prop del 
rei, potser perquè feia massa poc que havien tornat Marimon i Bussot261. 
En consonància amb el seu brillant historial de serveis a la ciutat i el seu 
coneixement de la cort, fou un dels cinc prohoms que representaren la 
ciutat de Barcelona a la coronació del rei Martí, l'any 1399. Participà 
també en una cerimònia menys alegre l'any 1401, el trasllat de les restes 
dels reis Pere i Joan i de la infanta Joana, comtessa d'Empúries, fins al 
monestir de Poblet; ell mateix, el jurista Berenguer Vives, Bernat Serra i 
Ramon Desplà representaren la ciutat en la cerimònia262. 

Els anys 1397 i 1399 Simó de Marimon havia repetit en el càrrec de 
guarda de la moneda i també havia estat administrador de l'Hospital de la 
Santa Creu, tot just creat; acabà la seva carrera al servei de la ciutat amb el 
càrrec de conseller en cap, que ocupà novament entre 1401 i 1402263. 

En els darrers anys de la seva vida Simó de Marimon ocupà un càr-
rec cortesà, encara que fos una cort casolana, el de majordom de la reina 
de Xipre a Catalunya, almenys entre 1406 i 1409264. Abans de 1397, Si-
mó de Marimon s'havia casat en segones núpcies amb Joia de la Grida o 
Crida, una dama xipriota que havia vingut amb la reina Elionor i que an-
teriorment havia estat casada amb Joan Armengol, senyor del castell de 
Marçà. Fou aquest matrimoni amb Joia de la Grida que el féu entrar en el 
cercle de la reina Elionor. Tant Simó com la seva esposa Joia moriren 
l'any 1417, poc després que morís la reina265. Simó tenia un fill, que es 

260 Cf. doc. 632 d'aquest mateix llibre. 
261 Manual de Novells Ardits, I, p. 71-73. 
262 Manual de Novells Ardits, I, p. 76 i 88. 
263 Manual de Novells Ardits, I, p. 92, J. M . MADURELL, Simón de Marimon y Ricard, p. 568-575. 
264 J. M . MADURELL, Simón de Marimon y Ricard, p. 572. AHPB, B. Nadal, 58-44, f. 21 v. 

( 1 4 0 9 , juliol, 15) . ComentataM. T . FERRER, La cort de la reina Elionor, p. 368. 
265 J. M . MADURELL, Simón de Marimon y Ricard, p. 568-575. 
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deia Ferrer, que també apareix esmentat com a majordom de la reina de 
Xipre, el darrer, l'any 1414266. 

Ferrer de Marimon 

Desconeixem la filiació exacta de Ferrer de Marimon, però és possi-
ble que fos germà de Simó. Tots dos tingueren unes vides públiques for-
ça similars, Si Simó fou veguer de Cervera, Ferrer fou sotsveguer de 
Barcelona, almenys els anys 1390 i 139 1 267; el seu mandat coincidí amb 
el moment de l'atac al call jueu, l'any 1391; fou una experiència dura 
perquè no pogué contenir la revolta268. 

Els anys 1395 i 1396 consta que era jurat del Consell de Cent i a-
quest darrer any fou nomenat procurador de totes les baronies de la ciutat 
de Barcelona situades dins de Catalunya per un període de dos anys269. 
Un altre paral·lisme, doncs, amb Simó, que havia estat procurador d'Elx i 
Crevillent. Com Simó, no pogué complir íntegrament el mandat perquè a 
la fi del 1398 fou escollit conseller tercer de la ciutat; repetí mandat, però 
com a conseller segon, el 1400-1401 i el 1403-1404270. 

Com que era una persona molt preparada i competent, li foren confi-
ades diverses missatgeries; formà part de la comissió de quatre ciutadans 
que anaren a Avinyó per tal de rebre el rei Martí, que tornava de Sicília 
després del seu adveniment al tron. A la darreria del mateix any fou el 
missatger enviat per Barcelona al rei per tal de demanar-li que dispensés 
la ciutat de participar en la host que havia d'ocupar el vescomtat de Cas-
tellbò, ja que s'havia compromès a col·laborar en l'armada contra Barba-
ria, amb València i no podia afrontar dos compromisos bèl·lics tan 
importants al mateix temps; no aconseguí el seu objectiu271. Amb Gui-

266 AHPB, B. Nadal 58-53, f. 20 r. (1414, setembre, 10). Comentat a M. T. FERRER, La cort 
de la reina Elionor, p. 369. 

267 Cf. docs. 456 i 486 en aquest mateix llibre. 
268 C. BATLLE, La crisis social y económica, I , p. 106 . En canvi, a J. SERRA ROSSELLÓ, Crono-

logia de los "veguers" de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1961, p. 13, no hi 
figura aquest sotsveguer. Segueixo el queja he dit a M. T. FERRER, La cort de la reina Elionor, p. 
3 5 9 - 3 6 0 , amb algunes ampliacions. 

269 Cf. docs. 541, 565 i 574. M . T. FERRER I MALLOL, "Projecció exterior", a Història de Bar-
celona, p. 368. 

270 Cf. docs. 610 i Manual de Novells Ardits, I, p. 67, 85 i 128. 
271 Manual de Novells Ardits, I, p. 65-67. A. IVARS, Dos Creuades Valenciano-Mallorquines 

a les Costes de Berbería, 1397-1399. Estudi documentat, València, 1921, docs. VIII, p. 11, XII-
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llem Pujada, fou un dels dos síndics de Barcelona al Parlament de Torto-
sa de 1400, on es prengueren importants decisions respecte a Sardenya i 
la defensa marítima272, i el 1402 fou un dels dos missatgers -amb Ramon 
Savall- enviats per la ciutat de Barcelona a Mallorca per tal de pacificar 
els habitants de la ciutat i del regne, molt dividits i enfrontats sobre la 
qüestió del govern de la ciutat i regne. A partir de la relació dels ambai-
xadors, el Consell de Cent decidí que la solució depenia del rei i que ca-
lia enviar-li missatgers tant per la qüestió de Mallorca com per les 
bandositats que havien sorgit a Lleida, a Vic, a Girona i a Perpinyà. Bar-
celona, com a capital, es considerava obligada a vetllar pel bé públic no 
solament de Catalunya sinó també de Mallorca, així, doncs, puix que tant 
Ferrer de Marimon com Ramon Savall estaven molt ben informats d'a-
quests afers, es decidí que ells mateixos fossin els missatgers enviats al 
rei273. Intervingué novament en la negociació per algunes qüestions pen-
dents del pariatge el 1403, tant amb el rei com amb València274. 

El parentiu amb Simó de Marimon, senyor del castell de Sant Mar-
çal, explicaria que també Ferrer entrés en relació amb la reina Elionor de 
Xipre; des del segon matrimoni de Simó amb Joia de la Grida, dama xi-
priota que havia vingut amb la reina Elionor, Simó havia esdevingut ma-
jordom de la reina i per tant la seva família passà a tenir una relació 
especial amb ella. L'any 1407, la reina volia trametre algú a Xipre que 
fos virtuós, diligent i savi per tal de procurar els seus afers. El rei Martí 
recomanà a la reina Bernat de Corbera, donzell, germà del seu uixer 
d'armes Riambau de Corbera, que li havia fet molts bons serveis. El rei 
creia que podria acomplir molt bé aquesta missió perquè era molt ben 
considerat pel rei de Xipre, per alguna raó que desconeixem275. Sembla, 
però, que finalment no marxà a Xipre i fou Ferrer de Marimon qui hi fou 
enviat. S'endugué una carta del rei Martí expressant el condol per la mort 

XIV, p.14-18 i XXIV, p. 38-39. AHCB, Marina, caixa dels s. XIV-XV, lligall del s. XIV. El 
vescomtat de Castellbò pertanyia al comte de Foix, culpable d'haver envaït Catalunya el 1396-
1397, quan aspirava al tron. 

2 7 2 M . T . FERRER I MALLOL, Barcelona i la política mediterrània catalana: el Parlament de 
1400-1401, "XIV Congresso di Storia delia Corona d'Aragona". La Corona d'Aragona in Italia 
(secc. XIII-XVIII): 1. II "regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediterránea delia 
Corona d'Aragona, (Sassari-Alghero, 1990), Vol. secondo. Comunicazioni, I, Sassari, Cario Del-
fino ed., 1995, p. 427-443 i concretament p. 431. 

273 AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 49 r.-50 r. (1402, abril, 18). 
274 ACA, C, reg. 2245, f. 86 r.-v. (1403, gener, 16. València). 
2 7 5 A C A , C , reg. 2 2 5 0 , f. 1 1 4 r. ( 1 4 0 7 , octubre, 14) . Esmentat ja a M . T . FERRER, La cort de 

la reina Elionor, p. 360. 
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de la infanta de Xipre i comtessa de Trípoli -la filla de la reina Elionor- i 
recomanant al rei els seus fills. Martí l'Humà rebé després una carta de 
Ferrer de Marimon dient que el rei de Xipre havia fet assignacions per 
pagar el deute a la reina Elionor, però Ferrer de Marimon morí a Xipre i 
tot quedà en suspens276. La notícia de la seva mort ja havia arribat a Bar-
celona el mes de febrer de 1408, perquè el 22 d'aquest mes la reina pro-
cedí a revocar qualsevol procuracions fetes a Ferrer de Marimon per a la 
gestió dels seus afers a Xipre i els procuradors substituts que aquest ha-
gués nomenat277. Segons el fill i hereu de Ferrer, Francí de Marimon, la 
reina havia signat una absolució de comptes al seu pare, el 7 de novem-
bre de 1407, pels diners que havia administrat a Xipre, però a l'illa havi-
en quedat diners, drets, documents etc. de Ferrer, potser relacionats amb 
la seva remuneració, que Francí procurà recuperar mitjançant la 
col·laboració del procurador que succeí el seu pare en la tasca, Francesc 
Alenyà, a qui també ell nomenà procurador. Alenyà li havia d'enviar a-
quests diners per canvi a risc de Francí de Marimon278. 

Ferrer fou el darrer dels Marimon amb un paper destacat durant el 
segle XIV. 

Guerau de Palou 

Pertanyia a una família influent, de la qual cal destacar les figures de 
misser Bernat de Palou i de misser Guerau de Palou, tots dos llicenciats 
en lleis. Guerau de Palou figurà en el consell que el rei Pere el Cerimoni-
ós deixà a Barcelona perquè s'ocupés dels afers de la guerra, quan 
s'embarcà cap a Sardenya el 1354. Tant Bernat com Guerau formaven 
part del consell del rei Pere durant la guerra amb Pere el Cruel, i els foren 
encomanades ambaixades a Castella, l'un el 1361, l'altre el 13 6 3 279. El 

276 ACA, C, reg. 2184, f. 36 V.-37 r. (1408, març, 14). Comentat a M. T. FERRER, La cort de 
la reina Elionor, p. 360. 

277 AHPB, B. Nadal, 58-40, f. 84 r. (1408, febrer, 22). Comentat a M. T. FERRER, La cort de 
la reina Elionor, p. 360. 

278 AHPB, B. Nadal, 58-46, bossa (1408, març, 16). Comentat a M. T. FERRER, La cort de la 
reina Elionor, p. 360. 

2 7 9 J . ZURITA, Anales, 4, p. 4 2 5 i p. 4 6 5 . Segueixo, amb ampliacions, la biografia de Guerau 
de Palou inclosa a M. T. FERRER I MALLOL, Lluites de bàndols a Barcelona en temps del rei Mar-
tí l'Humà, "Estudis d'Història Medieval", I. Estudis dedicats a Ferran Soldevila, Barcelona, Socie-
tat Catalana d'Estudis Històrics, 1 9 6 9 , p. 7 5 - 9 4 , concretament p. 7 8 - 8 2 . 
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1375 misser Guerau de Palou es veié confiar algunes ambaixades de l'in-
fant Joan al seu pare280. D'altra banda, els Palou havien ocupat molts càr-
recs a la ciutat; Bernat fou jurat del Consell de Cent el 1332 i el 1333 i, 
des del 1350, fou present gairebé cada any al Consell de Cent i a al Con-
sell de vint-i-cinc281. Finalment, Bernat de Palou fou conseller segon de 
Barcelona el 1370-1371282. Els Palou devien ser gent rica; de misser 
Guerau consta que, com altres conciutadans seus d'estament elevat, pos-
seïa terres feudals: la quadra de Vilanova, de nou focs, el lloc de Calafell, 
de setze focs i la quadra de Puigdàlber, a l'alt Penedès283. L'any 1362 
augmentà els seus cabals amb l'herència de Miquel Oller, degà d'Atenes, 
del qual era el més pròxim parent284. Tant Bernat com Guerau de Palou 
participaren en les lluites de bàndols de Barcelona, amb els Marquet i 
altres, que acabaren molt malament per a Ramon Marquet285 

Misser Guerau de Palou tingué almenys dos fills, Bartomeu, que fou 
l'hereu i Guerau286. Bartomeu heretà, almenys, Calafell i Puigdàlber287, 
mentre que la quadra de Vilanova, situada prop de Sant Cugat, fou per a 
Guerau, com veurem. Bartomeu morí relativament aviat, el mes de se-
tembre de 1389, bé queja havia fet testament pel juliol de 1388. Tingué 
almenys sis fills, que eren menors d'edat el 1390: Bartomeu, Miquel, Pe-
ricó, Galceran, Constança i Isabel; n'era el tutor Guerau de Palou, que el 
1390 arrendà per set anys totes les rendes dels seus pupils al castell de 
Calafell i la quadra de Montpaó288. Anys després, el gran d'aquests fills, 

280 Daniel GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari de l'infant En Joan, primogènit del rei En Pere III, 
1350-1387, a "III Congrés d'Història de la Corona d'Aragó", València, 1923, (reedició anastàtica 
de l'Ajuntament de València, 2004). p. 248-249, p. 84-85 de l'extret. 

281 Cf. docs. 122,137,180,185,192,202,208,217, 225,234,272,277,285,294,303,317, 
324, 332, 339, 349, 358 i 367 d'aquest mateix llibre. 

282 Cf. la Relació de consellers d'aquest mateix llibre. 
283 Cortes, 2 , Fogatjament de 1 3 5 9 , p. 5 6 - 5 7 . Esther REDONDO GARCÍA, Elfogatjament gene-

ral de Catalunya de 1378, Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals. Departament d'Estudis 
Medievals, 2 0 0 2 , p. 5 3 i 1 4 8 

284 A. RUBIÓ Y LLUCH, Els governs de Matheu de Moneada y Roger de Llúria en la Grècia 
catalana, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", 6 [1911-1912], p. 26. 

285 Cf. el capítol sobre els Marquet i l'execució de Ramon Marquet. 
286 AHPB, Ponç Amorós, 55-1, f. 31 r.-v. i 64 r„ 55-12, f. 15 r. (1387, març, 2), f. 55 V.-56 r. 

(1387, novembre, 15). 
287 AHPB, Ponç Amorós, 55-1, f. 44 r. 45 v. 
288 AHPB; Ponç Amorós, 55-11 (Liber pro actibus tutele fíliorum pupillorum venerabilis Bar-

tholomei de Palaciolo quondam, civis Barchinone, qui diem suum extremum clausit die sabbati, 
vicésima quinta mensis septembris anno a nativitate Domini MCCCLXXX nono, quorum pupillo-
rum est tutor venerabilis Geraldus de Palaciolo eius frater), f. 12 r.-15 r. (1390, juny 15). 
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Bartomeu, fou patró, conjuntament amb Pere de Sant Climent, de la gale-
ra Sant Marc, armada per Barcelona, en la flota combinada de la ciutat i 
la Generalitat de Catalunya per a la defensa de la mar el 1409289. 

Guerau de Palou fou un personatge destacat en el seu temps. Ocupà 
molts càrrecs tant prop dels reis com a la ciutat. Gaudí de la confiança 
del rei Joan I, que l'inclogué en el consell que s'encarregà dels prepara-
tius de l'estol de Sardenya, nomenat el 10 de novembre de 1392290 i, a 
més, el posà al cap, juntament amb Ferrer de Gualbes, de l'administració 
general dels diners destinats a l'expedició, càrrec que els havia de resultar 
molt profitós, ja que havien de cobrar 2 florins diaris a Barcelona i 3 flo-
rins diaris si havien de sortir fora; la importància d'aquest salari aixecà 
recels i el rei l'hagué de confirmar l'any següent291; és l'únic contacte que 
li coneixem amb afers marítims. Aquests càrrecs, que havia ocupat du-
rant el regnat de Joan I, no foren obstacle perquè Guerau de Palou fos 
també home de confiança de la reina Maria, muller de Martí l'Humà. El 
seu nom figura, en efecte, entre els qui formaren el consell de la reina 
Maria en els moments difícils de la successió del rei Joan el 1396292. 
Era, d'altra banda, un home ben emparentat: Lluís Alemany de Cerve-
lló293, d'una noble família catalana, a la qual pertanyia el governador ge-
neral de Catalunya, Ramon Alemany de Cervelló, era nebot seu294. 

Guerau de Palou exercí diversos càrrecs municipals barcelonins: 
l'any 1384 fou conseller cinquè295; l'any 1390 fou elegit conseller ter-
cer296; aquest fou un mandat accidentat perquè coincidí amb l'atac al call 
jueu de 1391. L'any següent fou juratiel 30 de novembre de 1396,diada 
de les eleccions de consellers a Barcelona, Guerau de Palou fou elegit 
novament conseller tercer297. Els nous consellers juraren el càrrec el 9 de 

289 Manual de Novells Ardits, I, p. 161 i 163; AHCB, Marina, caixa s. XIV-XV, papers sense 
numerar. M. T . FERRER MALLOL, Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval, 
Barcelona, Institución Milà y Fontanals. CSIC, 2000, p. 277 i 315. 

290 J. ZURITA, Anales, 4, p. 7 6 8 . 
291 ACA, C, reg. 1965, f. 145 r.-146 r. (1393, juny, 6. València), que inclou la concessió i fi-

xació del salari del 12 de novembre de 1392. Administraren tant els diners provinents de les de-
mandes com de les vendes i van pagar a un ambaixador del consell d'Oristany: ibídem, f. 34 r. 

292 J. ZURITA, Anales 4, p. 7 9 6 . 
293 Aquest Lluís de Cervelló fou enviat com a ambaixador a Nàpols el 7 de setembre de 1400 

(ACA, C, reg. 2195, f. 75); sembla, doncs, que era un personatge important. 
294 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 62 r. 
295 J. F. BOSCÀ Memorial, p. 69. 
296 Manual de Novells ardits, I, p. 6, i doc. 448 en aquest mateix llibre 
297 Cf. docs. 481 i 572 d'aquest mateix llibre. 
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desembre del mateix any, tret de Simó de Marimon, conseller en cap, i 
Guerau de Palou, que eren absents. A la mateixa sessió del Consell els 
consellers comunicaren a l'assemblea que Guerau de Palou havia renun-
ciat al càrrec, puix que el seu nebot, Lluís Alemany de Cervelló, que li 
devia alguns favors298 i Joan de Cardona, que era llavors l'almirall299, 
havien demanat al rei que li concedís el càrrec de vicealmirall de Catalu-
nya, i aquest hi havia accedit; per aquest motiu el Consell acceptà la re-
núncia300. El 6 de març de 1397 Ramon Fiveller, conseller quart, fou 
designat pels seus companys perquè s'encarregués de la conselleria va-
cant de Guerau de Palou301. L'afer semblava resolt d'aquesta banda. 

Un mes després, Guerau de Palou obtenia del rei Martí el nomena-
ment desitjat de vicealmirall. El document, datat el 8 d'abril de 1397 a 
Avinyó, on el rei havia tocat quan tornava de Sicília per fer-se càrrec de 
la successió del seu germà Joan I, desposseïa del càrrec de vicealmirall 
Galceran Marquet, que l'ostentava per concessió vitalícia del rei Joan I, i 
el concedia a Guerau de Palou amb una duració condicionada al beneplà-
cit reial302. Guerau de Palou ja havia aspirat al càrrec el 1392, quan l'ha-
via aconseguit Galceran Marquet, però el noble Pero Maça havia influït 
decisivament perquè el càrrec fos per a Marquet303. 

La situació política general semblava afavorir les pretensions de 
Guerau de Palou. Els antics servidors de Joan I estaven en entredit; la 
reina lloctinent Maria havia obert procés contra molts d'ells i semblava 
que els membres dels grups contraris, de la diguem-ne «oposició» de 
Joan I, anaven a ocupar tots els càrrecs304. Guerau de Palou no podia pas, 
en bona llei, al·legar que pertanyia a aquesta oposició, puix que ell també 
havia ocupat un càrrec oficial, encara que fos transitori, durant el regnat 
de Joan 1; un càrrec, d'altra banda, d'administració de diners, que eren 

298 L'any 1390 Guerau de Palou deixà de paraula, sense document, a Lluís Alemany de Cerve-
lló 1000 s.b. i més diners encara a Perpinyà i a Torroella de Montgrí; aquest noble els necessitava 
per pagar creditors, abans d'entrar a sou del Principat amb Ramon d'Abella, a causa de la guerra 
contra els Armanyac, que havien envaït Catalunya. Per retornar el préstec li obligà els diners que 
havia de cobrar de l'administració per cavalls perduts: AHPB, Pere Granyana, 56-25, f. 197 v.-
198 r. (1390, maig, 16). 

299 ACA, C, reg. 2241, f. 16. 
300 Cf. doc. 585 en aquest mateix llibre. 
301 Ibídem, f. 80 v.-81 r. 
302 ACA, C, reg. 2166, f. 1 v.-2 r. 
303 ACB, Extravagants, Llibre de deu e deig en salpar cap a Xipre la nau d'en Joan Lombarda, 

Romeu d'Oltzinelles i A. Roure (1357), papers solts de la coberta. 
304 M. de RIQUER, Obras de Bernat Metge, p. * 110 i següents. 
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ara els més suspectes. Segurament, però, que Guerau de Palou s'aprofità 
del corrent general contra tots els qui ocupaven càrrecs per concessió del j 
rei Joan, encara que Galceran Marquet no fos objecte de cap enquesta ni 
de cap sospita de malversació de fons. Li degué ser també molt útil el 
parentiu amb els Alemany de Cervelló, gent molt influent í relacionada 
amb els alts personatges de la cort. 

Però un cop arribat a Barcelona, el rei Martí decidí de no fer canvis 
tan radicals i disposà que aquells a qui el rei Joan havia concedit un càr-
rec vitalici conservarien el lloc. Aquesta disposició general afectava el 
cas del vicealmirallat de Catalunya; per tant, la concessió a Guerau de 
Palou havia de ser revocada i el càrrec havia de ser retornat a Galceran 
Marquet. D'aquesta opinió foren els consellers de Barcelona que, de tan 
segura, donaren la cosa per feta i proposaren al Consell de Cent, el 28 de 
juny de 1397, que com que Guerau de Palou no podria ser vicealmirall, 
raó per la qual havia estat acceptada la seva renúncia al càrrec de conse-
ller, hauria de ser obligat ara a acceptar la conselleria. La proposta dels 
consellers suscità grans debats, però finalment fou aprovada pel Consell, 
talment que, si Guerau de Palou es resistia a prendre possessió de la con-
selleria, hi hauria de ser obligat pel veguer305. 

Aquest acord del Consell de Cent obligà Guerau de Palou a presen-
tar-se a l'assemblea en la seva reunió del 10 de juliol de 1397. Al·legà 
que la qüestió del vicealmirallat no era pas encara decidida, com el Con-
sell havia suposat, i que entre Galceran Marquet i ell hi havia un plet, 
pendent del judici reial, per aquest càrrec; demanà, per tant, que li fos 
concedit un terme per a l'acceptació del càrrec de conseller fins que a-
quell plet fos resolt; el Consell acceptà la seva petició, recomanant, però, 
als consellers que s'informessin d'aquest plet i que, si la seva resolució 
no era favorable a Guerau de Palou, l'obliguessin immediatament a ac-
ceptar la conselleria306. 

Guerau de Palou interposà un plet contra Galceran Marquet pel càr-
rec. L'enfrontament judicial corria perill de trencar la pau ciutadana amb 
hostilitats entre els bàndols de l'un i de l'altre; per evitar-ho, el veguer 
arrestà Galceran Marquet a la fi de 1397, i més endavant, l'any 1399, 
l'empresonà, mentre que Guerau de Palou, més prudent, evità l'empreso-
nament perquè devia sortia de la ciutat amb els seus partidaris entre els 

305 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 97 V.-98 r. 
306 Ibídem, f. 98 v.-99 r. 



3 2 6 EL "LLIBRE DEL CONSELL" DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

quals figuraven el seu fill Guerau i els seus nebots Bartomeu i Miquel. 
Després d'alguns brots de violència a la ciutat, el rei aconseguí finalment 
que tots dos bàndols signessin una concòrdia l'any 1400307. 

Malgrat la renúncia de 1396, Guerau de Palou fou elegit conseller 
segon l'exercici 1401-1402 i mostassaf el 1404-1405308 i consta que s'o-
cupà de les obres a la Casa de la Ciutat309. 

Com molts altres ciutadans honrats de Barcelona, Guerau de Palou 
decidí canviar d'estament i passà a ser cavaller. Degué ser armat cavaller 
cap al 1409; és esmentat com a cavaller en un guiatge reial d'aquest any. 
Per alguna raó que desconeixem, potser per algun altre enfrontament de 
bàndols, el rei posà sota la seva protecció els béns de Guerau de Palou i 
del seu fill Guerauet, concretament el castell de Rubinat, a la vegueria de 
Cervera, i la casa de Vilanova, situada prop de Sant Cugat, que no podri-
en ser objecte de penyora. Devien ser les terres que havien servit per a -
conseguir l'ennobliment310. 

Poc després, entre juliol i setembre de 1410, fou nomenat diputat de 
la Diputació del General de Catalunya per substituir Jaume Marc, que 
havia mort pel juliol i que era diputat militar, malgrat que, com el mateix 
Guerau, procedia del ciutadanatge barceloní311. Formà part de la Diputa-
ció del General, doncs, durant l'etapa de l'Interregne, entre la mort del rei 
Martí i l'elecció de l'infant Ferran de Castella com a rei en el Compromís 
de Casp. No hem d'imaginar, però que tingués una missió política impor-
tant. En general, els diputats no s'ocuparen de qüestions polítiques; eren 
mers executors dels acords de les Corts o Parlaments i els administradors 
dels impostos i béns de la Generalitat, per això van tenir un paper molt 
reduït durant l'Interregne, quan es discutia quin dels candidats a la corona 
hi tenia més dret, perquè el rei Martí havia mort l'any 1410 sense succes-
sió masculina legítima i sense testament on designés l'hereu. Únicament 
van fer arribar al Parlament la relació de Bernat Cardona sobre la seva 
ambaixada a Castella, on descrivia totes les tropes castellanes que eren a 
punt a la frontera per intervenir, les queja eren dins d'Aragó lluitant per 
la facció favorable a l'infant Ferran i la decisió ferma a la cort castellana 
de defensar els drets d'aquest. Malgrat tot, hagueren d'ocupar-se de la 

307 Cf. els detalls sobre els enfrontaments al capítol sobre la família Marquet. 
308 Manual de Novells Ardits, I, p. 6, 92 i 135. 
3 0 9 A . DURAN, Barcelona, I I I , p. 2 5 5 . 
310 ACA, C, reg. 2206, f. 166 v. (1409, juliol 16). 
311 És esmentat com a diputat pel setembre: Cortes, 7, p. 28. 
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coordinació de l'ajut que calia trametre a Sardenya, on hi havia guerra 
per tal de sotmetre la revolta dels Arbórea des de 1408. L'any 1411, el 
Parlament de Catalunya considerà que la càrrega de treball dels diputats 
havia augmentat molt a causa d'aquesta guerra i per això els adjuntà sis 
persones per ajudar-los312. 

Una gran part de la seva fortuna estava esmerçada en censáis, és a dir, 
en deute públic de municipis, com Cotlliure, o Calataiud, d'illes com Ma-
llorca313, de l'aljama jueva de Montalbàn314, de particulars, com l'abat de 
Sant Cugat i del seu germà315, de Ramon de Llacera i la casa de Sant Boi 
de Llobregat316 i fins i tot n'havia donat un de Sant Pere de Vilamajor a 
una exesclava grega que vivia amb ell317. La seva casa de Barcelona devia 
ser de les millors de la ciutat, puix que hi podia rebre reis dignament: el 
desembre de 1410 s'hi allotjà el rei de Navarra, de pas per Barcelona318. 

Estigué casat cap a 1389 amb una tal Agneta319, mentre que, almenys 
des de 1400 i encara quan morí, la seva esposa era Joana Bertran, filla de 
l'honorable Francesc Bertran, cavaller, d'una família de ciutadans de Bar-
celona ennoblida320. Només li coneixem un fill, Guerau, que l'any 1410 
marxà a Castella per tal de prendre part en la guerra contra Granada; fou 
recomanat pel rei Martí a l'infant Ferran de Castella321. 

Morí l'any 1417. Li foren dedicades unes exèquies molt solemnes, 
amb exhibició de gran nombre d'escuts pintats amb el seu símbol heràl-
dic i el de la seva muller322. 

3 1 2 M . T . FERRER I MALLOL, 1389-1413. Miquel de Santjoan-Alfons de Tous, a Història de la 
Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, I, p. 93-104. 

313 AHPB, Ponç Amorós, 55-12, f. 38 v.-39 r. (1387, agost, 5); f. 55 v.-56 r. (novembre, 15); 
55-8, f. 157 V.-160 r. (novembre, 15); 55-16, f. 118 v.-l 19 r. (agost, 19). ACA, C, cr Martí 1,164 
(1399, gener, 30). 

3 '4 AHPB, A. Coscó, 57-2, f. 170 V.-171 v. i 172 r. 
315 Ibídem, f. 190 r.-196 r. (1390, febrer, 1). 
316 AHPB, Joan Nadal, 54-86, plec d'escriptures soltes (1414, desembre, 3 i 1415, gener, 3). 

El censal havia estat venut el 13 95 i el 1414 era Joan Galceran Marc de Llacera, àlias de Rosanes 
i la seva mare Elionor com a tutora, qui l'havia de pagar, ja que era l'hereu de Llacera. 

317 AHPB, Joan Nadal, 54-28, f. 38 r.-v. (1391, gener, 10). 
318 J. ZURITA, Anales, 5 , p. 6 4 . 
3)9 AHPB, Ponç Amorós, 55-8, f. 157 v.-160 r. (1389, novembre, 15). 
320 Aquesta Joana, casada amb Guerau de Palou, és esmentada com a beneficiària d'un llegat 

en el testament de la seva germana Elionor, casada amb Jaume Marquet: AHPB, Arnau Piquer, 
50-32, f. 92 v.-94 v. (1400, desembre, 12). 

321 ACA, C, reg. 2188, f. 147 v. (1410, abril, 7). 
322 Ja era mort el 17 de maig de 1417. Ponç Colomer, pintor de Barcelona, cobrà 711. 14 s.b. 

per pintar l'escut que serví per a la sepultura de Guerau de Palou: J. M . MADURELL MARIMON, El 
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Els Santcliment 

La familia Santcliment posseïa un ric patrimoni al Pla de Barcelona: la 
torre de Bell-lloc a Sant Andreu de Palomar, amb molins i masos, la casa 
forta de Santa María de Badalona, la casa de la Murtra, a tocar de Santa 
Coloma de Gramenet, i diverses propietats a Santa Coloma323 i també al-
tres a Barcelona, concretament al lloc dit Castell de Port324; també esmerçà 
diners en la compra de censáis, com un de 21.000 sous a Pere de Mediona, 
que en garantia li obligà el castell de Cabrera i lloc de Vallbona325. Mal-
grat aquest patrimoni, que li atorgava gairebé un estatut de cavalleria, la 
família romangué en el ciutadanatge durant tot el segle XIV i ocupà càr-
recs municipals d'importància. L'arbre genealògic de la família no està ben 
establert encara i hi ha membres dels quals ignorem l'encaix exacte. 

Pere (I) de Santcliment 

La fortuna dels Santcliment té l'origen en el servei al rei. Pere de 
Santcliment fou notari major de la cancelleria del rei Pere el Gran i ob-
tingué favors, com l'establiment de molins en el terme de Barcelona i 
també la concessió vitalícia del pes del quintar de Barcelona; esmerçà els 
guanys salarials i de donacions gracioses en la compra de terres i de pe-
tits senyorius a l'entorn de la ciutat de Barcelona, sens dubte amb l'objec-
tiu d'assegurar per a ell mateix i els seus descendents la pertinença al 
grup selecte dels ciutadans honrats, per a la qual cosa calia viure de ren-
des326; deixà la cancelleria l'any 12 8 6327, segurament per tal de retirar-se 

pintor Lluís Borrassà, su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obras, Texto. Apéndice documen-
tal. índices, a "Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona", VII (1949 [1959])p. 115. 
Ramon Desfeu també féu treballs per a la seva sepultura: pintura de 100 brandons negres i poli-
cromat de 192 escuts amb els símbols heràldics de la família Palou i 50 amb l'emblema nobiliari 
de Joana, vídua de Guerau de Palou, per a les exèquies del seu espòs: ibidem, p. 130 

323 Joan J. BUSQUETA, Una vila del territori de Barcelona: Sant Andreu de Palomar als segles 
XIII-XIV, Barcelona, 1991, p. 193-211. 

324 Josefina MUTGÉ VIVES, La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno 
(1327-1336), Madrid-Barcelona, CSIC, 1987, p. 170. 

325 Els castells catalans, V, p. 206. 
326 J. J. BUSQUETA, Una vila del territori de Barcelona, p. 193; M . C. MAÑÉ, Catàleg dels 

pergamins, doc. 67. 
327 Sobre la seva tasca a la cancelleria: Milagros CÁRCEL ORTÍ, Pere de Sant Climent, notario 

mayor de Pedro III, a La società mediterráneo all'epoca del Vespro. XI Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, Palermo, 1983, II, p. 303-310. 
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a la seva ciutat, però no estigué pas inactiu: l'any 1287 el rei Alfons el 
Franc li atorgà la seva representació en la comissió de control de les en-
trades i sortides de mercaderies, de Barcelona, comissió en la qual els 
consellers i la ciutat hi havien de tenir un representant també i tingué en-
cara l'oportunitat de col·laborar en la política municipal; l'any 1288 fou 
conseller de la ciutat de Barcelona i, juntament amb el jurisperit Bernat 
de Palou, també conseller, Ramon Marquet i Pere de Malla, representà la 
ciutat a la Cort de Montsó328. Morí l'any 13 0 3 329. Tingué diversos fills: 
l'hereu, Pere, Jaume, Francesc, Ramon, Bernat, Constança i Nicolau330. 
Recentment, Marta Van Landingham l'ha presentat com el paradigma de 
la nova classe d'administradors sorgida del medi mercantil331. 

Pere (II) de Santcliment 

Pere, l'hereu de Pere (I) de Santcliment ocupà càrrecs tant en l'àmbit 
estrictament municipal com en el govern territorial. En el primer àmbit, 
fou membre del Consell de Cent en diverses ocasions, 1312,1314,1316, 
1319 i arribà a ser conseller quart de Barcelona l'any 1337332. Pel que fa 
a l'àmbit del govern territorial, després d'haver estat veguer de Girona i 
Besalú, ho fou de Barcelona de 1330 al començament de 1334, bé que el 
1332 els consellers de Barcelona li demanaren que capitanegés sis gale-
res que la ciutat armava contra els genovesos i fou autoritzat per aquest 
motiu a designar un substitut a la vegueria333; també l'any 1332 fou con-
vocat perquè anés a defensar Sardenya, on tenia béns334. Fou designat per 
al càrrec de reformador a Sardenya, amb Bernat Boixó i Guillem de Tor-

328 M. C. MAÑÉ, Catàleg dels pergamins, docs. 136-137, 148. J. J. BUSQUETA, Una vila del 
territori de Barcelona, a p. 197, recull una informació, procedent de Carreras i Candi, segons la 
qual hauria estat conseller de la ciutat l'any 1291 i hauria acudit a la Cort de Montsó aquest ma-
teix any; segons J.F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 42, no fou conseller aquest any. Probablement 
es tracta d'una confusió amb els càrrecs de 1288. 

329 La seva vídua ordenà que es fes inventari dels béns l'any 1 3 0 3 : C. BATLLE, Notícies sobre 
les biblioteques dels ciutadans honrats de Barcelona (segles XIV-XV), "Estudis Castellonencs", 6 
( 1 9 9 4 - 1 9 9 5 , p. 1 7 7 - 1 8 7 , concretament p. 1 8 0 - 1 8 1 

330 J. J. BUSQUETA, Una vila del territori de Barcelona, p. 199. 
331 Marta VAN LANDINGHAM, Transforming the State. King, Court andPolitical Culture in the 

Realms of Aragón (1213-1387), Brill, 2002, capítol primer. 
332 J. F. BOSCÀ Memorial Històric, p. 60. Cf. docs. 44, 99, 120, 123. 
333 J. MUTGÉ, La ciudad de Barcelona, p. 112, 169 182 i 189 i 191. 
334 J. MUTGÉ, La ciudad de Barcelona, p. 312. Sobre aquests béns: C . CRABOT, Les feudatai-

res catalans et la Sardaigne, p. 101 i 234. 
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res, el 13 3 9335, però és dubtós que arribés a anar-hi. Segons J.J. Busque-
ta, el segon Pere de la nissaga dels Santcliment morí vers 1350, bé que 
tampoc no documenta de manera específica aquesta afirmació, només diu 
que consta com a difunt cap als anys cinquanta del segle XIV. Entre els 
fills, no en menciona cap que es digués Pere, només Guillem -l'hereu, 
que es casà amb Constança Desplà, una de les famílies importants de 
Barcelona-, Gelabert, Marquesa -casada amb Jaume de Gualbes,-, Cons-
tança -casada amb Deuslovol de Cànoves-, i una altra filla casada amb un 
membre de la família Burgués336. Mercè Costa documenta un altre germà 
anomenat Huguet337. 

Francesc de Santcliment 

Un Francesc de Santcliment, que podria ser el germà de Pere, o bé un 
membre de la família del mateix nom de Lleida, segurament participà en 
la conquesta de Sardenya, hi rebé béns en feu i n'hi comprà d'altres, ja 
que residí a l'illa, on exercí càrrecs. Fou veguer de Càller el 1339 i 1349 i 
també lloctinent de governador durant l'absència del governador Riam-
bau de Corbera aquest darrer any; vers 1360 fou lloctinent d'Olf de Pròi-
xida i ho fou novament, amb Ramon d'Empúries, quan morí Ximèn Pérez 
de Calatayud pel juny de 1362 i fins que el governador Asbert Satrilla 
arribà a l'illa. L'any 1354 estava casat amb Margarida338, de la qual no 
degué tenir fills, en canvi en tingué molts d'una dama casada anomenada 
Boneta, amb la qual no pogué casar-se; els fills foren legitimats i fins i 
tot foren habilitats per poder succeir en els feus sards, malgrat les dispo-
sicions contràries; finalment, com que tots els fills mascles moriren, tres 
en les guerres de Sardenya, els hereus hagueren de ser els fills de la seva 
filla Constança i de Bartomeu Sespujades339. 

335 Luisa D 'ARIENZO, Carte reali diplomatiche di Pietro IVil Cerimonioso, re d'Aragona, ri-
guardanti l'Italia, Pàdua 1970, doc. 48. 

336 J. J. BUSQUETA, Una vila del territori de Barcelona, p. 211.-212 
337 Maria Mercè COSTA, Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya (segleXIV). Notes biogrà-

fiques, "Archivio Storico Sardo", XXIX (1964), p. 370. 
3 3 8 J . HERNANDO I DELGADO, L'ensenyament a Barcelona, segle XIV. Documents dels proto-

cols notarials. Segona part: instruments notarials de l'Arxiu de la catedral de Barcelona i de 
VArxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 1294-1400, "Arxiu de Textos Catalans Antics", 16 
(1997), doc. 64, p. 201 

339 M. M. COSTA, Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya, p. 369-373. C . CRABOT, Les 
feudataires catalans et la Sardaigne (1323-1420), p. 89, 91, 101, 103-105, 123, 133-134, 212 i 
225, 234, 399, 434. 
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Més o menys eontemporàniament, un altre Francesc de Santcliment 
fou escollit membre del Consell de Cent l'any 1324, conseller segon el 
1325; jurat i membre del consell de vint-i-cinc el 1326; només jurat el 
1327 i el 1332; jurat i membre del consell de vint-i-cinc el 1333; l'any 
1334 fou elegit conseller en cap; jurat el 1336; i altra vegada conseller 
tercer el 1340; jurat el 1345, conseller segon el 1350itercerel 1354;no-
vament jurat el 13 5 6340; aquests darrers càrrecs semblen incompatibles 
amb la seva estada a Sardenya aquests anys, de manera que potser hi ha-
via dos o fins i tot tres persones anomenades Francesc de Santcliment; el 
tercer en discòrdia és un Francesc de Santcliment que era veguer de Bar-
celona i Vallès entre 1360 i 1362341, justament quan l'altre Francesc de 
Santcliment era jurat del consell de Cent, membre del consell de vint-i-
cinc i guarda de la moneda el 1360, jurat i membre del consell de vint-i-
cinc el 1361, i conseller tercer el 1362, càrrecs incompatibles amb el de 
veguer. Encara el 1365, el 1366, el 1367 i el 1373 aquest Francesc de 
Santcliment ens apareix com a jurat i membre del consell de vint-i-cinc i 
com a jurat i guarda de la moneda el 137 4342. La veritat és que una trajec-
tòria tan llarga de cinquanta anys de càrrecs resulta poc creïble, bé que 
no impossible. Queda, doncs, encara, un altre enigma per aclarir. La re-
petició dels mateixos noms entre els descendents de Pere de Santcliment 
complica molt la identificació dels personatges; a més els mateixos noms 
es repeteixen a la branca lleidatana de la família343. 

Francesc de Santcliment féu hereu dels seus béns a Barcelona el ne-
bot Gelabert de Santcliment, fill de Pere344. 

3 4 0 J . F. BOSCÀ Memorial Històric, p. 55, 56, 58, 59, 60, 63 i 64. Cf. també docs. 90, 113, 
122, 137, 150, 177, 187, 208, 225. 

J. SERRA, Cronologia de los "veguers", p. 12. Cf. també docs 276 i 306. 
342 Cf. docs. 277, 288, 294, 306, 339, 349, 358, 367, 376, 377, 403, 408. 
343 Joan J. BUSQUETA, Burgesia i mentalitat feudal a la Lleida del segle XIV: lectura del testa-

ment de Tomàs deSant Climent, senyor d'Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans, a Homenatge a 
mossèn Jesús Tarragona. Miscel-lània, Lleida, Ajuntament de Lleida, 1996, p. 189-218. ÍDEM, La 
senyoria dels Sant Climent de Lleida: domini fluvial i proveïment a la Baixa Edat Mitjana, a E. 
VICEDO ed., Terra, aigua, societat i conflicte a la Catalunya occidental, Lleida, Pagès Ed., 2000, p. 
81 -101 i IDEM, L'inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de Lleida (1432): 
presentació del text, "Seu Vella. Anuari d'Història i Cultura", 3 (2001). £ 'època d'Alfons el Magnà-
nim, p. 263-302. M . T . FERRER I MALLOL, Flix, un port fluvial blader, p. 465-507. 

3 4 4 J . J . BUSQUETA, Una vila del territori de Barcelona, p. 210-211. 
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Jaume, Bernat i Ramon de Santcliment 

Altres germans de Francesc i de Pere com Jaume, Bernat i Ramon, a 
més de formar part diverses vegades del Consell de Cent345, foren conse-
llers de Barcelona el 1335 i el 1338 Jaume346, el 1342 i 1346 Bernat347 i 
el anys 1353,1361,1364 i 1367 Ramon348. L'any 1345 coincidiren al Con-
sell de Cent un Jaume i un Jacmó de Santcliment; no sabem si el Jaume de 
Santcliment que apareix encara com a jurat els anys 1354, 1358, 1360, 
1361, 1362, 1365, 1365, 1366 i 1367 i que fou elegit obrer el 1361 és a-
quest Jaume més jove, potser fill de l'anterior349; totes dues possibilitats 
són vàlides perquè el Jaume més gran no morí fins al 1368, assassinat350. 
Un altre Bernat més jove, Bernardo, aparegué també com a jurat del Con-
sell de Cent el 1361 i possiblement és ell el Bernat que apareix com ajurat 
l'any següent i els anys 1365 i 1366 (a vegades també membre del consell 
de vint-i-cinc), i el que fou elegit obrer de la ciutat el 13 6 5351. 

Pere (III) de Santcliment 

El tercer Pere del llinatge Santcliment, ciutadà honrat de Barcelona, 
presenta un problema d'identificació. No hi ha constància que el segon 
Pere hagués tingut un fill anomenat Pere. Podem escollir entre tres hipò-
tesis: que el segon Pere de Santcliment tingué un altre fill anomenat Pere, 
no documentat fins ara; que fos fill d'un dels germans de Pere o bé que el 
segon Pere de Santcliment no morís vers 1350 sinó després de 1381; te-
nint en compte que la primera notícia que en tenim és de 1312, any en 
què fou escollit membre del Consell de Cent de Barcelona, i la darrera 

345 Jaume fou membre del Consell de Cent i del consell de 25 el 1325, el 1340, el 1342 i el 
1345: Bernat ho fou el 1332, el 1333 i el 1345, Ramon el 1342,1345,1350 i 1354; Cf. docs. 99, 
155, 165, 170; docs. 122, 137, 170; docs. 165, 170, 180, 185 i 192 d'aquest mateix llibre 

346 Cf. la Relació de consellers i doc. 142. 
347 Cf. doc. 160 i 1 Relació dels consellers d'aquest mateix llibre. 
3 4 8 J . F. BOSCÀ Memorial Històric, p. 55, 59, 60, 63 (membres del Consell de Cent), 58,60, 

61, 64. Cf. també la relació de consellers d'aquest mateix llibre i docs. 291, 331 i 354. 
349 Cf. docs. 170,192,257,277,291,294,303,310,324,339,349,358,367 d'aquest mateix 

llibre. 
350 P. PUJOL I TUBAU, Crònica del racional de la ciutat (1334-1417), "Recull de documents i 

estudis", I, fase. II, Ajuntament de Barcelona. Publicacions històriques, 1921, p. 141. J. J. Bus-
QUETA, Una vila del territori de Barcelona, p. 210-211. 

351 Cf. docs. 294, 310, 321, 324, 339, 349 d'aquest mateix llibre. 
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dels primers mesos de l'any 1381, en què encara tenia un compte actiu de 
compres a l'obrador de l'especier Francesc Canes352, podia haver mort als 
89 anys, si havia entrat al Consell de Cent als vint anys, per exemple. És 
una edat provecta però possible; de tota manera, crec que no solament hi 
hagué dos Pere de Santcliment sinó que possiblement n'hi hagué tres. El 
segon Pere, que acabà la seva activitat a la dècada del 1330 i que potser 
morí a la del quaranta, un tercer Pere que s'inicià en els càrrecs l'any 
1338 i sembla actiu fins al 1361, i un quart Pere, que començà a actuar el 
1358 i s'hauria allargat fins al 1381. 

El tercer Pere de Santcliment fou nomenat obrer de la ciutat el 1338, 
mentre que l'any 1340 fou elegit jurat i membre del consell de vint-i-
cinc; en tots dos casos fou esmentat amb el nom de Pericó perquè l'altre 
Pere encara devia ésser viu353. Participà amb altres prohoms barcelonins 
en l'armament en cors de dues galeres per servir el rei en la guerra contra 
Gènova i donar suport a l'estol oficial354. Segurament ell mateix fou ve-
guer de Barcelona en dos mandats, que s'iniciaren el 1351 i el 1354355. 
Possiblement fou a causa d'aquest càrrec que es féu copiar un llibre dels 
Usatges356. L'any 1354 formà part del consell reial de Barcelona, durant 
l'absència del rei a Sardenya357. Fou també conseller en cap de Barcelona 
l'any 1359. L'any 1360, com solia ser habitual després d'exercir una con-
selleria, fou jurat del Consell de Cent i membre del Consell de vint-i-cinc 
i repetí tots dos càrrecs l'any 136 1 358. 

352 Carles VELA I AULESA, L'obrador d'un apotecari medieval segons el llibre de comptes de 
Francesc Ses Canes (Barcelona, 1378-1381), Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals. Depar-
tament d'Estudis Medievals, 2003, p. 92, 95, 197,298-299, 300, 337, 345, 347-348,351, 353-353. 
Diversos membres de la família Santcliment tenien comptes oberts a la botiga d'aquest especier, amb 
el qual hi devia haver amistat perquè Guillem de Santcliment fou un dels seus marmessors: C. VELA 
I AULESA, Les marmessories de Francesc Canes, especier i ciutadà de Barcelona, i de Sança, la 
seva esposa (1381-1386), "Miscel·lània de Textos Medievals", 8 (1996), p. 465-521. 

353 Cf. docs. 140 i 155 en aquest mateix llibre. 
3 5 4 A . M . ARAGÓ - M . M . COSTA, Privilegios de Barcelona, doc. 174. 
3 5 5 J . SERRA ROSSELLÓ, Cronología de los "veguers " de Barcelona, p. 12. 
356 Guillem M A de BROCÀ, Els usatges de Barcelona, "Anuari de l'Institut d'Estudis catalans", 

V (1913-1914), p. 358. 
357 M. T. FERRER, Projecció exterior, p. 372. 
358 J. F. BOSCÀ Memorial Històric, p. 65. Cf. també la Relació de consellers i els docs. 277, 

285, 294 i 303 d'aquest mateix llibre. 
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Pere (IV) de Santcliment 

Un Pericó de Santcliment, potser fill de l'anterior o fill d'algun altre 
dels germans Santcliment, seria el que ocupà diversos càrrecs, entre ells el 
de diputat del General de Catalunya o Generalitat, entre 1358 i 1381359. 
Apareix per primera vegada com a jurat del Consell de Cent el 1358, el 
1360 coincideix amb Pere (III) com a jurat i com a membre del consell de 
vint-i-cinc i hi torna a coincidir l'any següent, el 1361; Pericó, a més havia 
estat designat el 1360 per a ocupar el càrrec d'obrer de la ciutat360. Des del 
1362 no hi ha més que un Pere en els càrrecs, de manera que, si no calia 
distingir-los, és que el de més edat havia mort o s'havia retirat de la políti-
ca activa. Els anys 1362, 1365, 1366 i 1367 Pere fou jurat i membre del 
consell de vint-i-cinc361. L'any 1362, a més, fou designat com un dels sín-
dics de Barcelona a les Corts de Montsó de 1362-1363362, on fou nomenat 
diputat resident a Barcelona. Una de les seves missions com a diputat fou 
organitzar l'armament de sis galeres per assegurar la defensa de les mars 
properes i de les costes a causa de la guerra amb Castella; col·laboraven en 
l'armament tant la Diputació del General amb els recursos que pogués reu-
nir, com el rei, que vengué béns patrimonials363. 

L'any 1364 fou designat novament síndic de Barcelona a la Cort de 
Barcelona-Lleida-Tortosa de 1364-1365, on formà part de la comissió de 
tractadors; també s'integrà en una altra comissió que havia de negociar 
amb Berenguer Bertran un préstec de 20.000 lliures a fi d'armar set gale-
res per a la defensa i fou un dels tres membres del braç reial encarregat 
de redactar els capítols del donatiu i distribuir-lo364. Igualment acudí com 
a síndic a la Cort de Barcelona de 1365, posterior a aquella, en la qual 
participà en una comissió que havia de negociar un acord entre els bra-
ços365. Tenim constància que l'any 1365 Ramon de Carcassona ajudà 
Pere de Santcliment en la seva tasca de diputat i apareix al seu costat, 

359 Segueixo la biografia que vaig publicar a M . T. FERRER I MALLOL, 1363-1365. Romeu 
Sescomes, a Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, I, p. 57-58 i encara 
més de prop el que he escrit a M . T. FERRER, Els diputats del braç de les ciutats i viles reials, p. 
523-528, amb algunes modificacions i ampliacions, a causa de noves notícies. 

360 Cf. docs. 257, 274, 277, 285, 294 i 303 d'aquest mateix llibre. 
361 Cf. docs. 310, 317, 324, 332, 339, 349, 358, 367, 404 d'aquest mateix llibre. 
3 6 2 J . F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 119. 
3 « ACA, C, reg. 1404, f. 1 r.-8 v. i 11 r.-12 v. (1363, desembre, 10). 
364 Cortes, 2, p. 190-191. 
365 Actas de las Cortes generales de la Corona de Aragón de 1362-63, ed. J. M. PONS GURI, 

p. 59, 63, 167, 194. Cortes, 2, p. 182, 185, 225, 349. 
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també com a diputat resident a Barcelona en alguns documents. Proba-
blement era un dels vuit diputats assignats al braç reial per la Cort de 
Montsó del total de vint que la Cort havia decidit que fossin escollits per 
tots els braços. No es coneixen tots els noms dels diputats no residents 
perquè foren elegits dins de cada braç; el braç reial distribuí els que li 
pertocaven entre els municipis i foren aquests els que s'ocuparen de fer 
els nomenaments del diputat que els corresponia; un d'aquests, per Llei-
da, degué ser Ramon de Carcassona. Els diputats de Montsó de 1363 fo-
ren cessats el 3 de març de 1365 a la Cort de Tortosa i es disposà que ja 
no prenguessin salari i que lliuressin als diputats nous, nomenats per a-
quella Cort, tots els béns de la Diputació de Montsó, després de pagar als 
canviadors les despeses i els deutes que encara tinguessin pendents; l'any 
1367 reteren comptes de l'administració del donatiu als oïdors de la ma-
teixa Diputació, nomenats com ells a Montsó366. 

També li fou confiada alguna missió diplomàtica. L'any 1365, pel 
maig, fou enviat pel rei Pere el Cerimoniós com a ambaixador a Gènova, 
juntament amb Guillem Despuig, doctor en lleis, per demanar que el 
tractat de pau arbitrat pel marquès de Monferrato entre catalans i genove-
sos fos observat i que aquests darrers no donessin valença al rei de Caste-
lla ni permetessin que armés vaixells a la ribera de Gènova; per tal 
d'obtenir el suport de l'arquebisbe de Gènova en les negociacions, els 
ambaixadors li havien de mostrar el procés fet a la cúria romana contra 
Pere el Cruel, acusat de filojudaisme i de fíloislamisme, a més de crims 
contra els seus familiars. Era una missió molt important perquè, si la po-
tència naval de Gènova es posava al servei de Castella, la situació podia 
empitjorar més encara per als regnes del Cerimoniós367. 

Aquest Pere de Santcliment diputat hauria tingut almenys un fill, a-
nomenat Pericó, que apareix en els comptes de l'especier Francesc Canes, 
que hem esmentat abans. Aquest Pericó de Santcliment és esmentat com 
a difunt el 4 de gener de 1391368; ni l'un ni l'altre no apareixen en el cens 
de la ciutat redactat per motius militars el 1389. Probablement també era 
fill seu Guillem de Santcliment. Pere tenia una néta anomenada Isabel, 
per a la qual comprava confits i la seva esposa podria ser una na Serena, 
per a la qual féu comprar medicines. Sembla que Pere de Santcliment 

366 M. T. FERRER, 1363-1365. Romeu Sescomes, I, p. 59-60. Cf. l'actuació dels diputats d'a-
questa legislatura a M. T. FERRER, Les Corts de Catalunya i la creació de la Diputació del Gene-
ral o Generalitat, p. 896-905. 

367 ACA, C, reg. 1076, f. 122 V.-124 r. (1365, maig, 16. Setge de Morvedre). 
368 AHPB, Guillem d'Orta, 25-8, f. 94. r. 
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tenia una casa a Teià, que devia ser una torra com les que la gent rica 
barcelonina solia tenir al voltant de la ciutat, segurament amb terres de 
conreu; els comptes de l'especier Francesc Canes mencionen que alguns 
dels productes comprats per persones de la casa de Pere de Santcliment 
eren per a portar a Teià. La seva casa de Barcelona sembla haver estat 
plena de familiars i servidors. El llibre de comptes de l'especier Francesc 
Canes esmenta moltes persones que anaven a l'obrador a buscar produc-
tes i medicines: tres escuders, en Capcir, Arnau Serra i Joan Serra, un tal 
Alfonso o Alfonsico, un tal Galceran, una dida dels fills, una esclava, un 
esclau i diverses dones: na Sança, sor Sibil·la, Margalida, na Maria, n'A-
lamanda, na Berenguerona, Caterina, Francesca, Gemoneta, Geralda i 
algunes persones més, un Joan i un Ramon. 

Gelabert i Berenguer de Santcliment 

A partir de 1354 altres joves Santcliment havien iniciat la seva carre-
ra de govern al Consell de Cent. Per exemple, Gelabert Santcliment, un 
dels fills del segon Pere Santcliment, fou jurat i membre del consell de 
vint-i-cinc l'any 1354 i novament jurat el 1362, el 1366, el 1367 i el 
1373, anys en els quals fou també membre del consell de vint-i-cinc i 
només jurat el 1375; fou elegit obrer de la ciutat l'any 1367 i el 1373 ar-
ribà a una conselleria, la tercera369. 

Berenguer de Santcliment, de qui ignorem la filiació (potser era fill 
de Francesc) també féu una carrera notable; apareix com a jurat l'any 
1358, com ajurat i membre del consell de vint-i-cinc els anys 1360,1361 
i 1362 i arribà a la conselleria tercera el 1376 i a la segona el 1379 i el 
1388 i a la primera el 1392; ens queda el dubte, però, si aquests darrers 
càrrecs no foren en realitat, per a un Berengueró de Santcliment, queja 
apareix com ajurat els anys 1366 i 1367 i aquest darrer any, a més, com 
a membre del consell de vint-i-cinc; des del 1375 només és esmentat com 
a Berenguer, quan és elegit jurat potser perquè el més granja havia desa-
paregut de l'escena política; Berenguer de Santcliment fou elegit també 
guardià de la moneda al començament de 1392, el mateix any en què, pel 
novembre, fou escollit conseller370. L'any 1381, fou enviat coma missat-

Cf. docs. 192 i 202, 310, 339, 355, 358, 367, 372, 403, 404 i 428 d'aquest mateix llibre. 
370 Cf. docs. 257, 277, 285, 294, 303, 310, 339, 358, 367, 377 i la Relació de consellers d'a-

quest mateix llibre. 
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ger de la ciutat al rei Pere el Cerimoniós, juntament amb Pere Sacalm, 
conseller aquell any, per protestar perquè les naus de Roger de Montcada 
i de Ximèn Pérez d'Arenós havien atacat i pres piràticament embarcaci-
ons de Barcelona davant de la costa de Blanes i Sant Feliu de Guíxols371. 
Berenguer de Santcliment tenia molts béns a Badalona, que llegà al seu 
cosí Guillem de Santcliment372 

Guillem de Santcliment 

Una altra carrera brillant fou la de Guillem Santcliment, fill i hereu 
de Pere (II), segons J. J. Busqueta o potser més aviat dels que he deno-
minat Pere (III) o Pere (IV) de Santcliment373. Apareix per primera vega-
da elegit jurat del Consell de Cent els anys 1365,1366 i 1367 (aquest dos 
anys amb el diminutiu Gemonet) i 1373, any en què havia exercit el càr-
rec d'obrer de la ciutat374 fou també obrer; el 1374 fou escollit conseller 
cinquè; fou jurat novament el 1375, el 1380 i el 1383 fou conseller ter-
cer, conseller segon el 1385 i conseller en cap el 1394; a la fi del 1395 
fou escollit guardià de la moneda375. Sembla que és el mateix Guillem, 
fill de Pere, que fou veguer de Barcelona de 1390 a 1392; com que no 
fou veguer el trienni següent, el càrrec de veguer s'insereix en un mo-
ment on no ens consta que tingués cap càrrec municipal i per tant no hi 
ha cap incompatibilitat376. La família Santcliment era present, doncs, 
amb gran freqüència, en algun d'aquests àmbits de poder. 

L'any 1385 Guillem de Santcliment anà a Càller amb les galeres de 
la ciutat i per aquest motiu fou cridat a declarar com a testimoni contra el 
noble sicilià Guillem Ramon de Montcada. A l'illa pogué observar com 
venia el botí, pres a catalans, pisans, genovesos, venecians, de Constan-

371 ACA, D, CC. docs de paper, 26; còpia: Llibre Verd, II, 227 (1381, gener, 19. Saragossa). 
Regesta a J. F . CABESTANY FORT, Repertorio de Cartas Reales conservadas en el Instituto Muni-
cipal de Historia (1269 a 1458), dins Materiales para la Historia Institucional de la Ciudad, 
«Documentos y Estudios», 16, Barcelona, 1966, doc. 242. 

372 J. J. BUSQUETA, Una vila del territori de Barcelona, p. 215. 
373 El testament de Constança i les clàusules conservades del testament de Guillem de Sant-

climent no donen indicacions útils per aclarir aquest dubte. Constança, però, entre els llegats a 
criats n'esmenta un a Guillema, que vivia a Teià, on ja hem dit que Pere (IV) de Santcliment tenia 
una casa per fer estades al camp. És un indici del lligam amb el diputat de la Generalitat. 

3 7 4 J . J . BUSQUETA, Una vila del territori de Barcelona, p. 212. 
375 Cf. docs. 324, 339, 349, 358, 399 i 428 d'aquest mateix llibre. 
3 7 6 J . SERRA ROSSELLÓ, Cronologia de los "veguers", p. 13. 
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tinoble i francesos, entre els cristians, i a sarraïns. Posteriorment, el veié 
a Tarragona, quan ell anava cap a València i tornà a Barcelona per a de-
nunciar-ho; es posà així en marxa l'intent de detenir el Monteada, al qual 
la ciutat cremà els vaixells377. 

Estigué casat amb Constança Desplà, germana de Ramon Desplà, 
que morí l'any 1390; tingué diversos fills: Pere, l'hereu, Guillem, hereu 
de la mare, Elionor, casada amb Simó Desvalí, Marquesa i Margarida, 
casada amb Bartomeu de Palou. Guillem de Santcliment morí el 1396378. 
Potser aquest fill Pere és el que, juntament amb Bartomeu de Palou, el 
seu cunyat, patronejà una de les tres galeres enviades per la ciutat de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya al Llevant per guardar les mars i 
perseguir els corsaris379. 

La importància d'aquesta família, present en tants càrrecs de la ciutat 
de Barcelona, exigeix una recerca detallada a diferents fons arxivístics 
per tal de resoldre tots els enigmes que hem assenyalat. Caldria comple-
tar els arbres genealògics existents i definir les diverses branques del lli-
natge i precisar les dates de mort de cadascú, sempre que sigui possible, 
per tal de delimitar i atribuir amb més exactitud les activitats de cada 
membre de la família. 

Els Sarrovira 

Els Sarrovira, una de les famílies destacades de l'oligarquia barcelo-
nina que monopolitzava els càrrecs municipals durant el segle XIV, pro-
cedien, segons sembla, del món de la draperia, bé que algun també exercí 
com a banquer, aviat passaren, però, a l'estament de ciutadans honrats, en 
una data que no podem precisar. Ramon Sarrovira, draper, fou conseller 
tercer el 1309, conseller quart el 1314, conseller tercer el 1318380. Alter-
nà càrrecs amb un Pere Sarrovira, canviador, que fou conseller cinquè el 
1310 i tercer el 1316; no podem saber si és el mateix que un Pere Sarro-
vira, del Born, que fou conseller tercer el 1320, conseller quart el 1323; 

377 P. F. SlMBULA, Corsari epirati nel mari di Sardegna, Cagliari, CNR. Istituto sui rapporti 
italo-iberici, 1 9 9 4 , p. 2 2 4 - 2 2 6 i 3 4 9 - 3 5 5 . 

378 J. J. BUSQUETA, Una vila del territori de Barcelona, p. 212. 
379 Manual de Novells Ardits, I , p. 1 6 1 , 163 . M . T . FERRER, Corsarios castellanos, p. 2 7 7 . 
380 Cf. la Relació de consellers en aquest mateix llibre. 
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l'afegit del lloc on vivia -el Born- sembla destinat a diferenciar-lo de l'al-
tre Pere Sarrovira; un Pere Sarrovira conseller tercer el 1330 podria ser el 
mateix que el del Born; la desaparició del primer potser feia innecessari 
establir aquesta distinció381. Probablement el segon Pere, draper, casat 
amb Saurina d'Oms, era el pare de Serena, que es casà amb el draper 
Jaume de Gualbes, i d'Arnau, queja era mort el 1309382. Un Romicó Sar-
rovira, que apareix com ajurat del Consell de Cent l'any 1325, deu ser el 
mateix que fou conseller segon el 1337 i jurat i membre del consell de 
vint-i-cinc l'any 1338 i possiblement el mateix que fou batlle de Barcelo-
na l'any 1340, conseller tercer el 1341 i conseller segon el 1345. D'altra 
banda, Guillem Sarrovira fou escollit racional de la ciutat l'any 13 3 2 383. 

A la dècada dels quaranta comença a aparèixer un Bernat Sarrovira, 
fill segurament de Ramon Sarrovira. L'any 1340 fou membre de la dot-
zena electora dels consellers i altres càrrecs, jurat i membre del consell 
de vint-i-cinc, conseller tercer l'any 1341 i jurat novament els anys 1342 i 
234 5384 Sembla que es casà dues vegades, la primera amb Violant, filla 
de Guillem Agustí, escrivà de Jaume II i de Brunissenda (potser Brunis-
senda Sabastida)385. El segon matrimoni fou amb Constança, que el so-
brevisqué, ja que Bernat Sarrovira morí el 1348, probablement de la 
pesta; Constança fou tutora del seu fill, Marcó Sarrovira, que fou l'hereu 
de Bernat, tal com consta en un reconeixement d'un emfiteuta de Sant 
Joan Despí, a qui Constança, com a mare i tutora de Marcó, havia esta-
blert un forn en aquesta localitat pel novembre de 134 8386. 

Marc Sarrovira 

Marc Sarrovira, fill de Bernat i de Constança, havia estudiat a la ca-
tedral i com altres escolars de la seva època havia rebut la tonsura l'any 
1343 en el palau episcopal. Pretengué utilitzar aquesta condició de tonsu-
rat per tal de defugir una greu inculpació que afectà un grup de ciutadans 

381 Cf. la Relació de consellers en aquest mateix llibre. 
382 Cf. el capítol sobre la família Gualbes, de C. Batlle en aquest mateix llibre. 
383 Cf. docs. 99, 139, 144 i 158 d'aquest mateix llibre. 
384 Cf. docs. 150, 155, 160, 162 i 170 d'aquest mateix llibre i doc. 127. 
385 Cf. el capítol sobre els Gualbes, de C. Batlle, en aquest mateix llibre. 
386 En virtut d'aquest establiment, l'emfiteuta, Guerau Bertran reconegué ésser, en quant al 

forn, home propi, soliu i afocat i obligat a servei i fidelitat envers Marcó i els seus successors: 
AHPB, F. de Ladernosa, 23-6, f. 21 r.-v. (1355, desembre, 3). 
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honrats, que foren acusats d'haver consentit en l'assassinat de Ramon de 
Sant Vicenç l'any 1357. El grup d'inculpats que pretengueren passar a la 
jurisdicció eclesiàstica, vista la mala proa que portava l'afer, foren Jaume 
Fiveller, Guillem de Llacera, Ramon Marquet, Francesc de Castlarí i el 
mateix Marc Sarrovira; el grup d'inculpats era, però, més ampli387. Al 
començament del procediment estigueren arrestats a llurs cases, després 
a la casa de Guerau de Palou i després foren empresonats al Castellnou 
del veguer, on les condicions de detenció van empitjorar molt després 
d'intentar fer valer la condició de tonsurat. El rei Pere el Cerimoniós, per-
sona colérica i molt gelosa de les seves regalies, ho interpretà com un 
atemptat contra les seves prerrogatives i un intent de defugir la justícia; 
ordenà, doncs, d'extremar les condicions de detenció, amb encadenament 
inclòs d'aquests presos388. Més endavant, però, sembla que degué ser des-
lliurat perquè les al·legacions contra l'empresonament es fan només en 
nom de dos dels inculpats. En tot cas, l'incident no tingué conseqüències 
penals per a Marc Sarrovira. Ramon Marquet es carregà totes les culpes 
en un procés molt irregular389. 

Marc Sarrovira estigué present molt de temps en els càrrecs de go-
vern de la ciutat; el trobem com a jurat els anys 1361,1362,1365 i 1366; 
aquest darrer any fou, a més, membre del consell de vint-i-cinc i l'any 
següent fou escollit conseller cinquè; novament fou jurat i membre del 
consell de vint-i-cinc l'any 1373 i el 1374; a més ocupà el càrrec d'admi-
nistrador del pont de Sant Boi el 1373 i fou novament conseller quart el 
137 5390. Molt més endavant, l'any 1392, un Marc Sarrovira fou conseller 
segon, atès el llarg període transcorregut sense activitat oficial podríem 
pensar que era un fill de l'altre Marc Sarrovira. Fou jurat el 1395 i admi-
nistrador del pont de Sant Boi el mateix any, jurat i guarda de la moneda 
el 1396 i novament jurat el 139 7391. 

387 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-35, f. 101 r.-102 v. (1357, setembre, 16). 
388 Ibídem, f. 115 r.-l 16 r. (1357, octubre, 19). 
389 Segueixo amb més detall les al·legacions presentades pels inculpats en el capítol sobre els 

Marquet. 
390 Cf. docs. 294, 310, 324, 339, 349, 354, 387, 403, 404 i 424 d'aquest mateix llibre. 
391 Cf. docs. 506, 541, 556, 574, 587 i 612 d'aquest mateix llibre. 
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Ramon Sarrovira i els seus descendents 

Ramon Sarrovira fou sens dubte el personatge més destacat de la famí-
lia durant el segle XIV392. Hi ha diversos Ramon Sarrovira que vivien al 
mateix temps a la Barcelona de la segona meitat del segle XIV. Almenys 
dos pertanyien a una família de ciutadans honrats, dels quals un és el nos-
tre Ramon i l'altre el seu nét, conegut com a Ramonet, fill de Bernat Sar-
rovira, mort vers desembre de 1408, i de Serena Marquet, filla de Galceran 
Marquet393; possiblement relacionat amb aquesta branca hi havia un Ra-
mon Sarrovira que era canonge de la catedral de Barcelona i que morí 
l'any 1376394; hi havia també un Ramon Sarrovira germà de Francesc Sar-
rovira, fills de Guillem Pere Sarrovira i de Caterina, que eren mercaders 
coneguts395; ignorem si ambdues branques tenien algun parentiu. 

De Ramon Sarrovira, que fou omnipresent a Barcelona entre 1350 i 
1385, en desconeixem els orígens familiars; segurament era fill d'algun 
dels personatges que hem esmentat abans. Entrà ben aviat a la política 
municipal. L'any 1338 ja era jurat del Consell de Cent i repetí el 1345; el 
1349 arribà a una conselleria de la ciutat, la quarta i l'any següent fou 
jurat i membre del consell de vint-i-cinc, com ja hem dit que era habitual; 
novament fou elegit conseller els anys següents, conseller segon el 1352, 
tercer el 1356, segon el 1359, i conseller en cap en vuit ocasions: el 
1362, el 1365, el 1369, el 1372, el 1374, el 1380, el 1382 i el 1385. En-
tremig fou jurat i membre del consell de vint-i-cinc el 1360, jurat el 
1361, jurat i membre del consell de vint-i-cinc el 1366 i el 1367, el 
I373396 Xambé ocupà altres càrrecs, el de mostassaf el 1350 i en tres 
ocasions, el 1360, el 1367 i el 1373, un dels dos càrrecs de guardià de la 
moneda397; com a conseller en cap negocià amb el rei, l'any 1373, l'acord 
sobre les penes per als que anessin a Egipte i Síria sense llicència papal i 

392 Segueixo la biografia que vaig publicar a M. T . FERRER, 1375-1376. Romeu Sescomes, a 
Història de la Generalitat de Catalunya, I, p. 71-75, concretament, p. 73-74 i encara més de prop 
el que he escrit a M. T . FERRER, Els diputats del braç de les ciutats i viles reials, p. 532-534, amb 
algunes modificacions i ampliacions, a causa de noves notícies. 

393 AHPB, anònim, 2, f. 123 r.-v. (1390, octubre, 24) i Bartomeu Gras, 86-4, f. 17 v.-21 v. 
(1409, setembre, 24). Sobre l'enllaç amb els Marquet cf. el capítol dedicat a aquesta família a p. . 

394 ACA, C, reg. 1258, f. 169 V.-170 r. (1376, octubre, 16). 
395 AHPB, Bernat Nadal, 58-30, f. 86 V.-87 r. 
396 Cf. docs. 144, 170,174,180, 220,277, 283, 303, 306, 320, 339, 349, 358, 367, 372, 376, 

377 i 399 d'aquest mateix llibre. J . F . BOSCÀ, Memorial Històric, p. 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69. 
397 Cf. docs. 179, 288, 369 bis i 387 en aquest mateix llibre. 
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l'any 1381 posà en vigor una nova reglamentació sobre el consolat de 
catalans a Alexandria398. 

Tingué una llarga experiència parlamentària. Havia estat síndic de 
Barcelona a les Corts de Montsó de 1362, a les de Barcelona de 1368, a 
les de Tarragona de 1370 i a les de Barcelona de 1372-1373 i ho fou en-
cara a les de Montsó de 1382-1384ialesde 13 8 8399. A més, pel desembre 
de 1365, la Cort de Tortosa l'havia designat membre d'una comissió que 
havia d'aconsellar els diputats en cas que, per tornar el préstec atorgat per 
Berenguer Bertran, calgués demanar un fogatge a tot el Principat; també hi 
fou designat membre d'una altra comissió que havia de remunerar els dipu-
tats de Montsó. L'any 1375 la Cort de Lleida, convocada per afrontar la 
defensa de Catalunya davant la invasió de les companyies de l'infant de 
Mallorca, el fill del darrer rei, fou nomenat diputat del General, o Genera-
litat, de Catalunya, càrrec al que renuncià tot seguit. Malgrat que desco-
neixem el motiu de la seva renúncia al càrrec, podem suposar que el degué 
considerar incompatible amb el de conseller en cap, càrrec per al qual ha-
via estat elegit el 30 de novembre de 1374. Tingué ocasió d'exercir nova-
ment el càrrec de diputat l'any 1378 perquè fou escollit pel braç reial a la 
Cort de Barcelona de 1377-1378. A la Cort de Vilafranca de 1367-1368 
fou elegit tractador i també ho fou a la de Tarragona-Montblanc-Tortosa 
de 1370-1371 i a més hi fou elegit membre d'una comissió per examinar 
els danys que el rei havia ocasionat a la Generalitat en la qüestió de la 
moneda i d'una altra per fixar salaris per a notaris i escrivans400 

Havia esmerçat diners en l'adquisició de censáis, com molta altra 
gent benestant de Barcelona. Alguna compra no fou gens encertada com 
el censal adquirit pel preu de 9.600 sous als Santcliment de Lleida, cava-
llers, que necessitaven diners per finançar l'adquisició de baronies. No 
pogueren pagar les pensions d'aquests censáis i hagueren de vendre Flix i 
la Palma a la ciutat de Barcelona, que arribà a un acord amb els censalis-
tes consistent a pagar-los la meitat de les pensions degudes i del capital. 
Ramon Sarrovira, però ja era mort llavors401. 

398 A. de CAPMANY, Memorias Históricas, II, docs. 198 i 214, p. 292-297 i 319-322. A. LÓPEZ 
DE MENESES, LOS consulados catalanes, p. 103. 

399 J. F. BOSCÀ, Memorial Històric, p. 118, 119 i 120. Cortes, 2, p. 224, 342-342,496; 3 p. 
181; 4, p. 29. Actas de las Cortes generales, ed. J. M. PONS GURÍ, p. 167 i 194. Cort general de 
Montsó 1382-1384, p. 68, 109 i 113. 

400 Corts, Parlaments i Fiscalitat a Catalunya, ed. M. SÁNCHEZ - P. ORTÍ, p. 3 6 8 . Cortes, 2, p. 
199 , 5 0 4 - 5 0 5 ; 3 , p . 5 8 - 5 9 , 9 7 , 101 , 108 , 125 . 

401 M. T. FERRER, Flix, un port fluvial blader, p. 482-83 i 487 i AHCB, Pergamí de 6 de de-
sembre de 1402. 
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Com a home que havia de conèixer bé les lleis catalanes i els privile-
gis de Barcelona, li degué ser especialment plaent el llegat que rebé, l'any 
1388, de Pere de Llémena, causídic de Barcelona, d'un llibre de les Cons-
titucions, usatges i privilegis de Barcelona402. 

Vivia encara l'any 1390, quan el seu nét homònim, que era el seu 
procurador, cobrà per ell una pensió de censal mort403. També apareix al 
cens militar de Barcelona motivat per la invasió del comte d'Armanyac 
de 1390 com "l'onrat en Ramon Sa Rovira". Vivia al quarter de Sant Pere 
i el cens diu que tenia totes armes; el cens l'inclou entre els homes de 
"peaterra" de la cinquantena de F. Ramis i com a posseïdor de dos arne-
sos. En un altre lloc figura entre els deu prohoms que, juntament amb un 
conseller i un cavaller, havien de ser presents a la plaça de Sant Jaume, 
en cas que calgués defensar la ciutat, formant com una mena d'estat ma-
jor, a fi que tothom els pogués fer consultes i demanar informació o con-
sell militar404. 

El 1402 consta que Ramon Sarrovira ja era mort i que el seu hereu 
era el nét, Ramon, malgrat que el fill, Bernat, encara vivia405. Suposem 
que devia ser el nét el Ramon Sarrovira que era jurat els anys 1395 i 
1396406. Bernat Sarrovira, que s'havia casat amb Sereneta, filla de Galce-
ran Marquet abans de 1370407, també ocupà alguns càrrecs del govern 
municipal, ben poca cosa al costat del curriculum espectacular del seu 
pare: els anys 1365, 1366, 1367, 1373 i 1374 fou jurat del Consell de 
Cent i aquest darrer any, a més, membre del consell de vint-i-cinc; també 
aquest any fou escollit sobreposat del sagramental, és a dir, l'encarregat 
de controlar aquesta milícia popular408. Pel que fa al seu fill Ramon, ac-
tuava com a tutor testamentan de Miquelet Marquet, fill del seu oncle 
Miquel Marquet, l'any 1411. En aquella època, com molts altres ciuta-
dans, posseïa una torre als afores de Barcelona, a Sant Andreu de Palo-
mar, on passava l'estiu409. 

4 0 2 J . HERNANDO, Llibres i lectors, doc. 373. 
403 AHPB, anònim, 2, f. 123 r.-v. (1390, octubre, 24), ja citat. 
404 F. MARSÀ, Onomàstica Barcelonina del segle XIV, p. 144, 1 7 8 i 209. 
405 AHCB, Pergamí de 6 de desembre de 1402. 
406 Cf. docs. 541 i 574 d'aquest mateix llibre. 
407 Cf. el capítol sobre els Marquet. 
408 C. docs. 324, 339, 358, 376, 403, 404 i 408 d'aquest mateix llibre. 
409 AHPB, Francesc Barau, 111-1, f. 39 v.-40 r. (1411, setembre, 29. Torre de Ramon Sarro-

vira a Sant Andreu de Palomar). 
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Pere Terré 

Pere Terré era doctor en lleis410. Era un dels juristes de més fama de 
Barcelona en el seu temps; l'any 1366 figurava a la llista d'onze doctors 
suggerits per l'infant Joan al seu pare perquè l'aconsellessin en l'enfron-
tament amb el bisbe de Girona pel nomenament de notaris, que el mo-
narca considerava que era una regalía que li pertocava de manera 
exclusiva411. Fou persona escollida per fer d'àrbitre en diversos conflic-
tes, a causa del seu saber. Per exemple, el 1369 fou nomenat àrbitre per 
resoldre un plet entre Francesc d'Olivella, fill de Ramon Dusai, hereu 
universal del seu avi Guillem d'Olivella, i Pere de Font, mercader de 
Barcelona412. Fou també l'advocat del cavaller Ramon de Tous en un plet 
que mantingué amb el rei413. 

Participà sovint en el govern de la ciutat de Barcelona; fou jurat del 
Consell de Cent i membre del consell de vint-i-cinc els anys 1350 i 1354 
i arribà ben aviat a una conselleria, la quarta, l'any 1356; el 1357, com ja 
hem dit que era habitual per tal de mantenir la informació entre l'equip de 
consellers cessants i els nous, fou escollit jurat i membre del consell de 
vint-i-cinc, càrrecs que repetí el anys 1358, 1360, 1361 i 1362; a més, 
l'any 1361 havia format part de la dotzena electora dels càrrecs; fou esco-
llit conseller segon el 1365, i fou novament jurat l'any 1366; fou nova-
ment conseller el 1371 i el 1374, en totes dues ocasions ocupà la 
conselleria segona; entremig havia estat designat jurat, membre del con-
sell de vint-i-cinc i advocat de la ciutat l'any 1373; l'any 1375 fou escollit 
jurat novament i també advocat de la ciutat, càrrec que havia hagut de 
deixar mentre exercí la conselleria; fou nomenat conseller en cap el 1377 
i novament, el 1379, el 1383414 i el 1386 en què fou nomenat per ordre 

4 1 0 M . T . FERRER, 1384-1389. Arnau Descolomer, a Història de la Generalitat de Catalunya i 
dels seus presidents, I , p. 9 0 - 9 1 . Cf. també M . T . FERRER, Els primers diputats de la Generalitat 
de Catalunya, p. 251. Segueixo encara més de prop el que he escrit a M . T . FERRER I MALLOL, Els 
diputats del braç de les ciutats i viles reials, p. 542-544, amb algunes modificacions i ampliaci-
ons, a causa de noves notícies. 

411 J. M . PONS GURI, El conflicte de la notaria de Girona, a Recull d'estudis d'Història jurídi-
ca Catalana, I, doc. XVII, p. 66-67. Els altres juristes eren: Jaume Desfar, canceller de l'infant, 
misser Bernat de Palou, Jaume de Vallseca, Pere Sitjar, Pere Sacalm, Guillem Despuig, Beren-
guer de Cabestany, Bernat Llunes, Francesc Tolzà i Francesc Oliver. 

412 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-20, f. 38 v.-40 r. (1369, juliol, 2). 
413 El fill de Ramon de Tous, Pere, li pagà 10 florins pel seu salari: AHPB, Francesc de La-

dernosa, 23-4, f. 42 v. (1379, octubre, 20). 
414 Cf. docs. 180, 185, 192, 202, 220,241,249, 257, 272, 277,290, 294, 303, 310, 317, 320, 

349, 376, 377, 382, 399, 411, 428, 434 i Relació de consellers en aquest mateix llibre. 
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del rei Pere el Cerimoniós, càrrec queja fou el darrer a la ciutat415. Pro-
bablement fou un dels homes del seu temps que ocupà alguna conselleria 
ciutadana amb més freqüència i quan no l'ocupava no deixava d'exercir la 
seva influència perquè regí durant uns quants anys el càrrec d'advocat de 
la ciutat, tal com ja hem comentat. 

Per designació reial, s'encarregà des del 1378 de l'administració de 
les obres de construcció de les Drassanes de Barcelona, que edificaven a 
mitges el rei i la ciutat. Fou acordat així en els capítols fets el 9 de juny 
de 1378 pel rei i els consellers de Barcelona, signats pel rei d'una banda i 
pel mateix Pere Terré, Galceran Marquet, Guillem Ferrer i Bernat Serra, 
que eren consellers aquell any de la ciutat de Barcelona, juntament amb 
Pere de Gualbes, que llavors es trobava malalt416. 

Acumulà una llarga experiència parlamentària. Assistí a la Cort de 
Barcelona de 1358 com un dels dos procuradors de l'infant Pere; fou un 
dels quatre síndics de la ciutat de Barcelona a la Cort de Cervera (1359) i 
a la Cort de Montsó (1362-1363); a la de Barcelona-Lleida-Tortosa 
(1364-1365) s'ocupà, juntament amb un altre jurista, de la revisió de les 
procuracions dels qui acudien a la Cort en representació d'altri; a més, 
formà part de la comissió de greuges, com a un dels dos membres del seu 
braç i prengué la paraula per respondre a la proposició de la reina en nom 
del braç; també fou nomenat membre d'una comissió per a distribuir en-
tre dues mil persones acabalades un préstec a la Cort de 500 sous cadas-
cuna per evitar els enormes interessos que calia pagar per obtenir els 
diners necessaris per a la guerra amb Castella, però després sortí d'aques-
ta comissió perquè devia tenir massa feina amb les altres. Tornà a ser 
present a la Cort de Vilafranca de 1367 com a síndic de Barcelona i a-
questa vegada, a més de la comissió de greuges que li pertocava gairebé 
sempre a causa de la seva condició de jurista expert, formà també part de 
la comissió de tractadors, tant d'una més àmplia com d'una altra més res-
tringida, comissions essencials per a la negociació dels acords presos per 
la Cort. Fou novament síndic a les Cort de Barcelona de 1368-1369 i 
formà part de les comissions de revisió de les procuracions i de la de 
greuges. A la cort de Tarragona-Montblanc de 1370-1371 formà part, 
com a síndic de Barcelona, de la comissió que havia de revisar les ordi-
nacions sobre generalitats, de la de greuges i, a més de la que havia de 

415 C. BATLLE, La crisis social y económica, I, p. 93, n. 73. Cf. també J. F. BOSCÀ, Memorial 
Històric, p. 64, 66, 68, 69. 

4 1 6 A . M . A R A G Ó - M . M . COSTA, Privilegios reales, docs. 261-262. 
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fer el compartiment del donatiu per a la defensa; també li fou encomanat 
a ell i a un altre jurista la correcció jurídica d'un document de la Cort. A 
la Cort de Barcelona de 1372-1373, a la qual també assistí, li fou enco-
manada la correcció jurídica d'un capítol de la Cort sobre l'usatge "prin-
ceps namque" i d'altres capítols que no toquessin el donatiu. Participà 
també a dues corts generals de Montsó de 1376 i de 1383-1384, com a 
síndic de la ciutat de Barcelona i en aquesta darrera cort fou elegit dipu-
tat del General de Catalunya417. 

Pere Terré morí abans de l'I 1 de juny de 1389, mentre es celebraven 
unes altres Corts a Montsó; la seva defunció obligà a efectuar el nome-
nament dels nous diputats, ja que era ell qui portava els afers de la Dipu-
tació i després de la seva mort només se n'ocupava el gerent o regent 
Jaume Nicolau418. 

La casa on vivia era situada al costat de la plaça de Sant Just, entre 
els carrers Dagueria i Arlet. Malgrat que pertanyia a la parròquia de Sant 
Just, ell mateix o el seu pare, anomenat també Pere, foren els promotors 
d'una fundació funerària a la capella de Sant Pere, a l'església de Santa 
Maria del Pi; aquesta mena de fundacions s'havien posat de moda en el 
segle XIV entre les famílies riques barcelonines419. 

L'hereu de Pere Terré fou el seu fill Antoni Terré, que fou jurat del 
Consell de Cent l'any 13 9 5420. Bernat Traginer, mercader de Perpinyà, li 
comprà un pati o reracortal darrera la casa d'Hipòlit Garrius, que després 
passà a mans del General de Catalunya421. 

417 Cortes, 1 -1 , p. 5 6 1 ; 2 , p. 182, 1 9 1 . 2 0 7 , 2 0 8 , 2 3 5 , 2 4 7 - 2 4 8 , 4 9 6 , 5 0 4 - 5 0 7 , 5 1 0 - 5 1 1 ; 3 , p. 7, 
1 4 , 9 7 , 115, 125 , 137, 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 8 , 2 1 5 . J . F . BOSCÀ, Memorial històric,p. 118 i 1 1 9 i també A . 
M . ARAGÓ-M. M . COSTA, Privilegios reales, doc. 2 0 2 . Actas de las Cortes generales, ed. J . M . PONS 
GURÍ, p. 167, 194. Cort general de Montsó 1382-1384, a cura de I. BAIGES, A . RUBIÓ, E. VARELA, 
coord. J . M . SANS I TRAVÉ, p. 6 8 , 2 0 2 , 2 5 0 . Cf. també doc. 4 4 6 d'aquest mateix llibre. 

418 ACA, Generalitat, pergamí núm. 2 1 0 ( 1 3 8 9 , juny, 11), publ. per Tomàs de MONTAGUT I 
ESTRAGUES, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya (Des dels seus orí-
gens fins a la reforma de 1413), Barcelona, Sindicatura de Comptes de Catalunya, 1996, doc. 4, 
p . 1 6 4 - 1 7 3 . 

419 C. BORAU, Els promotors de capelles, p. 193, 214 i 402. 
420 Cf. doc. 541 d'aquest mateix llibre. 
421 ACA, Generalitat, N 632, 91 r.-v. (1405, agost, 3). 




