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naren guiatge per assistir a les Corts de 1358; a nivell local, l'enfronta-
ment dels ciutadans barcelonins amb cavallers i donzells podia tenir rela-
ció, també, amb l'afer de l'execució de Ramon Marquet aquell mateix 
any, després d'un judici poc equitatiu. 

Francesc Marquet tingué una dedicació notable al govern de Barce-
lona. L'any 1350 fou jurat del Consell de Cent, mentre que l'any 1354, a 
més de ser jurat, també fou elegit com a membre del consell de vint-i-
cinc i mostassaf, un dels càrrecs importants, amb competència sobre 
mercats i altres afers de la vida productiva. Repetí com a jurat i membre 
del consell de vint-i-cinc els anys 1355 i 1356, mentre que l'any 1360 fou 
només jurat213. 

Pel que fa als seus germans per banda de pare, Galceran i Antoni, sa-
bem que l'any 1364 vengueren un censal, després de la mort de llur ma-
re214, i l'any 1365 Antoni reconeixia tenir un deute de 100 s.b. envers 
Romia, muller d'Arnau Sala, per la qual cosa li obligà les rendes que rebia 
del roldor215, de manera que Francesca degué aconseguir, finalment, una 
part d'aquell dret, en un primer moment assignat a Galceran Marquet, àlias 
Albanell. Sembla que tots dos germans tenien dificultats econòmiques. 
Galceran Marquet, que redactà testament el 3 de desembre de 1399, morí 
poc després i deixà hereu el seu germà Francesc216. Suposem que deu ser 
ell el Galceran Marquet del Born que fou jurat del Consell de Cent l'any 
1392 i novament el 1395217. De fet, també apareix esmentat amb aquest 
distintiu de domicili al cens militar de Barcelona de 1389-1390218. 

Francesc II Marquet del Cros 

El fill i hereu de Francesc Marquet, fou un altre Francesc; la seva vi-
da i la de Galceran Marquet, fill de Galceran, eren la referència de dura-
ció d'un violari de la Generalitat de Catalunya, comprat per Pere de 

213 Cf. docs. 180, 189, 192, 202, 208, 217, 225, 234 i 277. 
214 AHPB, Andreu Figuera, 26-2 (1364, febrer, 3. Barcelona). 
215 ACB, Bernat de Torre, vol. 231, f. 40 r.-v. (1365, juliol, 29). 
216 AHPB, Joan Nadal, 54-65, f. 30 r. D'aquest Galceran Marquet tenim constància que l'any 

1389 vengué una esclava: Pere Vives, 42-11, f. 42 v.-42 v. (1389, desembre, 9) i que l'any se-
güent nomenà procurador seu Berenguer Salvador: Felip Gombau, 37-10, f. 43 v. (1391, juny, 2). 

217 Cf. docs. 509 i 541 d'aquest mateix llibre. 
218 Francisco M A R S À , Onomàstica Barcelonina del segle XIV, Barcelona, Universitat de Bar-

celona, 1977, p. 46. 
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Mirambell el 1379, de manera que havia nascut abans d'aquesta data219. 
El 1388 es titula senyor de la casa del Cros en una procuració a favor de 
Galceran Marquet, fill del venerable Galceran Marquet àlias Albanell, 
per tal de vendre censal mort a Galceran Llobet, de la casa del rei, i a 
altres persones, de manera que, com tanta altra gent benestant, s'endeutà 
qui sap si per fer noves inversions o per sostenir el seu to de vida220. 
També havia venut violaris, per exemple a una monja de Jonqueres, a-
nomenada Sança Oliva, un de 60 sous anuals, per preu de 21 lliures, que 
Francesc li tornà el 1388221 o a Julià Savila, mercader de Barcelona, un 
de 130 sb.222. Sembla que la casa del Cros devia tenir algun molí de des-
tret, on la gent de la rodalia hi havia de moldre obligatòriament, però al-
guns aloers, com ara Pere Mallol, de Sant Feliu de Cabrera, discutien 
aquest dret223. Les dificultats econòmiques que l'havien obligat a vendre 
censáis devien haver passat perquè més endavant féu algun préstec en 
comanda dipòsit, com un de 110 s.b. deixats a Bernat Marquet, de la par-
ròquia de Sant Andreu de Palomar, que li foren retornats per la vídua 
l'any 1403224. 

Pel que fa a la vida barcelonina, fou molt present als òrgans de go-
vern de la ciutat. Un Francesco, jurat del Consell de Cent els anys 1366 i 
1367 és segurament ell i el diminutiu serveix per diferenciar-lo del seu 
pare, que encara devia ser viu. Posteriorment és esmentat com a Francesc 
Marquet del Cros per diferenciar-lo del seu parent Francesc Marquet de 
Palou, actiu aquests mateixos anys. L'any 1375 tornà a ser jurat i el 1390, 
a més de jurat, fou designat un dels dos obrers de la ciutat; l'any 1391 fou 
un dels candidats a conseller, però no resultà elegit, bé que almenys fou 
jurat; repetí com a jurat els anys 1392, 1395 i 1396; l'any 1392, a més, 
havia estat escollit un dels dos administradors de l'hospital de Pere Des-
vilar225. Consta que tenia un fill, anomenat Antoni Blai Marquet, que 
emancipà quan tenia set anys, el 1399226. 

219 ACA, Generalitat, pergamins, carpeta 6, núm. 135 (1379, gener, 8). 
220 AHPB, Arnau Lledó, 51-23, f. 32 r.. Segueix la venda del censal: f. 32 r.-v. i 33 r.-v. 

(1388, febrer, 8). 
221 AHPB, Arnau Lledó, 51-23, f. 35 v. (1388, febrer, 19). Cf. també f. 35 r. i 36 r. 
222 AHPB, Ponç Amorós, 55-1, f. 182 V.-183 r. (1388, novembre, 20). 
223 AHPB, Ponç Amorós, 55-1, f. 152 r. (1388, maig, 8). 
224 AHPB, Joan Nadal, 54-14, f. 26 r.-v. (1403, novembre, 28). 
225 Cf. docs. 339, 358,428, 449, 451, 478, 481, 509, 530 d'aquest mateix llibre. 
22« ACA, C, reg. 2193, f. 46 r. (1399, agost, 30. Saragossa). 
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1.2. Bernat Marquet i la seva descendència 

Ja ens hem referit als viatges efectuats per Bernat a l'Orient contra 
les inhibicions decretades per Jaume II i que el 1308 hagué de menester 
un guiatge per poder tornar a Catalunya227. 

Suposem que era ell, i no el seu pare, el Bernat Marquet que a les or-
dres de l'almirall Eimeric de Bellvei i amb Romeu de Marimon prengué 
part en la croada contra Almeria i patrullà per aigües de l'Estret de Gi-
braltar l'any 1309228. 

L'any 1314 era gerent i procurador a Barcelona del rei Frederic de 
Sicília i dirigia la taula d'inscripció de Barcelona per tal d'enrolar gent 
per al seu exèrcit229. 

Bernat havia estat jurat el 1310, el 1312, el 1319 i el 1321, any en 
què formà part també de la dotzena electora dels consellers. Formà part 
del consell dels vint-i-cinc el 1319 i el mateix any fou elegit conseller 
tercer de Barcelona el 132 0230, un moment en què la ciutat aconseguí un 
important privilegi sobre la justícia, que li permetia jutjar criminals231. 

Participà a la conquesta de Sardenya, tal com consta a un document 
de la marmessoria de la seva mare el 132 3232; el rei manà a l'infant Al-
fons que donés un heretament a Sardenya o a Còrsega a Bernat Marquet, 
en atenció als serveis prestats pels seus predecessors i per ell mateix i els 
que prestava o prestaria en el fiitur a Sardenya. Bernat pensava que algun 
dels seus fills es podia quedar a poblar Sardenya233. El 1324 havia rebut 
300 lliures del seu germà Galceran, que era hereu universal de la mare 
Ferrera. La mare li havia promès 10.000 sous quan es casà, però a pagar 
quan ella ja fos morta234. L'any 1333 intervingué, juntament amb els ca-
vallers Guerau de Ribes i Ramon de Papiol i un altre ciutadà de Barcelo-
na, Ramon Sarrovira, i Elionor, vídua de Galceran de Rosanes, en les 

227 ACA, C, reg. 205, f. 124 v. (1308, gener, 12). 
228 J. Z U R I T A , Anales, 2, p. 7 1 7 . 
229 S'han conservat contractes notarials de l'enrolament de dos ballesters per passar al servei 

de Frederic de Sicília fets per Bernat Marquet: AHPB, Pere de Torre, 6-1; enrolament del 14 
d'abril i un altre del 8 de juny de 1314. cit. a M.T. F E R R E R , Mercenaris catalans a Ferrara, "A-
nuario de Estudios Medievales", 2, p. 164, n. 39. 

230 Cf. docs. 23, 29, 56, 59, 67 i 71 d'aquest mateix llibre. 
231 ACA, C, reg. 217, f. 247 r. (1320, gener, 23). 
232 ACB, Guillem Borrell, 26-58, f. 54 v.-57 v„ 59 r.-60 r. (1323 setembre, 17). 
233 ACA, C, reg. 323, f. 24 v. (1323, maig, 29). 
234 ACB, Bernat de Vilarrúbia, 20, f. 111 r. (1324, juny, 15). Els testimonis d'aquest rebut fo-

ren el seu germà Bertran i els seus cosins Miquel i Francesc, fills de Miquel sènior. 
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negociacions per al casament del fill d'aquesta darrera, Daniel Roger, 
amb Saureta, filla de Guillem de Malla, cavaller difunt, i de Saura235. 

Es casà amb Sibil·la Burguet i tingué diversos fills, Bernardo, que 
era l'hereu i el premorí, Sança, monja al monestir de Jonqueres, Sibil·la, 
que es casà amb Romeu de Busquets, Berengueró, Arnaldó, Blanca i Ni-
colau i un altre Bernardo, que assumí el cognom Burguet, segurament 
per rebre una herència de l'avi matern. Sembla que la filla Blanca cal i-
dentificar-la amb la que fou sotspriora del monestir de Jonqueres de l'or-
de de Sant Jaume a Barcelona, i després priora del mateix monestir. Pel 
setembre de 1389, Joan I pregà al mestre de l'orde que confirmés l'elec-
ció d'aquesta priora, feta per les monges, ja que portava una vida honesta 
i havia regit bé el priorat durant la llarga malaltia de la priora difunta236. 

Redactà testament l'any 1338 i nomenà marmessors seus el seu oncle 
Jaume Sabater, la seva muller Sibil·la, els seus germans Bertran i Galce-
ran i Guillem Puig, ciutadans de Barcelona, i recomanà que s'aconselles-
sin amb fra Ramon Puig, de l'orde de framenors. Els marmessors havien 
de rebre 50 s. cadascun per la seva tasca. 

Disposà, com era habitual en aquests casos, que fossin pagats els 
seus deutes i indemnitzats els danys que hagués causat a altres. Escollí 
sepultura al cementiri de Framenors, en el túmul on eren enterrats el seu 
avi, Ramon Marquet i el seu pare Bernat i demanà de ser sepultat amb 
l'hàbit de framenor. Destinà 3.000 per a les despeses de la sepultura i 
llegats diversos. Al convent de Framenors, per la sepultura, els deixà 10 
s. i a la mensa del convent 50 per l'àpat del dia del enterrament i diverses 
quantitats per a les menses dels predicadors, 30 s., del monestir de Sant 
Antoni de l'orde de Sta. Clara, 30 s., de Santa Maria de Valldonzella, 30 
s. i de Santa Maria de Jonqueres, 50. Cadascuna de les esglésies parro-
quials i capelles de Barcelona que amb la creu i clergues intervinguessin 
en la seva sepultura haurien de rebre 12 s. Els marmessors havien de 
comprar un drap d'or de 13 lliures per cobrir el seu cos quan el portessin 
a la sepultura, després, aquest drap passaria a la propietat dels framenors 
i hauria de ser per a l'altar de sant Nicolau. Els marmessors haurien de 
comprar també quatre ciris per a la seva sepultura. 

Altres llegats per a institucions religioses o assistencials foren 30 s.b. 
per a les obres de l'església del monestir de Santa Maria de Jonqueres, 10 

235 ACB, Bernat de Vilarrúbia, 25-47, f. 109 r. (1333, febrer, 4). 
236 ACA, C, reg. 1873, f. 50 v. (1389, setembre, 8). 
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per al monestir de Santa Maria de Montalegre, 10 per a la casa de Santa 
Maria de la Mercè, 20 s. Per a la de Santa Maria del Carmel, i 5 sous per 
a cadascun dels hospitals de pobres i la casa dels malalts de Barcelona 
per als pobres acollits; a les obres de la seu de Barcelona hi destinà 10 s. 
i, cosa menys freqüent, en deixà 5 a una obra pública, el pont de fusta del 
Llobregat. 

Pel que fa als llegats per a familiars, llegà 20 s. a cadascuna de les 
dues filles d'Arnau Dusai, monges del monestir de Santa Clara, ja que 
Arnau Dusai era Marquet per banda de mare i nét de Miquel Marquet, un 
dels germans de l'almirall. També ordenà que fossin pagats 100 s. a Mar-
garida, vídua de Pere de Castre, diners que devia al difunt Bernat Gui-
llem i que eren per a ella; tant Margarida com Pere Guillem eren altres 
cosins, néts del Miquel Marquet que acabem d'esmentar. A més, deixà 10 
s. a cadascuna de les dides que havien alletat els seus fills i 10 sous tam-
bé a una beguina anomenada Maria Despedas. Passant a familiars més 
directes, deixà 50 s. a la seva germana Constança, muller d'Arnau de 
Torrelles. A la seva muller Sibil·la li confirmà la carta dotal i l'escreix, li 
concedí tots els vestits i joies que tingués quan ell morís i disposà que fos 
senyora i usufructuària de tots els seus béns, mentre visqués castament i 
sense marit, no demanés la restitució del dot i l'escreix i alimentés els 
seus fills fins que poguessin disposar de l'herència paterna. A la filla 
Sança, monja al monestir de Jonqueres, li deixà 100 sous anuals de renda 
que el seu hereu li hauria de pagar mentre visqués i a més li donà 50 s. 

L'hereu universal havia estat el seu fill difunt Bernardo, al qual havia 
donat la casa de Canyelles, amb els masos, honors i possessions, incloses les 
bótes de vi, i el mas dit Salicrup (Solicrup), amb totes les condicions i subs-
titucions establertes a la donació. Confirmà la donació als seus néts, els fills 
de Bernat, cadascun dels quals havia de rebre, a més, 100 s. A la seva filla 
Sibil·la, casada amb Romeu de Busquets, li concedí 50 s. com a complement 
del dot queja li havia donat; llegà 1.000 s. al seu fill Bernadó Burguet, 
3.000 al fill Arnaldó, la filla Blanca havia de rebre 50 s. anuals mentre vis-
qués i 50 s. una sola vegada, el seu fill Nicolau havia de rebre 4.000 s. i 
qualsevol altre fill que pogués tenir en el moment de la mort havia de rebre 
2.000 s., mentre que les filles havien de ser col·locades a convents. 

Com que l'hereu havia mort, finalment fou hereu universal Beren-
gueró, que rebé tota la resta de béns. En cas que no ho pogués ser, hauria 
de ser substituït per Nicolau o per Bernardo Burguet, el qual hauria d'a-
doptar el cognom Marquet. Quedaven exclosos els que haguessin entrat 



2 0 0 EL "LLIBRE DEL CONSELL" DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

en ordes religiosos. Si totes les substitucions fallaven, l'herència havia de 
pervenir als pobres i els marmessors haurien de vendre tots els seus béns. 
En aquest cas, preveia la fundació de dos aniversaris a l'església de Fra-
menors, un altre a la de sors menors i un altre al monestir de Jonqueres, 
cadascun de 30 s. Disposà que els fills i filles podrien alienar els béns 
que els deixava i nomenà tutor dels fills menors d'edat el seu germà Gal-
ceran. El testament fou clos l'any 1342, quan degué morir237. 

Bernadó Marquet 

Bernadó, que premorí el pare, estigué casat amb Violant, segurament 
Violant de Busquets, i tingué almenys dos fills, Ramon i Bernat. Ramon 
heretà la quadra de Canyelles, mentre que Bernat heretà la de Solicrup238. 
Malgrat tot, Bernat continuà essent conegut com Bernat Marquet de Ca-
nyelles; l'any 1396 fou elegit pel Consell de Cent, juntament amb Bernat 
Carbó, per tal d'ocupar-se de l'allistament de companyies d'armes que 
havien de defensar Catalunya contra possibles invasors estrangers. La 
taula d'inscripció havia de ser situada a la plaça de Sant Jaume i havia 
d'estar recoberta amb la senyera de la ciutat239. 

Ramon Marquet, fill de Bernadó, i la tragèdia d'una execució el 1358 

Ramon Marquet havia estudiat a la catedral i, com altres escolars de 
la seva època, havia rebut la primera tonsura l'any 1343, a l'església de 
Santa Eulàlia del Camp, en el transcurs de la visita pastoral que el vicari 
del bisbe feia a aquesta institució. No devia pas imaginar que prop de 
quinze anys després hauria de fer servir aquesta condició de tonsurat per 
tal de defugir una greu acusació d'assassinat. En data que desconeixem es 
casà amb Violant, de família ignorada per ara. 

237 ACB, pergamins 4-3-135 (1338, octubre, 10). 
238 Al fogatge de 1359-1360, entre eis focs de ciutadans de la vegueria de Vilafranca, figura la 

quadra de Canyelles, de 15 focs, a nom de Ramon Marquet, mentre que la de Solicrup, que es 
trobava al terme de la Geltrú, figura a nom de Bernat Marquet: Cortes, III, p. 362-369. En canvi, 
en el fogatge de 1358 tots dos llocs figuren a nom de Violant la vídua de Ramon Marquet, execu-
tat aquell any: J.M. P O N S G U R Í , Unfogatjament desconegut de l'any 1358, "Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXX (1963-1964, p. 453. Podria ser que el patrimoni 
s'hagués dividit després de la mort de Ramon? 

239 AHCB, Llibre de Consell, 27, f. 32 r.-v. (1396, juny, 12.) 
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Sembla que Ramon Marquet era persona bregosa i participà a les 
bandositats que hi hagué a Barcelona entre els anys 1356 i 1357; com a 
conseqüència d'aquestes lluites, diversos ciutadans: Macià Messeguer, 
Guillem de Llacera, Ramon Marquet, Jaume Fiveller i Joan Marquet fo-
ren arrestats a llurs cases per ordre del procurador general de Catalunya, 
Pere de Montcada240. Com a conseqüència d'aquests enfrontaments, per 
als quals, segons els acusats, havien estat comminats a la baralla en casa 
pròpia, Ramon de Sant Vicenç fou ferit amb treta de ballesta dins la casa 
de Marc Castanyer, situada al carrer Simó Oller i morí, en data no deter-
minada, però segurament l'estiu de 1357241; un grup de ciutadans honrats, 
entre els quals figuraven els queja havien estat arrestats el 1356, foren 
acusats d'haver consentit en aquest assassinat. Entre els implicats hi ha-
via dos Ramon Marquet, un és esmentat com a Ramon Marquet, fill del 
venerable Bernat Marquet, difunt, que és sens dubte el pare, mentre que 
el fill és designat en alguna ocasió com a Ramonet Marquet senyor de 
Canyelles, segurament perquè, quan és casà, havia rebut com a hereta-
ment la quadra de Canyelles242. 

Una part dels inculpats, vista la gravetat de l'acusació, intentaren 
passar a la jurisdicció eclesiàstica. El vicari del bisbe, Francesc Morató, 
requerí el procurador de Catalunya, Pere' de Montcada, perquè li remetés 
els acusats que eren clergues i delegà el prevere Bernat Riba perquè li 
mostrés la condició de clergues dels reclamats. Davant de notari, Bernat 
Riba mostrà les certificacions de diferents bisbes o vicaris episcopals, 
segons les quals Jaume Fiveller, Guillem de Llacera, Ramon Marquet, 
fill de Bernat, Francesc de Castlarí i Marc Sarrovira havien rebut la ton-
sura clerical, amb les dates, lloc i circumstàncies de cada cas243. 

Al començament del procediment, els acusats havien estat arrestats a 
llurs cases, després a la casa de Guerau de Palou i després foren empre-
sonats al Castellnou del veguer. En un primer moment, Jaume Fiveller 
semblava estar en pitjor situació perquè fou encadenat immediatament. 
Les condicions de detenció van empitjorar molt després per a tots pel fet 

240 ACB, Francesc de Ladernosa, vol. 250, f. 13 v. (1356, agost, 25). 
241 Crònica del racional, p. 130, 
242 Violant figura com a vídua de Ramon en el fogatjament de 1358, en el qual consta el que li 

pertocava pagar per la quadra de Canyelles i la de Solicrap: 1 4 11. i 1 0 s.: J . M . P O N S G U R I , Un 
fogatjament desconegut de l'any 1358, "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona", XXX (1963-1964), p. 453. 

243 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-35, f. 101 r.-102 v. (1357, setembre, 16). 
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d'haver apel·lat a la condició de tonsurat. El rei Pere el Cerimoniós ho 
interpretà com un atemptat contra les seves prerrogatives i un intent de 
defugir la justícia; ordenà, doncs, d'extremar les condicions de detenció; 
foren posats en una cambra fosca i fètida i el procurador els féu encade-
nar. L'advocat dels detinguts protestà contra aquest deteriorament de la 
detenció, requerí que els tonsurats fossin lliurats a l'autoritat eclesiàstica, 
d'acord amb el dret canònic i les disposicions del concili de Tarragona, i 
demanà si el procurador ho havia fet per algun manament reial, cas en el 
qual en volia còpia per tal de recórrer; si no era així demanà que els des-
lliurés d'aquesta presó i els enviés al jutge ja que, segons les Constituci-
ons generals de Catalunya, no els podia tenir detinguts on els tenia244. Al 
cap de dos dies, l'advocat tornà a insistir en la protesta contra les condi-
cions d'empresonament dels seus representats, clergues i ciutadans hon-
rats, únicament perquè els seus enemics havien presentat denúncia, sense 
que hi hagués informació ni inquisició sumària. Fins llavors el procura-
dor s'escudava en el fet que no comptava amb cap assessor, però malgrat 
que des de llavors comptà amb el jurista Pere Duran, l'enquesta judicial 
no semblava avançar gaire i l'advocat continuà demanant la remissió dels 
acusats al jutge, cosa que només es féu amb Jaume Fiveller245. 

En aquells moments el principal inculpat semblava ser Joan Marquet, 
però els altres no eren deslliurats, malgrat que Pere de Montcada 
al·legava queja els havia pres declaració i que llavors el procurador fis-
cal tenia deu dies per presentar acusacions; l'advocat protestava perquè ja 
havien passat tres mesos des que havien estat arrestats, sense que hagues-
sin estat concretades les acusacions. El procurador de Catalunya no havia 
respost a la pregunta de l'advocat sobre si hi havia algun manament reial 
perquè actués com ho feia, amb tanta severitat contra els acusats, però 
després se sabé que, quan els consellers de Barcelona s'havien queixat 
del tracte donat als seus conciutadans, Pere de Montcada havia reconegut 
que l'al·legació de tonsura per part d'alguns dels acusats havia desplagut 
molt al rei, que li havia enviat instruccions dures i terribles que de cap 
manera els tragués de la presó, si no feien remissió per tots els danys que 
havien fet i que podien fer; davant d'aquesta notícia, les campanes de la 
seu i de les altres esglésies sonaren per demanar aquesta remissió, mentre 
que l'advocat assegurà que els seus representats no havien al·legat tonsu-

244 Ibídem, f. 109 v.-l 10 v. (1357, octubre, 14). 
2« Ibídem, f. 111 r.-l 12 r. (1357, octubre, 16). 
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ra per defugir la justicia del rei, sinó que sempre hi havien confiat; assegu-
rà que havien estat els eclesiàstics que havien fet la petició, bé que d'altra 
banda afirmava que era comprensible que, tractant-se d'una acusació d'as-
sassinat, els seus representats busquessin la protecció de la tonsura246. 
L'advocat continuà insistint sobre la necessitat de publicar l'enquesta judi-
cial, a fi que els inculpats poguessin defensar-se i sortir d'aquella presó tan 
dura, que era més càstig que custòdia, segons deia, i on els presos eren 
vigilats, a més, per una guàrdia excessiva i onerosa, que potser requeia 
sobre ells; però el fiscal s'oposava a publicar l'enquesta. Llavors l'advocat 
semblava ocupar-se només de dos dels acusats, Macià Messeguer i Ramon 
Marquet, per als quals demanava la constitució d'una fiança, validada amb 
jurament i homenatge, que els permetés sortir de la presó247. 

Els familiars i amics dels acusats aconseguiren una carta reial, adre-
çada al procurador Pere de Montcada, que li fou llegida públicament da-
vant de notari el 25 d'octubre, per la qual el rei delegava al procurador el 
coneixement del procés contra els acusats de la mort de Ramon de Sant 
Vicenç i donava la llista íntegra: Ramon Marquet, Macià Messeguer, 
Guillem de Llacera, Jaume Fiveller, Marc Sarrovira, Francesc de Castla-
rí, Ramon Marquet, fill de Bernat, Guerau de Palou i Bernat de Palou, 
llicenciat en lleis, i Pere Romeu que eren els principals perquè sembla 
que n'hi havia d'altres. Pere de Montcada havia d'arribar fins a la sentèn-
cia interlocutòria de turments, mentre que la sentència definitiva se la 
reservà el rei. La carta autoritzava el procurador a atorgar fiança segura 
als acusats, a tots o a una part, si li semblava oportú. Li manava d'altra 
banda que fes portar a una casa que es trobés en condicions, o a la casa 
de la ciutat, els presos que es trobaven en una casa ruïnosa i que feia ma-
la olor ja que, deia, la presó no havia de ser càstig sinó custòdia248. Però 
el procurador es negà a concedir la fiança i es negà també a publicar les 
actuacions del procés, impedint, de fet, que poguessin defensar-se. L'ad-
vocat opinava que, atès el patrimoni que els acusats posseïen, l'honor i la 
dignitat que tenien com a ciutadans honrats, comparable a la dels varvas-
sors dels Usatges, havien de ser tractats com aquests i els havia de ser 
atorgada fiança. Però malgrat que l'assessor del procurador ho veia així 
també, Pere de Montcada, pressionat pel germà del difunt i per una carta 

246 Ibídem, f. 114 r.-v. (1357, octubre, 19), f. 115 r.-l 16 r. (1357, octubre, 19). 
247 Ibídem, f. 116 v.-l 17 v. i 118 r.-l 19 r. (1357, octubre, 24). 
248 Ibídem, f. 119 v . - l20 r. (1357, octubre, 15). 
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reial que recomanava duresa, es negava a fer res de tot això. Malgrat les 
protestes de l'advocat tot continuava, doncs, igual durant el mes de no-
vembre249. En el mes de desembre, l'advocat protestava per la parcialitat 
del procurador de Catalunya i dels assessors que el voltaven, posats a 
instància del germà del difunt250. No sabem com es desenvolupà el pro-
cés en els mesos següents, però sembla que fou força irregular, com ho 
havia estat des del començament. Al final fou elegit com a culpable Ra-
mon Marquet, fill de Bernat, que el 21 de juny de 1358 fou executat, per 
sentència del rei, que el condemnà a morir ofegat a mar. L'acusació es 
concretà en una formulació tan poc adequada a una pena de mort com 
que havia consentit en la mort de Ramon de Sant Vicenç. La crònica del 
racional de la ciutat ho diu sense afegir comentaris, però deixant traslluir 
la crítica251. Sens dubte hi hagué la percepció que no s'havia fet justícia i 
més tard, quan Bernat de Cabrera fou jutjat per crim de lesa majestat i es 
lamentà que la seva defensa no era escoltada, Berenguer d'Abella li re-
tragué que era un costum que ell havia imposat quan era poderós a la cort 
del rei i no s'havien escoltat les defenses ni del noble aragonès Joan Xi-
ménez d'Urrea ni les de Ramon Marquet "com lo senyor rei lo féu negar 
per la mort d'en Ramon Sentvicent, de què era inculpat, e defensions no 
li foren dades, si bé per la part foren demanades e requestes"252. Acabem 
de demostrar documentalment que durant sis mesos d'instrucció del pro-
cés, entre agost i la fi de desembre, ni l'acusat ni el seu advocat no po-
gueren conèixer les bases de l'acusació i per tant no es pogué defensar. 
Aquests procediments arbitraris són atribuïts per Berenguer d'Abella a 
Bernat de Cabrera i no sembla una apreciació errònia, atesa la interven-
ció directa del rei en l'afer, i per tant del privat. El seu injust i desgraciat 
final ha dissimulat els seus greus errors, i ha predisposat la historiografia 
cap a la indulgència, però el personatge té molts aspectes foscos, entre 
els quals una aversió per les ciutats i els ciutadans, sentiment compartit 
per molts altres membres de l'alta noblesa. 

249 Ibídem, f. 123 r.-124 v. (1357, octubre, 31) 
250 Ibídem, f. 123 V.-124 v. (1357, octubre, 31, novembre 6 i 7), f. 142 r.-143 r. (1357, desem-

bre, 18 i 22). 
251 Crònica del Racional, p. 130. 
2 5 2 P E R E EL C E R I M O N I Ó S , Crònica, a Les quatre grans cròniques, p. 1 1 4 5 . 
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Els descendents de Ramon Marquet, senyors de Canyelles 

Ramon Marquet, el fill de l'executat, podria ser un personatge d'a-
quest nom que l'any 1361 és esmentat com a membre de la casa del 
rei253. Sabem que es casà amb Blanca Desguanecs, filla de Galceran 
Desguanecs, cavaller. L'any 1363 Blanca reivindicava l'herència del seu 
pare com a filla única i hereva, herència ocupada pel seu oncle Berenguer 
Desguanecs. Entre els béns que reclamava figuraven la quadra d'Ortigues 
(o Ortigós), la castlania de Calafell, que havia estat d'Eimeric de Calafell 
i que Desguanecs tenia per Bernat de Castellbisbal, impostos agraris o 
agrers i un tros de terra al mateix lloc, terres al castell de Castellet, el 
mas Blanc a Banyeres i el de Freser a Castellví de la Marca254. El rei in-
tervingué en el plet, l'any 1365, per ordenar al veguer i al sotsveguer de 
Vilafranca del Penedès que fes lliurar a Blanca el lloc d'Ortigós i el mas 
Freser, que el seu oncle tenia ocupats des de feia més d'un any, malgrat la 
resolució en contra seva255. Els Marquet posseïen un gran nombre de ca-
ses al carrer Ample o d'en Marquet, però sembla que a la branca dels 
Marquet de Canyelles ja no els en havia correspost cap; l'any 1366, Ra-
mon llogà una casa a Barcelona, al carrer d'en Tripó, prop de la casa del 
noble Pere de Montcada, per tal de tenir una residència digna de la seva 
categoria a la capital; sortí fiador seu el seu cosí Francesc -que podria ser 
el fill o el nét de Bonanat256. El 1369 ja era mort quan fou signat un 
compromís sobre el cens d'unes cases prop de mar, en el carrer de la 
Mercè, que havien estat seves257. 

Cap a la fi del segle, el Ramon Marquet que apareix en els docu-
ments sembla que ha de ser un fill de Ramon i de Blanca Desguanecs, 
anomenat també Ramon. Les primeres notícies que en tenim ens el mos-
tren molt lligat a la possessió de Canyelles, on segurament residia. Tin-
gué problemes amb Vilafranca. L'any 1387 protestava perquè alguns 
remenees residents a la seva quadra de Canyelles havien abandonat el 
lloc, a la fi de 1385, i s'havien compromès a residir a Vilafranca, sense 

253 Apareix esmentat així en el rebut pel qual reconegué que Jacob Abraham Cofen, jueu de 
Barcelona, li havia pagat 7 ll.b. que li devia: AHPB, F. de Ladernosa, 23-11, f. 8 v.-9 r. (1361, 
gener, 16). 

254 AHPB, F. de Ladernosa, 23-14, f. 66 v.-67 r. (1363, abril, 15). 
255 ACA, C, reg. 724, f. 13 V.-14 v. (1365, setembre, 6. Barcelona). 
256 AHPB, Pere Martí, 17-10, f. 20 v.-21 v. (1366, setembre, 26). 
257 AHPB, F. de Ladernosa, 23-20, f. 27 V.-28 v. (1369, maig, 7). 
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pagar la remença ni ser deslliurats de l'homenatge i del jurament de fide-
litat i sense proporcionar-li homes que els substituïssin. Ramon demanà 
al batlle de Vilafranca que els deslliurés del jurament prestat a fi que po-
guessin tornar a habitar a Canyelles sense cap obstacle; no hi ha constàn-
cia de si reeixí en aquest objectiu258. En data indeterminada, Ramon 
Marquet de Canyelles tingué un altre incident amb Vilafranca que podia 
haver acabat molt malament. El motiu de l'incident fou el dret o no de 
tallar llenya a la seva quadra de Canyelles, un dret que a molts altres 
llocs provocava discussions i incidents violents perquè gairebé tothom 
pretenia guardar per a ús propi la llenya del terme de cadascú i impedir 
que gent d'altres termes en gaudís, mentre que els que no tenien prou re-
serves forestals a la seva població creien que tenien dret a gaudir de la lle-
nya dels termes veïns259. Ramon Marquet es queixà al rei perquè, malgrat 
que ell i els seus predecessors tenien la jurisdicció civil del lloc de Canye-
lles, que posseïen en franc alou i atermenat, dos homes de Vilafranca, 
amb destrals i bèsties, havien entrat en el seu terme per tallar-hi llenya; ja 
hem vist abans que no era pas la primera vegada que es presentava a-
quest problema. Ramon era present al lloc i, quan veié que li prenien la 
llenya, ordenà penyorar-los les destrals. Els homes tornaren a Vilafranca 
cridant i demanant ajuda, motiu pel qual els jurats feren repicar les cam-
panes i demanaren al veguer que tragués la senyera per tal de sortir en 
host contra Ramon Marquet i la seva possessió. Ramon anà a Vilafranca, 
quan ho sabé, per evitar que sortís la host contra seu, però el veguer el 
detingué per haver fet les penyores i retingué tant les penyores —les des-
trals— com la llenya. Ramon es queixà al monarca d'aquestes ofenses i 
demanà que li fossin esmenades, cosa que li fou concedida260. 

Ramon Marquet mantingué també un plet amb el draper Jaume Not, 
de Vilafranca, per un motiu que ignorem i com que la sentència del sots-
veguer de Vilafranca no li devia agradar, l'apel·là al rei261. La jurisdicció 
de la quadra de Freser fou també motiu de friccions. Ramon Marquet 

258 ACA, C, cr Joan I, núm. 59 (1387, abril, 22. Barcelona). 
2 5 9 M . T . FERRER I M A L L O L , BOSCOS i deveses a la Corona catalano-aragonesa (segles XIV-

XV), "Anuario de Estudios Medievales", 2 0 ( 1 9 9 0 ) , p. 4 8 5 - 5 3 7 i Emprius i béns comunals a 
l'Edat Mitjana, a Béns comunals als Països Catalans i a l'Europa contemporània. Sistemes Agra-
ris, organització social i poder local als Països Catalans. (Primeres Jornades, Alguaire, 30 març-
1 abril 1 9 9 5 ) , ed. a cura de Joan J. B U S Q U E T A i Enric VICEDO, Lleida, Institut d'Estudis Uerdencs, 
1 9 9 6 , p . 3 3 - 6 5 . 

260 ACA, C, cr Pere el Cerimoniós, núm. 7281 (sense data). 
261 ACA, C, reg. 141 v. (1395, febrer, 4. Barcelona). 
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considerà que Galceran de Rosanes, cavaller, procurador reial a Castellví 
de la Marca, i el seu lloctinent havien envaït la jurisdicció baixa, civil i 
criminal que posseïa al lloc quan castigaren amb una multa de 8 florins 
dos homes que es barallaven en el terme de la dita quadra i en protestà a 
la reina lloctinent, Maria de Luna, que ordenà al jurista de Vilafranca 
Joan Colteller que resolgués la qüestió262. 

L'any 1403, en el procés de recuperació del patrimoni reial endegat 
pel rei Martí l'Humà, s'inicià el procés de retorn de Castellví de la Marca 
a la corona. Com era habitual en aquests casos, s'estimulava la concessió 
de poders a uns síndics, nomenats en assemblees de les poblacions afec-
tades, a fi que negociessin el pagament del preu al detentar per tal de tor-
nar al domini de la corona. Ramon Marquet, Sadorní de Clariana i altres 
homes de paratge es queixaren que els homes de remença de les seves 
terres eren pressionats perquè signessin el sindicat o poders, però que ells 
no volien signar perquè eren molt pobres. El rei procurà complaure els 
senyors i ordenà a Nicolau Morató, promotor dels negocis de la cúria i 
encarregat de la redempció, que no els obligués a signar si tots o la major 
part ho recusaven263. 

Només li coneixem una esposa; l'any 1391, Ramon signà els capítols 
matrimonials per a casar-se amb Violant, filla de Guillem Sagarriga, 
metge del rei i ciutadà de Barcelona, i de la seva esposa Saurina, que li 
aportà un dot de 25.000 s.b., que anà cobrant en diferents terminis, part 
en diner part en robes de luxe264. 

Malgrat l'aportació del dot de la seva esposa, Ramon Marquet tenia 
dificultats financeres. L'any 1392 el rei Joan I li concedí una moratòria 
de deutes per dos anys de tots els deutes, llevat del que devia a Francesc 
de Tàrrega, draper de Vilafranca265. L'any següent aconseguí una altra 
moratòria, juntament amb un guiatge, pel fet d'haver promès de participar 
en l'expedició a Sardenya de Joan I, que el monarca finalment no dugué a 

262 ACA, C, reg. 2332, f. 48 v. (1397, abril, 14. Barcelona). 
263 ACA, C, reg. 2297, f. 11 v. (1403, maig, 21. València). 
264 AHPB, Joan Eiximenis, 29-4, f. 14 r. (1391, octubre 14). El mes d'abril de 1392 Violant 

havia de pagar 1.000 fl. d'or del seu dot, però només en pagà 233: 29 en comptant que pagà el 
pare, 125 que pagà la mare i aquesta, a més, lliurà vestits de drap de Malines verdes, una aljuba 
folrada de vairs i amb ermini a la vora, una manteta folrada de vairs i dues canes i mitja i un pam 
i mig de drap vermell de Douai ("Duax"): ibídem, f. 57 r., 130 r. etc. 

265 ACA, C, reg. 1880, f. 117 v.-l 18 r. (1392, agost, 20. Pedralbes) i reg. 1881, f. 84 V.-85 r. 
(1392, desembre, 16). 
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terme266. Encara el 1394 obtingué una altra moratoria de deutes per dos 
anys, però per un límit de fins a 80 ll.b. i amb el compromís de pagar la 
meitat del deute al cap dels dos anys267. Aquestes dificultats econòmi-
ques expliquen prou que no pogués comprar la jurisdicció de Canyelles, 
quan es presentà l'oportunitat de fer-ho, venuda pel rei, com la de tants 
altres llocs, per tal d'obtenir recursos per a l'expedició a Sardenya. Apro-
fità l'ocasió el seu sogre mestre Guillem Sagarriga, metge del rei, que 
comprà no solament la de Canyelles sinó també el lloc de Viladellops, de 
manera que pel que fa a Canyelles tot quedà a casa. El motiu al·legat per 
a la venda no sembla el real. A la mateixa carta en que el rei manava fer 
la venda, ordenava que fossin pagats 1000 florins d'or d'Aragó a Sagarri-
ga, a compte del que li devia. La venda calia fer-la recuperant del com-
prador "cauteles...suficients", cosa que sembla indicar que servia per 
pagar deutes a Sagarriga i que la justificació en l'expedició a Sardenya 
era més aviat retòrica, per quedar bé268. 

Les dificultats econòmiques de Ramon Marquet persistiren. Proba-
blement les rendes que tenia no eren suficients per mantenir el to de vida 
senyorial. Sembla que havia venut algun censal amb la garantia del feu 
de Calafell i que després no pagava les pensions. Una censalista, Maria, 
vídua de Jaume Mateu, apotecari de Barcelona, filla i hereva de Beren-
guer Garrofer, de Vilanova de Cubelles, presentà una demanda contra la 
mare de Ramon, Blanca, i contra Ramon Marquet i la seva esposa Vio-
lant; l'any 1408 les rendes de Calafell foren venudes per dos anys pel 
preu de 4011., preu que era el de les pensions degudes a la vídua Mateu, 
però aquesta senyora no les devia cobrar perquè continuà la demanda i 
obtingué una sentència, l'any 1409, que decidí que fossin venuts els béns 
mobles i immobles de Ramon Marquet per tal de satisfer els creditors, 
sentència a la qual s'oposaren els Marquet de Canyelles ja que el feu en 
propietat valia més de 2.000 florins i semblava desproporcionat exigir-ne 
la venda per efectuar un pagament de només 40; els Marquet creien més 
adequada una venda a temps. Malgrat que l'ordre de venda ja havia estat 
donada, Ramon Marquet n'aconseguí la cancel·lació sempre que el seu 
fill Arnau Guillem diposités les 40 ll.b. degudes; sembla que fou decisiva 
la queixa de la muller de Ramon, Violant, que també era creditora, segu-
rament pel seu dot. Però el 1413 la creditora Maria Mateu insistí nova-

266 ACA, C, reg. 1943, f. 138 v. (1393, setembre, 15. Barcelona). 
267 ACA, C, reg. 1888, f. 4 v. (1394, agost, 7. Barcelona). 
268 ACA, C, reg. 1966, f. 65 r.-v. (1393, novembre, 11. Tortosa). 
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ment en fer posar en execució la sentència de 1409, que suposava la ven-
da del feu de Calafell, venda que Ramon sembla que aconseguí evitar 
altra vegada269. 

Ramon Marquet és esmentat com a donzell, generalment, a la docu-
mentació reial; vol dir, doncs, que no fou armat cavaller; el fet de tenir 
terres feudals justificava l'adscripció a aquest estament, a més provenia 
de família de cavallers per part de mare. Des del 1393, com a mínim, 
ocupà un càrrec de cort, primer panicer i després, des del 1394, boteller. 
Eren càrrecs de segona fila, dins de la cort, però comportaven una remu-
neració i, sobretot, influències que podien ser útils en moments de difi-
cultats270. Més profitós des del punt de vista econòmic degué ser el 
càrrec de batlle de Vilafranca, que li fou concedit pel rei Martí el 1405 
per un temps limitat al beneplàcit del monarca271. 

El seu fill i hereu, Arnau Guillem, degué néixer l'any 1393, ja que 
quan el seu pare l'emancipà, l'any 1400, tenia set anys272. El seu pare li 
assignà els béns de Calafell quan l'emancipà; per això el rei Martí notifi-
cà al batlle de Calafell que Arnau Guillem era el fill emancipat de Ra-
mon Marquet i que el seu tutor era el donzell Pere Febrer273. 

Bernat Marquet, fill de Bernadó 

Pel que fa a Bernat, l'altre fill de Bernadó Marquet, devia tenir falta 
de liquiditat perquè l'any 1360 vengué censal mort als seus oncles, els 
drapers Romeu i Pere de Busquets274. Entrà al servei de la Corona i el 
1372 era cambrer de la reina Elionor de Sicília. Aquest any, juntament 
amb Berenguer Morey, portà a terme una missió a Sicília, on marxà amb 
galeres armades per encàrrec de la reina, la qual demanà a Benvenuto di 
Graffeo, mestre racional de Sicília que, dels diners que tenia d'ella, pagués 
el pa i bescuit que necessitessin275. El viatge probablement tenia relació 
amb les negociacions entre Sicília i Nàpols, que desembocà en la pau entre 

269 ACA, C, reg. 2417, f. 8 r. (1413, gener, 22. Barcelona) i f. r. 17 r. (1413, febrer, 22). 
270 ACA, C, reg. 1943,f. 138 v. (1393, setembre, 15. Barcelona) i reg. 1888 , f . 4v . (1394 , f e -

brer, 4. Barcelona). 
271 ACA, C, reg. 2219, f. 116 r. (1405, febrer, 8. Barcelona). 
272 ACA, C, reg. 2193, f. 225 r.-v. (1400, juny, 20). 
273 ACA, C, reg. 2161, f. 3 r.-v. (1409, febrer, 13). 
274 AHPB, F. de Ladernosa, 23-25, f. 28 v.-29 v. (1360, octubre, 19). 
275 ACA, C, reg. 1580, f. 134 r. (1372, abril, 5. Barcelona); cf. també f. 137 r. 
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tots dos estats i potser més encara en un intent d'aliança matrimonial del 
rei Frederic III amb els Visconti de Milà, a la qual Pere el Cerimoniós s'o-
posava276. Més endavant, el 1380, quan la reina Elionor ja era morta, era 
cambrer del rei, el qual li encomanava algunes missions277. 

Des de 1390 Bernat Marquet s'interessà pel govern de Barcelona. L'any 
1390 entrà en el Consell de Cent com a jurat i a més fou elegit un dels dos 
administradors de l'hospital de Pere Desvilar. El 1391 també fou jurat i el 
seu nom aparegué com a candidat a les eleccions de conseller; no obtingué 
aquest càrrec, però fou compensat amb el càrrec d'administrador del pes de 
la farina i dels molins reials i l'any 1392 fou novament jurat278 i també l'any 
1395 fou jurat del Consell de Cent279. 

No li coneixem més que una muller, anomenada Francesca, que era 
vídua de Jaume de Santcliment280. Segurament era el segon matrimoni, 
perquè el primer solia ser amb una donzella. 

No sabem per quin camí li havia pervingut també la casa de Cortei, 
que pertanyia als descendents de Miquel Marquet, fill de l'almirall i el 
darrer possessor de la qual havia estat Ramon, mort abans de 1362, sem-
bla que sense fills. En tot cas, li pertanyia pel desembre de 1376, quan 
obtingué llicència del rei per treure de Barcelona deu quarteres de blat i 
una quartera de faves per tal de proveir la seva casa de Cortei. Els conse-
llers de Barcelona i el batlle general de Catalunya havien prohibit treure 
vitualles de la ciutat i per això era necessària la intervenció del rei281; 
potser eren disposicions lligades encara a la gran carestia de 1374. L'any 
1383, conjuntament amb la seva mare Violant, comprà un censal mort de 
la Generalitat de pensió de 815 s i 4 d.b. i a més el territori o quadra de 
Solicrup, al terme de la Geltrú, venuda per Jaume Roger de Pallars. La 
propietat era del seu fill però la marean tenia l'usdefruit282. L'any 1398, 
Bernat Marquet decidí vendre amb carta de gràcia, és a dir, empenyorar, 

2 7 6 M . T . FERRER I M A L L O L , La política siciliana de Pere el Cerimoniós, a Els catalans a Sicília, 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona, 1992, p. 35-40, concretament p. 35. 

277 Per exemple, l'any 1380 havia d'aconseguir que l'abat de Sant Cugat proveís la prepositura 
del Penedès del monestir a favor d'Arnau Eimeric, monjo de Sant Benet, que era capellà del rei: 
ACA, C, reg. 1265, f. 177 r.-v. (1380, març, 27). 

278 Cf. docs. 451, 467, 478, 481, 490 i 509 d'aquest mateix llibre. 
279 Cf. doc. 541 d'aquest mateix llibre. 
280 AHPB, Pere Vives, 42-6, f. 8 v.-lO v. (1391, agost, 23) i f. 21. 
281 ACA, C, reg. 929, f. 209 r.-v. (1376, desembre, 5. Barcelona). 
282 Violant havia fet les compres i reconegué després la propietat del seu fill: AHPB, Barto-

meu Eixemenis, 43-16, f. 4 v.-5 r. (1383, agost, 21). 
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els drets sobre els emfiteutes que tenia en el terme del castell de la Gel-
trú; el procediment per a la venda havia de ser l'encant i se n'havia d'ocu-
par un procurador resident a Vilanova de Cubelles283. Uns anys després 
una fiança prestada per ell en la venda d'un violari feta per Guerau de 
Sanaüja i la seva esposa Ricarda, propietaris del castell de la Geltrú, tin-
gué males conseqüències per a ell perquè els venedors foren insolvents i 
ell com a fiador sofrí una execució en els seus béns per valor de 66 ll.b., 
6 s. i 6 d. El rei Martí el compensà amb la concessió de la meitat dels 
terços, lluïsmes i foriscapis que pervinguessin a la corona per les vendes 
dels castells de la Geltrú i de Cubelles284. 

Berenguer, fill de Bernat i de Sibil·la 

Berenguer, fou finalment l'hereu de Bernat Marquet; es casà amb 
Violant i tingué dos fills, Berenguer i Elionor. De la seva vida en sabem 
ben poc, que fou jurat del Consell de Cent i obrer de la ciutat l'any 1345. 
L'any següent, 1346, comprà un censal de 40 ll.b. anuals pel preu 
d'l 1.200 s.b. a Pere de Montornès, donzell, amb la garantia de la seva 
casa de Vallromanes, censal que fou redimit el 1371, gràcies al dot que el 
fill del venedor, anomenat també Pere de Montornès, rebé de Bertran de 
Pinós, pare de la seva promesa Isabel285. Berenguer morí jove; ja apareix 
com a difunt l'any 1359, quan la seva vídua Violant, tutora testamentària 
dels dos fills, fou autoritzada pel rei a vendre una casa que pertanyia al 
seu fill per establiment emfitèutic, per la qual pagava uns censos als pos-
sessors del domini que pujaven més que el lloguer que se n'obtenia286. 

Suposem que cal identificar aquest Berenguer, fill de Berenguer i de 
Violant, amb l'escrivà de la tresoreria del rei Berenguer Marquet, que tenim 
documentat entre 1369 i 1371, i a qui el rei Pere concedí el càrrec de mestre 
de la balança de la seca de València amb caràcter vitalici, càrrec que podia 
exercir mitjançant un substitut i que li havia de reportar un salari de 60 ll.b. 
anuals287. També ell morí jove; figura com a difunt l'any 1378, mentre que 

283 AHPB, Jaume de Carrera, 67-1, f. 94 r.-v. (1398, agost, 6). 
284 ACA, C, reg. 2047, f. 47 r.-v. (1401, maig, 2. Barcelona). 
285 AHPB, F. de Ladernosa, 23-3, f. 36 v. (1371, octubre, 15). 
286 ACA, C, reg. 903, f. 65 v. (1359, agost, 9. Barcelona). 
287 ACA, C, reg. 972, f. 81 r.-v. (1369, novembre, 8. València). L'any 1371 el rei li encomanà 

el pagament de les quitacions o salaris dels seus familiars i domèstics per a la qual cosa havia 
d'exigir pagaments a diverses aljames de jueus de Catalunya, de Mallorca i d'Aragó: reg. 1084, f. 
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la seva mare continuava vivent. S'havia casat amb Violant, filla del venera-
ble Pere Desvalí, que també pertanyia a la tresoreria del rei Pere el Cerimo-
niós288. No sabem si pot ser fill d'aquest matrimoni el Berenguer Marquet 
que el 1408 era administrador de les obres del pont de Sant Boi289. 

1.3. Bertran Marquet 

Les notícies sobre aquest fill de Bernat són escasses. Sembla que era 
tonsurat i per aquesta causa, l'any 1331, fou habilitat per exercir càrrecs 
públics a la ciutat de Barcelona290 i, de fet, fou jurat els anys 1332 i 1333; 
aquest darrer any fou també membre del consell de vint-i-cinc i obrer de la 
ciutat291; però fou a la casa del rei on serví, a l'ofici de l'algutzir, des del 
regnat del rei Alfons el Benigne. L'any 1344, regnant Pere el Cerimoniós, 
hagué de deixar el càrrec per malaltia i el rei li concedí una renda de 400 
s.b. anuals sobre les rendes del castell de Montcada, en atenció als serveis 
que havia prestat al seu pare i a ell mateix292. Degué morir l'any 1348 per-
què aquest any el monarca disposà a favor d'una altra persona de la renda 
que li havia concedit, tot esmentant-lo com a difunt293. 

1.4. Berenguer Marquet 

Era un altre dels fills de Bernat Marquet i de Ferrera Sabater. Sembla 
que seguí la carrera del transport marítim i de la mercaderia dels seus 
predecessors. Segons el testimoni dels marmessors del testament de la 
seva mare, pel setembre de 1323 es trobava a Sicília294. Consta que el 
1344 havia comprat 200 sous de violari venut per la vila de Vilafranca, 
pel preu de 1.400 sous, a vida pròpia i de la seva muller Bonanada. El rei 

123 v., 126 r.-v. i 127 r.-v. (1371, gener, 2 i 5. Tortosa), i reg. 1085, f. 69 v. (1371, juny, 17. 
València). 

288 L'any 1378, la mare de Berenguer, com a marmessora testamentària de Berenguer, s'encar-
regà de pagar 8 florins d'or d'Aragó al notari Francesc de Lademosa, pel salari de confeccionar els 
capítols matrimonials amb Violant Desvalí i pels de l'heretament que li havia fet la seva mare: 
AHPB, F. de Ladernosa, 23-4, f. 11. (1378, febrer, 23). 

289 Manual de Novells Ardits, vulgarment apel·lat Dietari del Antich Consell Barceloní, I 
[1390-1446], publ. perF. SCHWARTZ i L U N A i F. CARRERAS I C A N D I , Barcelona, 1892,1, p. 153. 

29° ACA, C, reg. 482, f. 73 r.-v. (1331, gener, 23). 
29' Cf. docs. 122, 132 i 137 d'aquest mateix llibre. 
292 ACA, C, reg. 876, f. 159 r. (1344, setembre, 27). 
293 ACA, C, reg. 887, f. 55 v. (1348, setembre, 2. Saragossa). 
294 ACB, Guillem Borrell, 26-58, f. 54 v.-57 v., 59 r.-60 r. (1323 setembre, 17). 
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confirmà i posà el seu segell i la seva signatura a la venda, per donar-li 
major seguretat295. 

Cap al final de la seva vida, quan havia deixat de viatjar, s'interessà 
pel govern de la seva ciutat natal. L'any 1345 fou jurat del Consell de 
Cent i el mateix any fou nomenat un dels dos obrers de la ciutat296. L'ac-
cés a una conselleria fou problemàtic. L'any 1348 havia estat designat 
conseller de Barcelona, juntament amb tres prohoms més, per tal de su-
plir els quatre consellers morts per la Pesta Negra, però el rei Pere el Ce-
rimoniós no admeté aquesta solució297. 

Morí l'any 1350; encara aquest any era el capità de dues galeres ar-
mades per la ciutat de Barcelona298. Pel novembre, Pere Bussot, que es 
trobava a Perpinyà com a síndic de la ciutat de Barcelona per participar a 
la Cort que s'hi celebrava, demanà al rei Pere de ser dispensat de 
l'assistència a la Cort. La raó adduïda era que el difunt Berenguer 
Marquet l'havia nomenat tutor del seu hereu, fill del primer matrimoni 
amb Bonanada, difunta. Segons Pere Bussot, calia fer inventari de tots 
els béns del seu pupil, perquè no es perdessin, i per això calia que anés a 
Barcelona per tal d'exercir la tutoria. El rei no li concedí la llicència 
perquè estimà que la seva presència a la Cort era molt necessària per a la 
cosa pública de tot el Principat, però per tal que els interessos del pupil 
no en resultessin perjudicats, rellevà Bussot de la tutoria i manà al veguer 
de Barcelona que li nomenés un altre tutor299. De tota manera, passada 
aquesta incidència, Pere Bussot tornà a actuar com a tutor de Bernardo, 
anomenat Satrilla, àlias Marquet, canvi de nom obligat, segurament, per 
una herència; podem suposar, doncs, que la seva mare pertanyia a la 
família Satrilla300. No tenim gaires notícies de Bernat Satrilla àlias 
Marquet, només que tingué un fill, anomenat Berengueró. L'any 1390, 
per causes que desconeixem, pare i fill vengueren una pensió de censal 
mort, molt alta, de 600 sous anuals, al seu cosí Galceran Marquet, àlias 
Albanell, que sembla que disposava de capital301. L'any 1388 Berengueró 

295 ACA, C, reg. 991, f. 55 r.-v. (1344, juny, 22. Barcelona). 
296 Cf. docs. 167 i 170 d'aquest mateix llibre. 
297 ACA, C, reg. 1 0 6 2 , f. 1 4 1 v. ( 1 3 4 8 , setembre, 3 0 ) , publ. per Amada L Ó P E Z D E M E N E S E S , 

Documentos acerca de la Peste Negra en los dominios de la Corona de Aragón, "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón", V I ( 1 9 5 3 - 1 9 5 5 ) , p. 2 9 1 - 4 3 5 , concretament doc. 2 8 . Co-
mentat també per C. B A T L L E , La crisis social y económica, p. 7 7 - 7 8 . 

298 Privilegios reales, doc. 171 (1350, agost, 9. Barcelona). 
299 ACA, C, reg. 891, f. 101 r.-v. (1350, novembre, 12. Perpinyà). 
300 AHPB, F. de Ladernosa, 23-7, f. 59 v. ((1357, febrer, 27). 
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sembla que disposava de capital301. L'any 1388 Berengueró actuà com a 
fiador del seu parent Francesc, senyor de la casa del Cros, en una venda 
de censal302. 

1.5. Fra Arnau Marquet 

Aquest altre fill de Bernat Marquet i de Ferrera Sabater havia entrat a 
l'orde de l'Hospital; l'any 1323 es trobava a la comanda de Vilafranca del 
Penedès303. 

1.6. Ramon Marquet 

Ramon Marquet apareix poc a la nostra documentació perquè es 
quedà a viure a Sicília, concretament a Messina, d'on esdevingué ciutadà. 
Suposem que era ell el Ramon Marquet que l'any 1305 es trobava a l'Im-
peri Bizantí i fou enviat per Berenguer d'Èntença, juntament amb Ramon 
de Copons i Garci López de Lobera, al rei de Sicília Frederic per tal de 
demanar socors per a la Companyia Catalana, després de l'assassinat de 
Roger de Flor304. Havia rebut com a herència del seu pare Bernat una 
renda de 2.000 s.b. sobre les lleudes de Barcelona305. 

1.7. El vicealmirall Galceran Marquet i la seva descendència 

Galceran només tenia onze anys l'any 1318, de manera que devia ha-
ver nascut entre 1308 i 1309. Després de la mort del seu pare Bernat, ell i 
la seva mare Ferrera passaren comptes amb Jaume Vilar, de Barcelona, 
que tenia coses del difunt, pebre, diners etc. perquè mercadejaven junts i 
aquest administrava els seus negocis; després de pagar deutes, els lliurà 
206 lliures, 16 sous, i dos diners de Barcelona, set càrregues de pebre i un 
instrument en el qual Jaume Perer i Pere Sapila, ciutadans de Barcelona, 
reconeixien haver rebut en comanda de Bernat Marquet 150 lliures barce-

301 AHPB, Arnau Lledó, 51-22, f. 131 r.-v. (1390, juliol, 6), cf. també f. 132 v.-133 r. i 133 V.-134 r. 
302 AHPB, Arnau Lledó, 51-22, f. 33 r.-v. (1388, febrer, 8). 
3(>3 ACB, Guillem Borrell, 26-58, f. 54 v.-57 v., 59 r.-60 r. (1323, setembre, 17). 
3<* J. Z U R I T A , Anales, 3, p. 29. 
305 ACA, C,reg. 894, f. 61 r. (1351, setembre, 15. Barcelona). Comentem després aquesta no-

tícia quan parlem de Ramon Marquet, fill de Miquel Marquet. 
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lonines i un altre en el qual Jaume d'Avanchon, de Barcelona, i Bernat Rou-
re reconeixien haver rebut de Bernat i tenir en comanda 50 lliures de Barce-
lona. Mare i fill es declararen satisfets de l'administració de Jaume Vilar306. 
L'any 1322, Galceran vengué al canonge de Barcelona Bernat de Tor, com 
a procurador de l'Almoina de la seu, cinc morabatins de cens que tenia so-
bre una casa al carrer de Mar, cedida amb contracte emfitèutic a l'argenter 
Miquel Arnau, mentre que vengué un altre morabatí amb el domini de la 
casa a Bernat Veyà per 8211. i mitja. La casa pertanyia a un edifici que ell 
posseïa en franc alou, comprat pel seu pare a Felip d'Espiells i establert a 
diversos emfiteutes; el seu germà Bertran confirmà la venda307 

Com altres dels seus parents, també Galceran Marquet participà a la 
conquesta de Sardenya i a l'aprovisionament de la flota, encara que pel 
setembre del 1323, quan el seu oncle Miquel i el seu germà Bernat eren a 
Sardenya, ell era a Ultramar308. L'any 1324 el rei manà al tresorer Pere 
Marc que li pagués 300 ll.b. pel nòlit d'una coca seva enviada a Sardenya 
amb vitualles i més endavant assegurà que calia pagar-li, a més, 6.000 s. 
del nòlit de la seva coca, i 800 s. per la retenció de la dita coca, que el rei 
pensava enviar a Sardenya309. Aquesta coca, no sabem si patronejada per 
ell mateix, féu viatges prohibits a Alexandria, seguint la tradició familiar. 
Com acabem de dir, era a Ultramar l'any 1323. L'any 1326, malgrat que a 
la tornada es dirigí a Trapani, on les mercaderies foren transbordades a 
altres vaixells per dissimular, la infracció fou descoberta310. En altres 
ocasions el port utilitzat per encobrir els viatges prohibits fou Nàpols. En 
data indeterminada, Galceran Marquet pagà al tresorer Pere Marc una 
multa per aquests viatges a Alexandria des de Nàpols i l'any 1329 el rei 
Alfons reconegué que s'havia fet aquest pagament, del qual no n'havia 
quedat constància oficialment per mort del rei Jaume II311. 

Galceran Marquet es distingí molt especialment a la guerra entre 
Barcelona i Gènova de 1330-1335312. Durant cinc anys es mantingué en 

306 ACB, notaris, 1-25-16, f. 27 r. (1318, abril, 12). 
307 ACB, Guillem Borrell, 26-56, f. 88 V.-91 r. i 92 V.-96 v. (1322, juliol, 15). 
308 ACB, Guillem Borrell, 26-58, f. 54 V.-57 v. i 59 r.-60 r. (1323, setembre, 17). 
309 ACA, C, reg. 302, f. 154 v. - l55 r. (1324, juliol, 10. Barcelona) i f. 165 r. 
310 ACA, C, reg. 229, f. 220 r., 232 V.-233 r. (1328, gener, 17), cit. J. T R E N C H S , "De Alexandrí-

nis " (el comercio prohibido con los musulmanes y el papado de Aviñón durante la primera mitad 
del siglo XIV, "Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980, p. 237-320, concretament p. 285. 

311 ACA, C, reg. 477, f. 123 v. (1329, febrer, 17). 
312 Sobre aquesta guerra i el paper jugat per Galceran Marquet: Josefina M U T G É V I V E S , El 

"Consell" de Barcelona en la guerra catalano-genovesa, i, de la mateixa autora: La guerra con-
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peu de guerra. En principi, s'havia calculat que la guerra duraria dos 
anys, segons l'acord d'aliança subscrit per Barcelona i Mallorca. La guer-
ra s'organitzava amb campanyes anuals i cadascuna tenia dos períodes, 
un de vuit mesos de setembre o octubre a juny servia per a la construcció 
i reparació de galeres i acumulació de material de guerra, aprovisiona-
ment de blat i fabricació de bescuit, i un segon període de quatre mesos, 
de maig a setembre, en què la flota sortia a perseguir l'enemic. 

Tal com era acostumat a les flotes, l'almirall era un membre de l'alta 
noblesa, en aquesta ocasió fou Guillem de Cervelló, que fou acompanyat 
per un consell de trenta cavallers. Al seu costat hi havia la delegació de 
la ciutat. Galceran Marquet era el tècnic en maniobres navals i comptava 
amb un consell de vint ciutadans. 

Sembla que en el primer any de guerra Galceran no va fer cap acció 
d'especial rellevància fora de la captura de la nau genovesa de tres cober-
tes anomenada "Sant Climent", que fou comprada seguidament per la 
ciutat de Barcelona. 

Aquesta nau fou lliurada a Galceran per la ciutat pel desembre de 1331 
i, amb l'ajut de dotze mercaders barcelonins l'armà en cors i recorregué el 
mar en busca d'enemics. Féu fugir un grup de galeres genoveses que du-
rant uns dies havien mantingut pres el lleny de Julià Gili, de València, que 
portava blat de Sicília a Barcelona; s'apoderà de la nau genovesa de Carra-
dino de Moneglia, d'una nau pisana i d'una nau genovesa carregada de 
mercaderies venecianes. Després de la campanya, tornà a Barcelona amb 
la "Sant Climent", que necessitava un arbre nou i vela nova. 

Però el pacte amb Mallorca acabà i Barcelona hagué de fer front sola a 
Gènova, que havia armat una poderosa flota de 70 a 100 galeres, amb les 
quals bloquejà Barcelona, que no podia rebre blat de Sicília. Mentre la ciutat 
negociava amb el rei, amb Mallorca i amb València per obtenir ajuda, Gal-
ceran Marquet s'encarregà, amb deu galeres de patrullar tot l'hivern i d'a-
companyar les naus mercants que s'arriscaven a anar a buscar blat a Sicília i 
a Sardenya per a Barcelona: la nau dels germans Olivella i la "Sant Cli-
ment" fins a Sardenya, l'any 1332, i pel gener de 1333 la "Sant Nicolau" 
dels germans Sapila fins a Sardenya i després la "Sant Climent" a Sicília. 

Naturalment, hi hagué alguns abusos. Es conserva un fragment d'un 
procés fet davant la Cort del Mar de St. Ambròs de Florència, en el qual 
Rayner Grifi, mercader florentí, procurador de la companyia Acciauoli, 

tra Gènova de 1330-1335. Documentació barcelonina, "Miscel·lània de Textos Medievals", 6 
(1992), p. 47-100. 



UNA FAMILIA DE NAVEGANTS'. ELS MARQUET 2 1 7 

acusa Galceran Marquet, capità d'una coca barcelonina, i als seus còm-
plices d'atacs piràtics al port de Trapani contra una galera florentina de la 
citada companyia, capitanejada per un tal Scatari313. 

A la primavera del 1333, Barcelona, juntament amb el rei, Mallorca i 
València, aconseguí reunir una flota important, de la qual ell fou nome-
nat el cap suprem. Mentre el rei i les ciutats iniciaven converses de pau, 
amb la mediació del papa, ell continuava la seva tasca de protecció de les 
mars properes i sobretot de la protecció de l'abastament de blat a la ciu-
tat, que a la darrera etapa de la guerra estigué a càrrec de transportistes 
castellans i portuguesos que, essent neutrals, podien fer-ho més fàcil-
ment. El 1334 alguns dels enroláis a l'armada barcelonina reclamaven el 
salari als consellers de Barcelona i a Galceran Marquet; així ho feren 
Ferrer Oller, que havia servit a la galera d'Arnau Mestre com alier, Fran-
cesc Codina, que havia estat remer a la galera de Pere Serra, Pere Deus-
hovol, que havia estat cruïller i Bonanat Gibert, de Sitges, que havia estat 
ballester a l'armada314. L'any 1337 volia treure per mar dos rossins de 
Catalunya, amb destinació que desconeixem, però li ho impedí el batlle 
general, malgrat que tenia llicència de treta atorgada pel rei, que inter-
vingué perquè no li fossin posats impediments315. 

L'any 1340 acompanyà l'almirall Pere de Montcada amb l'estol de 
dotze galeres que, a petició del rei de Castella, havia de vigilar les aigües 
de l'Estret de Gibraltar per impedir el pas dels benimerins del Marroc, 
després de la derrota de la flota castellana, més tard, durant la guerra amb 
el rei de Mallorca, l'any 1343, fou enviat amb set galeres a vigilar les 
costes de Mallorca i a impedir que entrés socors a Pollença316. 

Galceran Marquet simultaniejà les tasques de capità de les galeres 
amb una conselleria de Barcelona, que durant la major part de l'any regí 
en absència317. Abans, havia estat jurat els anys 1319318, 1332, 1338 i 

313 ACA, C, cartes reials Alfons el Benigne, caixa 26, núm. 3.825,8 fols. Regesta publicada a 
Francesco Cesare C A S U L A , Carie reali diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re dAragona, 
riguardanti Vitalia, Padova, Cedam, 1970, doc. 523 (1333, agost, 27). 

314 ACB, Pere de Torre, 28-93, f. 3 r„ 4 r„ 4 v.-5 r„ 10 r. (1334, abril, 12, 13, 16). 
315 El batlle general havia fet treure de la nau de Pere Comte dos rossins perquè la concessió 

de treta a favor de Galceran Marquet deia que s'havien de treure amb la nau de Guillem d'Olive-
lla. El rei ordenà al batlle que no anul·lés la concessió perquè la seva intenció era que els pogués 
treure amb qualsevol vaixell: ACA, C, reg. 861, f. 270 r. (1337, juny, 7. Gandesa). 

316 J. Z U R I T A , Anales, 3 , p. 4 8 9 i 5 6 9 . 
317 Marina M I T J À , Galceran Marquet en la armada barcelonesa de ¡330 a 1335, "Divulga-

ción Histórica de Barcelona", X, 1959, p. 77-81 
318 Aquesta informació no concordaria amb el fet que el 1318 tingués només onze anys. 
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1345 i membre del consell de vint-i-cinc el 1332 i el 1338319. 
Es casà amb una filla de Berenguer Albanell i de Blanca, anomenada 

Blanca o Blanqueta, que li aportà un dot de 40.000 sous; el 21 d'abril de 
1324 Galceran reconegué a la seva sogra que li havia pagat 18.000 sous 
d'aquesta quantitat promesa, a través de la taula de canvis de Bernat Ca-
valler; esmenta Blanqueta com la seva esposa, cosa que pot voler dir que 
hi estava promès de manera solemne o bé queja s'havien casat a l'esglé-
sia; confessava llavors tenir vint anys complerts320; aquell mateix any 
ajudava la seva sogra, que era la tutora dels fills menors, Berengueró i 
Francescona, a recuperar els diners que alguns devien al seu difunt ma-
rit321. D'aquest primer matrimoni tingué almenys un fill, anomenat també 
Galceran, mentre que d'un segon matrimoni amb Constança, filla de 
Jaume de Gualbes, tingué dos fills, Bernardo i Jaume. Redactà el testa-
ment el 4 de maig de 1347 i nomenà com a marmessors el seu germà 
Bonanat Marquet, el seu sogre Jaume de Gualbes, Arnau Ballester i Ro-
meu Sarrovira, ciutadans de Barcelona. 

Deixà hereus Galceran i Bernardo, a parts iguals, i deixà la legítima a 
altres fills que pogués tenir en el moment de la seva mort tant sobre els 
seus propis béns com sobre l'escreix atorgat a Constança, de 10.000 s.b. 
Si Galceran moria sense fills, el substituiria Bernardo i si aquest també 
moria, un altre fill de Constança, Jaume. Escollí com a curador i tutor de 
Bernardo, o altres fills per néixer, Jaume de Gualbes, en defecte d'ell la 
seva esposa Constança i en defecte d'ella la seva sogra Serena322. 

Galceran Marquet gaudí de la categoria de conseller del rei Pere el 
Cerimoniós. Pel març de 1339, el rei li envià un altre dels seus consellers 
barcelonins, Pere Terré, amb una credencial que havia d'explicar també 
als consellers de Barcelona i a Arnau Ballester. Ignorem de quin afer es 
tractava323. 

Fou a la memòria d'aquest navegant i de la seva família que la ciutat 
de Barcelona erigí, a la darreria del segle passat, una columna rostral que 
presideix el jardí de la plaça Medinaceli. 

319 Cf. docs. 64, 122, 144 i 170 d'aquest mateix llibre. 
320 ACB, Bernat de Vilarrúbia, 25-20, f. 32 v. (1324, abril, 21). 
321 ACB, Bernat de Vilarrúbia, 25-47, f. 58 v. :59 v. (1324, juliol, 24). 
322 ACB, pergamins, 4-9-210 (1347, maig, 4). És un trasllat d'algunes de les clàusules del tes-

tament fet el 20 de maig de 1372). 
323 ACA, C, reg. 1055, f. 120 v. (1339, març, 15. València). 
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Galceran Marquet, àlias Albanell, fill del vicealmirall Galceran 
Marquet 

El fill gran del vicealmirall, Galceran, era fill del primer matrimoni 
amb Blanca Albanell i, a més de la meitat de l'herència paterna, recollí l'he-
rència Albanell, motiu pel qual prengué aquest cognom; fou conegut com a 
Galceran Albanell àlias Marquet, o Galceran Marquet àlias Albanell. 

De Galceran Marquet àlias Albanell en tenim notícies des de 1350, 
quan comença a figurar en el Consell de Cent com a jurat; els anys 1354, 
1355, 1356, 1358, 1360 i 1362 fou jurat i membre del consell de vint-i-
cinc, de manera que pogué exercir una notable influència. Ocupà en 
diverses ocasions el càrrec de conseller de Barcelona: conseller cinquè el 
1361-1362, quart el 1365-1366, tercer el 1374-1375, segon el 1377-1378, 
el 1380-1381, i el 1383-1384 i coronà la seva carrera com a conseller en 
cap l'any 1389; entre conselleria i conselleria tornava al Consell de Cent: 
els anys 1362,1366,1367 i 1375 fou jurat i membre del consell de vint-i-
cinc324. Es presenta el problema de si el Galceran Marquet que fou jurat 
el 1390 i el 1391 era encara Galceran Marquet àlias Albanell o era el seu 
fill del mateix nom; atès que morí l'any 1398 encara podia ser-ho; ens 
inclina a pensar que era ell el fet que el 1392 apareix com a candidat a 
conseller un Galceran Marquet júnior, que devia ser el seu fill325. L'any 
1386, Galceran Marquet havia estat nomenat pel rei Pere el Cerimoniós 
un dels dotze coadjutors dels consellers326. 

Galceran es casà amb Serena, de la qual desconeixem, de moment, la 
família de provinença. L'any 1370 tenia una filla, Sereneta, prou gran per 
estar casada ja amb Bernat Sarrovira. En aquest any Serena, amb els seus 
béns parafernals, és a dir. que provenien de la seva família, comprà un 
violari de 100 s. a vida seva i de la seva filla, a Guerau Mir, ciutadà de 
Barcelona, per 35 ll.b.; el venedor lliurà al notari els documents d'alguns 
censáis que posseïa i que servien de garantia de la venda327. Posseïa un 
violari de pensió de mil sous, juntament amb Tomàs de Guixar, que ha-
via estat venut per Perpinyà Blan, que sembla que no pagava. El violari 
fou cedit pels dos propietaris al notari Antoni Saplana, en condicions que 

324 Cf. docs. 180, 182,202, 208 ,217 ,225 ,234 ,257 , 272 ,277 ,285 ,290 , 310, 320, 339, 349, 
358, 367, 399, 428, 433 i 448 i Relació dels consellers d'aquest mateix llibre. 

325 Cf. doc. 506 d'aquest mateix llibre. 
326 C. B A T L L E , La crisis social, p. 9 3 . 
327 AHPB, Antoni Bellver, 36-4, f. 6 r.-7 r. (1370, març, 6). 
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ignorem, el qual en reclama el pagament tant al mateix Perpinyà com als 
seus fiadors Bernat Sabastida i Galceran d'Ortigues, protonotari del rei, 
bé que com que aquest ja era difunt, l'any 1392, la reclamació es féu al 
seu fill i hereu del mateix nom328. 

A més de Sereneta, els altres fills de Galceran i Serena foren Galce-
ran, Miquel, Jaume, Angelina i Isabel, monges clarisses al monestir de 
Sant Antoni de Barcelona, Joan, que fou beneficiat a la seu de Barcelona. 
Tingué a més, un fill natural d'una dona anomenada Flor, quan era solter, 
anomenat Galvany, que fou legitimat l'any 13 9 2329. Les dues filles mon-
ges reberen la legítima dels seus germans Galceran, Jaume i Miquel, 
l'any 1399, després de la mort del pare; reberen per aquest concepte un 
censal de Mallorca330. 

Pel que fa al seu patrimoni, la major part de les informacions que te-
nim és sobre censáis que posseïa o deutes que recuperà. L'any 1360 cobrà 
una quantitat d'un censal dels marmessors d'Elicsèn, vídua de Galceran de 
Cort, cavaller331 i el mateix any Bernat d'Olzinelles, tresorer del rei, com a 
procurador d'aquest, reconegué un deute de 13.000 s.b. a Galceran Alba-
nell i a Francesca, vídua de Bonanat, hereus del dit Bonanat, i prometé 
pagar-los el mes de setembre332. No és l'únic deute antic que reclamà; l'any 
1377 presentà a la cancelleria un pergamí del rei Alfons, quan era infant 
primogènit, l'any 1323, en el qual reconeixia que la seva cort devia als he-
reus de Berenguer Albanell, difunt, diferents quantitats prestades durant la 
campanya de Sardenya i pel nòlit d'una coca; el 1377, la cort devia encara 
13.068 s.b., quantitat que Galceran reclamà com a hereu de Berenguer 
Albanell i que el rei prometé pagar333. Sembla que disposava de prou 
diners per poder adquirir censáis; l'any 1387 n'adquirí un de 1.300 sous 
de pensió per preu de 18.200 s.b. a Bonjuha Nassanell, síndic de l'aljama 
de jueus de Barcelona, venda que fou confirmada pel rei334. Tres anys 
després, n'adquirí un altre a Bernat Satrilla àlias Marquet i el seu fill Be-
rengueró de 600 sous anuals de pensió335. Per causes que ignorem, man-

328 ACA, C, reg. 1852, f. 121 v. (1392, juny, 19. Barcelona). 
329 ACA, C, reg. 1901, f. 230 r.-v. (1392, juny, 20. Barcelona). 
330 AHPB, Arnau Lledó, 51-13, (1399, desembre, 12). 
331 AHPB, Francesc de Ladernosa, 23-9, f. 2 r.-l r. (1360, maig, 2), f. 8r.-9 r„ 29 v.-31 v. i 

128 V.-130 r. i 23-25, f. 4 r.-v. (1360, agost, 19). 
332 ACA, C, reg. 904, f. 140 V.-141 r. (1360, agost, 2. Barcelona). 
333 ACA, C, reg. 1451, f. 154 v.- l55 v. (1377, gener, 24. Barcelona). 
334 ACA, C, reg. 1891, f. 40 v. (1387, març, 6. Barcelona) 
335 AHPB, Arnau Lledó, 51-22, f. 131 r.-v. (1390, juliol, 6), cf. també f. 132 v.-l33 r. i 133 v.-l34 r. 
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tenia un plet amb Sereneta i Bernat de Montesquiu l'any 13 9 3 336 i dos 
anys després per raons igualment que no són explicades, fou eximit de 
penes en les quals hagués incorregut fins a un valor de 6.000 s.b., ell i el 
seu cosí Galceran Marquet, fill de Bonanat337. 

Morí l'any 1398. Encara era viu el 19 de gener, quan el seu fill Mi-
quel redactà el seu testament338, però ja és esmentat com a difunt el 29 
d'octubre del mateix any i consta que el seu fill Galceran n'era l'hereu 
universal. La seva esposa Serena ja era morta339. 

Jaume Marquet, Bernadó i Nicolau Galceran, fills del vicealmirall 
Galceran Marquet 

Jaume sembla que era conegut com "lo Roig" perquè devia tenir els 
cabells vermells340. Era fill del segon matrimoni de Galceran amb Cons-
tança de Gualbes. Es un dels tres o quatre Jaume Marquet que coexistiren 
en uns mateixos anys, motiu pel qual no sabem a quin corresponen mol-
tes de les notícies reunides. Una de les que són segures, perquè apareix 
mencionat com "lo Roig", és el procés que li fou obert el 1375 per les 
ferides greus causades a Bonanat Joan, de la casa de la reina, dins de la 
casa de Berenguer Relat, tresorer de la reina. L'ajudaren el seu escuder, 
Gispert, i el nebot del genovès Badassale Usodimare, anomenat Damiano 
Usodimare, àlias Daya341 És possible que fos ell el Jaume Marquet que 
fou mostassaf de Barcelona l'any 1394342. L'any 1389 estava casat amb 
Constança Ocelló, filla de Pere Ocelló, mercader barceloní, que l'any 
1389 pagava el dot de Constança; consta per exemple que Ocelló cedí a 
la seva filla pel dot el censal que tenia emès per Mallorca343. Posterior-
ment Jaume es casà amb Joana i tingué tres fills Pericó, Joanet i Violant, 
dels quals fou l'hereu Pere. Joana fou designada tutora dels fills menors 

336 ACA, C, reg. 1858, f. 124 V.-125 r. (1393, setembre, 18. Barcelona). 
337 ACA, C, reg. 1888, f. 92 r. (1395, febrer, 4. Barcelona). 
338 AHPB, Arnau Lledó, 51-33 (1398, gener, 19). 
339 AHPB, Joan Nadal, 54-74 (1398, octubre, 29). 
340 Vegeu el sobrenom en el testament de Pere Marquet, fill de Galceran Marquet: AHPB, 

Miscel·lània, lligall 2, núm. 79 (1415, febrer, 19). 
341 ACA, Cancelleria, Processos en foli, lligall 115, núm. 2 i lligall 134, núm. 4. Agraeixo a 

Daniel Duran la indicació d'aquesta notícia. 
342 ACA, C, reg. 1859, f. 12 r. (1394, gener, 19. València). Havia de jutjar una causa que perta-

nyia a la seva jurisdicció i ho havia de fer amb el consell de Pere de Rajadell, llicenciat en decrets. 
343 AHPB, Arnau Lledó, 51-22, f. 71 r.-v. i 72r. (1389, febrer, 1). 
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d'edat en el testament de Jaume Marquet, redactat pel maig de 1399. 
Jaume morí poc després, entre el mes de març de 1399 i l'abril de 1400, 
en què apareix esmentat com a difunt344. El seu fill Pere fou designat he-
reu substitut en el testament del seu parent Pere Marquet, fill de Galceran 
Marquet, del 14 1 5345. 

Dels germans de Jaume, Bernardo i Nicolau Galceran, també fills del 
segon matrimoni de Galceran, en sabem poc. 

El segon vicealmirall Galceran Marquet, fill de Galceran Marquet, 
àlias Albanell 

Galceran es casà amb Joaneta, filla de Pere de Conomines, amb la 
qual s'havia promès l'any 137 5346. Quan Galceran Marquet es casà, el seu 
pare li féu un heretament; en formava part una torre o casa senyorial si-
tuada a Provençals, bé que el pare se'n retingué l'usdefruit; finalment li 
cedí també l'usdefruit l'any 1390, ja que calia fer-hi obres i al pare no li 
venia bé de fer-les347. Devia ser un palauet perquè, per manament de Jo-
an I, s'hi allotjà el comte Mateu de Foix, quan vingué a Barcelona amb el 
seu seguici per tal de casar-se amb la infanta Joana, filla del monarca, 
l'any 1392. Sembla que la gent del comte causà desperfectes a la casa, 
pels quals calgué indemnitzar Galceran Marquet amb la quantitat notable 
de 200 florins d'or348. 

Una part del seu patrimoni estava esmerçada en censáis. En cobrava 
un de 700 s.b. anuals de la vila de Montblanc349 i un altre de 25 ll.b. anu-
als, és a dir, 500 s.b., de la vila de Camprodon350 i en comprà d'altres351; 
la major part eren d'institucions públiques, però també en tenia de parti-

344 ACB, 4-10-128 (1399, maig, 27). El seu fill Pere estava casat amb Caterina i tenia un fill, 
Pere, emancipat als 15 anys: ACA, C, reg. 2544, f. 152 v. (1429, març, 12. Saragossa). 

345 AHPB, Miscel·lània, lligall 2, núm. 79 (1415, febrer, 19). 
346 La referència procedeix d'un inventari de documents fet a una casa del carrer Ample, or-

denat per Elionor, vídua de Ramon Marquet de Marquilles el 1564 (AHPB, Andreu Miquel Mir, 
plec d'escriptures soltes de 1562-1564); la seva carta dotal fou feta el 22 d'abril de 1376 en poder 
del notari Pere Borrell i la carta d'espoli el 24 d'octubre de 1375; sembla que hi ha un error i que 
tots dos documents haurien de ser del mateix any. 

347 AHPB, Francesc de Pujol, 38-1, f. 114 r. (1390, agost, 17(). 
34« ACA, C, reg. 1876, f. 125 v. (1392, juny, 27. Pedralbes). 
349 AHPB, Bernat Nadal, 58-3, f. 73 r. (1389, març, 2) i 58-5, f. 58 r. (1390, març, 12). 
350 AHPB, Joan Nadal, 54-28, f. 67 r. (1391, abril, 15). 
35> AHPB, Arnau Lledó, 51-22, f. 76 r.-v. (1389, març, 13), i f. 77 r.-v., 97 r„ 100 v.- 102 v„ 

114 v.-l 15 r. 
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culars, com el que li pagaven Guillem Comes i Clara, muller de Pere Pe-
regrí, apotecari de Barcelona352. No pas sempre els deutors pagaven quan 
calia; per tal que s'ocupés de reclamar el pagament d'algunes pensions de 
censáis i violaris que li eren degudes, Galceran Marquet nomenà un pro-
curador, Antoni Oliver, que també havia de representar-lo a ell mateix i 
al seu pare en causes judicials que no s'especifiquen353. Els retards en els 
pagaments eren normals, per exemple el censal de Camprodon es pagava 
en dues pagues l'any de 12 lliures i 10 s.b. cadascuna, una el 26 de se-
tembre i l'altra el 26 de març, però l'any 1391 tenim constància que la 
paga de setembre es féu el 15 d'abril354. 

Les activitats marítimes 

Galceran havia seguit la carrera marinera dels seus avantpassats. 
L'any 1390 els diputats del General o Generalitat havien armat una gale-
ra, la "Santa Eulàlia", una galera lleugera, de la qual fou patró Galceran 
Marquet, ciutadà de Barcelona355, fins i tot donant fiança en nom propi 
per tal d'obtenir els diners necessaris, mentre que Barcelona n'havia ar-
mada una altra patronejada per Jaume Cellerer, bé que la capitania cor-
respongué a Galceran Marquet; els que s'hi embarcaren aconseguiren un 
guiatge i a Galceran Marquet li fou concedida la jurisdicció sobre la gent 
de l'expedició356. El rei demanà que, quan acabés el seu servei de vigi-
lància contra els pirates, fos destinada al control de la costa de Sant Feliu 
de Guíxols, en un moment en què el perill de les companyies dels Arma-
nyac, que havien envaït Catalunya, encara no havia desaparegut357. Cons-
ta que tocà a Sardenya, ja que vengué a l'Alguer un esclau sarraí per 
compte de Joan Carbó, mariner i ciutadà de Barcelona358. L'any següent 

352 AHPB, F. de Pujol, 38-1, f. 84 r.-85 r. (1390, juny, 13). 
353 AHPB, F. de Pujol, 38-1, f. 56 r.-v. (1390, abril, 28) i f. 62 r.-v. (1390, maig, 10). 
354 AHPB, Joan Nadal, 54-28, f. 67 r. (1391, abril, 15). 
355 El 1390 els diputats de Catalunya ordenaren al drassaner de lliurar un tendal a Galceran 

Marquet, patró de la galera que el General armava: ACA, Generalitat N628, 26 r.). 
356 ACA, C, reg. 2015, f. 11 r„ 12 v.-13 r. (1390, gener, 15); reg. 1874, f. 150 v. 
357 ACA, Generalitat N628, 32 v.) Poc després manà que aquesta galera fos a Sant Feliu de 

Guíxols i no se'n mogués (f. 32 V.-33 r.). Els diputats havien bestret diners per a armar la galera. 
Jaume Marc s'hi havia obligat per 4.000 florins. Els diputats demanaren a Bernat Gralla que arre-
plegués tots els diners que pogués i el 28 de juny li demanaren amb urgència que vingués a 
Barcelona perquè Galceran Marquet hi havia anat perquè els diputats paguessin la xurma. 

358 El 9 de juliol, quan havia tornat a Barcelona, Galceran Marquet pagà a Joan Carbó 34 flo-
rins d'or de Florència pel preu de I'esclau, venut a na Violant, a l'Alguer: AHPB, Bernat Nadal, 
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tornà a participar en un altre armament contra dues naus armades que 
atacaven els catalans a les mars de Sicília. Galceran Marquet i el cavaller 
Ramon de Vilanova capitanejaren aquesta expedició359. 

La coincidència de nom amb el seu pare fa difícil saber si era l'un o 
l'altre qui era present al Consell de Cent a la darrera dècada del segle 
XIV. Hem optat per atribuir aquesta representació al pare, atès que un 
Galceran Marquet júnior apareix entre els candidats a conseller l'any 
1392. Aquest qualificatiu li és aplicat també en el guiatge per als que 
anessin a les galeres que capitanejava, el 1390, que hem esmentat abans i 
en altres documents. Suposem que, si anteriorment hagués estat nomenat 
per a algun càrrec també li hauria estat aplicat l'adjectiu júnior per distin-
gir-lo del seu pare360. Es dubtós si la missatgeria confiada a Galceran 
Marquet i a altres cinc ciutadans, pel novembre de 1391, per anar prop 
del rei Joan a Vilafranca del Penedès era el pare o el fill, perquè el Ma-
nual de Novells Ardits, que és la nostra font en aquesta qüestió, no ho 
especifica; segurament, però, era el jove, perquè el pareja devia ser mas-
sa gran per viatjar361. L'any 1395 Galceran Marquet fou escollit jurat del 
Consell de Cent362. Com podem veure la seva presència en el govern de 
la ciutat fou mínima. Ell, contràriament al que havia fet el seu pare, es 
mogué en l'esfera del poder reial. 

Joan I el distingí amb la concessió d'un càrrec molt important, el de 
vicealmirall de Catalunya. Berenguer Simón, que era una persona molt 
ben informada i ben situada en l'àmbit marítim, escriví a Berenguer Mo-
rey, que es trobava a Sicília, que el nomenament havia estat accidentat. 
Pero Maça, persona molt influent a la cort de Joan I en aquell moment, li 
havia aconseguit el càrrec, però en el moment de formalitzar el nomena-
ment, resultà que el rei ja l'havia concedit a Arnau Ferrer, que tenia un 
paper escrit de la mà del rei, i també a Guerau de Palou. S'imposà, però, 
la influència de Pero Maça i el càrrec fou per a Galceran Marquet l'any 
139 2363; l'any següent li fou concedit amb caràcter vitalici364. 

58-6, f. 21 r. El mateix dia Joan Carbó signà una indemnitat a favor de Galceran Marquet, que 
havia estat fiador seu en la dita venda, ibídem, f. 21 v. 

359 Manual de novells ardits, I, 10. 
360 Cf. doc. 506 d'aquest mateix document. 
361 Manual de novells ardits, I, p. 22. 
362 Cf. doc. 541 d'aquest mateix llibre. 
363 ACB, Extravagants, Llibre de deu e detg en salpar...", de 1359, papers solts a la coberta.: 

Havia obtingut el vicealmirallat "a mà de don Pero Massa, qui vuy és lo tot en cort del senyor rey, 
però és-se trobat queja l'havien donat a n Arnau Ferrer e encara que-n tenia I albarè scrit de mà 
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Entre les facultats que tenia com a vicealmirall figurava la de jutjar 
determinats plets de caràcter marítim, derivats dels acordaments o enro-
laments a l'armada o d'afers de pirateria, però era una competència que 
s'encavalcava sovint amb la d'altres oficials reials i que per tant calia de-
limitar en casos concrets365. Precisament el càstig d'un robatori fet per 
Miquel de Gualbes i Martí Vicens, patrons de naus armades i altres que 
navegaven amb ells, fou motiu d'un litigi per competència jurisdiccional 
entre Galceran Marquet, com a vicealmirall de Catalunya, i Joan Sabasti-
da, batlle de Barcelona366. Fou una causa que s'anà allargant; estava atu-
rada l'any 1401 i per això el rei en confià la resolució primer al 
governador de Catalunya i després a Hug Desbac perquè el governador 
estava ocupat amb els afers de Vic; Galceran Marquet havia demanat que 
la causa fos conclosa, però el 1402 encara no s'havia decidit perquè Hug 
Desbac no tenia clar que fos ell qui en tenia la competència, cosa que li 
fou confirmada pel rei367. El rei declarà també que Galceran Marquet era 
competent en totes les qüestions civils i criminals entre Bernat Amat, 
algutzir de les armades de la mar de Barcelona, i qualsevol persona per 
delictes comesos per aquell a la mar368. 

Portar la galera on viatjava el rei podia ser una altra de les competèn-
cies i obligacions del vicealmirall. L'any 1407 el rei demanà que Galce-
ran Marquet, juntament amb el mercader Guillem Pujada, menessin cap a 
Portfangós una galera que havia tornat a Barcelona després d'haver portat 
Jaume de Prades a Savona, ja que volia viatjar per mar; havia de ser ben 
aparellada i hi havien d'embarcar pescadors i gent de mar369. 

L'estiu de 1392, segons Zurita, fou enviat pel rei Joan I, juntament 
amb mossèn Ramon d'Abella, a Provença, a Gènova i a Pisa a fi d'avisar 
de l'armada que el monarca preparava per passar a sotmetre els rebels de 
Sardenya370. Des del novembre del mateix any formà part del consell al 

del dit senyor, e més avant lo havia dat a n Guerau de Palou. Tothom ha haüda repulsa sinó aquell 
que ha volgut lo dit en Pero Massa". 

364 ACA, C, r. 2015, f. 18 V.-19 r. (1393, gener, 11). 
365 Un dels plets sobre acordats que havia jutjat passà en apel·lació al tribunal reial el 1399: 

reg. 2171, f. 103 v.-104 r. (1399, abril, 5. Saragossa). 
366 ACA, C, reg. 2172, f. 30 v. (1399, desembre, 15. Saragossa). 
367 ACA, C, reg. 2130, f. 182 r. (1401, desembre, 18. Sogorb) i reg. 2135, f. 4 r.-v. (1402, a-

bril, 13). 
368 ACA, C, reg. 2178, f. 52 r.-v. (1404, novembre, 22. València). 
369 ACA, C, reg. 2 2 5 0 , f. 1 4 6 v. ( 1 4 0 7 , desembre 2 5 . Tortosa), publ. per D . G I R O N A , Itinerari, 

p. 208. 
370 J. Z U R I T A , Anales, 4, p. 7 6 8 . 



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

qual Joan I encarregà els preparatius de l'estol a Barcelona371. L'empresa 
de Sardenya no arribà a terme, com ja és sabut, però les naus preparades, 
i amb elles Galceran Marquet, passaren a Sicília en ajut de Martí l'Humà 
i dels seus fills, la reina Maria i Martí el Jove. Pel setembre de 1393, 
quan encara no havia abandonat el projecte de passar a Sardenya, el rei 
havia demanat als diputats del General de Catalunya que lliuressin eixàr-
cies i altres coses necessàries per a la navegació als còmits de quatre ga-
leres, entre elles la del vicealmirall, dirigida per Galceran Marquet, 
mentre que Bernat Carbó havia de rebre les vitualles i les artilleries372. 
De Galceran Marquet sabem concretament que participà en el setge de 
Catània el 139 4373, d'on retornà a Barcelona l'octubre del mateix any374. 
Segons Zurita, hauria exercit també el càrrec de vicealmirall de Sicília, 
segurament durant la reinstauració de la reina Maria; l'any 1398 el rei 
Martí demanà al seu fill que el tornés a nomenar375. 

L'enfrontament amb el bàndol de Guerau de Palou 

Durant el regnat de Martí l 'Humà les lluites de bàndols feren estralls 
a tots els seus regnes. Foren sobretot els nobles, tant barons com cava-
llers i homes de paratge, els principals protagonistes d'aquestes lluites, 
però els ciutadans no es quedaren tampoc enrera. Nombroses bandositats 
alteraren la vida de Tortosa, de Vic, de Cervera, de Girona, de Barcelona, 
sense parlar del País Valencià o d'Aragó, on foren extremament greus i 
on la noblesa i els ciutadans, barrejats en bàndols antagònics, convertiren 
les ciutats en veritables camps de batalla376. 

371 ACA, C, reg. 1943, f. 2 r.-5 r. (1392, novembre, 20. Tortosa). Els altres membres del con-
sell eren el bisbe de Lleida, Guerau, Gilabert de Cruïlles, Asbertí Satrilla, cavallers i consellers 
del rei, i Bernat Bussot, Guillem Destorrent, Joan i Ferrer de Gualbes, Guerau de Palou, Bernat 
Serra, Guillem Pujades, Pere de Casasaja, Berenguer Simón i Arnau Branca, ciutadans de Barce-
lona. Els administradors dels diners havien de ser Ferrer de Gualbes i Guerau de Palou. cf. també 
5 r.-l v. per al nomenament d'aquests. Alguns d'aquests personatges, entre ells Galceran Marquet, 
reberen 200 florins cadascun pel seu treball: reg. 1883, f. 37 r. (1393, desembre, 28). 

372 ACA, C, reg. 1965, f. 160 v. (1393, setembre, 19. Barcelona). 
373 ACA, C, cr. Joan I, caixa 6, núm. 831 (1394, agost, 19. Catània). 
374 Manual de novells ardits, I, p. 48. 
375 G. Z U R I T A , Anales, 4, p. 8 3 9 - 8 4 0 . 
376 Reprodueixo aquí, pel que fa al tema de l'enfrontament, el que vaig publicar a M. T. FER-

RER I M A L L O L , Lluites de bàndols a Barcelona en temps del rei Martí l'Humà, "Estudis d'Història 
Medieval", I. Estudis dedicats a Ferran Soldevila, Barcelona, Societat Catalana d'Estudis Histò-
rics, 1969, p. 75-94. 



UNA FAMILIA DE NAVEGANTS'. ELS MARQUET 2 2 7 

També Barcelona, com acabem de dir, conegué les lluites de bàn-
dols, bé que no tingueren aquí la virulència que adquiriren en altres llocs, 
potser per la promptitud i la diligència dels consellers de la ciutat, dels 
oficials reials i del mateix rei a tallar-les des d'un bon començament. 

Les més famoses d'aquestes bandositats foren les que tingueren per 
capitostos Galceran Marquet i Guerau de Palou, tots dos d'il·lustres famí-
lies ciutadanes que havien ocupat sovint alts càrrecs en el govern de Bar-
celona377. El motiu de l'enfrontament fou el càrrec de vicealmirall que 
havia estat concedit a Galceran Marquet l'any 1392 i atorgat a Guerau de 
Palou el 1397, gràcies a la influència del seu nebot Lluís Alemany de 
Cervelló i de Joan de Cardona378. El 8 d'abril de 1397 a Avinyó, on el rei 
Martí l'Humà 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, 
com ja hem dit, i el concedia a Guerau de Palou amb una duració condi-
cionada al beneplàcit reial379. 

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 càrrecs380. A més, Pero Maça, el protec-
tor de Galceran Marquet, havia mort a Sicília l'any 1394. 

Però les coses feren aviat un tomb favorable a Galceran Marquet. Un 
cop arribat a Barcelona i en contacte amb la realitat de les coses, el rei 
Martí decidí de no fer canvis de sota a sobre, com alguns haurien volgut; 
una disposició significativa en aquest respecte fou la de declarar que a-
quells a qui el rei Joan havia concedit un càrrec vitalici conservarien el 
lloc. Aquesta disposició general afectava clarament el cas del vicealmira-
llat 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 ha-

377 Ja hem vist els càrrecs ocupats pels Marquet. De la família Palou ens n'ocupem en un altre 
capítol d'aquest llibre, però recordem que Galceran de Palou fou conseller cinquè el 1384-1385. 

378 Cf. les circumstàncies del nomenament a la biografia sobre Guerau de Palou. 
379 ACA, C, reg. 2166, f. 1 v.-2 r. 
380 M. DE RIQUER, Obras de Bernat Metge, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1959, * 110 i ss. 
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via estat acceptada la seva renúncia al càrrec de conseller, 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 conselleria, hi hau-
ria de ser obligat pel veguer381. 

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 acceptar 
la conselleria382. 

El plet entre Galceran Marquet i Guerau de Palou degué allargar-se 
durant la resta de l'any 1397. En el Llibre del Consell no consta que 
Guerau de Palou prengués possessió de la seva conselleria en aquest any, 
com s'hauria esdevingut si la sentència adversa hagués estat pronunciada 
dins el terme citat. El seu cas provocà, però, un enduriment de les dispo-
sicions municipals contra els qui es neguessin a fer el servei o a exercir el 
càrrec per al qual llurs conciutadans els havien elegits. L'acceptació seria 
obligatòria i forçada amb diverses coercions si era necessari; si, així i tot, 
hi havia encara algú que es negava a acceptar, seria expulsat del ciutada-
natge i privat de tots els oficis, privilegis, llibertats i defenses que aquest 
comportava. Cap conseller no podria acceptar, ni, menys encara, dema-
nar, cap benefici o ofici reial mentre durés la conselleria, tret que el rei el 
forcés a acceptar-lo o que el Consell hi consentís383. 

No sabem si les relacions entre Galceran Marquet i Guerau de Palou 
havien estat sempre bones. Si ho havien estat, la pretensió de Guerau de 
Palou de prendre el càrrec a Galceran Marquet era suficient per a fer néi-

381 AHCB, Llibre del Consell, 2 7 , f. 9 7 v . - 9 8 r. Sobre aquesta qüestió: M. T. FERRER i M A -

LLOL, Una època tranquil·la en el govern de Barcelona: el regnat de Martí l'Humà (1396-1410), 
VI Congrés d'Història de Barcelona, "Quaderns d'Història", 4-5 (Barcelona, Ajuntament de Bar-
celona 2 0 0 1 ) . El temps del Consell de Cent, I. L'emergència del municipi, segles XII 1-XIV, a cura 
de Manuel R O V I R A I SOLÀ, Sebastià RIERA I V I A D E R , p. 1 6 5 - 1 8 2 , concretament p. 1 6 8 - 1 6 9 . 

Ibídem, f. 98 v.-99 r. 
383 AHCB, Llibre del Consell, 2 7 , f. 1 1 2 r .-113 r. M . T. FERRER I M A L L O L , Una època tran-

quil·la en el govern de Barcelona, p. 168-169. 
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xer una enemistat irreconciliable entre ambdós, i de la banda d'aquest 
darrer uns naturals desigs de revenja. Les incidències del plet al llarg 
d'aquest any 1397 degueren anar encrespant els ànims. Galceran Mar-
quet era, pel que anirem veient, un temperament apassionat i extravertit, 
inclinat a desfogar-se d'una manera imprudent, cosa que li portà sempre 
conseqüències desagradables. Fou ell el qui de les paraules, de la contro-
vèrsia legal, passà als fets en donar una bufetada en públic a Guerau de 
Palou. Era, probablement, el seu desfogament de vencedor contra el rival 
insidiós i malintencionat, puix queja llavors, a mitjan desembre de 1397, 
el rei es devia haver inclinat a donar la raó a Galceran Marquet, citat en 
la carta on comenta l'incident com a «visalmirall nostre»384. 

La bufetada en qüestió fou el principi de greus desordres, el senyal de 
la ruptura d'hostilitats. Els familiars, els amics, els servidors de l 'un i de 
l'altre s'estrenyeren al voltant de cadascun d'ells i començaren els prepara-
tius per a eventuals enfrontaments violents. De moment, la cosa no pogué 
arribar gaire lluny perquè el veguer de Barcelona, a fi d'evitar els disturbis 
que veia venir, arrestà Galceran Marquet i els membres més conspicus del 
seu bàndol, els seus germans i alguns amics. L'arrest degué consistir en 
confinament en el propi domicili i en un nombre exigu de carrers al vol-
tant; probablement, per començar, només el carrer Ample. En garantia de 
l'arrest era costum que els confinats prestessin jurament i fiances de res-
pectar-lo. De Guerau de Palou no se'n parla; és possible que, per evitar de 
ser arrestat, sortís fora de Barcelona amb els seus. 

Galceran Marquet es queixà, demanà que li aixequessin l'arrest a ell 
i als seus, s'oferí a fer la pau amb el seu enemic. Però el rei, consultat pel 
veguer, no consentí en les seves peticions i ordenà a aquest, el 20 de de-
sembre, que no els alliberés fins que tingués exprés manament seu i que, al 
contrari, arrestés també qualsevol dels dos bàndols que es fes remarcar per 
la seva agressivitat385. Galceran Marquet s'adreçà després als consellers 
perquè el fessin alliberar, prometent que faria el que la ciutat demanés. 
Però el Consell, reunit el 17 de gener de 1398, acordà d'esperar la resposta 
del rei, a qui el veguer havia consultat novament l'afer386. La resposta del 
monarca fou negativa, i Galceran Marquet i els seus continuaren arrestats. 
No obstant això, Galceran Marquet no perdia les esperances i novament 

384 ACA, C, reg. 2229, f. 58 r. 
385 Ibídem. 
386 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 138 v. i 139 r. 
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s'adreçà als consellers barcelonins perquè l'alliberessin; al·legà que el 
seu arrest era contrari als privilegis de la ciutat i oferí altre cop que faria la 
pau amb Guerau de Palou i els del seu bàndol. Però el Consell de Trenta, 
reunit el 5 de març de 1398, decidí de no consentir tampoc en la seva de-
manda, puix que consideraven que l'arrest de Galceran era beneficiós a la 
ciutat i al seu mateix bàndol, i al·legaren, a més, que no pertocava a ells 
d'alliberar-lo, si no havien estat ells els qui l'havien arrestat387. 

Finalment, les seves queixes i peticions foren escoltades en part. El 4 
de maig, quan Galceran i els seus portaven ja uns cinc mesos d'arrest, el rei 
Martí suavitzà i amplià llur confinament. Els autoritzà a circular lliurement 
per tot el carrer Ample fins al convent de Framenors (situat prop de la mu-
ralla), tal com ja els era permès fins llavors i, a més, sortint d'aquest carrer 
en direcció contrària a Framenors, podrien passar pel carrer de la «Peye-
ria», on hi havia els «Canvis» abans, i després continuar per davant la car-
nisseria, pel cementiri i l'església de Santa Maria del Mar i més enllà fins a 
la plaça del Born, i d'aquí, en direcció al mar, tallant fins al cantó «d'en 
Simón Dez-Vall», d'on podrien arribar fins a la platja; podrien passejar per 
la platja entre els límits esmentats de la casa d'en Simó Desvalí i la de Fra-
menors. En resum, l'espai vital que els era concedit era una tira estreta 
compresa entre el mar i el carrer Ample i entre Framenors i el Born en sen-
tit longitudinal388. No era gaire cosa encara, però l'arrest es feia així més 
suportable. Hom havia tingut en compte, en l'assignació de l'espai d'arrest, 
no solament la situació dels domicilis dels Marquet, enclavats al carrer 
Ample, sinó també llurs interessos en relació amb el mar, raó per la qual 
hom els donava accés a la platja. Pel que fa a Galceran Marquet, l'arrest no 
li impedí d'ocupar-se dels afers propis del seu càrrec, com per exemple el 
nomenament, el mes d'agost de 1398, de nou escrivà de les armades reials, 
càrrec que havia quedat vacant en morir Berenguer Simón i que ara fou 
confiat a Pere Carles389. 

Com era natural, Galceran Marquet no cessà de demanar i suplicar 
que l'alliberessin de l'arrest a que era sotmès, sempre amb el mateix re-

387 Ibídem, f. 141 v. 
388 ACA, C, reg. 2240, f. 92 r., publ. per D . G I R O N A L L A G O S T E R A , Itinerari del rei Martí 

l'Humà, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", IV (1911-1912), p. 117. 
389 ACA, C, reg. 2217, £ 61 v.-62 r. Desconeixem el domicili de Galceran, però devia ésser al 

carrer Ample com els dels seus germans Miquel i Jaume: AHPB, Arnau Lledó, 51-33, f. 18 V.-21 
r. (1398, gener, 19) i 38 V.-41 v. (1404, abril, 10). 
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sultat negatiu390, fins que, el 13 de novembre del mateix any, el rei, en una 
carta als consellers de Barcelona, accedí a les seves súpliques i fixà la data 
del seu alliberament: la vigília de Nadal de 1398 al vespre. El monarca 
esperava que llavors ja hauria aconseguit de portar a terme el seu pla per 
posar pau entre els dos bàndols, per a la qual cosa negociava des del mes 
de setembre amb el bàndol dels Palou391; el pla en qüestió havia de ser 
comunicat als consellers de Barcelona abans de l'alliberament dels Mar-
quet, a fi que el posessin en execució. Val a dir, però, que la lliure circula-
ció del bàndol dels Marquet per la ciutat fou encara restringida en alguns 
punts; concretament els fou prohibit d'anar a les places de Sant Just i de 
Sant Jaume, centre, aquesta última, dels organismes de govern392. 

La llibertat de Galceran Marquet no durà gaire. Com a home impetu-
ós que era i ressentit com devia estar de l'arrest que només havia afectat 
el seu bàndol, s'afanyà a trametre, tan bon punt estigué en llibertat, una 
carta a Jaume de Vallseca i a Joan Fiveller, dos distingits membres del 
bàndol de Guerau de Palou. A jutjar per la reacció de les autoritats, del 
governador de Catalunya i del rei Martí, la carta en qüestió no podia és-
ser altra cosa que un desafiament ple d'injúries. 

Per evitar vessament de sang i alteracions de l'ordre públic, així com 
per castigar la gosadia de Galceran Marquet, el rei ordenà, el 22 de gener 
de 1399, al governador de Catalunya, Ramon Alemany de Cervelló, i al 
veguer de Barcelona que empresonessin el vicealmirall dins la gàbia del 
Castellnou de Barcelona i que l'hi tinguessin incomunicat fins a noves or-
dres, sense deixar-lo escapar de cap manera. Una carta semblant fou envi-
ada pel rei als consellers de la ciutat, així com a Francesc Foix, funcionari 
de la tresoreria reial, que fou l'encarregat de repartir totes aquestes cartes. 
Les destinades al governador i al veguer havien de ser presentades, imme-
diatament després de ser rebudes per Francesc Foix, a tots dos o a un d'ells 
només, si l'altre era absent, encara que l'hora fos inoportuna; tanta era la 
urgència de l'empresonament de Galceran Marquet. La carta als consellers 
de Barcelona havia de ser presentada quan ja les ordres reials respecte a 

390 E| ¡9 j e j u n y ¿ e j398 el Consell rebutjà novament una seva petició de ser deslliurat: 
AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 148. 

391 En una carta del 4 de setembre de 1398 el rei Martí assabentà els consellers de Barcelona 
d'aquestes negociacions i remeté per a una informació més àmplia al que els escriurien els mis-
satgers barcelonins a la cort: ACA, C, reg. 2242, f. 26 v. 

392 ACA, C, reg. 2240, f. 153 r.-153 v. 
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Galceran Marquet haguessin estat executades393. Eren unes precaucions 
elementals perquè l'interessat no s'escapolís. 

De nou Galceran Marquet era privat de la llibertat, ara en condicions 
molt més dures que abans, mentre en aquells mateixos dies el seu rival 
Guerau de Palou entrava impunement a Barcelona amb cinquanta homes 
a cavall, passava pel carrer Ample per davant les cases dels Marquet, 
cridant i injuriant els seus enemics i anava a refugiar-se amb els seus a 
Sant Vicenç (Sant Vicenç dels Horts o Sant Vicenç de Sarrià?). El rei 
Martí recomanà al governador de Catalunya que amb «sagacitat» procu-
rés d'arreplegar també la colla de Guerau de Palou i els fes «visitar» el 
Castellnou, on farien companyia a Galceran Marquet, «car», afegia, «ab 
ferre són curadores les nafres que benifet no senten de medicina»394. Però 
no sembla pas que el desig del rei arribés a ésser acomplit; l'empresa re-
queria, es veu, massa «sagacitat». 

Ben bé una quinzena hagué de passar a la gàbia del Castellnou, en-
cadenat i incomunicat, el nostre Galceran Marquet. El 6 de febrer de 
1399 el rei ordenà al governador de Catalunya, Ramon Alemany de Cer-
velló, i als escarcellers de Galceran Marquet que li permetessin de parlar 
amb Francesc de Montbui, donzell, sempre que aquest volgués; és possi-
ble que Martí l'Humà hagués encarregat a Francesc de Montbui que por-
tés a terme algunes negociacions a fi de posar pau en la bandositat 
barcelonina. El mateix personatge havia d'entrevistar-se amb Bernat de 
Boixadors i amb Berenguer Arnau de Cervelló, per als quals portava cre-
dencials, no sabem tampoc amb quin objecte395. 

L'endemà, 7 de febrer de 1399, el rei escrivia de nou al governador 
de Catalunya per manar-li que suavitzés l'empresonament de Galceran 
Marquet. Tot donant bons fiadors i una fiança de quinze mil florins d'or, 
suma veritablement exorbitant, com a garantia que no sortiria de la presó, 
Galceran Marquet seria desencadenat i tret de la gàbia i autoritzat, a més, 
a circular lliurement pel Castellnou sense anar acompanyat dels seus 
guardians396. 

El rei també hauria desitjat que Guerau de Palou estigués empresonat 
com Galceran Marquet, però Guerau de Palou era més astut que el nostre 
Galceran Marquet, o disposava de millors refugis i de millors valedors 

393 ACA, C, reg. 2352, f. 30 v. 
394 ACA, C, reg. 2242, f. 75v-76. 
395 ACA, C, reg. 2121, f. 98v. 
396 ACA, C, reg. 2118, f. 85. 
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que li permetien de desaparèixer en el moment oportú. No sembla que 
donessin resultat ni l'anterior manament del rei Martí, arran de la caval-
cada provocadora de Guerau de Palou per la ciutat, ni posteriorment un 
altre manament d'empresonar-lo dirigit pel monarca al veguer de Barce-
lona el 22 d'abril de 1399. Altra vegada les recomanacions d'actuar «se-
cretament e sàvia», es a dir, per sorpresa, en la detenció de Guerau de 
Palou, així com la incertitud del monarca en les possibilitats d'aconseguir 
aquesta detenció, expressada en la frase «si possibla-us serà per cas al-
cun, prengats e hajats a vostres mans en Guerau de Palol, si-1 porets tro-
bar dins vostra vegueria»397, contrasten amb la relativa facilitat amb què 
era detingut Galceran Marquet. 

Cap a mitjan juliol, el rei concedí nombrosos guiatges als membres 
del bàndol de Guerau de Palou. Ja abans, el 28 d'abril de 1399, Joan Fi-
veller i Jaume de Vallseca n'havien rebut un398, però ara, l'I 1 de juliol, 
l'aconseguiren, a més d'ells399, els altres capitostos del bàndol: Guerau de 
Palou, «menor de dies», els germans Bartomeu i Miquel de Palou, Fran-
cesc de Clasquerí, Guillem de Vallseca, fill del difunt Joan, doctor en 
lleis (el famós jurista, compromissari posteriorment a Casp), i Guillem 
Soler, tots ells ciutadans de Barcelona, així com Pericó i Arnau Mates de 
Sant Joan Despí i Mateu Mas de Sant Cugat del Vallés400. També Guerau 
de Palou «sènior» rebé el seu guiatge, repetit el dia 12, que s'estenia a 
tots els de la seva part401. 

Els guiatges tenien per objecte de facilitar una reunió que el veguer 
de Barcelona pensava de convocar per tractar de la ruptura de pau i treva, 
ruptura que els dos bàndols barcelonins havien provocat amb llurs bara-
lles. En aquesta reunió, on s'esperava de posar terme a les hostilitats en-
tre els dos grups enemics, havien d'assistir-hi els caps dels dos bàndols, i 
sembla que Guerau de Palou i els seus havien donat a entendre que no hi 
anirien si hom no els donava seguretats. Aquestes seguretats consistien 
que hom no els perseguiria ni els detindria pels crims que haguessin per-
petrat, exceptuats aquells pels quals eren citats per trencament de pau i 
treva, que els processos, confiscacions, etc., quedarien suspesos, que po-
drien anar i venir lliurement pels dominis reials i que hom no els obliga-

397 ACA, C, reg. 2352, f. 31 v. 
398 ACA, C, reg. 2171, f. 120v. 
399 ACA, C, reg. 2193, f. 3 v.-4 r. i 4 r.-5 r. 
400 Ibídem, f. 3v-4. 
4°i ACA, C, r. 2192, f. 165-166 v. 
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ria per la força a signar la pau amb Galceran Marquet i els seus o a do-
nar-los seguretats de no ofendre' 1 s. Els guiatges tenien una duració pre-
vista igual a la de la reunió de pau i treva, més sis dies de marge un cop 
que aquesta hagués conclòs. Els guiatges particulars concedits el mes 
d'abril a Joan Fiveller i a Jaume de Vallseca eren més amplis, eren de 
duració condicionada al beneplàcit reial, llur revocació havia d'ésser co-
municada en els domicilis dels interessats i després de la revocació eren 
vàlids encara durant un mes. 

Precisament en aquest moment, quan semblava que la reunió de pau i 
treva podria encaminar els dos bàndols a signar la pau, fou quan les hos-
tilitats assoliren un grau major de violència. 

Al començament de juliol, una casa de Galceran Marquet, mariner 
domiciliat a Càller (suposem que es tracta del que era còmit de la galera 
reial)402, parent de Galceran Marquet el vicealmirall, fou atacada de nits 
per homes armats amb ballestes, que dispararen alguns viratons contra 
portes i finestres i prengueren l'edifici a l'assalt. Naturalment, el bàndol 
dels Marquet acusà el bàndol dels Palou d'aquesta malifeta. Per compro-
var llur acusació el rei manà, el 12 de juliol, al veguer de Barcelona, Ar-
nau Guillem de Bellera, que obrís una enquesta sobre l'afer403. Al mateix 
temps, comunicà també al veguer que havia concedit guiatges a diversos 
caps del bàndol de Palou i li recomanà que extremés la vigilància per 
evitar desordres a la ciutat per llur presència404. 

En una data que desconeixem, però potser en aquest assalt a la casa 
del còmit Galceran Marquet, morí un jove, fill d'Alfonso de Burgos, se-
ller veí de Barcelona, que pertanyia al bàndol dels Marquet405. Sembla 
que fou l'única víctima de la bandositat dels Palou i els Marquet. 

Malgrat aquestes violències, a poc a poc la causa de la concòrdia a-
vançava. El 7 d'agost el rei autoritzà els consellers de Barcelona a allibe-
rar el vicealmirall Galceran Marquet de la presó i els seus partidaris de 
l'arrest en què estaven. El monarca semblava decebut pels resultats que 
els esforços fets per pacificar la bandositat barcelonina havien obtingut 
fins llavors, i confessava particularment que l'empresonament de Galce-
ran Marquet i l'arrest dels seus partidaris havien estat inútils; per això no 

402 Cf. més endavant l'apartat sobre els Marquet de Sardenya. 
403 ACA, C, r. 2230, f. 194 v-195. 
404 ACA, C, reg. 2210, f. 105 v (1399, juliol, 12). En el mateix sentit i el mateix dia el rei es-

criví també als consellers de Barcelona: ACA, C, reg. 2230, f. 194 r.-194 v. 
405 ACA, C, reg. 2243, f. 171 r.-171 v. 
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valia la pena de mantenir-los en presó o arrest mentre, això sí, circulessin 
només per determinats carrers i sortissin de la ciutat i hi entressin per 
determinats portals que els consellers de Barcelona havien d'assenya-
lar406. Com sempre, Guerau de Palou fou més ben tractat, ja que fou exi-
mit de la jurisdicció del veguer a causa de les bandositats amb Galceran 
Marquet, potser perquè el trobava parcial contra d'ell407. 

Es feien esforços per evitar, almenys, l'ampliació dels participants en 
l'enfrontament. Asbertí Satrilla s'hi havia implicat contra la voluntat del 
seu pare, el noble Asbert Satrilla, bé que no sabem en quina banda. Per 
tal d'evitar aquesta intervenció, per indicació del pare, el rei manà al ve-
guer que procedís contra Asbertí, tant en persona com en béns, com a 
mesura dissuasiva408. Altres, assumiren un compromís notarial de no in-
tervenir en la lluita. Així, per exemple, Guillem Pere de Munterols, de la 
parròquia de Sants, a Barcelona, prometé a Galceran Marquet, que no 
tractaria de fer-li cap mal a ell ni als seus valedors, ni permetria que al-
tres n'hi fessin, sota pena de 50 lliures, mentre durés la bandositat amb 
Guerau de Palou. Prestà homenatge de complir la promesa en poder de 
Bernat Ferrer, capdeguaita de Barcelona. Guillem Costa, mestre de cases 
de Barcelona assumí el mateix compromís, sota pena de 100 lliures, i 
prestà homenatge en mans d'un altre capdeguaita, Pere Oliva409. 

Així i tot, no havien de passar gaires mesos perquè la pau fos un fet: el 
18 de desembre el rei ordenà al governador de Catalunya que, deixant de 
banda tots altres afers, fins i tot l'execució o acció contra el comte d'Empúri-
es, anés personalment a Barcelona, on Guerau de Palou i els seus havien 
d'acudir citats per pau i treva; el monarca temia que la lluita es revifés, a 
causa de la presència a la ciutat dels dos bàndols, i per això desitjava que el 
governador també hi fos. Finalment, el primer de gener de 1400, la pau pa-
trocinada pel rei havia estat signada ja per Guerau de Palou i alguns altres; 
en aquesta data el rei atorgà a Guerau de Palou i a tots els del seu bàndol que 
signessin la pau l'absolució de tots els crims i excessos que haguessin comès 
durant la bandositat, tret de les morts i mutilacions de membres410. 

406 ACA, C, reg. 2170, f. 169 V.-I70 r. i també ACA, Diversos, Consell de Cent, docs. de pa-
per núm. 1 5 , Cf. J. F . C A B E S T A N Y F O R T , Repertorio de Cartas Reales conservadas en el Instituto 
Municipal de Historia (1269 a 1458), dins Materiales para la Historia Institucional de la Ciudad, 
«Documentos y Estudios», 16, Barcelona, 1966, p. 137, núm. 374). 

407 ACA, C, reg. 2124, f. 17 v.-18 r. (1399, agost, 22). 
408 ACA, C, reg. 2172, f. 7 v. (1399, octubre, 16. Saragossa). 
409 AHPB, Joan Nadal, 54-10, f. 96 v.-97 r. (1399, novembre, 29) i f. 99 v. (1399, desembre, 3). 
410 La carta al governador es troba a ACA, C, reg. 2243, f. 41 v. El veguer de Barcelona i els 
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El 22 de març de 1400 les escriptures de la pau eren fetes i signades 
per la major part dels interessats. Galceran Marquet, que es devia consi-
derar part ofesa, es negà a pagar les despeses que tot això havia ocasionat 
i hagué de ser la ciutat de Barcelona, mitjançant acord del Consell de 
Cent, la qui les pagués, tant aquestes com les de la pau entre Pere Esta-
nyol i Pere Venrell o Vendrell, que també havien acudit a la volència per 
solucionar llurs diferències comercials en aquests mateixos anys411. 

Durant la resta de l'any encara es van anar lligant alguns caps a fi de 
fer més sòlida la pau entre Palous i Marquets. El 3 de juny el rei renovà 
el guiatge concedit a Guerau de Palou i els seus valedors, així com a Pere 
Venrell i a Pere Estanyol, ja citats, perquè no quedessin compresos dins 
la revocació general de guiatges publicada poc abans412. 

El 15 de desembre faltava encara a la pau la signatura d'Alfonso de 
Burgos, el pare d'aquell noi que havia mort en les lluites entre Palous i 
Marquets. Guerau de Palou havia demanat que també hi signés aquest 
home, perquè la venjança del seu fill no pogués servir com a pretext per 
a un nou rebrot de la bandositat. Per aconseguir la seva signatura el rei 
acudí a la mitjanceria de Joan Martínez d'Alfocea, que tenia molt 
d'ascendent sobre Alfonso de Burgos, puix que aquest pertanyia a la seva 
casa. En la carta a Joan Martínez d'Alfocea el monarca manifestava que 
tenia molt d'interès que Alfonso de Burgos signés, perquè altrament veia 
perillar la pau aconseguida a costa de tantes dificultats i tants d'esforços, 
però que, si aquest ja s'havia entès amb alguna de les parts i no volia sig-
nar, que no per això s'aturarien les negociacions per a la pau, que pros-
seguirien endavant de totes passades413. 

En aquestes circumstancies, quan la pau entre Palous i Marquets i 
entre Pere Venrell i Pere Estanyol era tan recent i encara una mica inse-
gura, no és d'estranyar que el rei Martí desitgés que cap persona d'un 
bàndol o de l'altre fos elevada al càrrec de conseller de la ciutat en les 
eleccions del 30 de novembre de 1400, puix que això podia ésser causa 
de nous disturbis. 

consellers de la ciutat s'encarregaven conjuntament de les negociacions de pau, malgrat que Gal-
ceran Marquet rebutjava la intervenció d'aquests darrers, segurament perquè els devia considerar 
parcials contra ell: ibídem, f. 9 r.-v. L'absolució de crims a favor del bàndol dels Palou es troba a 
ACA, C, reg. 2195, f. 170 V.-171 r. 

411 AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 10 v. 
412 ACA, C, reg. 2193, f. 204 v. 
413 ACA, C, reg. 2243, f. 171 r.-171 v. 
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Amb aquest motiu, el rei es presentà al Consell de Cent, el 26 de no-
vembre, per recomanar personalment als electors que no escollissin per-
sones que «fossen de bando ne de parcials»414. L'advertència del rei i 
Martí ha estat interpretada com un indici de l'existència de lluites entre ! 
els diversos grups socials pel predomini en el govern de la ciutat415; des-
prés del que acabem d'exposar ens sembla ben clara, tanmateix, la seva 
connexió amb les lluites de bandositat que tot just concloïen llavors. El 
fet que Guerau de Palou fos escollit com a conseller segon l'any següent 
mateix, el 30 de novembre de 1401416, justifica la iniciativa del rei, que 
segurament temia que això no es produís ja el 1400, quan encara les pas-
sions no eren calmades. 

El 30 de novembre de 1400, en efecte, encara faltava a la pau la signa-
tura d'Alfonso de Burgos, que, com hem vist, el bàndol de Guerau de Pa-
lou considerava que hi era necessària. Segurament també hi faltaven les de 
Joan Llobet, de Santa Coloma de Farners, Munic i Romeu Guerau, ger-
mans, del terme del castell de Cervelló, i Antoni Guerau, de la parròquia 
de Sant Joan Despí, que reberen l'absolució dels crims comesos durant la 
bandositat, tret d'homicidi, bausia, lesa majestat, etc., el primer de gener 
de 1401417; segons sembla, l'absolució de crims anava lligada a la signatu-
ra de la pau. No sabem a quin bàndol pertanyien aquests homes, però, vis-
tes les complicitats trobades per Guerau de Palou al Vallès, podem 
conjecturar que eren del seu partit. A més, no hem trobat cap absolució 
de crims expressament destinada a cap membre del bàndol de Galceran 
Marquet, el qual, bé que fou el més castigat amb presó i arrests, fou el 
menys violent en la lluita. 

Malgrat que el bàndol dels Palou fou, en aquest aspecte d'imposició 
de presó i arrests, tractat més favorablement que no pas el dels Marquet, 
encara tingueren queixes contra el veguer. Quan Arnau Guillem de Be-
llera, veguer de Barcelona i del Vallès, acabà el seu primer trienni 
d'exercici i se sotmeté al «judici de taula», en el qual, com és sabut, tots 
els qui tinguessin queixes contra l'oficial reial en qüestió podien presen-

414 AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 40 r. 
4 1 5 F . C A R R E R A S 1 C A N D I , La ciutat de Barcelona, dins Geografia de Catalunya, Barcelona, s. 

a., p. 537. 
416 Manual de novells ardits, I, p. 92. El 3 de desembre de 1401 el rei escriví als consellers de 

Barcelona agraint que haguessin comunicat l'elecció de nous consellers: ACA, C, reg. 2244, f. 
113 v. 

417 ACA, C, reg. 2196, f. 48 r.-v. 
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tar reclamacions, Guerau de Palou, Jaume de Vallseca i Joan Fiveller hi 
presentaren també les llurs. Però en ser renovat el càrrec a Arnau Gui-
llem de Bellera, Guerau de Palou i els seus temeren que el veguer, per 
aquesta raó, no fos parcial respecte a ells i a llurs interessos, i demanaren 
de ser eximits de la seva jurisdicció. El rei Martí accedí a llur demanda i 
els posà sota la jurisdicció exclusiva del sots-veguer Jaume de Raudos. 
Els eximits foren els anomenats abans i a més els germans Bartomeu i 
Miquel de Palou, Guerau de Palou «menor de dies» i Guillem de Vallse-
ca, ciutadans de Barcelona, i Mateu Mas i Francesc Rotges d'Igualada, 
Pere Mates, Arnau Mates, Pere Folc, Guillem Guerau i En «Pólvora» de 
Sant Feliu de Llobregat, Francesc «lo moler» de Barcelona, i Jatime Puig 
del Vallès, amb totes llurs famílies i tots llurs béns418. Aquesta és la dar-
rera noticia que posseïm de la bandositat entre Guerau de Palou i Galce-
ran Marquet, que sembla que quedà definitivament apagada. 

Galceran Marquet intervingué en unes altres bandositats barceloni-
nes, però ara amb un caràcter pacificador. Coincidint, en part, amb les 
seves lluites amb Guerau de Palou, Pere Venrell i Pere Estanyol s'havien 
enfrontat també entre 1399 i 1400 i havien pertorbat l'ordre públic. Relí-
quia d'aquesta qüestió fou la disputa entre el mateix Pere Venrell i Pere 
de Rocacrespa; per tal de pacificar-los, el rei nomenà dos componedors 
amistosos, un era el nostre Galceran Marquet i l'altre Francesc Terré, que 
haurien de pronunciar una sentència arbitral entre totes dues bandes419. 

Els descendents de Galceran Marquet 

De la seva esposa Joaneta Galceran Marquet tingué tres fills, Pericó, 
Joan i Sereneta, que es casà amb el cavaller Lluís Marc. Sembla que els 
capítols matrimonials de Sereneta foren signats el 6 d'octubre de 1406, bé 
que per ara no els hem localitzat, i que el seu dot pujà a 40.000 s.b. Tal 
com passava sovint, el dot només havia estat pagat en part i, després de 
la mort de Galceran, calgué pagar la resta, l'any 1411. Per acabar de fer 
el pagament, la mare, Joana, cedí a Lluís Marc un censal de 1.093 s.b. i 9 
diners que rebia del General de Catalunya el primer de febrer, que devia 
tenir diverses pagues durant l'any perquè Joana cedí encara al seu gendre 
1054 s.b. més del mateix censal, pensions que corresponien a un capital 

418 ACA, C, reg. 2137, f. 34 r. 
419 ACA, C, cr. Martí I, núm. 315 i reg. 2128, f. 76 v. (1400, agost, 2). 
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de 17.500 s.b.; li cedí també un altre censal de 1.000 s.b. que rebia sobre 
la ciutat de Mallorca el primer de maig i encara 713 s. i 10 d.b. del mateix 
censal, que corresponien a un capital de 14.000 s.b. La resta, 1.000 s.b., 
els rebé en moneda de Pericó, germà de Sereneta i hereu de Galceran420. 

El seu fill Pericó es casà amb Isabel Llull i testà l'any 1415. Tingué dos 
fills, Galceran i Francesc421. En canvi, Joan seguí la carrera religiosa; fou 
canonge de Barcelona i fou recomanat pel rei Ferran d'Antequera al papa a 
fi que li fos concedida llicència per anar a estudiar teologia a París422. 

Galceran fou tutor dels fill menors d'edat dels seus germans Jaume i 
Miquel, que moriren abans que ell423. 

Jaume Marquet, fill de Galceran Marquet, àlias Albanell 

Jaume Marquet era un dels fills de Galceran Marquet i de Serena. Es 
casà primer amb Elionor Bertran, que morí l'any 1400, i després amb 
Joaneta. De la primera esposa tingué una filla Elionor, mentre que no 
tingué cap fill de la segona, tal com declara en el seu testament, redactat 
l'any 1404, any de la seva mort. 

En els mateixos anys coexistiren a Barcelona tres o quatre membres 
de la família Marquet que portaven el nom de Jaume. Un era aquest ma-
teix, esmentat generalment per les fonts de l'època com a fill de Galceran 
Marquet, el seu oncle Jaume, dit a vegades "lo Roig", que també era fill 
d'un altre Galceran, i finalment un Jaume fill i nét d'un Jaume, descen-
dent d'un dels germans de l'almirall Ramon Marquet, anomenat també 
Jaume. Aquest darrer Jaume, contemporani del fill de Galceran Marquet i 
de Serena, era pare també d'un altre Jaume. Resulta difícil destriar, 
doncs, les notícies sobre aquests personatges. 

Creiem que és ell el Jaume Marquet, fill de Galceran, que l'any 1390 
fou nomenat pel rei Joan I regidor o mestre de la seca de la moneda de 
Barcelona, que havia quedat vacant per mort de Jaume Marmany; era un 
càrrec important i una concessió de caràcter vitalici. La concessió s'havia 
fet a precs dels consellers de Barcelona i per intervenció de la reina424. 

420 AHPB, Francesc Fuster, 59-3, f. 182 r. (1411, febrer, 9). 
421 AHPB, Miscel·lània, lligall 2, núm. 79. (1415, febrer, 19). 
422 ACA, C, reg. 2422, f. 29 r. (1413, setembre, 23. Setge de Balaguer). 
423 Cf. els testaments dels germans, que comentem seguidament, i AHPB, B. Gras, 86-4, f. 54 

r.-57r. (1410, gener, 30). 
424 ACA, C, reg. 1914, f. 142 r. i reg. 1958, f. 128 r. (1390, octubre 23). Tres anys després, el 
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En consideració als seus serveis, el rei li concedí 400 florins d'or425. 
Tampoc no és segur que sigui ell el patró de nau d'en Pere de Mon-

trós, una de les tres naus que foren armades a Barcelona l'octubre de 
1394 per executar represàlies que la ciutat tenia concedides contra Gèno-
va i contra Pisa. Les naus tornaren a port el 27 de maig de 1395, després 
d'haver pres dues naus als genovesos426. Aquest episodi és l'únic que co-
neixem de la vida de Jaume Marquet que el lligui al mar i de fet podria 
tractar-se del seu oncle Jaume. 

Igualment és dubtós, bé que probable, que sigui ell el Jaume Mar-
quet, fill de Galceran, que fou escollit conseller cinquè de Barcelona 
l'any 13 9 5427; per aquesta causa fou designat un dels onze representants 
de la ciutat per tal d'assistir al Parlament que es celebrà a Barcelona a la 
fi del 1396 per preparar la defensa de Catalunya, amenaçada per l'exèrcit 
del vescomte de Foix, que pretenia la successió de Joan I428. En canvi, és 
més segur que sigui ell el Jaume Marquet que l'any 1402 fou enviat per la 
ciutat al rei, juntament amb Joan Desvalí429. En aquest cas no es pot con-
fondre amb el seu oncle, que havia mort l'any 1399. 

Altres notícies que tenim d'ell es refereixen a censáis, compra de 
censáis, com un comprat a la ciutat de Barcelona430, o cobrament de pen-
sions de censáis com ara un de 2.500 s.b. d'un violari que Galceran d'Or-
tigues, que havia estat protonotari del rei, prestava a Serena, mare de 
Jaume Marquet, i al mateix Jaume. El fill i hereu d'aquest personatge 
efectuà el pagament l'any 1390, que s'havia endarrerit, potser per la mort 
del protonotari, ja que la pensió anual era de 500 s.b.431. 

És més dubtós que sigui ell qui l'any 1391 cedí al noble Pere de Que-
ralt un deute de Bendicho Gracia envers Abraham Sescaleta, corredor 
jueu, que també li havia estat cedit a ell, per tal de pagar 30 ll.b i 5 s. que 
li devia432, mentre que poc després ell cobrava del dit noble a través dels 

rei li comunicà que la primera vacant que es produís en un càrrec de la seca havia de ser per a 
Gabriel Sapila, de la tresoreria del rei: reg. 1906, f. 135 r.-136 r. (1393, novembre, 5. Tortosa). 

425 ACA, C, reg. 1967, f. 142 v. (1395, juliol, 4). 
426 Manual de novells ardits, I, p. 48. 
427 Cf. doc. 539 d'aquest mateix llibre. 
428 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 29 r.-30 r. (1396, maig, 25) i f. 68 v. (1396, desembre, 16). 
429 Esteve Gilabert B R U N I Q U E R , Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels Magnifichs Conse-

llers y regiment de la Ciutat de Barcelona, a cura de F . C A R R E R A S Y C A N D I i B A R T O M E U G U N Y A -

LONS Y Bou, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, II, p. 178. 
«o AHPB, Arnau Lledó, 51-22, f. 118 r. (1390, febrer, 10). 
« i AHPB, F. de Pujol, 38-1, f. 8 r.-9 r. i v. (1390, gener, 31). 
«2 AHPB, Ponç Amorós, 55-5, f. 125 r.-v. (13991, juny, 21). 
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seus procuradors 3.300 s.b. dels 4.400 que li havia donat en comanda 
dipòsit el 30 de desembre de 1389433. 

L'any 1394, Jaume Marquet confessà haver rebut de la Pia Almoina 
de la seu de Barcelona 35 ll.b., preu d'un violari de 100 s., com a part 
dels 33.500 s. del preu de venda de la meitat dels drets sobre Sant Feliu 
de Llobregat que tenia Berenguer de Relat434. Aquesta operació fa pensar 
que potser la mare o l'esposa Joaneta pertanyien a la família Relat. 

Jaume Marquet redactà testament el 10 d'abril de 1404. Elegí marmes-
sors Francesc Marquet, senyor de la casa de Palou, en Galceran Marquet, 
germà seu, en Lleonard de Sos, tots ciutadans de Barcelona, la seva ger-
mana Serena, esposa de Bernat Sarrovira, ciutadà de Barcelona, cadascun 
dels quals havia de rebre 50 s. per la marmessoria i com a llegat. Com 
sempre, disposà el pagament dels deutes i injúries. Pel que fa a l'enterra-
ment, manà ser enterrat en el cementiri del convent de Framenors de Bar-
celona en el carner dels Marquet i sol·licità que el guardià del convent i els 
altres frares li concedissin com a mortalla l'hàbit franciscà. Demanà una 
cerimònia força humil: el seu cos cobert amb drap de llana burell, però 
nou, havia de ser portat a soterrar per dotze frares franciscans, seguit per 
quatre pobres amb quatre brandons; aquests pobres havien de rebre, a càr-
rec de l'herència, quatre gramalles i quatre caperons de llana burell: no 
volia més que una processó a la seva parròquia i una altra a Framenors. El 
dia del seu enterrament havien de ser distribuïts entre els pobres 50 s.b. en 
moneda menuda, mentre que els dotze frares que participessin en el seu 
enterrament havien de rebre tres s.b. cadascun, amb el prec de resar per la 
seva ànima i altres persones que ell indiqués. Per pitança, el convent de 
Framenors havia de rebre 40 s.b., la seva parròquia, per dret de parroquia-
natge, havia de percebre 10 s.b. i 5 més per a les obres. L'hospital de la 
Santa Creu havia de rebre 20 s.b. Deixà, a més, a Framenors la quantitat de 
100 ll.b. perquè un frare del convent celebrés cada dia una missa per la 
seva ànima a l'altar de sant Francesc perpètuament; el pagament de les 100 
ll.b. hauria de fer-se dos mesos després que el convent hagués començat a 
celebrar la missa diària. Per complir aquesta voluntat, els marmessors hau-
rien de recórrer als diners que tingués a casa, a perles o altres objectes fà-
cils de vendre. Si els frares no complien l'obligació d'aquesta missa diària, 

«3 AHPB, F. de Pujol, 38-14, f. 103 r. (1391, juliol, 6). 
434 ACB, 4-82-78 (1394, maig, 23), regesta a J. B A U C E L L S , El Baix Llobregat i la Pia Almoi-

na de la Seu de Barcelona. Inventari dels pergamins, Barcelona, Departament de Cultura, 1984, 
p. 152, doc. 406. 
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el testador volia que els marmessors fessin celebrar mil misses per la seva 
ànima i per les ànimes dels seus; per cadascuna caldria lliurar 12 d.b. de 
caritat, a celebrar a les esglésies que indiquessin els marmessors. Caldria 
començar a celebrar-les dos mesos després de la seva mort. 

Destinà 30 ll.b. per a distribuir entre pobres vergonyants, donzelles a 
maridar i redempció de captius. Disposà que el seu esclau turc, Bartomeu, 
fos declarat lliure, amb l'obligació, però, de servir durant quinze anys el 
seu hereu, mentre que Parri, esclau tàrtar, també era alliberat, però amb 
l'obligació de servir vint anys el seu hereu. 

Pel que fa a llegats a familiars o amics, les seves germanes sor Angelina 
i sor Isabel, monges del monestir de Santa Clara, havien de rebre 50 s.b. 
cadascuna. Les seves cunyades Joaneta, muller de Galceran Marquet, i Ma-
rio, vídua de Miquel Marquet, havien de rebre cadascuna 50 s.b., els seus 
nebots, Pericó, Joanet i Sereneta, fills de Galceran Marquet, havien de rebre 
cadascun 50 s., igual que els altres nebots, fills de Miquel Marquet: Mique-
let, Galceranic i Isabel; el seu germà Joan Marquet havia de rebre 100 s.b. 

Entre els no familiars, Constança, vídua de Francesc Garner, vidrier, 
havia de rebre 40 s.b., mentre que a Caterina, muller de Gabriel Janer, 
li'n correspondrien 20; Galceran Marquet, resident a Càller, un parent 
llunyà, n'havia de rebre 40. La mateixa quantitat havia de percebre el seu 
escuder Guillem Ramon Despès, a part de la soldada, si continuava al seu 
servei en el moment de la seva mort. 

Confirmà el dot i escreix de la seva muller Joaneta i li deixà 100 ll.b. 
per l'any de plor; li deixà un vestit complet, aljuba, gonella, mantell, el 
que ella escollís dels que havien estat confeccionáis per a ella i, a més, 
totes les camises i vels que tingués el dia de la seva mort; li deixà, a més, 
el cofret, un "paternostres" de coral i un altre d'ambre i els anells, regals 
que li havia fet a les núpcies, i a més un perfumador domasquí que li ha-
via regalat. Li concedí una esclava tàrtara, anomenada Llúcia, durant un 
any a partir del dia de la seva mort; si se la volia quedar després, havia de 
pagar-ne el preu, 50 ll.b., al seu hereu. 

Nomenà hereva universal la filla Elionor, del primer matrimoni amb 
Elionor Bertran. Si tenia altres fills abans de morir, tots havien de ser 
hereus universals a parts iguals. En el cas que la filla o fills morissin es-
sent menors d'edat, l'hereu substitut de tots ells havia de ser el seu germà 
Galceran Marquet. Designà com a tutors d'Elionor el mateix Galceran 
Marquet i Lleonard de Sos435. 

415 AHPB, Arnau Lledó, 51-33, f. 38 v.-41 v. (1404, abril, 10). 
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Elionor devia haver nascut després que la seva mare, Elionor Ber-
tran, redactés testament, el 12 de desembre de 1400, perquè no la menci-
ona; Elionor designà com a hereu el seu pare Francesc Bertran, cavaller, i 
deixà llegats als seus germans i germanes Nicolau, Joaneta, esposa de 
Guerau de Palou, Constança, muller d'Esperandeu Cardona, Catay, espo-
sa de Jaume Colom, i Françoy Bertran, al seu oncle Pere Bertran, a la 
muller del seu pare, Caterina436. 

Jaume Marquet encara tingué temps de redactar un codicil al seu tes-
tament, el 19 de juliol de 1404, en el qual feia un altre llegat de 50 florins 
a Antoni Marquet, fill de Galceran Marquet de Càller, i a la dida d'Elio-
nor, Antònia. Però finalment fou Galceran Marquet l'hereu universal del 
seu germà perquè Elionor degué morir437. 

Miquel Marquet, fill de Galceran Marquet, àlias Albanell 

Miquel era el darrer dels fills mascles de Galceran Marquet i de Se-
rena. Es casà amb Maria, d'una família que ignorem per ara. Fora del seu 
testament en tenim molt poques notícies. No sabem quines foren les se-
ves activitats ni sabem res del seu patrimoni. L'única notícia que tenim és 
inquietant. Un Miquel Marquet, que sembla que ha de ser ell, fou acusat 
del robatori del call jueu de Barcelona l'any 1391. Finalment fou absolt 
perquè no havia quedat prou ben provat438. Encara un altre Marquet, Jau-
me, fou acusat d'haver participat en l'avalot popular contra el call de 1391 i 
en l'atac de la presó del veguer i l'alliberament dels presos que hi havia. 
També aquest Jaume es declarà innocent, però el rei ordenà que fos inves-
tigada la seva actuació439. Abans he dit que era una acusació estranya per-
què en un primer intent d'assaltar el call el 12 de juliol de 1391, tant Jaume 
com Galceran Marquet s'esforçaren a reprimir el tumult440. Miquel no fou 
felicitat pels reis per una actuació similar, i la repetició de les sospites en-
vers Jaume i envers Miquel fa dubtar. Potser realment van voltar pels llocs 
dels incidents, malgrat que sembla ben estrany. 

AHPB, Arnau Piquer, 50-32, f. 92 V.-94 v. (1400, desembre, 12). 
437 AHPB, Arnau Lledó, 51 -33, f. 41 v. (1404, juliol, 19). El testament fou llegit el 29 de juli-

ol, ibídem. 
438 ACA, C, reg. 1882, f. 6 v. (1392, novembre, 10). 
439 ACA, C, reg. 1884, f. 17 r. (1393, abril, 2. València) i reg. 1966, f. 22 r.-v. (1393, abril, 

10. València). 
440 C. B A T L L E , La crisis social, I , p. 105. 
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Participà en el govern de la ciutat de Barcelona a través del càrrec de 
jurat del Consell de Cent en dues ocasions, el 1395 i el 1396 i fou elegit 
consol de la mar l'any 1397441. 

Redactà el seu testament el 19 de gener de 1398. Nomenà marmes-
sors el seu pare Galceran, els seus germans Galceran i Jaume i la germa-
na Serena, casada amb Bernat Sarrovira, el seu nebot Ramon Sarrovira i la 
seva esposa Maria, cadascun dels quals havia de rebre 100 s.b. per aquesta 
tasca. Com la major part dels testaments, disposà que fossin pagats els 
seus deutes i satisfetes les injúries. Escollí de ser enterrat a l'església dels 
Framenors de Barcelona en el túmul o carner dels Marquet; demanà de ser 
vestit amb l'hàbit franciscà per a la inhumació, que el seu cos fos portat a 
enterrar per dotze frares del mateix monestir, cadascun dels quals havia de 
percebre 3 s.b. Miquel s'inclinà per l'austeritat i demanà que la caixa fos 
coberta de drap de llana burell nou. Els marmessors havien de fer confec-
cionar quatre gramalles i quatre caputxes de drap de llana burell nou per 
donar a quatre pobres que portessin ciris davant i darrera del seu cos, quan 
fos portat a la sepultura; havien, encara, de distribuir 100 s.b. entre els po-
bres mendicants que acudissin a casa seva el dia del seu enterrament, 
mentre que els framenors havien de rebre per pitança 50 s.b., amb l'obli-
gació de resar per ell. 

Altres deixes de pietat foren 20 s.b. de parroquianatge per a l'església 
que fos la seva parròquia en el moment de morir; 20 s.b. a l'hospital nou 
de Barcelona i altres 20 al d'en Marcús; 1.000 s. per a celebrar mil misses 
per la seva ànima i les dels fidels difunts; 100 s.b. a les monges del mo-
nestir de Santa Clara de Barcelona perquè recitessin 50 psalteris per la 
seva ànima; la mateixa finalitat tenien altres deixes de 100 s. cadascuna 
per a les monges de Pedralbes, les penedides i les monges de Sant Joan 
de l'Erm; també l'ànima de la seva mare Serena s'havia de beneficiar d'a-
questes oracions. Miquel Marquet volia que tots aquests llegats fossin 
pagats durant el mes següent a la seva mort. 

El testament enumerava després els llegats a familiars propers: 10 
ll.b. al seu pare Galceran; 100 s.b. a cadascuna de les seves germanes 
monges de l'orde de Santa Clara, sor Angelina i sor Isabel, a les quals 
pregà que llegissin psalteris per la seva ànima i per la mare d'ell i d'elles, 
Serena; 50 s.b a la seva cunyada Joaneta, esposa de Galceran Marquet i 
el mateix a la seva cunyada Elionor, muller de Jaume Marquet; 30 s.b. a 

441 Cf. els docs. 541, 574 i 603 d'aquest mateix llibre. 
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cada nebot o neboda; 20 s. a cada cosí germà; 50 s.b. al seu germà Gal-
vany, fill natural del seu pare i 50 s.b. a una persona que vivia amb ell, 
anomenat Antoni, que devia ser un escuder. 

Confirmà el dot i l'escreix a la seva muller Maria, a la qual deixà per 
l'any de dol 100 ll.b. Els seus marmessors havien de pagar-li vestits de 
dol; li deixà tots els vestits, tant de llana com de lli que tingués el dia de 
la seva mort. 

La resta dels seus béns els deixà als seus fills mascles nascuts o pòs-
tums; si aquests no poguessin ser hereus, la seva filla Sereneta esdevenia 
hereva universal. En cas que aquesta morís i no pogués ser hereva, la 
substituí pels seus germans Galceran i Jaume a parts iguals i, si aquests 
morien sense fills, havia de ser hereu el seu nebot Ramon Sarrovira. 

En el cas que tingués fills que poguessin ser hereus, deixà a Sereneta 
i altres filles 25.000 s.b. a cadascuna442. 

Hem vist que el testament no esmentava noms de fills mascles, cosa 
que podria fer pensar que no en tenia encara, però per altra banda, sabem 
queja tenia almenys un fill mascle, Miquelet, que pocs mesos després, pel 
juny, féu emancipar pel rei; en el document consta que tenia llavors set 
anys443. Tenia, a més, un altre fill mascle més gran, Galceranic, que ho era 
prou com per ser membre del Consell de Cent els anys 1390 i 1391, mos-
tassaf el mateix any i novament jurat i membre del consell de vint-i-cinc o 
de trenta l'any 1392, any en què figurà també com a candidat per al càrrec 
de mostassaf444. Almenys tingué una altra filla, Isabel; tant Miquel, com 
Galceranic com Isabel foren beneficiaris de llegats en el testament del seu 
oncle Jaume Marquet, que ja hem comentat, mentre que Sereneta no és 
mencionada, cosa que podria indicar que havia mort445. 

Miquel Marquet vivia al carrer Ample, com molts membres de la 
família i allà fou publicat el seu testament, el mes de desembre de 
! 403446 

442 AHPB, Arnau Lledó, 51-33, f. 18 V.-21 r. (1398, gener, 19). 
443 ACA, C, reg. 2192, f. 174 v. (1399, juliol, 28. Saragossa). Aquesta versió fou anul·lada i 

registrada més avall. 
444 Cf. doc. 451, 481, 490, 509, 510 i 520 d'aquest mateix llibre. 
445 Cf. més amunt. 
446 AHPB, Arnau Lledó, 51-33, f. 21 r. (1403, desembre, 7).. 
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2. Els fills de Miquel Marquet, néts de l'almirall 

2.1. Miquel II Marquet 

Un dels seus fills era Miquel. El 1310, quan tenia disset anys i ja es-
tava emancipat, es comprometé en matrimoni amb Guillemona, filla del 
tresorer del rei Pere Marc. La núvia havia d'aportar-li un dot de 20.000 
sous, mentre que ell li concedia un augment de 10.000 sous. Per part de 
la núvia es comprometeren a la realització del matrimoni Francesc Mar-
quès, senyor del castell de La Roca, Guillem Olomar, sènior, i Ramon 
Fiveller, ciutadans de Barcelona, mentre que per la part del nuvi ho feien 
Bernat Marquet, Tomàs Grony i Francesc Burgués. El casament s'havia 
de fer dos mesos després que els parents de la núvia requerissin els del 
nuvi, sempre que Miquelet Marquet es trobés a Barcelona ja que, com 
altres joves de les famílies de mercaders i navegants, es trobava en l'edat 
de viatjar per negocis447. 

El 1312 fou autoritzat a treure de Barcelona i portar on volgués, lle-
vat de terres sarraïnes i d'enemics, 500 esportes de pega; havia de donar, 
però, la seguretat acostumada i portar un albarà testimonial448. L'any 
1315 obtingué una autorització semblant per treure sal des de València i 
100 cafissos de blat per portar tot amb la seva nau a Gènova. Jaume II 
manà al batlle de València, Joan Rolf, que no penyorés el dit càrrec a 
causa de la marca que hi havia entre les seves gents i les de Gènova. El 
permís de treta valia només per als quatre mesos següents449. 

Des de ben aviat inicià els viatges a l'Orient, inclosos els destins prohi-
bits d'Alexandria i Síria. L'any 1313 envià la seva nau "Santa Caterina" a 
Alexandria des de Nàpols, que era un dels punts que s'usava per dissimular 
el viatge prohibit; malgrat la precaució fou descobert, però el rei, a instància 
del tresorer, Pere Marc, li perdonà la infracció, remissió que no incloïa els 
mercaders que havien comerciat amb Egipte mitjançant la seva nau450. 

Com que era conegut com a Miquelet Marquet, per diferenciar-lo del 
seu homònim Miquel Marquet, fill de l'almirall Ramon Marquet, supo-

447 ACB, 1-25-10, f. 138 r.-142 r. (1310, juliol, 18) i 145 v. 
448 ACA, C, reg. 209, f. 126 v. (1312, abril, 13. València). La llicència fou prorrogada el 1313 

perquè el concessionari no havia tingut temps de treure totes les esportes de pega: reg. 210, f. 52 
v. (1313, juny, 10). 

449 ACA, C, reg. 210-211, f. 336 r.-v. (1315, juliol, 13. Barcelona). 
450 ACA, C, reg. 210, f. 112 v. (1313, octubre, 21). 
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sem que és ell el Miquelet Marquet que Jaume II envià al rei Haitó d'Ar-
mènia en ambaixada el 13 1 9451. Per aquest motiu li permeté treure sis 
cavalls i quatre eugues per portar-Ies a aquest monarca452. 

Fou jurat del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona els anys 1332 
i 13 3 3453. 

Participà també a la conquesta de Sardenya, però segurament d'una 
manera més activa que el seu pare, queja era gran. S'hi va distingir molt. 
El seu comportament suscità l'elogi de Zurita, que digué que el seu valor a 
la mar era en el seu llinatge tan ordinari com si fos per herència454. El rei 
volgué que li fossin concedits feus a l'illa; sembla que li foren concedits els 
que havien pertangut als comtes de Donoratico455. L'any 1326 tenia la vila 
de Segulis a la curatoria de Sigerro, i les de Giba i Pixinas a la de Sols456. 
El rei Pere el Cerimoniós confirmà a Miquel Marquet, fill de Miquel, la 
batllia de Castell de Càller, queja li havia estat concedida pel rei Alfons el 
13 3 5457. Sembla que en aquest temps residia a Sardenya. Pel gener de 
1337 prestà homenatge al rei, a través de procurador, per Segulis, Giba i 
Pixinas, que tenia a costum d'Itàlia. Els seus procuradors a Barcelona eren 
Francesc Marquet i Pericó Marc, però fou Jaume Marc, ciutadà de Va-
lència, procurador substitut de Francesc Marquet, qui prestà l'homenatge 
finalment, ja que el rei es trobava llavors a València458. El 1334, el 1335, 
el 1340 li fou demanada col·laboració, com a altres feudataris, per al 
manteniment de la guerra a Sardenya459. 

L'any 1325 portà a terme una ambaixada al rei de Xipre, juntament 
amb Simó Salzet. Els consellers de Barcelona tingueren un paper impor-
tant en la planificació d'aquesta ambaixada. Feren una proposta de capí-

451 C. MARINESCU, La Catalogue et l'Arménie en temps deJacques II (1291-1327, a Mélanges 
de l'Ecole roumaine en France, II ( 1 9 2 3 ) , doc. 1. Cf. també J . L . SCHNEIDMAN, L'imperi catalano-
aragonès, p. 142, n. 147. 

452 ACA, C, reg. 216, f. 129 r. (1319, abril, 16. Barcelona). 
453 Cf. docs. 122 i 137 d'aquest mateix llibre. 
4 5 4 J. ZURITA, Anales, 3, p. 202, ja citat al començament. 
455 Els comtes de Donoratico anaren a Barcelona, l'any 1326, per demanar la restitució d'a-

quests feus, però no ho aconseguiren: J. ZURITA, Anales, 3, p. 255. 
456 Cécile CRABOT, Les feudataires catalans et la Sardaigne (1323-1420): noblessse et expan-

sión de la Couronne d'Aragón, tesi doctoral dirigida per Henri Bresc i presentada a la Universitat 
X París Nanterre l'any 2000, doc. 1. 

457 ACA, C, reg. 1006, f. 179 r. (1337, març, 14. Castelló). La concessió feta pel rei Alfons 
era de l'I 1 de gener de 1335. 

458 ACA, C, reg. 1007, f. 195 v.-196 r. (1337, gener, 21. València). 
459 C. CRABOT, Les feudataires, doc. 6 i 7 i 8. 
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tols d'ambaixada un dels quals proposava que es demanés al rei de Xipre 
el pagament a Ferrer Satorra i als hereus d'Arnau Ses-Oliveres de 2.825 
lliures per indemnitzar-los dels danys donats a ambdós mercaders per 
l'antecessor del rei xipriota, danys pels quals el rei Jaume II havia conce-
dit una marca als seus súbdits contra els xipriotes. Per tal de fer possible 
el pagament, els afectats havien rebaixat el deute descomptant-ne les 
despeses i interessos que figuraven a la marca, però Jaume II no estigué 
d'acord amb aquest plantejament i decidí que es demanés el que constava 
a la marca, amb despeses i interessos460. Degué ser ell també el Miquelet 
Marquet que fou autoritzat, l'any 1325, per treure vint cavalls, carregar-
los a una nau o coca i portar-los a Xipre, Aquesta autorització valia per 
quatre mesos i no permetia extreure altres coses. El rei notificà aquesta 
llicència al batlle de Barcelona461. Segurament es tractava d'algun regal 
relacionat amb l'ambaixada. 

Suposem que fou ell el Miquel Marquet que el rei Jaume II envià a 
Bugia, l'any 1326, per cobrar un deute per una armada que el rei els havia 
facilitat en la lluita contra Tremissèn. El preu de l'armada era de 12.000 
dobles però Pere Vigatà, enviat pel rei a Bugia, no havia aconseguit co-
brar-les, motiu pel qual el monarca decidí enviar-hi Miquel, oferint una 
rebaixa molt important, ja que deixava el deute en només 4.000 dobles; 
el rei devia pensar que més valia menys que res462. 

Els seus fills foren Isabel, Ramon, Maria, Clara, Violant i Sibil·la, 
que apareixen al testament del seu avi, mentre que un altre fill, Tomàs, 
que residí a Sardenya, no hi és mencionat, potser perquè l'havia premort. 
Violant es casà amb Gilabert de Corbera i Sibil·la amb Berengueró de 
Sant Vicenç. Isabel es casà amb Joan Sabastida, però, quan quedà vídua, 
es féu monja del monestir de Santa Clara de Girona, tal com consta en el 
testament del seu avi Miquel Marquet del 1348463. Sembla que més tard 
passà al convent de sors menors de Barcelona perquè consta que ella, 
l'abadessa i tot el convent mantenien un plet, l'any 1358, amb els credi-
tors del seu pare Miquelet Marquet i del seu fill Ramon i els marmessors 
de tots dos464. 

46° ACA, C, reg. 249, f. 25 v. (1325, juliol, 29. Tarragona). 
461 ACA, C, reg. 226, f. 119 v. (1325, març, 4. València). 
462 A. M A S I À , La Corona de Aragón i el norte de África, doc. 143, p. 431-432. 
463 ACB, pergamins 4-12-1. Cf. el comentari sobre aquest testament més amunt. 
464 ACA, C, reg. 984, f. 161 r.-v. (1358, octubre, 29. Barcelona). Berenguer Descortei,juris-

perit de Barcelona, havia de resoldre aquesta causa. 



UNA FAMILIA DE NAVEGANTS'. ELS MARQUET 2 4 9 

Ramon Marquet, fill de Miquel II, senyor de la casa de Cortei. 

Ramon Marquet intentà imitar les gestes dels seus progenitors i l'any 
1349 aconseguí llicència per armar en cors contra enemics amb alguns 
socis. El rei Pere el Cerimoniós li concedí que no hagués de lliurar-li res 
del botí que aconseguís i a més li dónà la jurisdicció sobre els homes que 
embarquessin a les galeres, segons costum de les armades, fins quatre 
dies després que les galeres haguessin tornat per desarmar, bé que si ana-
va en conserva amb altres vaixells on hi hagués un capità nomenat pel 
rei, aquest hauria de tenir la jurisdicció; com era habitual en aquests ca-
sos. Ramon Marquet havia de lliurar una caució o fiança al batlle per 
garantir que no atacaria gent amiga465. Més de deu anys després intervin-
gué en una altra empresa bèl·lica, la guerra de Castella. L'any 1356, com 
que anava a seguir el rei vers la frontera, nomenà procuradors seus el seu 
cosí germà Francesc Marquet i l'esposa Margarida466. 

Era domèstic de l'infant Pere, comte de Ribagorça i, a precs d'aquest, 
Pere el Cerimoniós li concedí el dret de fadiga que pertocava al monarca 
en la primera alienació d'una renda de 2.000 s.b. sobre les lleudes de 
Barcelona que havia pertangut a un altre Ramon Marquet, el fill del seu 
oncle Bernat Marquet, que l'havia rebuda en llegat del seu pare; llavors 
Ramon Marquet, que era ciutadà de Messina, ja era mort i es devia saber 
que els seus hereus o successors se'n volien desprendre467. 

Tenim dubtes de si fou ell el Ramon Marquet que fou jurat i membre 
del consell de vint-i-cinc de Barcelona l'any 1350, que l'any 1354 fou 
elegit conseller de la ciutat, que el 1355 repetí com a jurat del Consell de 
Cent i membre del consell de vint-i-cinc i que encara el 1356 fou jurat468. 
Hi ha dos Ramon Marquet més contemporanis d'aquest, el fill i el nét de 
Bernardo Marquet, nét de Bernat Marquet, fill de l'almirall Ramon Mar-
quet, que eren senyors de Canyelles. Ramon, el pare, fou executat el 
1358 i visqué menys que aquest Ramon, que era nét de Miquel Marquet, 
l'altre fill de l'almirall; tant l'un com l'altre poden ser el que ocupà càr-
recs a la cíutat.En canvi, no és probable que fos el fill de Ramon perquè 
era conegut com a Ramonet, senyor de Canyelles. 

Ramon Marquet es casà vers 1345 amb Margarida Saera, filla de Pe-
re Saera, mercader de Barcelona, però d'una família originària de Manre-

465 ACA, C, reg. 888, f. 201 v. (1349, maig, 8. València). 
466 ACB, Francesc de Ladernosa, vol. 250, f. 62 v.-64 r. (1356, octubre, 9). 
467 ACA, C, reg. 894, f. 61 r. (1351, setembre, 15. Barcelona). 
468 Cf. docs. 180, 185, 187, 208, 217 i 225 d'aquest mateix llibre. 
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sa, i de Blanca. Margarida aporta al matrimoni un dot considerable de 
40.000 sous i rebé del seu marit un escreix de 10.000 s.; el 1346 Ramon 
Marquet reconegué al seu sogre Pere Saera haver rebut els diners del dot, 
motiu pel qual podem suposar que llavors ja estaven casats469. Margarida 
tingué una vida breu perquè redactà testament el 1353 i poc després de-
gué morir. L'assignació de dot per part del seu pare al seu favor havia 
estat feta sense cap condició, però quan es casà prometé que, si moria 
sense fills, 30.000 sous del dot revertirien a la seva família. Morí, efecti-
vament, sense fills, però com que el pare, que també havia mort abans, 
havia deixat hereus els pobres, no hi hagué cap impediment perquè ella fes 
el mateix. Bé que els hereus foren els pobres i les pies causes que els 
marmessors escollissin, deixà 10.000 sous al marit, la legítima sobre els 
seus béns a la seva mare i a més 200 11. i una esclava; destinà alguns altres 
llegats més petits a parentes, al confessor, als escuders i als troters que vis-
quessin amb el seu marit en el moment de la mort i a la parròquia i a al-
guns convents. Quan morí, el seu pareja era mort, mentre que la mare era 
encara vivent. Els seus marmessors foren el jurista Ramon Saera, de Man-
resa, parent seu, el marit, Ramon Marquet i la mare Blanca470. El 1362, el 
testament de Margarida encara no s'havia acabat d'executar, però com que 
mentrestant havien mort els seus marmessors, inclòs el seu marit, el bisbe 
de Barcelona designà com a marmessor el beneficiat de la seu Francesc 
d'Olivera per tal que acabés la tasca471. Quedava pendent encara la devo-
lució de 10.000 sous a la mare de Margarida, Blanca; malgrat que aques-
ta havia mort mentrestant, havia cedit els seus drets a Pere de Parets, 
draper de Barcelona, el qual reclamava la quantitat l'any 1362472. 

Ramon Marquet tornà a casar-se l'any 1356 altra vegada amb una 
Margarida, filla de Guillem de Vallseca i vídua de Jaume Dusai, del qual 
tenia una filla, Agneta; totes dues eren les hereves de Jaume Dusai473. 

469 ACA, Generalitat, pergamins, núm. 46 (1345, maig, 20) i 48 (1346, juliol, 29). És un tras-
llat fet el primer de desembre de 1367 a favor de Jaume de Gualbes, canviador de Barcelona, per 
defensar-se de l'empara feta pel veguer de Barcelona en l'execució d'uns morabatins censáis que 
el difunt Ramon Marquet posseïa a la ciutat de Barcelona sota el carrer Ample. 

470 ACA, Generalitat, pergamins, núm. 67 (carpeta 3). També és un trasllat de 1367. 
471 ACA, Generalitat, pergamins, núm. 77 (1362, març, 27). Com en els casos anteriors, és un 

trasllat fet el primer de desembre de 1367. 
472 AHPB, F. de Ladernosa, 23-12, f. 26 v.-27 r. (1362, abril, 12). 
473 ACB, Francesc de Ladernosa, vol. 250, f. 14 v. (1356, agost, 27) i f. 33 v. AHPB, F. de 

Ladernosa, 23-7, f. 5 v.-6 r. (1357, gener, 12). L'escuder del difunt, anomenat Guillem Ponter 
havia d'encarregar-se de donar possessió dels béns del difunt als compradors. 
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Una part del dot de Margarida provenia de l'herència de Jaume Dusai474. 
L'any 1356 havia hagut de demanar un préstec de 100 ll.b., en forma de 
comanda-dipòsit del seu parent Galceran Albanell, àlias Marquet475. 

Ramon morí entre 1358 i primers de l'any 1359. Pel febrer de 1359 
Jaume Mareja actuava com a marmessor seu476 i pel juliol Isabel Marquet 
pledejava per la seva herència477. Pel juliol de 1360 Margarida apareix 
com a vídua en un document en el qual atorgava poders al seu cosí Pere de 
Vallseca, potser per resoldre qüestions de la successió de Ramon478. 

Margarida de Vallseca, la segona esposa de Ramon Marquet, casà la 
seva filla Agneta Dusai amb Bernat de Corbera, donzell, senyor del castell 
de Corbera; per un motiu que desconeixem, potser perquè Bernat de Corbe-
ra necessitava diners, havia venut 500 sous de censal a la seva sogra, la qual, 
l'any 1367 en vengué 250 al notari de Barcelona Romeu de Sarrià479. 

No sembla pas que Ramon Marquet hagués tingut fills d'aquest se-
gon matrimoni, ni tampoc del primer, o almenys del que tenim documen-
tat com a primer i que potser era el segon. Tenia una filla monja, 
anomenada Isabel, que era prou gran, el 1359, per haver esdevingut prio-
ra del monestir de Sant Damià de Barcelona. Isabel reclamà l'herència 
del seu pare Ramon, l'any 1359, i s'enfrontà amb un dels marmessors, 
Francesc Marquet, segurament el seu cosí germà, senyor de la casa de 
Palou480. No coneixem el testament de Ramon, de manera que ignorem 
qui era el beneficiari de l'herència, però la tradició de la família havia 
estat la d'excloure'n els fills religiosos, a fi d'evitar que passés a mà mor-
ta. Aquesta branca de la família s'extingí, doncs, tant si Isabel aconseguí 
l'herència com si no. 

Els Marquet de Sardenya 

L'any 1322 Tomàs Marquet, fill de Miquel i de Guillemona Marc, 
fou inculpat d'homicidi, acusat d'haver mort Pere Bellot, mercader de 
Barcelona. L'enquesta portada a terme pel jurista Guillem Solà, per ma-

474 ACB, Francesc de Ladernosa, vol. 250, f. 60 v. (1356, octubre, 9). 
475 ACB, Francesc de Ladernosa, vol. 250, f. 60 r. (1356, octubre, 9). 
476 AHPB, F. de Ladernosa, 23-1, f. 31 r. (1359, febrer, 4). 
477 AHPB, F. de Ladernosa, 23-8, f. 138 v. (1359, juliol, 18). 
478 AHPB, F. de Ladernosa, 23-9, f. 113 v. (1360, juliol, 18). 
479 AHPB, F. de Ladernosa, 23-18, f. 1 r, 4 r„ 4 v.-5 r. (1367, octubre, 6). 
480 AHPB, F. de Ladernosa, 23-8, f. 138 v. (1359, juliol, 18). 
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nament del veguer de Barcelona, no demostrà la seva culpabilitat i per 
això el rei l'absolgué481, però potser per aquestes dificultats Tomàs Mar-
quet decidí anar a residir a Sardenya, on la família tenia diverses posses-
sions. Un cop a l'illa, consta que l'any 1327 ja hi tenia rendes reials per 
valor de 60 lliures anuals, quantitat que el 1334 era de 62 lliures i 15 
sous; a causa de la possessió d'aquesta renda, l'any 1334, en època de 
guerra, li fou demanat que o bé servís amb un cavall armat o bé pagués 
una contribució per a les despeses bèl·liques de 20 11. i 5 s.482. Durant la 
guerra contra Gènova cometé alguns abusos, com la captura d'una tarida 
veneciana i d'altres preses contra súbdits d'estats amics. Ramon de Car-
dona, governador de Sardenya, demanà al rei que aturés aquests abusos a 
fi d'evitar guerres que no convenien483. Morí vers la fi de 1336 o els pri-
mers de 1337 perquè pel gener de 1338 la seva vídua, Margarida Mar-
quet, s'excusava de no haver pogut prestar l'homenatge al rei per les viles 
que Tomàs tenia en feu a Sardenya en el termini establert d'un any i un 
dia. Margarida, com a tutora dels fills, havia enviat una procuració a 
Galceran Marquet perquè prestés homenatge al rei, en nom dels hereus, 
per les viles de Norocat, Modolo, Baratuli, Voilla i Donori, llocs que co-
incideixen amb alguns dels que havien estat assignats a Miquel Marquet, 
avi de Tomàs, però com que el llagut en el qual enviava el document fou 
pres per genovesos a mar, no es pogué portar a terme aquesta formalitat, 
cosa que el rei comprengué484. 

El seu fill Tomàs ocupà el càrrec de conseller segon de Càller al-
menys el 134 5485. Fou nomenat vicealmirall de Sardenya, l'any 1356, 
amb facultats per ser l'almirall de les armades que es fessin al mar de 
castell de Càller i de tota l'illa de Sardenya, per un temps subjecte al be-
neplàcit del monarca486. Pere el Cerimoniós legitimà els seus fills Galce-
ran i Tomàs, fills d'una dona soltera anomenada Llorença487. 

Ramon Marquet era un altre dels fills de Tomàs; sembla que el 1355 
cedí els seus feus en emfiteusi a Francesc Estoper, però aquest morí a-
quest any i els feus anaren al seu fill, que morí poc després; el 1359 eren 

481 ACA, C, reg. 222, f. 46 v. (1322, juliol, 9). 
482 Cécile CRABOT, Les feudataires catalans et la Sardaigne, docs. 3 i 6. 
483 ACA, C , cr. Alfons el Benigne, caixa 15, núm. 2176. Regesta a C A S U L A , Carte reali di-

plomatiche, 208 (1333, març, 26. Càller). 
484 ACA, C, reg. 1008, f. 50 v.-51 r. (1338, gener, 2. València). 
4 8 5 C . C R A B O T , Les feudataires, p. 284, nota 156. 
486 ACA, C, reg. 1029, f. 139 v. (1356, agost, 16. Perpinyà). 
487 ACA, C, cr Pere III, caixa 48, núm. 5945. 



UNA FAMILIA DE NAVEGANTS'. ELS MARQUET 2 5 3 

en mans d'Alibrando de Serra i la vídua Estoper, casada novament amb 
Dalmau de Jardí, reivindica la devolució del seu dot, assegurat sobre a-
quests béns488. El 1361 el rei concedí a Ramon, a costum d'Espanya, la I 
castellania del castell de Joiosa Guarda, situat en el judicat de Càller, a 
Sardenya, que abans tenia Mateu de Montpalau, que havia mort poc a-
bans489. L'any 1363, Ramon reivindicà les viles de Norocat, Modolo, Ba-
ratuli, Voilla i Donori, que havien estat del seu pare i que aquest llegà als 
seus dos fills Tomàs i Ramon a parts iguals, amb la condició que si un 
d'ells moria sense fills legítims, l'altre germà havia de rebre aquesta he-
rència. Justament poc abans havia mort Tomàs sense fills legítims i per 
això Ramon demanà la successió de la seva part490. No ho tingué fàcil 
perquè el governador de Càller no li donava temps per justificar les seves 
pretensions i calgué la intervenció del rei a favor de Ramon, que era do-
mèstic seu, a fi que pogués disposar de quatre mesos de temps491. 

Finalment degué aconseguir-ho perquè aquests llocs passaren a la seva 
descendència. Mentrestant, Ramon, resident primer a Càller, havia esde-
vingut ciutadà de Barcelona; ho era quan féu legitimar la seva filla Marga-
rida, que havia tingut d'una dona casada; Ramon no tingué fills legítims; de 
tota manera, si en el futur en tenia, Margarida no els podria prendre els seus 
drets492. A la mort del seu pare, Margarida, que s'havia casat amb Bramón 
Desbosc, obtingué del rei tots aquells llocs l'any 13 7 8493. 

Un dels fills legitimats de Tomàs, que havien quedat exclosos de la 
successió dels feus, tingué un fill natural, com gairebé semblava tradició 
d'aquesta branca, fill de solter i soltera. Aquest fill, anomenat Galceran, fou 
legitimat pel rei Joan I l'any 1390 i poc després li fou concedida pel monarca 
la infançonia494. Galceran Marquet fou un home de mar molt ben considerat. 
Prestà serveis a Sicília. Hi era almenys pel novembre de 1396 i, per tal de 
recompensar els seus serveis, el rei Martí el nomenà còmit de la galera reial 
amb caràcter vitalici495. Acompanyà aquest monarca en el seu viatge de re-
torn a Catalunya i en el seu sojorn a Ajaccio, a l'illa de Còrsega, lliurà a 

488 C. C R A B O T , Les feudataires, p. 299. 
489 ACA, C, reg. 1034, f. 121 v. (1361, febrer, 7. Barcelona), l'executòria a f. 122 r.-v. i la 

confirmació de la concessió (1361, març, 22); cf. també f. 179 r.-180 v. 
490 ACA, C, reg. 1036, f. 132 V.-133 r. (1363, novembre, 23. Barcelona). 
491 ACA, C, reg. 1192, f. 75 v.-76 r. (1363, desembre, 30. Lleida). 
492 ACA, C, reg. 930, f. 165 r. (1377, març, 2. Barcelona). 
493 ACA, C, reg. 1045. f. 43 v.-46 r. (1378, octubre, 20. Barcelona). 
494 ACA, C, reg. 1898, f. 68 r.-v. (1390, agost, 19) i f. 81 r.-v. 
495 ACA, C, reg. 2209, f. 51 r.-v. (1396, novembre, 28. Messina). 
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Bernardo Riccardi, castellà del castell de Cinarca, que formava part del par-
tit fílocatalà a l'illa, peces d'armadura, dues bombardes, un sac de pólvora i 
viratons, per ordre del monarca496. També fou confiada a la seva experiència 
la direcció de la galera que havia de portar Blanca de Navarra, que acabava 
de casar-se per poders amb el rei Martí de Sicília497. El rei el recompensà 
per aquest servei amb 200 florins d'or que podia retenir de l'extracció de sal 
de Càller498. Un altre servei que portà a terme fou a favor del papa Benet 
XIII. L'any 1404 s'armaren a Barcelona dues grans galeres per portar el papa 
Benet XIII a Roma, amb l'esperança de resoldre el Cisma d'Occident. Galce-
ran Marquet fou designat còmit de la galera per l'abat de Ripoll499. 

Mantingué les bones relacions amb Ferran d'Antequera, que el 1413 li 
confirmà el nomenament de còmit de la galera reial que li havia fet el rei 
Martí l'any 139 6500. A més, per tal de premiar els serveis que havia prestat al 
rei Martí li concedí l'ofici de guardià del port de mar de Càller, a beneplà-
cit501. El 1414 es feien obres a una torre i altres edificis de Lapola, un dels 
barris marítims de Callèr, on solia residir el guardià del port502. 

Tingué almenys dos fills Antoni i Joan503. 

2.2. Francesc Marquet i els seus descendents 

Sembla que Francesc Marquet, fill de Miquel, havia mort jove, abans 
de 1348; en el seu testament, Miquel havia confirmat l'heretament que li 

496 Les peces d'armadura eren 10 cuirasses, 10 capellines, 10 gorgeres, 4 pavesos de posta 
amb el senyal de la Generalitat de Catalunya; les dues bombardes "cum cepis"; un caixò amb una 
aluda de pólvora i 4 caixons de viratons. El rei especificà en una lletra el seu manament perquè 
aquest lliurament li fos admès quan retés comptes de les armes i arreus de la galera: ACA, C, reg. 
2209, f. 141 r.-v. (1397, febrer, 25. Ajaccio). 

497 ACA, C, reg. 2244, f. 148 r. (1402, març, 21. Sant Vicenç de València), D. G I R O N A , Itine-
rari, p. 97. Sembla que li fugíren alguns acordats a la galera, que havien cobrat 26 florins d'or 
d'Aragó i que Francesc de Casasaja, mercader molt influent prop del rei Martí i que s'ocupava de 
supervisar el viatge, retingué aquesta quantitat del salari de Marquet, cosa que el rei desautoritzà i 
volgué que lí fos retornada la dita quantitat: reg. 2174, f. 104 r. (1402, agost, 7. València). 

498 ACA, C, reg. 2176, , f. 20 V.-21 r. (1403, maig, 16. Montcada). 
499 Martín de ALPARTILS, Crònica actitatorum temporibus domini Benedictí Xlll, edició a cu-

ra de Franz EHRLE, Padebom, 1 9 0 6 , p. 1 4 8 - 1 4 9 . Pel juny ja havia tret de València, juntament amb 
misser Cola, patró de galera sicilià, 7 quintars de seu: J. HINOJOSA M O N T ALVO, Comercio medie-
val valenciano. Coses vedades en 1404, p. 1 3 1 [ 9 2 2 ] . 

50« ACA, C, reg. 2398, f. 66 r.-v. (1413, juliol, 26. Barcelona). 
5°i ACA, C, reg. 2398, f. 67 r.-v. (1413, juliol, 26. Barcelona). 
5"2 ACA, C, reg. 2398, f. 84 r.-v. (1414, maig, 10. Saragossa). 
503 Ibídem i p. 243. 
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havia fet quan s'havia casat; no sabem exactament el nom de la seva es-
posa però és probable que pertanyés a la família Santcliment, ja que el 
seu fill es referí, més endavant, en el seu testament, al seu oncle, Pere de 
Santcliment. La part més important de l'heretament rebut per Francesc 
era la casa de Palou, que distingiria aquesta branca dels Marquet. 

Francesco Marquet 

El fill de Francesc Marquet, Francescó, tampoc no degué viure gaire 
temps; tenim constància que testà el 1358 i coneixem algunes clàusules 
del seu testament. Consta que estava casat amb Constança i que tenia dos 
fills, Francescó i Clareta. Francescó fou el seu hereu universal i Clareta 
era l'hereva substituta si Francescó moria sense fills i no hi havia altres 
germans mascles; si tots dos hereus morien, havien de ser hereus el fill o 
fills mascles del seu cosí germà Ramon Marquet, però només en els béns 
que tenia al Vallès, mentre no fossin religiosos; si ells no podien ser he-
reus en aquests béns, ho havien de ser Galceran Albanell, àlias Marquet o 
els seus fills; si no ho podien ser, els substituí per la Pia Almoina del po-
bres de Barcelona; en els altres béns, l'hereu substitut era el seu oncle 
Pere de Santcliment o els seus fills; en defecte d'ells també ho havia de 
ser la Pia Almoina504. No sembla que sigui ell el Francesc que fou jurat a 
l'entorn de 1350, sinó més aviat Francesc I Marquet. 

Francesc Marquet de Palou 

Aquest tercer Francesc, conegut com a Francesc Marquet de Palou, 
visqué força més que el seu pare i el seu avi i el tenim documentat fins al 
1401, com a mínim. Es casà amb Blanca de Quintanes505. Podria ser que 
la seva mare Constança hagués tornat a casar-se, ja que havia quedat ví-
dua jove. El fet és que l'any 1385 s'acabà un plet pel qual Francesc Mar-
quet reclamava el dot i els béns parafernals d'una Constança, difunta, 
muller de Jaume d'Esparreguera, de la qual era hereu. La sentència, pro-

504 ACB, pergamins, 4-7-61 (1358, gener, 25). És el trasllat, fet el 2 d'abril de 1379, d'algunes 
de les clàusules del testament, per l'interès de la Pia Almoina. 

505 La seva esposa era filla de Guillem de Quintanes, mercader de Barcelona, ja difunt el 
1387: AHPB, A. Lledó, 51-22, f. 9 r. (1387, febrer, 14. Sant Andreu de Palomar). 
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nunciada per Guillem de Vallseca, donà la raó a Francesc Marquet506. La 
nostra atribució d'aquesta notícia a Francesc es basa simplement en a-
questa coincidència de la causant de l'herència amb el nom de la seva 
mare, però podria ser atribuïble a Francesc Marquet del Cros, bé que 
ignorem si la seva mare o cap parent proper es deia Constança. 

Sembla haver tingut una fortuna considerable, potser perquè dues 
generacions de la família havien tingut només un o dos fills i per tant el 
patrimoni no solament no s'havia dividit sinó que havia augmentat per les 
aportacions dels dots de les esposes. El 1360 apareix com a creditor del 
canviador de Barcelona Jaume de Vilar, que havia mort, i en darrer terme 
del rei; probablement es tractava d'algun préstec relacionat amb la guerra 
amb Castella. El tresorer del rei Pere el Cerimoniós, Bernat d'Olzinelles, 
com a procurador d'aquest, havia arribat a un acord amb Francesc Mar-
quet, Bernat Conill i Bernat Oliver, que eren els procuradors dels credi-
tors, i havia promès pagar el deute durant el mes d'octubre507. 

Aquell mateix any, justament el mes d'octubre, el rei vengué a Fran-
cesc Marquet el mer i mixt imperi i tota la jurisdicció de Sant Julià de 
Palou, llevat dels casos que exigissin pena de mort o mutilació de mem-
bres, que el rei es reservà; quedà en mans de Francesc, doncs, el govern 
local i l'administració de la justícia d'aquesta localitat, on ell tenia la casa 
de Palou. El preu de la jurisdicció fou de 3.000 sous i podem suposar que 
el rei pagà així el deute envers Francesc Marquet, ja que la venda coinci-
deix amb el termini que el rei s'havia imposat per pagar el deute barcelo-
ní, per 3.000 sous de Barcelona508. 

Durant el regnat de Joan I, probablement l'any 1393, els habitants de 
Sant Julià de Palou havien pactat uns capítols per a la redempció juris-
diccional del lloc, amb una sèrie de concessions del rei; negociava la re-
dempció Berenguer Descortei, que bestragué diners perquè Esteve 
Satorre fes la redempció a Francesc Marquet, però, segons el rei no paga-
ren la quantitat estipulada. Probablement, mentre ells buscaven els diners 
per fer el pagament, Francesc Marquet es posà en contacte amb els dos 
consellers reials, Bernat Bussot i Guillem Destorrent, per tal de formalit-
zar una nova venda de la jurisdicció de Sant Julià de Palou i aviat arriba-

5"6 ACA, C, reg. 1454, f. 173 r. (1385, novembre, 16). 
507 ACA, C, reg. 904, f. 149 r.-v. (1360, agost, 2). 
508 Segons el Liber Patrimonii regii, vulgarment dit les Mulasses, aquest document s'hauria 

de trobar en un registre de venditionum de 1360-63, f. 57, que correspondria a ACA, C, reg. 994, 
f. 57 (1360, octubre, 16), però en realitat no s'hi troba. 
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ren a un acord pel qual Francesc Marquet comprà el mer i mixt imperi, la 
jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, host i cavalcada, pau i guerra i 
altres drets del rei a la localitat, amb la condició que durant cinc anys el 
rei no portaria a terme la redempció del lloc. El preu d'aquest nou empe-
nyorament fou de 550 florins d'or, és a dir, 6.059 sous, que doblava la 
quantitat pagada per Francesc Marquet per la jurisdicció del lloc l'any 
1360, 3.000 s.b., en què s'havia fet una valoració baixa o bé ara l'empe-
nyorament comprenia més drets. La redempció jurisdiccional iniciada 
pels habitants de Sant Julià de Palou devia basar-se, com era lògic, en el 
preu de compra de 3.000 s.b. L'oferta de Francesc Marquet per renovar 
l'adquisició de la jurisdicció doblava amb escreix la seva, així que el rei i 
els seus consellers s'inclinaren per la segona i justificaren la decisió en el 
mancat pagament de la redempció, que era un pretext de conveniència 
perquè ja se sabia que les poblacions necessitaven una mica de temps per 
reunir els diners. Els intents dels homes de Sant Julià de Palou per fer 
revocar la nova alienació resultaren inútils i el rei la confirmà. El docu-
ment fou revisat pel consell reial resident a Barcelona, pel tresorer, pel 
canceller i pel mateix rei, consultes que indiquen que es tractava d'una 
matèria delicada509. 

L'any 1397, com altres localitats vallesanes, Sant Julià de Palou havia 
inciat les negociacions per al retorn a la jurisdicció reial. En tenim cons-
tància perquè ja havien començat a manifestar-se les primeres conseqüèn-
cies negatives per als qui promovien l'operació. Concretament Berenguer 
Mallol, Jaume Draper i Guillem Roure foren arrestats i els seus béns em-
parats per aquesta causa. La reina Maria, lloctinent del seu marit, el rei 
Martí, reprovà el batlle de la parròquia, Bernat Esteve, per aquest fet, li 
manà que els deslliurés sota fiança i li anuncià que li trametia el porter 
reial Bernat de Puigdengoles per parlar d'aquesta qüestió510. 

Al mateix temps, a l'audiència reial es desenvolupava un plet entre el 
procurador fiscal i la reina Violant per la possessió de Sant Julià de Pa-
lou, que el rei Joan I s'havia compromès a no separar de la Corona i que, 
malgrat això, l'havia assignada a la reina Violant, la seva esposa, per 
cámara. La sentència d'aquest plet fou pronunciada el 18 de setembre de 
1397 i fou contrària a la reina, ja que dictaminà que la donació era nul·la 

509 ACA, C, reg. 1935, f. 21 r.-22 v. (1393, setembre, 16). Al consell reial el rei li envià una 
carta sobre aquest afer: reg. 1860, f. 18 r.-v. (1393, setembre, 17) 

510 ACA, C, reg. 2353, f. 22 v.-23 r. (1397, maig, 22). 
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a causa del compromís de no separar-la de la Corona i que havia de re-
tornar-hi511. 

Les capitulacions per a la segona redempció de Sant Julià de Palou 
foren signades el 24 de maig de 1398. Els veïns del lloc ja havien pagat 
500 florins al tresorer reial. Com era habitual, la població exigí que el 
lloc no es pogués alienar més. Si es feia, el comprador seria declarat traï-
dor i la jurisdicció tornaria a la Corona; si malgrat tot el comprador s'en-
testava a regir la parròquia, els veïns el podrien matar, fos quina fos la 
seva categoria i no podrien ser castigats; en cas que el rei no respectés 
l'acord, es podrien donar a la ciutat o vila reial que volguessin, després de 
notificar-ho al rei. D'altra banda, Sant Julià de Palou demanà de ser car-
rer de Barcelona i que els seus habitants fossin considerats ciutadans bar-
celonins. El rei prometé manar a la ciutat que els acceptés. 

També els veïns de Sant Julià de Palou demanaren la creació de bat-
lle triennal, elegit pel rei dins d'una terna presentada pel lloc, que hauria 
d'ésser natural o veí de la parròquia i cobraria 10 lliures anuals. S'establí 
que a la fi del mandat hauria de tenir taula, és a dir, hauria d'atendre les 
queixes que es presentessin contra la seva actuació. Fou designat per al 
primer trienni Jaume Draper, un dels homes que havien negociat la re-
dempció i que ja hem esmentat abans. Les seves sentències serien a-
pel·lables només al rei, al primogènit o al governador. Al terme només hi 
podrien entrar per exercir la jurisdicció el rei, el primogènit i el governa-
dor de Catalunya. Les escriptures relatives a l'exercici de la jurisdicció 
haurien de quedar-se a l'escrivania de la batllia local. El rei concedí a 
Sant Julià de Palou la meitat de les rendes provinents de l'exercici de la 
jurisdicció perquè poguessin recuperar els diners que havien avançat per 
portar a terme la redempció. Com era habitual el rei els autoritzà a impo-
sar talles i altres drets per a recuperar la quantitat pagada per a la re-
dempció512. Aquesta llicència fou completada l'any 1401 amb la llicència 
per a vendre censáis513. 

Malgrat el mal començament que havia tingut la redempció i que al-
guns homes de la parròquia es negaven a fermar els poders a favor dels 
síndics perquè ultimessin la redempció del lloc i manllevar diners per a 

511 ACA, C, reg. 2273, f. 23 r.-v. i 24 r.-v. (1397, setembre, 18). 
512 ACA, C, reg. 2295, f. 38 r.-41 r. (1398, maig, 24). M. T. FERRER I M A L L O L , El patrimoni re-

ial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos alafi del segle 
XIV, "Anuario de Estudios Medievales", 7 (11970-1971 [1973]), p. 351-491, concretament p. 421. 

sis ACA, C, reg. 2197, f. 93 r.-94 r. (1401, octubre, 19). 
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pagar-la514, no tenim constància de més entrebancs. Consta que el 1416 
el batlle local era elegit tal com s'havia acordat a les capitulacions515. 

A part d'aquesta inversió en la jurisdicció de Sant Julià de Palou, que 
li fou retornada el 1398, Francesc Marquet esmerçà molts diners en el 
producte financer en voga en aquesta època, els censáis, és a dir, deute 
públic o particular garantit per determinats béns. Posseïa un censal mort 
de la Generalitat de Catalunya de 600 s.b. de pensió anual i de 8.100 s.b. 
de capital, que vengué al mercader Antoni Llobet el 1387516, en comprà a 
la vila de Cotlliure el mateix any517 i a altres entitats i persones518. Algun 
li comportà problemes i no és segur que aconseguís recuperar-ne el capi-
tal, com ara un de 15 ll.b. que posseïa sobre l'aljama de jueus de Perpi-
nyà. A la fi d'agost de 1391, després de la destrucció de diversos calls, 
entre els quals figurava el de Perpinyà, atorgà poders a Jaume Isern, que 
era mercader perpinyanenc, perquè instés els membres de l'aljama de la 
vila, convertits al cristianisme o no, perquè redimissin aquest censal, ja que 
temia perdre'l. No l'havia comprat directament sinó que era de quarta mà. 
L'havia comprat inicialment Arnau Guillem de Bellera el 1363, passà des-
prés al seu pare Guillem de Bellera i la vídua d'aquest, Sibil·la, el vengué a 
Berenguer de Magarola, a qui l'havia comprat Francesc Marquet519. En 
canvi, sembla haver cobrat sense dificultats un altre censal i un violari que 
li pagaven Francesc de Nalda, llicenciat en decrets, i la seva esposa Mari-
ona520. També tenía un censal sobre Martorell i Castellví de Rosanes521. 
D'altra banda, ell mateix havia participat en la venda d'un censal de 224 
sous anuals de pensió i 78 ll.b. i 8 s.b. de capital, a Arnau Ses-Esgleies, 
ciutadà de Barcelona, venda en la qual participaren, a més d'ell, molts dels 
seus parents Marquet i altres prohoms barcelonins: Francesc Marquet, 
Jaume Marquet, fill de Galceran, en nom propi i del seu germà Galceran, 
Bernat Marquet de Cortei en nom propi i de Ramon Marquet de Canye-
lles, Bernat Satria, Francesc d'Averçó i la seva muller Sibil·la, Joanet 
Ros, i Arnau de Busquets en nom propi i del seu germà Pere522. 

514 ACA, C, reg. 2295, f. 62 r.-v. (1398, agost, 3). 
515 ACA, RP, Batllia, reg. 829, f. 21 (1416, juny, 11). 
516 AHPB, A. Lledó, 51-22, f. 9 r. (1387, febrer, 14. Sant Andreu de Palomar). 
517 AHPB, A. Lledó, 51-22, f. 27 r. r. (1387, febrer, 14. Sant Andreu de Palomar). 
518 AHPB, A. Lledó, 51-22, f. 41 v„ 45 r.-v., 65 r.-v., 66 r.-v. (1388, abril, 8). 
519 AHPB, F. de Pujol, 38-11, f. 118 r.-l 19 r. (1391, agost, 28). Cf. també f. 196 r.-v. 
520 AHPB, pergamins, A-183 (1395, novembre, 19. Barcelona). 
521 ACA, C, reg. 2192, f. 102 r. 
522 AHPB, F. de Pujol, 38-1, f. 44 v.-45 r. (1390, abril, 9). 
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Creiem que podría ser ell (o potser Francesc Marquet del Cros), qui 
l'any 1390 mantenia un plet amb Pere Durban, àlias "lo metge de Bla-
nes", cirurgià barceloní, per la propietat d'un hort, situat a l'horta bisbal 
de Barcelona, fora del portal de Sant Daniel de la ciutat. Per resoldre la 
qüestió escolliren l'arbitratge amistós del jurisperit Francesc Despuig523. 

Ocupà diversos càrrecs en el govern de la ciutat. Els anys 1373,1375 
i 1390 fou jurat del Consell de Cent i aquest any ja figurà com a candidat 
a conseller i a mostassaf, malgrat que no fou elegit finalment per a cap 
d'aquests càrrecs, però almenys fou escollit membre del consell de vint-i-
cinc; l'any 1391 fou novament designat jurat i membre del consell de 
vint-i-cinc i fou elegit per a la conselleria cinquena l'any 1392; tornà a 
ocupar un lloc en el Consell de Cent els anys 1395 i 1396; l'any 1395 
intervingué en la designació de síndics per als afers del Cisma i el 1397 
fou elegit membre d'un comitè o dotzena encarregada d'assessorar els 
consellers, mentre que l'any anterior fou un dels candidats per al càrrec 
de mostassaf, però no resultà elegit524. La ciutat de Barcelona li confià 
alguna missió delicada, per exemple, al començament de l'any 1397 la 
reina Maria, esposa i lloctinent del rei Martí l'Humà, absent encara a 
Sicília, volia ocupar el vescomtat de Castellbò, després de la retirada del 
comte de Foix que havia envaït Catalunya per reivindicar la successió de 
Joan I a favor de la seva esposa la infanta Joana. Es decidí fer una reunió 
a Barcelona dels síndics de ciutats i viles per acordar l'ajuda per a portar 
a terme aquesta operació. Foren elegits per Barcelona Ramon Desplà "lo 
prohom" i Francesc Marquet de Palou. Els síndics aconsellaren a la reina 
suspendre l'operació fins a la tornada del rei, perquè consideraven que 
l'empresa era massa costosa ja que es tractava d'una comarca muntanyen-
ca; la reina no ho acceptà de moment, bé que finalment s'anà demorant 
fins que tornà el rei525. Completà la seva carrera de govern a la ciutat 
amb els càrrecs de conseller tercer els anys 1401 i 1404 i conseller en cap 
l'any 1411 i com a tal rebé el jurament fet pel rei Ferran d'Antequera 
d'observar els privilegis de la ciutat526. 

523 AHPB, F. de Pujol, 38-1, f. 7 r.-8 r. (1390, febrer, 1). 
524 Cf. docs. 376, 428, 448, 451, 452, 462, 481, 482, 506, 541, 550, 574, 586 i 603 d'aquest 

mateix llibre. 
525 AHCB, Llibre del Consell, 27, f. 77 v.-78 v. (1397, febrer, 18). Cf. també f. 81 r.-v.,82 v.-83 r. 
526 Manual de novells ardits, p. 92,135 i 174. J. F. B O S C À , Memorial, p. 75 i 77. Boscà indica 

que el conseller en cap elegit el 1411 era de Palou, mentre que el Manual només diu Francesc 
Marquet. Cf. també Privilegios de Barcelona, doc. 356. 
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Arnau Marquet 

Un Arnau Marquet, fill de Ramon, obtingué autorització l'any 1337 
per portar armes ofensives i defensives per totes les ciutats i viles, per 
causa d'alguns enemics que li volien fer mal i el mes d'octubre la llicèn-
cia fou comunicada al veguer de Barcelona527. 

Perpinyà Marquet 

Perpinyà Marquet pertanyia a l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Je-
rusalem. L'any 1343 era prior de Gardeny i prestà homenatge al rei Pere 
per la comanda de Remolins, que li havia concedit fra Pere Alguer, prior 
de Catalunya, per un període de nou anys528. L'any 1359 era procurador 
del prior de Catalunya. Com a tal, l'any 1359, presentà una causa d'a-
pel·lació al rei sobre uns greuges que Bertran Desvalí, doctor en lleis, 
havia causat al prior en l'apel·lació que li havia estat encomanada en una 
causa entre el prior i el comte d'Illa. El rei encomanà, doncs, la resolució 
de la causa a Pere Puig, jurisperit de Lleida529. El 1372 era comanador 
d'Horta530. 

VII . ELS MARQUET DE SABADELL 

Quan els Marquet barcelonins havien abandonat pràcticament la 
mercaderia i la navegació professionals, uns altres Marquet, originaris de 
Sabadell i sense parentiu provat amb aquells, es naturalitzaren a Barcelo-
na i es dedicaren al comerç a la segona meitat del segle XIV. Es fàcil 
confondre'ls amb la família de ciutadans honrats. El 1364 trobem dos 
germans Marquet, Guillem i Ramon, originaris de Sabadell, instal·lats ja 
a Barcelona però segurament de poc abans, ja que resultaren implicats en 

527 ACA, C, reg. 861, f. 194 r. (1337, març, 21) i reg. 862, f. 56 v. (1337, octubre, 18). 
528 ACA, C, reg. 184, f. 222 r. (1343, novembre, 4). 
529 ACA, C, reg. 1168, f. 57 r.-v. (1359, març, 26. Calataiud). 
530 José M . de A L Ò S Y D E D O U , índice y extracto de las pruebas de los caballeros y señores 

del hábito de San Juan en el Gran Priorato de Cataluña, Barcelona, 1925, p. 123. 
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unes bandositats que foren causa de la mort a Terrassa de Ramon Ba-
dia531. El 1399, Ramon era patró d'una nau tinglada d'un timó i una co-
berta anomenada Santa Maria, que vengué a Joan Agustí532 i també 
comerciava amb llana, que comprava amb altres socis a Terol i la venia a 
mercaders llombards533. 

* * * 

Els Marquet continuaren durant el segle XV ocupant posicions d'influ-
ència i poder. Entraren a la cavalleria en el segle XVI. L'emperador Carles 
V confirmà el privilegi militar a favor de Ramon Marquet el 21 de setem-
bre de 1542. Sabem que un Ramon Marquet redactà unes Memòries, que 
es conservaven a casa dels Marquet, segons un inventari de mitjan segle 
XVI534, ignorem si s'han conservat i on. Haurien estat precioses per a co-
nèixer millor la història d'aquesta família i el paper que va jugar a la histò-
ria local de Barcelona i a la de Catalunya. 

531 El rei els remeté qualsevol pena per causa d'aquesta mort: ACA, C, reg. 909, f. 138 V.-139 
v. (1364, juny, 12). 

532 Joan Agustí havia de lliurar inventari del que hi havia a la nau a un corredor públic a fi de 
vendre-la i així ho prometé als parçoners: Francesc de Niubò, Antoni Almogàver, Romeu de 
Galliners, Berenguer Simón, mercaders, Francesc Clota, cirurgià, barcelonins, Andrea de Pazzi, 
mercader florentí, i Agostino Gambarini, mercader lombard. Sembla que llavors aquesta operació 
es podia fer més fàcilment sense impediment per part de Miquel Marquet: AHPB, T. de Bellmunt, 
79-1, f. 28 v. (1399, juliol, 9). 

533 AHPB, T. de Bellmunt, 79-1, f. 74 v. (1399, octubre, 6). 
534 Totes dues notícies es troben a AHPB, Andreu Miquel Mir, Plec d'escriptures soltes de 

1562-1564. Inventari fet Per Elionor Marqueta, vídua de Ramon Marquet i de Marquilles (1564, 
juny, 29). 



U
N

A
 FA

M
ILIA

 D
E N

A
V

E
G

A
N

T
S'. ELS M

A
R

Q
U

ET 136 

o> 
o co 

W
 

CA 
C

 
(0 
£ o> 
OI 
d) 
3 C

 
(0 
c o E re 

"re 

£ re 

LU
 

¡3 
< o 

cc 
LU

 
m

 

ra 
. + 

LLI 
3 O

 

Oí ¡3 
G> <ü 
2 

E o 
ai cm

 
- + ra 
r

¡ 
<

w
 ii 

co 
o co ai + 
oo 
a> 

-C
M

 

2 

d) > o c •ro 
0 <u 
-o c •a>

 
1 

Z 
UJ 

II II 
F 

CM
 

te B> 
CN

 O
 

*- o: 
+ ra 

• I-< e 
2 OC

 •—
 

UJ UJ 
m

 ii (D
 

0> 
O

 
(0 0) 
"O

 
a) o> 
c d) ai 

DO
 

2 o 
O

 li 
< 

T-

UJ 
O

 
• 3 £ 

o ü 
i

- 
<0 

CO
 .Q

 
I- 

(D
 

H-J W
 

'li  
£ 

<
 

g 
Ct ai 
UJ 

U
. 

ca ii 

co 
ir> 
<N

 (0 c o 
_ 

E 
cc ¡3 
UJ 

K
 

D
- 

LI 



K> ®\ 

2. La descendència de Jaume, germà de l'almirall Ramon Marquet 

JAUME + a. 1299 
= Saurina Romeu 

ANGLESA N. 
= Bernat de Plegamans 

PERE + a. 1328 
= ? Ferrer 

I 
JAUME t. 1334 
= Maria Vinader 

FRANCESC 
= Brunissenda 

FRANCESCONA JAUME t. 1348 
= Pericó de Vilademany = Serena de Gualbes 

JAUME 
+ v. 1401 

ANTIGONA 
= Joan Marc 
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JAUME ISABEL JOAN 

3. Els descendents de Miquel, germà de l'almirall Ramon Marquet 

MIQUEL + a. 1309 

GERALDONA 

I? 
GERALDONA 

ELISENDA PERE RAMON + a. 1309 MARGARIDA 
= Pere Guillem Dusai ? 

PERE GUILLEM BERNAT GUILLEM ARNAU 
+ 1348 

MARGARIDA 
= Berenguer 
de Castre 

SAURA 
= Pere Gavarra 
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4. Els fills de Ramon Marquet i la descendència I 
K> Os Os 

BERNAT MARQUET 
t. 1310 
= Ferrera Sabater 

i r 
BONANAT FRA ARNAU 
= (1) Bartomeua Segalar 
= (2) Francesca + 1363 

n '"12 12 
FRANCESC GALCERAN ANTONI 
senyor de la 

GALCERAN 
= (1) Blanca Albanell 
= (2) Constança de Gualbes 

RAMON 
ciut. Messina 
+ a. 1351 

casa del Cros 

I 
FRANCESC 

rr 

BERTRAN 
= ? 

VALENÇONA 

BERNAT t. 1338 
=Sibil·la Burguet 

T2 T2 I 
GALCERAN ALBANELL BERNARDÓ JAUME lo Roig NICOLAU 
àlias Marquet = (1) Constança Ocelló GALCERAN 
= Serena = (2) Joana 

r 

i 
GALCERAN 
+ a. 1411 
= Joaneta 
de Coromines J 

I 
PERE 

BERENGUER 
= (1) Bonanada 

Satrilla 
= (2) Violant ? 

11 
BERNARDÓ SATRILLA 

BERENGUERÓ MARQUET 

CONSTANÇA 
= Arnaldo de 

Torrelles 

BERNARDÓ SANÇA SIBIL·LA BERENGUERÓ BERNARDÓ ARNALDÓ BLANCA NICOLAU 
+ a. 1338 monja = Ramon = Violant BURGUET 
senyor de la de Busquets I 
casa Canyelles 
= Violant de 
Busquets 

J , 

~r "T i 

i 
RAMON 
+ 1358 
= Violant 

i 

BERNAT 
= Francesca 

I 1 
BERENGUER ELIONOR 
= Violant Desvalí l 
BERENGUER ? 

RAMON = Blanca Desguanecs i 
RAMON = Violant Sagarriga 

ARNAU GUILLEM 1 
SERENA 
= Bernat 
Sarrovira 

I 
MIQUEL 
t. 1398 
= Maria 

I 
ANGELINA 
monja Sta. Clara 

ISABEL 
monja Sta. Clara 

PERICÓ 
t. 1415 
= Isabel [Lluiti 

J 

1 1 
JOAN SERENETA 

= Lluís Marc 

r 
GALCERAN FRANCESC 

RAMONET SARROVIRA 

r1 1 1 1 
MIQUELET SERENETA GALCERANIC ISABEL 

1 
JAUME 
t. 1404 
= (1) Elionor Bertran 
= (2) Joaneta 

li 

JOAN 
beneficiat 
seu BCN 

GALVANY 

ELIONOR 
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5. Els fills de Ramon Marquet i la descendència II 
MIQUEL MARQUET 
t. 1348 
= Sança 

MARGARIDA 
= Ramon de Manresa 

ISABEL 
= Joan Sabastida 
sor Sta. Clara de 
Girona 

I 
fill o filla? 

T 

MIQUEL+ a. 1348 
= Guillemona Marc 

I 
FRANCESCONA BERTRAN 

RAMON + a. 1362 
(hereta la casa de Cortei) 
(1)N 
(2) Margarida Saera 
(3) Margarida de Vallseca 
vídua de Jaume Dusai 

i . i 
ISABEL monja TOMAS + a. 1363 
de Sant Damià = Sibil·la de Terres 

1 1 
MARIA TOMÀS + v. 1337 
=Jaume Llull = Margarida 

CLARETA 

RAMON+ a. 1378 

r ' 
GALCERAN 
=Joana 

1 1 1 
TOMÀS CONSTANÇA JOANETA 

I 
I 
MARGARIDA 
= Bramón Desbosc 

FRANCESC + a. 1348 
= N de Sant Climent 

VIOLANT 
= Gabriel de 
Corbera 

I I 
SIBIL·LA FRANCESCO 
= Berengueró t. 1353 
de Sant Vicenç senyor casa de 

Palou 
= Constança 
Marc 

FRANCESCO 
senyor de la 
casa de Palou 
= Blanca de 
Quintanes 

I 
CLARETA 
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