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L'associació i confederació de municipis, units per a la 
defensa dels seus interessos, apareix a Catalunya a la Baixa 
Edat Mitjana sota la forma de les institucions anomenades 
veïnatge i carreratge. 

Probablement, el carreratge és una derivació del veïnatge. 
De la mateixa manera que les persones físiques que 
demanaven el veïnatge d'una vila adquirien la condició de 
veïnes, les entitats que feien la mateixa demanda passaven a 
ésser considerades carrer o parròquia de la ciutat o vila 
acollidora. 

Aquest veïnatge entre municipis fou en els seus orígens 
una associació entre una ciutat o vila important i algun o 
alguns llogarrets de la rodalia. A canvi de la protecció 
jurídica, política i militar que la ciutat o vila més potent 
dispensava als nuclis de població menors acollits en el seu 
veïnatge, aquests llocs havien de pagar una quantitat anual 
al municipi que els havia emparat, proporcionada a la 
població que tenien, i havien de participar en la host 
municipal. En una època en què les lluites nobiliàries i les 
ambicions territorials dels senyors veïns atemorien les 
poblacions petites, era molt important poder comptar amb 
l'ajut militar i jurídic d'una ciutat o vila gran per defensar els 
interessos propis i mantenir l'ordre. 

Era igualment convenient tenir el suport polític d'un 
municipi gran per impedir l'alienació de la jurisdicció del 



lloc, perquè tots els privilegis d'unió a la Corona que una 
bona part dels municipis catalans havien pagat a diversos reis, 
freqüentment a més d'un, no servien per res si els monarques 
necessitaven diners, per exemple, per finançar una guerra. La 
protecció més segura contra aquesta contingència era quedar 
agregat a una ciutat o una vila potents, de les quals el rei no 
es deprenia mai, i que podien defensar la permanència del 
lloc més petit dins del domini reial. 

No era pas menyspreable, a més, la possibilitat de 
beneficiar-se dels privilegis i les franquícies de què gaudien 
les ciutats i les viles grans. Tots aquests avantatges expliquen 
que algunes localitats, com ara Bell-lloc, estiguessin 
disposades a pagar una suma important al rei per tal d'ésser 
agregades a una ciutat important, en aquest cas Lleida. 

Per a la ciutat o la vila receptora l'acolliment d'aquestes 
localitats menors significava un augment de la pròpia 
influència i del pes polític que tenien i una ampliació del 
territori segur al seu voltant, lliure de l'odiat poder baronial. 

Lleida tingué molts llocs acollits al seu veïnatge. Bell-lloc 
des de 1320, les Borges Blanques i una part de Castellots des 
de 1344, Almacelles des de 1347 i Albelda, de la comarca de 
la Llitera, des de 1349; l'any 1362 ho eren, a més, Alamús, 
Vilanova d'Alpicat, Tbrres de Sanui, Rufea, Palauet, 
Albatàrrec, Vilanova i Cogullada. Lleida acollí al seu veïnatge 
fins i tot alguns monestirs, el de Poblet des de 1386 i el 
d'Alguaire, amb totes les seves viles i llocs, des de 1389, i 
encara Vallbona de les Monges, Sant Hilari, Vallverd de 
Tragó, Vallsanta de Guimerà i la cartoixa de Scala Dei. 

Aquesta mena d'associació fou practicada també per 
Cervera, que havia acceptat al seu veïnatge el Canós, 
Rubinat, Gramuntell i Montoliu en el primer terç del segle 



xiv i molts altres llocs des de 1379 en endavant. 
Igualment Girona acceptà al seu veïnatge Sant Feliu de 

Guíxols l'any 1354, mentre que Perpinyà, des de la darreria 
del segle xm, havia acollit molts pobles rossellonesos. 

I Barcelona? No tenim notícies de pactes de veïnatge, pel 
que fa a Barcelona, fins a la darreria del segle xiv. Ni 
Barcelona ni la seva rodalia immediata no havien usat 
aquesta figura jurídica, segurament perquè Barcelona tenia 
un territori extens, on tenia la jurisdicció criminal, encara 
que no en tingués la senyoria; aquest territori anava de 
Montgat a Castelldefels i, cap a l'interior, del Coll de 
Finestrelles a Collcerola, Vallvidrera i fins a Molins de Rei. 
Aquesta jurisdicció quedava reforçada per l'organització del 
sagramental, una milícia veïnal present a tot aquell territori i 
que es trobava sota el patronat de la ciutat. Aquesta 
organització de policia cívica, que es podia transformar 
també en escamots militars, havia nascut a l'àmbit del Baix 
Llobregat el 1258 per tal de perseguir els nombrosos 
malfactors que tenien atemorida la població de la rodalia de 
Barcelona, sense que els oficials reials poguessin fer res per 
evitar-ho. L'historiador Carreras i Candi creia que aquest 
malestar era conseqüència d'una revolta nobiliària contra 
Jaume I, que es declarà obertament el 1259, i en la qual 
prengueren part Guillem i Huguet de Cervelló, que tenien 
possessions a tocar de Barcelona, ciutat amb la qual havien 
tingut un incident poc abans. 

Les poblacions que prengueren part en el sagramental del 
Llobregat foren Provençana, Sant Boi, Sant Joan Despí, Santa 
Maria de Cornellà, Sant Climent, Santa Maria de Sants, 
Esplugues, Sant Just Desvern, Sant Feliu, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Creu d'Olorda, Molins de Rei, Santa Coloma de 



Viladecans, Gavà, Castelldefels i el terme del castell 
d'Eramprunyà. L'èxit obtingut pel sagramental del Llobregat 
en el manteniment de l'ordre públic en determinà 
l'ampliació. L'any 1314 ja era estès a tota la vegueria de 
Barcelona i el Vallès, menys Caldes de Montbui, que no hi 
havia volgut participar. Joan I l'amplià encara, a la fi del 
segle xiv, a les vegueries d'Osona i el Bages i a la 
sotsvegueria de Moià. 

Les facultats jurisdiccionals que ja tenia Barcelona a la 
rodalia i el poder d'intervenció en un territori encara més 
ampli que li proporcionava el sagramental explica que no 
hagués mostrat interès per les associacions de veïnatge fins 
que la pressió de la Corona la induí a entrar en aquesta via. 

Efectivament, fou la Corona qui determinà l'extensió de 
l'associació de municipis, que ara coneixem com a 
carreratge, per tal de donar garanties de permanència en el 
braç reial a les viles i els llocs que assumien el pagament de 
les quantitats per les quals la Corona havia empenyorat 
anteriorment la jurisdicció local. Els objectius d'aquest 
carreratge inspirat per la Corona eren, doncs, diferents dels 
de l'antic veïnatge; si aquest mirava de protegir les 
poblacions petites de la violència nobiliària, el carreratge fou 
una protecció contra la tendència irrefrenable de la Corona a 
empenyorar el patrimoni reial. 

La redempció jurisdiccional 
determina l'expansió del carreratge 

Des del segle xm, les rendes ordinàries i extraordinàries 
del rei eren insuficients per afrontar les despeses creixents 



de la Corona catalanoaragonesa, especialment les despeses 
de guerra. Els donatius de Corts arribaven tard i, a més, 
solien ésser insuficients, de manera que els reis acudien a la 
solució d'alienar els béns del patrimoni reial, entre els quals 
figurava la jurisdicció reial sobre molts llocs i viles de 
Catalunya. El recurs a l'empenyorament provocava, però, la 
senyorialització i la privatització del govern i de 
l'administració de la justícia a la major part de Catalunya. Si 
la consolidació de la institució monàrquica portava a un 
govern públic centralitzat, oposat a la disgregació del poder 
d'època feudal, la inadequació dels recursos financers de 
l'estat modern naixent feia recórrer el camí contrari. 

Les alienacions o vendes de béns de la Corona es feien 
sempre amb carta de gràcia, és a dir, amb pacte de retrovenda. 
Eren de fet un empenyorament temporal; que durés més o 
menys depenia de la capacitat de la Corona per aconseguir 
recursos que li permetessin recuperar els béns dels quals 
s'havia hagut de desprendre en temps de dificultats. 

Fins cap a mitjan segle xiv, els reis havien mirat de 
recuperar les jurisdiccions alienades en regnats anteriors, 
malgrat que ells mateixos n'empenyoressin d'altres. 
Aquesta recuperació, que s'anomenava lluïció o redempció, 
solia aconseguir-se amb la contribució, almenys parcial, de 
la població afectada. Des de mitjan segle, la càrrega 
financera d'aquesta operació recaigué únicament sobre les 
poblacions, perquè l'alienació de jurisdiccions havia pres 
tanta volada que era impossible que la Corona, gairebé en 
fallida econòmica a causa de les guerres, les pogués 
recuperar. 

La propaganda de la monarquia presentava la redempció 
jurisdiccional com una operació que beneficiava les 



poblacions que havien de tornar sota el domini reial. El 
monarca assegurava que el seu govern era més suau que el 
d'un noble o un altre detentor particular. Això depenia, és 
clar, de les circumstàncies personals i econòmiques de cada 
detentor i de les franquícies i els privilegis que atorgués o no 
a la població. Podem comprovar, per exemple, que, en el 
segle xv, Molins de Rei preferí, lliurement, la senyoria de 
Galceran de Requesens a continuar en el braç reial, on era 
carrer de Barcelona. 

Pot ésser que en alguns casos, com que els detentors de 
béns procedents del patrimoni reial sabien que podien ésser 
obligats a revendre'ls novament a la Corona en qualsevol 
moment, miressin de treure'n el màxim de profit en el 
mínim de temps, encara que per una explotació excessiva 
poguessin comprometre'n el rendiment futur. Aquesta 
tendència resultava frenada, però, pel fet que, generalment, 
el senyoriu jurisdiccional coincidia amb altres menes de 
propietat a les mateixes mans. No sembla lògic que un 
senyor volgués arruïnar les seves propietats i els homes que 
li pagaven altres impostos, derivats de la propietat de la 
terra, per exemple. De tota manera, d'excessos, especialment 
fiscals, n'hi havia hagut, perquè, si el rei tenia deutes, molts 
nobles també en tenien i els seus senyorius en rebien les 
conseqüències. De fet, les capitulacions d'alguns llocs 
exigien que del preu de revenda fos descomptat tot el que el 
senyor els havia exigit indegudament, cosa que confirma que 
els abusos existien. Però la divisió d'opinions a l'hora de fer-
se la redempció jurisdiccional demostra que no li anava pas 
malament a tothom. 

Les localitats que tornaven a la jurisdicció reial, pagant el 
preu pel qual la Corona les havia alienades anteriorment, 
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rebien la seguretat de no ésser separades més de la Corona; 
però tothom sabia que, sovint, les angúnies financeres de la 
cort havien fet oblidar aquests compromisos. Hi havia 
poblacions que havien estat novament empenyorades 
després de pagar una, dues i fins i tot tres vegades la 
redempció i de rebre cada vegada un privilegi d'unió 
perpètua a la Corona. Sant Julià de Palou, Tbna, la vall i el 
terme de Cornellà, al Gironès, Cistella, a la batllia de 
Figueres, o Moià havien passat dues vegades per aquest 
tràngol, mentre que Igualada i les Franqueses del Vallès hi 
passaren tres vegades. 

És comprensible, doncs, que les poblacions en tràmit de 
redempció exigissin més garanties d'unió a la Corona per 
allunyar definitivament la possibilitat d'una nova venda per 
part del rei, que després obligués a pagar una altra reversió, 
reversió que pesava feixugament durant molts anys sobre les 
finances públiques i privades de cada població. 

Per això començà a imposar-se en les capitulacions o 
pactes per a la redempció jurisdiccional, a més del compromís 
d'unió a la Corona, una clàusula segons la qual la nova 
alienació per part de la Corona comportaria la pèrdua per al 
rei de la jurisdicció i altres regalies del lloc i el traspàs a una 
ciutat o vila propera, si el rei, en el transcurs d'un termini 
establert, quinze dies o un mes, després d'haver estat informat 
del privilegi d'unió perpètua, no revocava l'alienació. Tbtes les 
capitulacions per a la redempció jurisdiccional fetes a la fi del 
segle xiv inclogueren aquest punt amb l'esperança que la 
potència de les grans ciutats assegurés la continuació dins del 
braç reial de cada població redimida. 

Freqüentment, per assegurar-se millor la protecció 
d'aquestes ciutats o viles, les poblacions en tràmit de 



redempció demanaren d'unir-s'hi amb la fórmula del 
carreratge; és a dir, que en fossin considerades carrers, de tal 
manera que no en poguessin ésser separades i llurs habitants 
tinguessin els mateixos drets i els mateixos privilegis que els 
d'aquelles ciutats o viles. 

Aquesta fórmula la trobem ja en els acords de redempció 
de les poblacions del Marquesat de Camarasa, que eren en 
mans de la infanta Maria de Portugal, vídua de l'infant Ferran, 
el germanastre del rei Pere el Cerimoniós. Aquests acords, de 
l'any 1374, preveien que, si el rei incomplia la promesa de no 
alienar els dits llocs, passarien a la propietat de les ciutats de 
Barcelona i de Lleida, les quals els tindrien en el futur com si 
fossin carrers de la mateixa ciutat. En aquest cas, el pas a 
carrers de Lleida i de Barcelona era només una possibilitat 
futura, que no es concretava gaire. No quedava clar si, en el 
moment oportú, es podria triar entre una ciutat o l'altra, o si 
unes poblacions serien carrers d'una ciutat i la resta, de l'altra. 

Més endavant la fórmula del carreratge s'anà perfilant amb 
pactes per esdevenir carrers d'una ciutat o vila acollidora de 
manera immediata, com a fórmula dissuasiva i no com a 
resposta a un incompliment reial futur i pertinaç. 

A més de les garanties d'inseparabilitat de la Corona 
habituals, el rei es veié obligat ara a oferir alguna cosa més 
per animar els veïns de cada població a pagar la reversió al 
patrimoni reial. Foren concedits, doncs, amb aquest motiu, 
franquícies d'impostos i privilegis diversos, segons les 
conveniències de cada lloc. Molts petits pobles pogueren 
estrenar així govern municipal i batllia local. Aquests nous 
batlles, encara que fossin oficials reials, havien d'ésser veïns 
de la població i permeteren que la justícia i l'administració 
reial s'acostessin a la gent. 
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Tbtes les peticions de privilegis que cada localitat en 
tràmit de redempció feia al rei quedaven plasmades en uns 
capítols proposats per la població i atorgats o modificats pel 
rei, punt per punt, en forma de pacte bilateral. S'esperava 
que un pacte d'aquesta mena oferís més garanties de 
compliment per part de la Corona. La petició d'esdevenir 
carrer de Barcelona o d'alguna altra ciutat o vila figurava 
entre aquests capítols. 

El carreratge no fou una figura institucional impulsada per 
Barcelona per tal d'estendre la seva influència, com s'ha dit 
sovint. Com hem pogut veure, fou un fenomen més general, 
impulsat per la Corona, que, paradoxalment, animava els 
pobles a protegir-se contra ella mateixa. 

Barcelona, al començament, contemplà aquesta fórmula 
amb recel. Abans de consentir d'entrar en el joc volia 
assegurar-se que no la perjudicaria. Foren els llocs aspirants a 
carrer els que demostraren més interès a aconseguir la unió a 
Barcelona i també, com ja he dit, la Corona. 

Ben aviat, però, Barcelona col • laborà en aquesta fórmula 
de recuperació de les jurisdiccions alienades, no solament 
perquè reforçava la Corona sinó, sobretot, perquè debilitava el 
poder nobiliari. Cap a 1380, la ciutat havia fet palesa la 
preocupació que sentia pel retrocés de la jurisdicció reial i 
l'avenç de la jurisdicció nobiliària a tot Catalunya i 
especialment a la vegueria de Barcelona. 

Qui podia ésser carrer de Barcelona? 

No podia ésser carrer de Barcelona un lloc sotmès a 
jurisdicció senyorial; els llocs que, malgrat haver estat 
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acceptats com a carrers de Barcelona, foren alienats 
novament més endavant, deixaren d'ésser carrers. Podia 
ésser, en canvi, carrer de la ciutat qualsevol lloc que hagués 
tramitat el seu retorn a la jurisdicció reial, que ho demanés 
al rei i que fos acceptat per la ciutat. En principi ho hauria 
pogut ésser qualsevol que es trobés dins de la jurisdicció 
reial, però al monarca no li interessava gaire, en aquesta 
època, que ho fos un lloc consolidat dins la seva jurisdicció, 
per una raó ben senzilla: perquè el carreratge significava una 
disminució de la potestat reial directa, ja que la ciutat 
acollidora prenia possessió de la vila o del lloc que esdevenia 
carrer. Així, doncs, al rei només li interessava el carreratge 
quan aquesta figura jurídica servia per treure del sector 
nobiliari o eclesiàstic una jurisdicció que abans havia estat 
reial. Per aquest motiu, només van ésser carrers de 
Barcelona les poblacions que havien tramitat la redempció 
jurisdiccional imposant aquesta condició. 

La funció motriu del rei i dels seus assessors jurídics es 
veu ben clara en el cas d'Igualada, que fou la primera vila 
acceptada com a carrer per Barcelona. Igualada demanà la 
seva incorporació a la ciutat de Barcelona com a carrer l'any 
1381, en les capitulacions fetes amb el monarca per evitar la 
venda del senyoriu de la vila al seu poderós i odiat veí, el 
comte de Cardona. El rei acceptà aquesta possibilitat i fins i 
tot potser la suggerí i va fer totes les gestions possibles 
perquè Barcelona l'acceptés, malgrat les reserves i cauteles 
que els consellers mostraven abans d'estudiar a fons els 
capítols de l'acord entre Igualada i el rei. 

L'any 1381, abans que els consellers haguessin revisat els 
capítols entre el rei i Igualada i haguessin donat el 
consentiment a la consideració d'aquesta vila com a carrer 
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de la ciutat, els igualadins, per ordre de Pere el Cerimoniós, 
ja enviaren la host perquè seguís la bandera de Barcelona en 
una incursió de càstig contra el comte d'Empúries; els 
consellers reaccionaren amb recel davant de tanta sol·licitud 
i recomanaren als capitans de la host barcelonina que 
admetessin la d'Igualada cortesament, però sense manar-li 
res, perquè no volien que, si trobaven després alguna cosa 
perjudicial en els capítols de la unió, els igualadins 
poguessin al·legar queja estaven units de fet a Barcelona. 
Sembla que Barcelona no acceptà totalment la unió 
d'Igualada fins a 1385, quan el rei declarà que els igualadins 
s'haurien de fer homes propis dels consellers de Barcelona, 
en nom de la ciutat, i que els haurien de prestar jurament i 
homenatge d'obeir-los i de seguir-los quan sortís la bandera 
de la ciutat en host o cavalcada, tant reial com veïnal. 

Ens podem demanar també si hi havia alguna exigència 
de proximitat física per poder accedir a ésser carrer de 
Barcelona. Així com en el veïnatge dels primers temps les 
poblacions que hi entraven eren properes, les capitulacions 
de redempció de la fi del segle xiv en endavant ens 
demostren que per demanar d'ésser carrer d'una ciutat no 
calia que els respectius nuclis urbans fossin pròxims i que, 
de fet, podien ésser força llunyans; només cal pensar que 
sol • licitaren d'ésser carrers de Barcelona llocs tan distants de 
la ciutat comtal com Tona o la Vall de Ribes o, més endavant, 
Ripoll i Cambrils. 

Era només el prestigi de Barcelona, la seguretat de 
comptar amb una protecció més forta o amb franquícies i 
privilegis més substanciosos allò que portava viles i llocs 
allunyats a demanar d'unir-se a la capital i no pas a la ciutat 
o vila cap de vegueria més propera? És possible que en molts 
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casos aquests factors fossin decisius, però també és ben 
possible que n'hi hagués d'altres, com ara rivalitat o friccions 
amb la capital regional, que fessin poc desitjable dependre'n 
del tot. Pot ser el cas de Moià i de Santpedor, que podien 
haver escollit ser carrer de Manresa i que preferiren ser-ho 
de Barcelona. 

La diferència d'àmbit territorial entre la ciutat mare i 
aquestes dues viles carrer va comportar alguns problemes 
amb Manresa, com veurem després. No tenim constància, 
per ara, que n'hi hagués entre Igualada i Vilafranca, potser 
perquè totes dues viles eren força llunyanes. Resultava 
evident, però, que calia harmonitzar la vegueria de 
pertinença amb el lligam establert amb la ciutat de 
Barcelona. La fórmula emprada per a Igualada, que llavors 
depenia de la vegueria de Vilafranca, i també per a Moià, 
que depenia de la de Manresa i Bages, fou la de tornar a 
crear sotsvegueries per a cadascuna d'aquestes viles, que ja 
havien existit prèviament, i fer-les dependre de la vegueria 
de Barcelona, de manera que des de 1393 els veguers 
barcelonins es van titular veguers de Barcelona, Vallès, Moià 
i Moianès i des de 1399 de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i 
Moianès. Tbna, que depenia de la vegueria d'Osona, havia 
demanat en les capitulacions de la redempció passar a la de 
Barcelona, i li ho fou concedit si no es causava perjudicis a 
tercers, és a dir si Vic no ho impugnava. 

No sembla pas que hi hagués problemes a la Vall de Ribes, 
que comptava amb un veguer perpetu, Francí de Ribes, que 
havia ajudat econòmicament a la redempció de la vall i que 
per tant no se'n sentia perjudicat sinó que, ben al contrari, 
devia desitjar allunyar-ne un noble de tant poder com era 
Bernat Galceran de Pinós. La jurisdicció de la vall era en 
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poder dels Pinós des que el pare de Bernat, Pere Galceran de 
Pinós, l'havia adquirida l'any 1381, quan Pere el Cerimoniós 
buscava diners desesperadament per afrontar els préstecs 
amb interessos compostos que devoraven el seu patrimoni, 
préstecs que havia demanat per preparar una expedició a 
Sardenya, on la revolta dels Arbórea amenaçava la 
continuïtat de la presència catalana a l'illa. 

Encara menys problemes hi podia haver, almenys pel 
que feia a tensions amb altres autoritats, al nombrós grup 
de poblacions del Vallès, del Maresme i del Baix Llobregat 
que varen esdevenir carrers de Barcelona. Pertanyien a la 
vegueria de Barcelona i per tant no hi havia friccions amb 
cap altra capital. Foren quaranta-set les poblacions del 
Vallès que foren carrers de Barcelona, algunes molt petites. 
Hi figuraven Vilamajor, Cardedeu, Lliçà d'Amunt, l'Ametlla, 
Bigues, la Roca, Mollet, Cerdanyola, Granollers, les 
Franqueses del Vallès, Montmeló, Sant Cugat, Santa 
Perpètua de Mogoda, Caldes de Montbui, etc. Al Baix 
Llobregat varen ésser carrers Martorell, Castellví de 
Rosanes, Molins de Rei i Olesa de Montserrat. Al Maresme, 
ja en el segle xv, se'n van fer Mataró, Vilassar, Argentona, 
Cabrera, Premià, Dosrius i Canyamars i, al Garraf, 
Vilanova, Cubelles i la Geltrú. Fora dels límits de la 
vegueria de Barcelona, entraren en el carreratge barceloní 
Palamós, Calonge, Cruïlles, Corçà i Sant Sadurní, situades 
al Baix Empordà, mentre que al Ripollès, una comarca ben 
allunyada de Barcelona, s'hi adherien Ripoll i tota la vall 
de Ribes i, a la comarca d'Osona, només ho feia Tbna. Ja 
m'he referit a les poblacions del Bages que eren carrers de 
Barcelona, Moià, i un castell que fou reunificat en el seu 
terme, anomenat Castellnou de la Plana, i Santpedor; a 
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l'Anoia, Igualada, que fou la primera vila carrer. A la costa 
tarragonina s'hi adheriren, avançat el segle xv, Cambrils, 
Montbrió i els Tegells. D'alguns altres llocs, dels quals s'ha 
dit que havien estat carrers de Barcelona, com la Vall 
d'Aran o Alquézar, no en tenim notícies prou 
comprovades. 

Molts d'aquests llocs no foren carrers d'una manera 
continuada perquè, malgrat la fórmula que havia d'ésser 
salvadora, foren alienats novament una o dues vegades, bé 
que la major part acabaren tornant al carreratge barceloní. 

Altres llocs fracassaren en el seu intent de fer la 
redempció jurisdiccional i d'unir-se a la ciutat de 
Barcelona, per exemple el castell d'Oló i la vall d'Aguiló, 
situats al Bages. Quan ja s'havia fet tot el procés de 
redempció, es demostrà que la jurisdicció que hi tenia el 
monestir de Santa Maria de l'Estany només provenia en 
part del patrimoni reial; una part procedia de la compra 
que el monestir havia fet a Sibil • la de Monteada, que la 
tenia per venda dels Oló als Monteada. El preu de la 
redempció fou el que havien pagat els Monteada per només 
una part de la jurisdicció, però s'hi comprengué la resta de 
la jurisdicció i la senyoria directa o alodialitat. Quan el 
tribunal reial dictaminà que aquesta jurisdicció no era 
redimible en profit de la Corona, el batlle de Barcelona ja 
l'havia presa per la força als oficials del monestir i els 
habitants ja havien prestat jurament i homenatge a un 
síndic de la ciutat de Barcelona. El fracàs de l'annexió 
provocà un greu deteriorament de la convivència a tots dos 
llocs. La gent no volia desdir-se del jurament prestat a 
Barcelona per tornar-lo a prestar al monestir de l'Estany; 
hagueren d'ésser forçats a fer-ho i la por a les possibles 
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represàlies que pogués prendre el monestir féu fugir força 
gent de les seves cases. 

Mecanismes d'acceptació 

Quins eren els mecanismes d'acceptació d'una localitat 
com a carrer de Barcelona? 

Calia primer que la localitat candidata hagués pactat els 
capítols de redempció amb la Corona i que el rei els hagués 
aprovat. 

A continuació el document es presentava a la ciutat de 
Barcelona, que l'estudiava. Si no hi trobava cap 
inconvenient, la localitat candidata enviava una missatgeria 
a Barcelona, que feia la presentació oficial del document 
reial, on s'havia aprovat que en fos carrer, i la petició era 
acceptada també oficialment. 

Seguidament, es redactaven uns acords entre la ciutat i la 
localitat candidata per al funcionament del carreratge, acords 
que eren aprovats pel Consell de Cent. 

Després, un o dos consellers de la ciutat o bé un síndic, 
segons la importància de la població que s'adheria, acudia a 
aquesta localitat per prendre'n possessió i per rebre el 
jurament de fidelitat i l'homenatge dels habitants. 

Coneixem com es desenvolupava aquesta cerimònia 
perquè es conserva còpia de l'acta de presa de possessió de 
Moià. Hi fou enviat amb aquest fi Ramon Desvalí, un dels 
consellers de Barcelona, l'any 1385. Els homes del lloc foren 
convocats, a so de címbals i per manament del batlle, a 
l'església de Santa Maria, on es feien normalment les 
assemblees. Hi foren presents vuitanta-vuit homes, 
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Municipis que pactaren ser carrers de 
Barcelona en les capitulacions de redempció 
jurisdiccional, 1381-1485 

•44 

421 

66 

47 

57 
581 

f BARCELONA 

63 
64 • •62 

1 Igualada ^ ^ / 26 Sant Andreu del Far 51 Mataró 
2 Vilamajor ^ ^ 27 Santa Agnès de Malanyanes 52 Vilassar 
3 Cardedeu 28 Llerona 53 Argentona 
4 Santa Susanna de Vilamajor 29 Valldarió 54 Sant Cugat 
5 El Fou 30 Granollers 55 Canals, castell de 
6 Lliçà d'Amunt 31 Sant Lleïr 56 Cambrils 
7 Santa Justa 32 Vallvidrera 57 Montbrió 
8 Santa Eulàlia de Ronçana 33 Santiga 58 ElsTegells 
9 Sant Cristòfol de Pallars 34 Les Franqueses del Vallès 59 La Plana 

10 L'Ametlla del Vallès 35 Corró d'Avall 60 Calonge 
11 Sant Bartomeu de Mont-ras 36 Corró d'Amunt 61 Ripoll 
12 Bigues 37 Marata 62 Cruïlles 
13 Sant Feliu de Codines 38 Martorell 63 Corçà 
14 Riells del Fai 39 Castellví de Rosanes 64 Sant Sadurní de l'Heura 
15 Sant Mateu de Montbui 40 Sant Julià de Palou 65 Santa Perpètua de Mogoda 
16 Palaudàries 41 Montmeló 66 Sant Cebrià de Vallalta 
17 Moià 42 Santpedor 67 Santa Maria de Martorelles 
18 Mollet 43 Tona 68 Caldes de Montbui 
19 Parets 44 Vall de Ribes 69 Olesa de Montserrat 
20 Gallecs 45 Castellnou de la Plana 70 Palamós 
21 Cerdanyola del Vallès 46 Molins de Rei 71 Cabrera 
22 Sant Iscle de les Feixes 47 Vilanova 72 Premià 
23 Canovelles 48 Cubelles 73 Dosrius 
24 La Roca 49 La Geltrú 74 Canyamars 
25 Vilanova de la Roca 50 Tagamanent 
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esmentats amb els seus noms. El conseller de Barcelona féu 
llegir per un escrivà els capítols acordats entre Barcelona i 
Moià. Seguidament, el conseller demanà que li donessin 
possessió del lloc, cosa que es va fer mitjançant el jurament 
sobre els quatre evangelis del batlle i dels vuitanta-vuit 
homes i la prestació de l'homenatge de boca i mans, és a dir, 
el bes a la cara i la imposició de les mans per part de la 
mateixa gent al conseller, en una cerimònia de pur estil 
feudal. 

Conclòs aquest acte, el conseller féu fer la crida d'una 
ordinació en la qual es manava que tota persona que 
vengués coses a pes o a mesura portés els pesos i mesures a 
la batllia, durant tot el mes de juny, per tal d'afinar-les i de 
posar-hi el senyal de la ciutat de Barcelona, també com a 
símbol de la presa de possessió per la ciutat. 

Després de la crida, el conseller, amb la comitiva, s'adreçà 
als portals de la vila i a cadascun hi féu posar el senyal de la 
ciutat. 

A continuació, Ramon Desvalí es dirigí a l'escrivania de la 
batllia i allà hi féu posar el senyal reial de les quatre barres 
amb la corona, ja que la batllia depenia del rei, i féu fer 
l'acta notarial de tot el procediment. 

Sembla que en totes les preses de possessió s'actuava de 
manera similar. 

Cal destacar que no hi havia uniformitat en el temps 
transcorregut entre les capitulacions dels llocs que havien 
demanat ésser carrers de Barcelona i l'acceptació per part de 
la ciutat. Igualada trigà quatre anys a ésser admesa, potser 
perquè era el primer cas i Barcelona estudiava 
detingudament les implicacions que tindria la seva 
acceptació. Probablement no quedava clar, a parer de la 
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ciutat, quins eren els lligams jurídics que s'establirien. De 
fet, després que els consellers hagueren vist el privilegi de 
1385, pel qual el rei decretava la unió de la vila a la ciutat de 
Barcelona, l'acceptació anà molt de pressa. El rei hi 
declarava, com ja he dit, que els igualadins s'havien de fer 
homes propis dels consellers de Barcelona i els havien de 
prestar jurament i homenatge. S'establia, doncs, un vincle 
feudal que deixava clares les relacions entre la ciutat 
acollidora i la vila candidata i els consellers ja no tingueren 
més dubtes. 

Moià esmerçà menys temps a ésser acceptada. Les 
capitulacions amb el rei foren datades el 15 de desembre de 
1384, i la presa de possessió tingué lloc el 30 de maig de 
1385. En canvi, Cardedeu i Vilamajor, Mollet, Parets i 
Gallecs, i també les Franqueses del Vallès, és a dir, Corró 
d'Avall i Corró d'Amunt, Marata i Llerona, que havien 
obtingut capitulacions els anys 1384 i 1385, no foren 
acceptades per Barcelona fins a l'any 1393; el mateix any un 
representant de la ciutat en prengué possessió. 

De la mateixa manera, la Vall de Ribes, que havia signat 
capitulacions l'any 1407, fou acceptada com a carrer de 
Barcelona l'any 1410. A vegades potser no es tractava de 
retard de la ciutat a estudiar cada petició, sinó de la candidata 
a presentar la documentació. En aquest cas, la ciutat ho 
concedí tot seguit, argumentant que "attès lo present temps, tals 

carreratges degen ésser admeses e acceptats per la dita ciutat 

Pensem que la decisió fou presa el 25 d'abril de 1410 i que el 
rei Martí morí el 31 de maig; la seva malaltia i la incertesa de 
la successió devien preocupar força la ciutat. 

Molt més ràpida fou la presa de possessió de Castellnou 
de la Plana, quatre mesos després que s'hagués redimit, pel 
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març de 1408; aquest cas era una mica especial perquè havia 
format part anteriorment del terme de Moià. Pere el 
Cerimoniós l'havia separat de Moià quan erigí en castell 
l'antiga casa de Molins, amb la quadra de Ferrerons, que 
anomenà Castellnou de la Plana, per tal de cedir-lo a Pere de 
Planella per 30.000 sous, el 3 de juny de 1381. La redempció 
havia estat tractada conjuntament pel municipi de Moià i 
pels prohoms de Castellnou de la Plana, els quals demanaren 
d'ésser units de nou a la vila de Moià i de gaudir dels 
privilegis concedits a aquesta vila, un dels quals era, 
precisament, ésser carrer de Barcelona. Així doncs, els 
consellers enviaren una persona perquè prengués possessió 
de les parròquies de Marfà i Ferrerons i d'alguns masos que 
havien format el castell i perquè els homes del lloc li 
prestessin jurament i homenatge. 

Drets i obligacions mútues de Barcelona 
i els carrers 

No hi ha, a l'Arxiu de la Ciutat, un fons específic sobre el 
carreratge i, per tant, és difícil trobar la documentació que 
ens expliqui com funcionava de fet. Sabem, com ja he dit, 
que entre la ciutat i les viles o els llocs carrer se signaven 
unes concòrdies, on es fixaven les obligacions mútues. 
Afortunadament, es conserva una còpia dels acords de Moià 
amb Barcelona, que ens permet veure quines eren les 
clàusules habituals. Són les següents: 

- Els consellers accepten la vila i el terme com a carrer 
de la ciutat. 

- Disposen que en la senyera de la vila i en altres coses, 
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on calgui, s'hi posi el senyal de la ciutat de Barcelona. 
- Prometen defensar la vila i els termes, els seus 

habitants i els privilegis i particularment es 
comprometen a no tolerar que siguin separats 
novament de la Corona; en cas que la Corona ho fes, 
prometen prendre possessió del regiment del lloc i del 
mer imperi i no renunciar a aquest dret. 

- Es comprometen a defensar Moià i els seus habitants 
d'enemics, si cal amb la host, i de qualsevol greuge que 
els infereixi el rei o el duc, com als ciutadans propis. 

Les obligacions dels veïns de Moià són: 
- Sortir amb la host veïnal de la ciutat i integrar-s'hi. 
- Acudir a defensar la ciutat, si és atacada. 
- Incorporar-se al sagramental. 
- En cas de convocatòria d'host reial, si la ciutat s'excusa, 

poden fer-ho ells també pagant la part de redempció 
d'host que els correspongui i, si hi volen anar, poden 
fer-ho sense haver de pagar, llavors, la redempció. 

En alguns casos de poblacions del Vallès, com ara 
Vilamajor, Cardedeu i d'altres, el rei imposà l'obligació de 
contribuir en la construcció de la Drassana reial de Barcelona. 

Una obligació de les viles carrer no especificada, però 
practicada com a deure de senyoria, fou la de consultar 
Barcelona en els afers importants, especialment en qüestions 
d'endeutament i d'emissió de deute públic, és a dir, de 
censáis. L'emissió de deute públic necessitava una 
autorització reial, que posava un límit a l'endeutament de les 
ciutats, i en el cas de les viles carrer també el permís de 
Barcelona, com a titular de la jurisdicció del lloc. N'hi ha 
constància en una venda de censal feta per Igualada l'any 
1386. 
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Es planteja també l'interrogant de si hi havia alguna 
obligació econòmica, si les viles carrer havien de pagar algun 
impost a la ciutat. De la mateixa manera que el veïnatge 
comportava una contribució a la ciutat o la vila acollidora, 
hauria estat lògic que hi hagués hagut una contribució en 
favor de Barcelona de les localitats que n'eren carrers. Però 
ja hem vist que els acords amb Moià no en diuen res. D'altra 
banda, he revisat alguns volums de la sèrie Clavaria, que 
conté els comptes de la ciutat de Barcelona, per veure si hi 
havia ingressos de les viles i els llocs carrer i no n'hi he 
trobat. En canvi, sí que s'hi troben les despeses que 
comportaven, especialment de suport jurídic per als 
nombrosos conflictes que van haver d'afrontar. Fa temps, 
Duran i Canyameres havia cregut que Barcelona ingressava 
la quèstia deguda per aquests llocs al rei, però examinat 
l'indici que havia trobat a la llum d'altres documents no 
sembla pas que es pugui confirmar aquesta hipòtesi. 

En l'acord per a l'acceptació de la Vall de Ribes, el Consell 
de Cent insistí en la recomanació als consellers que la ciutat 
no havia de resultar gravada per despeses per l'acceptació de 
nous carrers, senyal que aquestes despeses començaven a 
preocupar, i s'afegia que, si era possible, s'havia de mirar 
d'obtenir-ne algun profit o servei, és a dir, alguna 
contribució. Potser caldrà fer una recerca més àmplia en els 
comptes per veure si, més endavant, s'imposà alguna 
contribució als carrers. 

Barcelona es beneficià, potser, del fet que algunes 
contribucions grosses, com ara la redempció de participar en 
l'exèrcit, els fogatges, etc., es pagaven de manera global per 
Barcelona, els seus carrers i les seves baronies i en aquests 
casos de pagament de grans quantitats hi havia més 
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possibilitats de negociar una contribució més ajustada. 
Després, Barcelona s'encarregava de distribuir la càrrega 
entre la ciutat i els carrers. 

Des del punt de vista econòmic, el carreratge sembla 
haver estat força onerós per a Barcelona i molt beneficiós 
per a les viles carrer, que van començar a estalviar-se diners 
tant en impostos dels quals Barcelona tenia franquícia, 
gràcies als quantiosos donatius que en altre temps havia fet a 
la Corona, com en despeses d'advocats. 

Efectivament l'ús dels privilegis de Barcelona podia ésser 
molt avantatjós, ja que la ciutat comtal gaudia de moltes 
franquícies d'impostos extraordinaris, impostos de pas, etc. 
Sovint, però, les capitulacions de redempció, les mateixes 
que incloïen la concessió del carreratge, n'exceptuaven 
expressament l'extensió de la franquícia de lleudes i peatges 
i exaccions reials. És el cas d'Igualada, l'any 1381, bé que 
consta que posteriorment es beneficià dels privilegis de la 
ciutat, almenys dels d'exempció de coronatge i de l'impost de 
cena. Sabem que les viles de Cardedeu, Moià i Vilamajor 
demanaren que Barcelona els estengués explícitament els 
seus privilegis. Molins de Rei obtingué de no pagar més 
impostos extraordinaris que els que pagués Barcelona, 
mentre que Vilanova, Cubelles i la Geltrú aconseguiren el 
dret a usar els privilegis de la ciutat, sempre que això no 
signifiqués una disminució del que el rei havia acostumat a 
rebre de la vila. Els capítols de Granollers també establien 
que es pogués beneficiar dels privilegis de la ciutat i també 
ho aconseguiren Cruïlles, Corçà i Sant Sadurní l'any 1442 i 
Caldes de Montbui l'any 1444. 

Sembla que, en general, les poblacions carrer van gaudir 
dels privilegis de Barcelona que els interessaven, malgrat 
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algunes reticències inicials del rei, a causa de la disminució 
d'impostos que això li suposava. Els privilegis i els costums 
de Barcelona, però, no es van comunicar de manera 
automàtica, sinó que les poblacions varen demanar de poder 
gaudir del que els va interessar. Algunes poblacions van 
prendre model en Barcelona quan van reformar la seva 
organització municipal. Igualada, per exemple, es dotà d'un 
consell de trenta consellers, que havien de substituir els 
antics síndics o jurats i, a més, d'un mostassà, com a 
inspector de mercats, i d'obrers per controlar l'urbanisme de 
la vila, com a Barcelona. 

Ésser carrer de Barcelona podia suposar altres avantatges; 
per exemple, la mediació davant del rei, en cas necessari; 
amistats a la cancelleria o a l'oficina dels comptes, que 
podien agilitzar tràmits. 

Barcelona no intervingué en la vida municipal dels 
carrers. Si tenien prou entitat demogràfica, gaudien d'un 
organisme municipal propi, i, si no, comptaven amb un 
batlle reial, nomenat dins d'una terna de veïns proposada 
per la mateixa població, mentre que l'alta jurisdicció havia 
d'ésser exercida pel batlle o pel veguer de Barcelona, segons 
els casos, que eren, no ho hem pas d'oblidar, oficials reials. 

La ciutat obtingué del carreratge un avantatge militar, ja 
que pogué comptar amb una host més nombrosa per seguir 
la bandera barcelonina. Però no se'n pogué refiar sempre 
que ho necessità, almenys no durant la guerra contra Joan 
II, no pas per culpa d'aquestes poblacions, sinó perquè es 
trobaven a la zona d'influència del rei. 

N'obtingué també avantatges polítics, tant a les Corts com 
fora d'aquesta institució. Quan la Busca governà la ciutat i es 
trencà el lideratge habitual, els síndics barcelonins trobaren 
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el suport de les viles carrer a les Corts de 1454-1458. 
Ja hem vist que era obligatori que les localitats carrer 

adoptessin els símbols de Barcelona. Igualada canvià l'escut 
de la vila, que passà a ostentar les armes de la ciutat de 
Barcelona amb l'afegit de les aigües, que simbolitzaven la 
vila, a la punta de l'escut. També Granollers hi afegí la gralla. 
A Tbna es troba encara el senyal de Barcelona en una clau 
de volta de l'església del castell, mentre que, a l'església de 
Mollet, es troba al frontispici i a la pica d'aigua beneita. A 
Corró d'Avall es conserva un pedró, a la plaça de Santa 
Eulàlia, on fou gravat l'escut de Barcelona i la llegenda "Les 
Franqueses". Aquest i altres símbols conserven la memòria 
de la unió a Barcelona mitjançant el carreratge. 

Problemes de les viles carrer amb el seu entorn 

Ja he dit abans que la diferència d'àmbit territorial entre 
Barcelona i algunes viles carrer va comportar problemes. 
Efectivament, l'adscripció de Moià i de Santpedor a 
Barcelona com a carrers aixecà recels a Manresa, capital de 
la vegueria de Manresa i Bages, on tradicionalment havien 
estat ubicades. Els capítols de redempció jurisdiccional de 
Moià havien previst que l'alta jurisdicció de la vila seria 
exercida pel batlle de Barcelona, però després es degué 
veure que, si Moià continuava dins la vegueria de Manresa, 
hi hauria problemes i, l'any 1393, Joan I creà la sotsvegueria 
de Moià i Moianès, que l'any següent fou unida a la vegueria 
de Barcelona. Els consellers de Manresa es queixaren, per 
exemple, en una ocasió als de Barcelona perquè Moià havia 
recusat el veguer de Bages en un procés de fautoría, que és 
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com eren denominats els processos contra les persones que 
ajudaven els bandejats de pau i treva. Els consellers 
manresans donaven per suposat que Barcelona era darrere 
d'aquest greuge inferit al seu veguer i acabaven dient que 
ells no volien molestar per res Barcelona, "que tenim per 

mare", com deien literalment, però demanaven que tampoc 
se'ls molestés a ells. Arran d'aquest problema, l'any 1401, el 
rei Martí l'Humà declarà en sentència que el veguer de 
Manresa i Bages podia fer processos de pau i treva contra els 
habitants de la vila i batllia de Moià pels delictes que aquests 
habitants haguessin comès dins la vegueria de Manresa i 
Bages, i que el sotsveguer, batlle i municipi de Moià no 
podrien actuar en res que tingués a veure amb els foragitats 
pel veguer de Manresa. Encara el 1404 el veguer de 
Manresa i Bages i el batlle de Barcelona tenien obertes 
mútuament causes judicials, l'un contra l'altre, com a 
conseqüència del sometent cridat pel batlle de Barcelona 
contra el veguer de Manresa i els seus oficials. Les tensions 
sorgides arran de l'entrada de Moià com a carrer de 
Barcelona eren, doncs, fortes. 

Pel que fa a Santpedor, les tensions amb Manresa 
començaren ja l'any 1401, abans que els capítols de la 
redempció de Santpedor, signats el mes de setembre de 1400, 
sortissin de la cancelleria. Els capítols havien concedit batllia 
a Santpedor i s'hi havia especificat que els límits de la 
jurisdicció d'aquesta batllia s'estendrien fins allà on 
arribessin els termes de la vila. Manresa reaccionà 
immediatament i protestà al rei perquè assegurà que 
Santpedor no tenia terme municipal i que el veguer de 
Manresa podia actuar fins a les muralles de Santpedor; s'obrí 
una causa a l'Audiència reial sobre aquesta qüestió i 
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mentrestant el rei manà que no es fes res en favor dels uns o 
dels altres fins que no hi hagués sentència. Com que la nova 
batllia de Santpedor depenia de la de Barcelona, dos batlles 
de la ciutat, Berenguer Morey i, després, Joan Sabastida, 
intentaren buscar una solució arbitral per al plet entre 
Manresa i Santpedor, però Manresa no en volgué saber res 
fins que no s'hagués resolt la causa pendent a l'Audiència 
reial. Els consellers de Manresa insistien, en carta als 
consellers de Barcelona, que Santpedor havia estat tota la 
vida territori de Manresa i que no tenia terme propi. Manresa 
se sentia agredida en el seu paper de capital de vegueria i 
assegurava que se li volia prendre allò que era seu. Sobre la 
pretensió que Santpedor fos batllia de Barcelona, com 
efectivament figurava en els capítols de redempció, deien que 
els capítols no es podien atorgar en perjudici de Manresa i 
dels seus antics privilegis, que s'oferien a mostrar als 
consellers de Barcelona, i asseguraven que el batlle de 
Barcelona no podia actuar fora de la seva jurisdicció. Però els 
capítols de redempció incloïen la confirmació d'un antic 
privilegi que deia que cap veguer del Penedès, ni del Vallès ni 
de Bages no podia fer cap demanda ni moure qüestió a cap 
dels llocs pertanyents a la batllia de Barcelona; sembla, 
doncs, que qui havia assessorat els homes de Santpedor en 
les seves peticions preveia ja la reacció de Manresa. 

Mentre que els consellers de Manresa es queixaven de les 
sobergueries dels de Santpedor i recordaven que ells, en 
canvi, els havien ajudat perquè tornessin a la Corona, els 
síndics de Santpedor es lamentaven dels abusos de Manresa 
des que Santpedor era carrer de Barcelona o, com deien 
literalment, "des que s'és ombrada sots les ales dels privilegis e 

inmunitats de aquexa insigna ciutat de Barcelona e de son batliu". 



La lectura d'algunes cartes que s'han conservat entre 
Barcelona i les viles carrer fan la impressió que el fet de 
comptar amb la protecció de la ciutat generava actituds una 
mica provocadores respecte als veïns conflictius en alguna 
d'aquestes viles, actitud de la qual es queixava a vegades 
Barcelona, recomanant que, pel fet d'ésser carrer de la 
ciutat, tinguessin comportaments més prudents. Igualada 
assegurava que per aquest motiu s'esforçava de no fer res 
que pogués molestar la ciutat, però demanava que Barcelona 
no cregués qui malparlava d'Igualada; dins de la ficció de 
relacions maternofilials, a la qual acudien sovint, deien, per 
exemple, que Barcelona es comportés també "segons afecció 

maternal, presumint per la filla e no contra ella". 

El carreratge, fou efectiu? 

La finalitat primordial del carreratge era la d'impedir 
nous intents d'alienació per part de la Corona de les viles o 
els llocs units a Barcelona. Però aviat es veié que tampoc no 
ho podia evitar. L'any 1408 el rei Martí es veié obligat a 
reprendre el camí de les alienacions patrimonials per tal 
d'afrontar les despeses provocades per l'expedició a 
Sardenya, que havia d'acabdillar el primogènit, Martí el 
Jove. Resultaren afectades les poblacions del terme del 
castell de Montbui, Lliçà d'Amunt, l'Ametlla del Vallès, 
Bigues, Sant Feliu de Codines, etc.; i també les del terme del 
castell de la Roca, com ara Granollers, Llerona i d'altres, que 
foren alienades novament a Ramon de Tbrrelles. Igualment 
ho foren les Franqueses del Vallès i Canovelles i també 
Montmeló, l'any 1409. 
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Sabem que entre 1412 i 1416 molts d'aquests llocs 
intentaven retornar altra vegada al patrimoni reial i el 1415 
els llocs del terme de la Roca obtingueren una sentència 
favorable que reconeixia que l'alienació havia estat il·legal; a 
partir de 1416 la major part d'ells aconseguí el retorn a la 
Corona, bé que el de Caldes de Montbui no es féu efectiu 
fins a 1444, i foren rebuts altre cop com a carrers per 
Barcelona. Vallvidrera també fou alienada novament el 1420 i 
altra vegada el 1430, però en totes dues ocasions tornà a la 
Corona. 

Barcelona defensà aferrissadament els drets de Martorell i 
Castellví de Rosanes l'any 1418, quan Alfons el Magnànim 
les concedí al seu germà, l'infant Enric. Barcelona havia 
contribuït decisivament en la presa d'ambdós llocs arran de 
la invasió del comte de Foix l'any 1396, quan el comte 
reivindicava la successió al tron, en nom de la seva esposa, 
la infanta Joana, filla de Joan I. Quan foren restituïdes a la 
comtessa de Foix les possessions de la família en terres 
catalanes, en quedaren exceptuades la baronia de Castellví 
de Rosanes i Martorell, que havien estat unides a la Corona 
mitjançant una capitulació durant la guerra, l'any 1397. 
Aquesta capitulació havia establert que ambdós llocs 
passessin a ésser carrer de Barcelona, a fi que no poguessin 
ésser alienats sinó amb la ciutat. Però l'any 1415 el comte de 
Foix cedí al rei Ferran els seus drets sobre ambdós llocs, 
drets que en realitat ja no tenia, i per això, l'any 1418, Alfons 
el Magnànim cregué que podia concedir la baronia de 
Castellví de Rosanes i de Martorell al seu germà. La 
concessió vulnerava el pacte de 1397 i la ciutat de Barcelona 
defensà la inalienabilitat d'ambdós llocs, però no pogué 
impedir que l'infant Enric els donés al noble Lluís de 
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Requesens, amb la família del qual continuà el plet, que 
encara durava l'any 1510. Finalment, Carles V dictà 
sentència definitiva en favor dels Requesens l'any 1518. 

Fou diferent el cas de Molins de Rei, que consentí en 
l'alienació del lloc a favor de Galceran de Requesens, l'any 
1430, perquè aconseguí tants privilegis que considerà 
profitós renunciar al d'unió a la Corona i al carreratge. 

La guerra de Catalunya contra Joan II fou un període 
molt difícil per a la institució del carreratge. Durant tota o 
una part de la guerra, Barcelona i algunes viles carrer es 
trobaren en bàndols oposats i no pogueren complir una de 
les condicions del carreratge: participar en la host de la 
ciutat. Acabada la guerra, Igualada es felicitava de la fi d'un 
període en què s'havia trobat, deia, "com a òrfens e privats de 

la nostra mare ... ab gemech eplor lamentàvem dolents-nos de la 

privació de nostra mare". 

Els anys posteriors a la guerra foren també penosos. 
Gairebé tots els llocs i totes les viles que havien aconseguit 
redimir-se des de la darreria del segle xiv tornaren 
novament a ésser alienats, per tal de pagar les despeses de 
la guerra i els serveis dels que havien lluitat al costat del rei. 
Igualada fou més afortunada que altres viles i llocs perquè 
pogué evitar l'alienació, malgrat que hi hagué un parell 
d'intents el 1472 i el 1474, que no prosperaren. També 

tornaren a ser alienats la Vall de Ribes, els llocs del terme 
de Montbui i els del castell de la Roca, Santpedor, Moià, 
Vallvidrera, Palamós, Mataró, etc. 

Algunes d'aquestes poblacions, amb les seves 
reclamacions, aconseguiren fer revocar aquestes alienacions, 
com ara els llocs del terme de la Roca, l'any 1474, o 
Tàgamanent i Palou el 1476, la Vall de Ribes el 1478, Mataró 
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el 1481. Però Santiga no tornà a la Corona fins al 1493 i 
Montmeló, després de l'alienació de 1409, fins al 1495. 

Per concloure, cal reconèixer que el carreratge, que 
sobrevisqué almenys fins al segle XVII, fou una contribució 
important de les grans ciutats i d'algunes viles reials 
catalanes a la consolidació del territori no senyorial. Malgrat 
que no sempre aconseguí deslliurar les viles i els llocs carrer 
de noves separacions de la Corona, especialment després de 
la guerra del Principat contra Joan II, la situació hauria estat 
molt pitjor sense l'existència d'aquest vincle i sense l'esforç 
de Barcelona per mantenir-lo. 
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Municipis que pactaren ser carrers de Barcelona en les 
capitulacions de redempció jurisdiccional, 1381-1485 

Igualada 1381 
Vilamajor 1384, juny, 12 
Cardedeu 1384, iunv, 12 
Santa Susanna de Vilamajor 1384, iunv, 12 
El Fou 1384, iunv, 12 
Lliçà d'Amunt 1384, iunv. 12 
Santa Justa 1384, iunv. 12 
Santa Eulàlia de Ronçana 1384, iunv, 12 
Sant Cristòfol de Pallars 1384, iunv, 12 
L'Ametlla del Vallès 1384, iunv, 12 
Sant Bartomeu de Mont-ras 1384, iunv, 12 
Bigues 1384, iunv, 12 
Sant Feliu de Codines 1384, iunv, 12 
Riells del Fai 1384, iunv, 12 
Sant Mateu de Montbui 1384, iunv, 12 
Palaudàries 1384, iunv, 12 
Moià 1384, desembre, 15 
Mollet 1385, març, 20 
Parets 1385, març, 20 
Gallecs 1385, març, 20 
Cerdanyola del Vallès 1385, abril 10 
Sant Iscle de les Feixes 1385, abril, 10 
Canovelles 1385, abril, 10 
La Roca 1385, maia, 16 (1416, iuliol,16) 
Vilanova de la Roca 1385, maia, 16 
Sant Andreu del Far 1385, maia, 16 
Santa Agnès de Malanyanes 1385, maig, 16 
Llerona 1385, maia, 16 
Valldarió 1385, maia, 16 
Granollers 1385, maia, 16 (1418, febrer, 25) 
Sant Lleïr 1385, maia, 16 
Vallvidrera 1385, maia, 22 
Santiga 1385, maia, 22 (1493, oct., 2) 
Les Franqueses del Vallès 1385, octubre, 26 
Corró d'Avall 1385, octubre, 26 
Corró d'Amunt 1385, octubre, 26 
Marata i Llerona 1385. octubre. 26 
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Martorell 1397, juliol 31 
Castellví de Rosanes 1397, juliol, 31 
Sant Julià de Palou 1398, maig, 24 
Montmeló 1398, setembre, 18 
Santpedor 1400, setembre, 18 
lona 1401, març, 2 
Vall de Ribes 1407, octubre, 25 
Castellnou de la Plana 1408, marc, 30 
Molins de Rei 1414, gener, 25 
Vilanova 1417, setembre, 10 
Cubelles :: 1417, setembre, 10 
La Geltrú 1417, setembre, 10 
Tagamanent 1419, febrer, 7 
Mataró 1419, juny, 27/1424, nov., 8 
Vilassar 1419, octubre, 25 (1480, jul.,3) 
Argentona 1419, octubre, 25 (1480, jul.,3) 
Sant Cugat 1423, juliol, 22 
Canals, castell de 1423, juliol, 22 
Cambrils 1437, abril, 27 
Montbrió 1437, abril, 27 
ilslfegells 1437, abril, 27 
La Plana 1437, abril, 27 
Calonge 1437, setembre, 28 
Ripoll 1440, agost 8 
Cruïlles 1442, juny, 7 
Corçà 1442, juny, 7 
Sant Sadurní de l'Heura 1442, juny, 7 
Santa Perpètua de Mogoda 1444, novembre, 28 
Sant Cebrià de Vallalta 1444, novembre, 28 
Santa Maria de Martorelles 1444, novembre, 28 
Caldes de Montbui 1444, desembre, 7 
Olesa de Montserrat 1449, setembre, 10 
Palamós data incerta 
Cabrera 1480, juliol, 3 
Premià 1480, juliol, 3 
Dosrius 1485 
Canyamars 1485 
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