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Introducció
Fonts i fons
És per tots ben sabut que qualsevol investigació històrica comporta una bona quantitat
d’hores als arxius enfonsat en fons documentals, a més d’endinsar-nos a les biblioteques i
hemeroteques en la feina que han fet altres abans que nosaltres. En aquest cas, que no es
diferencia en res de la norma, ens hem dedicat a visitar els arxius següents:
- Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB)
- Biblioteca de Catalunya (BC)
- Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (AHSCSP)
- Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)
- Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)
- Arxiu Parroquial de Sant Baldiri (APSB)
- Arxiu Municipal d’El Prat (AMP)
- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)
- Arxiu Municipal de L'Hospitalet del Llobregat
En quant a la bibliografia consultada es poden trobar totes les referències al final
d’aquest treball. Hem de destacar però la feina feta durant anys pel doctor Jaume Codina,
centrada en tot el delta del Llobregat, i que ha estat clau per poder desenvolupar la nostra
feina, seguint moltes vegades les seves petjades. L’extensa bibliografia que ens aporta,
però, manca a vegades de referències a les fonts utilitzades, i ens trobem amb el problema
de que ens parla de documents que després ens ha estat impossible localitzar. El doctor
Codina, a més, va recopilar una gran quantitat d’informació que a vegades no es veu
reflectida després a la seva obra. Aquest és el cas del Fons Codina, localitzat al Arxiu
Municipal del Prat. Aquest Fons, extens i remarcable com ell sol, consta no només de
documentació i notes recollides per l’autor si no també d’un gran número de fitxes
dividides en habitants (no només de L’Hospitalet, si no del Prat i possiblement també
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Sant Boi) en les que ens recull tota la informació que va poder recopilar de tots ells.
Malauradament, no existeix ni una sola font que acrediti el seu origen o que aquesta
informació sigui real. Ens hem trobat casos en que algun nom venia acompanyat d'un
fragment de font, però al adreçar-nos després al arxiu corresponent ha estat impossible
localitzar el document en qüestió1.
Ens trobem, doncs, davant d’un dilema. Aquestes fitxes contenen detalls preciosos sobre
els habitants que figuren a les Ordinacions, detalls que fins i tot no surten a l’obra “Els
pagesos de Provençana” (segurament perquè van ser trobats posteriorment a la seva
publicació). Què fer llavors amb aquesta informació? La prudència ens aconsella que fins
no haver fet una batuda completa dels arxius de dalt a baix per buscar les fonts és millor
no donar per bona aquesta informació. Però hem de tenir en compte que es tracta del
treball (possiblement) de tota una vida i que la feina feta pel doctor Codina és
generalment excel·lent. A més a més, la durada de la nostra feina impossibilita la
comprovació exhaustiva d'aquestes fonts. Ignorar aquestes fitxes, però, quan moltes
d’elles aporten dades úniques de gran interès sobre els nostres habitants, sembla fora de
discussió. Així doncs, acceptem la informació, però amb reserves, i sempre indicarem
quines dades hem extret del Fons Codina (FC) quan l’utilitzem. Qualsevol error extret a
aquestes fitxes s’ha d'entendre doncs en aquest context. Esperem que en un futur no gaire
llunyà es confirmi la veracitat d’aquestes fitxes i ajudi a confirmar també el nostre estudi.

El context històric i geogràfic
Comencem per posar-nos en situació: és un poble petit, a l’ombra d’una ciutat que poc a
poc ha cobrat importància, i que l’ha utilitzat de terra de pastures i qualsevol altre manera
de la que hagi pogut treure profit. La gent que té més diners i terres ni tan sols viu a la
pobla, i els cures van i venen segons la seva conveniència (i sobretot els diners que
puguin treure). Sembla que hagin de suplicar per tenir una missa en condicions. I a més
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Des d'aquí aprofitem per agraïr l'ajuda rebuda per tots els treballadors d'arxius que han tingut la paciència

d'ajudar a buscar allò introbable.
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de les males collites i pestes, que diuen que sempre han estat venint i marxant com un
parent molest, fins fa res hi havia una guerra. No només s’havia de patir per si la collita
sortia endavant, si no que havies d’anar amb compte per si et segrestaven el bou (el bou!)
o fins i tot a un mateix, tot per treure diners per la lluita. Ja ni amb els impostos n'hi havia
prou. Llavors la cosa sembla que es tranquil·litza, la guerra s’acaba, les collites continuen
fluctuant, però sembla que es va sortint de la crisi econòmica. I el poble decideix reunirse per decidir d’una vegada ell mateix com organitzar-se. Uns 50 anys abans, la llavors
reina Maria, va concedir al poble el dret a reunir-se en assemblea per decidir, i als obrers
parroquials el dret a recaptar talls o impostos per tal d'autogestionar-se. Dit i fet,
començaran pel que sempre els ha portat més mals de cap: el manteniment de la
parròquia de Santa Eulàlia. Decideixen cridar a tots els caps de casa, vídues, pobres i
estrangers inclosos. Perquè al cap i a la fi compta el fet de que viuen i treballen a la
pobla, i amb el temps s’ha vist que aporten més que aquells que només son propietaris de
nom i per tenir beneficis fiscals a Barcelona. Hi son tots, rics i pobres, deçà i dellà
l’aigua, i així, tots junts, escriuran les primeres ordinacions al 1475.
Però, quins són els precedents? Quin és l'origen d'aquest poble i què els encaminarà cap a
aquesta reunió parroquial? Els inicis de L'Hospitalet són més aviat humils. Trobem la
primera referència a la parròquia de Santa Eulalia de Provençana el 908, en una
compravenda a la dita localitat. Abans d'això no sabem res, però és bastant probable que,
degut a la proximitat de Barcelona, fos només un conjunt de masies bastant allunyades
del que seria la parròquia. Trobem un segon document el 986, que juntament amb el de
908 formen les evidències més antigues de la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana.
No es pot parlar d'un nucli de poblament més o menys dens fins al segle XI, quan podem
detectar que clarament les masies s'han ajuntat prenent com a centre la parròquia. Ajuntar
de forma parroquial, que no física, ja que sembla que els poblament d'aquesta època és
extremadament dispers, només són un grup de cases i torres i l’únic mas documentat és el
de Malvitge.
D'aquest segle XI conservem poca informació i no serà fins un segle després que
trobarem un altre fet significatiu pel poblament de la zona: l'establiment del hospital cap
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a voltants del 1187. Sembla que aquesta primera construcció va ser promoguda per la
Ordre de Sant Joan de Jerusalem, però no es conserva el document original que ens ho
podria confirmar. Aquest prendrà el nom d'Hospital de la Torre Blanca i serà al voltant
d'aquest que es construirà el nucli més important de tot el que serà Santa Eulàlia de
Provençana.
Pocs anys després, el 1211, un canvi geogràfic canviarà la distribució de la incipient vila.
Un braç del riu Llobregat canviarà el seu curs i una part del Prat quedarà aïllada, posant
inici als futurs conflictes entre la gent de la Illa dels Banyols i els de la resta de la
parròquia. Trobarem que a partir d'aquí i amb el temps que el territori de Santa Eulàlia de
Provençana es dividirà en diversos nuclis:
- La Pobla: comprèn el nucli del que avui seria Hospitalet centre, al voltant del camí Ral
i tocant ja a Cornellà. La parròquia original de Santa Eulàlia de Provençana quedarà
allunyada d'aquest nucli que l'anirà relegant en importància, al actual barri de Santa
Eulàlia.
- La Marina: si prenem com a línia divisòria imaginaria el camí ral, la part de la Marina
seria la que quedarà per sota d'aquest, arribant fins el mar, i comprenent la zona que va
del Llobregat a l'Estany de Port, tocant amb Montjuïch (abastant els actuals barris de
Bellvitge i Zona Franca). Aquesta amplia zona destacava per ser, per una banda terra de
cultiu de cereal i pastures, i per l'altre zona deltaica origen de malalties com el paludisme.
També rebia el nom de Prat, acompanyat de la especificació "deçà de l'aigua".
- El Samontà: és la zona de la muntanya, per sobre del camí Ral, fent frontera amb
Esplugues de Llobregat per dalt, i amb Cornellà i Sants pels costats. Comprenia els
actuals barris de Can Serra, Florida i Torrassa. Tradicionalment va ser terra de vinya.
- L'illa dels Banyols: El tros de terra que va quedar incomunicat pel riu i que amb el
temps va esdevenir l'actual Prat de Llobregat. A la documentació ens consta com a Prat
"dellà de l'aigua", és a dir, passat el Llobregat. Aquest nom sorgirà a meitat del segle
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XIII.
Curiosament, al voltant de la mateixa parròquia no es desenvoluparà cap nucli important
fins ben entrada l'època moderna. Això provocarà que els llocs on es concentrava més
població obtinguin o reclamin tenir-ne el seu propi centre religiós. Primer sorgirà l'ermita
de Bellvitge i fins uns segles després no s’instal·larà la nova parròquia a la Pobla, just el
lloc on es concentrava major número de població. Per quan aquesta última estava ja
consagrada, la gent dels Banyols ja portava temps reclamant sense cap resultat (i no en
tindran fins el segle XVI). El lloc de la litúrgia, doncs, va provocar conflictes territorials
durant molt de temps.
Amb el canvi del curs del riu va aparèixer un element clau per la població de la zona, la
barca de passatge. Juntament amb el pont de Sant Boi, eren vitals per a la comunicació,
no només entre poblacions veïnes, sinó amb la ciutat de Barcelona. Aquesta barca de
passatge apareixerà en poder la ciutat de Barcelona el 1327, cosa comprensible si tenim
en compte que era un important pas per les mercaderies que entren i surten de la ciutat.
Pocs anys després, però, el 1335, la barca surt administrada per uns quants caps de casa
de l'illa dels Banyols. El 1343 trobem l'establiment d'aquesta als habitants de la illa, que
retindran la seva administració d'ara en endavant.
Mentrestant, trobem que l'hospital de la Torre Blanca, que havia estat en mans de la
família Guerau durant un segle, és venut a Bernat Rossell el 1370. Sembla ser que
l'edifici original ja no hi seria (es parla només de la "terra dita Torre Blanca"), o si hi és
està en mal estat, però la venda inclou també una terra on, en un futur no gaire llunyà,
serà reconstruït l'hospital. El 20 de desembre de 1375 es farà la concessió reial per a
construir-lo. Els impulsors d'aquesta reconstrucció seran Pau Genover, ermità de
Bellvitge, i Joan Ramon, el fuster de la vila. La motivació principal d'aquests dos serà
acollir a aquells més desfavorits, estiguin de pas o no cap a Barcelona. És una iniciativa
particular, que es fa sense consultar als obrers parroquials, però que compta amb
l'aprovació del bisbe. Sembla que hi ha certa tendència entre els de Provençana a prendre
decisions sense els intermediaris, apel·lant a l'aprovació episcopal en última instància, tal
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i com es farà un segle després amb les ordinacions parroquials.
L'hospital, doncs, serà construït per una iniciativa privada, cosa que portarà a conflictes
uns 50 anys després quan aquest arribi per matrimoni a mans de Bernat Oliver. I es que el
1420, degut a les dificultats per anar a missa de molts habitants (recordem que encara no
s'havia edificat la nova església i que la parròquia quedava molt allunyada de la majoria
de població), Bernat Oliver va decidir construir una nova capella dedicada a Santa
Càndida per facilitar el culte. El 1417 consta que ja tenia una capella dedicada a Nostre
Senyor Jesucrist i als sants Bartomeu, Blai i Llúcia, però pel poc que sabem podria haver
estat massa petita per les necessitats del poble. El problema es va iniciar quan el vicari va
demanar al dit Bernat les claus de la capella al·legant que era un lloc sagrat i que ell
l'havia de controlar. La batalla dialèctica i epistolar (ja que es va buscar ajut per part dels
dos bàndols en el bisbe i la reina Maria) va durar bastants anys, discutint sobre si prevalia
la propietat de la terra d'Oliver o els drets espirituals del vicari. Sembla ser que més gent
del poble es posicionà en contra de Bernat Oliver, tot i que la posició del vicari era també
una mica delicada degut al gairebé tradicional absentisme dels vicaris de Provençana. El
1426, però, el bisbe autoritzà la construcció de la nova parròquia. Aquest procés de
construcció, llarg com un dia sense pa, trobarà també els seus opositors: per una banda el
propi Bernat Oliver, que devia veure el seu petit lloc de culte perillar, i per l'altra, la gent
dellà de l'aigua, que feia molt que reclamaven un lloc propi i que van veure que tot i que
es feia una nova construcció, aquesta encara quedava lluny de les seves cases. Sembla
que amb aquest procés de construcció es finiquita la disputa sobre Santa Càndida, o
almenys no es tenen més notícies sobre el tema. El que si que es conserva és una carta
autògrafa del propi Bernat Oliver dirigida a la reina Maria, on explica tot el conflicte, un
document excepcional sense cap dubte.
El 1450, la reina, per tal de que el poble recuperi els diners dels costos del procés contra
Bernat, concedeix als habitants de Provençana la capacitat de reunir-se i instaurar talls
(impostos), cosa que trigaran encara 25 anys a fer, com veurem més endavant.
A principis del segle XV trobem que la conflictivitat social és un fet bastant comú (i els
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problemes amb Bernat Oliver en seran només una petita mostra) i ho constatem amb la
presència de "bandositats". Aquest nom, que podria portar a equívocs ja que no estem
parlant de bandolers, vol dir només que la gent s'ajuntava en "bandos" (molts eren de la
mateixa família, però no necessariament ho havien de ser), i que aquests bàndols, per
qüestions personals, es barallaven entre si. Aquesta pràctica, extremadament comuna (no
només a Provençana, sabem que gent de Sant Boi també en formava part) era
evidentment mal vista per les autoritats, fins al punt de ser motiu de reprimenda a les
visites pastorals o motiu pel qual no ser escollit capità del sagramental (tot i que, tenint en
compte que molta gent no volia la capitania, també servia d'excusa). D'aquestes
bandositats en sabem poc, sobretot els motius de molts enfrontaments (si no tots, i que
vindria a ser el punt més important), per aquest motiu quan trobem treves escrites entre
dos bàndols que juren no tornar a barallar-se en X anys és particularment desconcertant.
L'únic que sabem del cert és que aquests bàndols i aquestes treves eren força comuns,
molt més del que podria semblar a simple vista.
Tornant al 1475, i davant d’aquest document se’ns plantegen diverses qüestions:
-

Com afectà la guerra a la presa de decisions?

-

Quina influència tenia Barcelona sobre Provençana?

-

Per què es ratifica el document al 1477?

-

Durant quant de temps va estar vigent?

-

Quines implicacions va tenir pels sacerdots destinats a aquesta parròquia a partir
d’aquest moment?

-

Perquè rep el suport del bisbe de Barcelona?

-

Per què aquesta iniciativa, que ja feia temps tenien potestat de fer, la inicien
precisament per gestionar la parròquia?

-

Per què surten tatxats els noms dels representants de la bandada del Prat? I per
què accedeixen aquests si porten anys demanant la seva pròpia parròquia?

-

Quin paper juguen dones i "bargants" en aquest document?
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Si ens aturem a observar el passat de la pobla de Hospitalet, ens adonarem que algunes
d’aquestes preguntes obtenen resposta a les costums que s’han anat establint durant els
anys. El fet de que un document semblant es faci per tal d’arreglar l’església només
demostra que ha estat durant anys una preocupació principal pels parroquians. Ara bé,
segons les visites pastorals de segles enrere, no era un poble precisament cristià, és
possible que la necessitat d’un lloc de reunió tingui més implicacions que les pròpiament
religioses? En aquest sentit és bastant probable que el fet de que mai hi hagués un rector
present, o que si hi era descuidés bastant les seves funcions, provoqués un sentiment de
responsabilitat i apropiament de la parròquia per part del poble.
Una altre qüestió és la de la ratificació posterior de la gent dellà l’aigua, al 1477. El
caràcter voluntari de la seva adhesió, i la confirmació d’aquesta uns anys després, fan
pensar en baralles i discussions entre la gent d’aquell costat del Prat. Bastant
comprensible si tenim en compte que durant anys han reclamat un lloc de culte per a ells,
argumentant que la parròquia de Santa Eulalia està massa lluny, per què haurien de voler
pagar la manutenció d’un lloc al que gairebé no hi van? Què els farà acceptar al final?
Però no avancem esdeveniments, poc a poc s'aniran responent a aquestes i d'altres
preguntes que aniran sorgint. Per fer aquesta investigació ens hem centrat en els anys que
van de 1450 a 1500, per poder rastrejar millor les persones que ens consten a les
Ordinacions. Alguna vegada ens hem sortit dels paràmetres per poder completar
informació familiar o parroquial, útil per entendre el context general. Però no hem volgut
anar ni molt abans ni molt després per no perdre la perspectiva de la vida d’aquestes
persones en concret.
Per poder assolir aquesta investigació hem intentat localitzar el major número possible de
documentació individual de cada un dels habitants llistats a les Ordinacions. Uns bons
localitzadors han estat també els dos fogatges (1470 i 1497), que ens permeten fer una
reconstrucció de la pobla abans i després dels fets. Les visites pastorals de l'època també
han estat útils per conèixer l'aspecte religiós, i em pogut reunir algunes dades que
involucren a L'Hospitalet a la guerra civil (1462-1472). Lamentablement, però
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moltíssima documentació útil es va perdre durant la guerra civil del passat segle, cosa que
ens redueix les possibilitats de localitzar a tothom. En quant a la bibliografia, tot i que
nombrosa, tal i com hem avançat abans, la base d'aquest treball es recolza en la feina feta
per Jaume Codina, sobretot el seu excel·lent "Els pagesos de Provençana (984-1807)".
Sense voler mitificar la seva feina, hem pogut comprovar durant les visites als arxius que
el seu buidatge previ va ser poc menys que exhaustiu, facilitant enormement el treball
present.
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1. Anàlisi, transcripció i traducció del document
Aquest text, tant destacat per a nosaltres, es troba amagat dins d’un manual del notari
Antoni Joan, entre compravendes i altres documents notarials de Provençana, Barcelona
o d’altres poblacions properes. Res fa pensar que aquest document estigués pensat per
destacar o crear un precedent. L'absència del vicari de Provençana va provocar la
necessitat de buscar un notari extern, de Barcelona, per poder deixar constància d'aquesta
reunió. Com veurem més endavant, hi ha altres documents similars a altres poblacions
que van ser anotats als manuals notarials de la pròpia vicaria, quedant després a la
parròquia de la mateixa població com correspon. Però probablement, el fet de que fos un
notari barceloní el que anotés aquest document, va ser el que el va salvar de ser destruït
amb la resta de la seva època. De totes maneres, la seva presència al Arxiu Històric de
Protocols de Barcelona (AHPB) té quelcom de poc transcendental, amagat entre
compravendes i testaments. De fet, la ratificació episcopal i l'afegit posterior de la gent
del Prat queden apretats al voltant de l'inici del següent document notarial, que no té cap
relació amb Provençana.
Però potser el que més destaca a primera vista sigui la llista de noms d'habitants que, com
veurem més endavant, les ordinacions de Sant Boi no incorporen. En aquesta llista surten
tots els caps de casa (presumiblement), entre ells dues vídues i dos homes amb l’apel·latiu
"bargant" (estranger) al costat, cosa que podria indicar una participació plena del poble.
Després de la llista de noms es fa una divisió dels habitants segons els seus recursos
econòmics: majors, mitjans i menors. Cadascun d'aquests grups ha de pagar certa
quantitat (talls) segons els seus possibles, quantitat que anirà integrament pel
manteniment de la parròquia. Posen a una persona a recaptar aquests diners, tot i que no
se'ns facilita la informació de qui ocuparà aquesta posició, per la qual cosa deduïm que
serà una decisió presa a posteriori. Finalment, trobem una clàusula que ens crida
especialment l'atenció, i és on es remarca que aquests talls es fan per tal de mantenir la
seva fe i devoció a Santa Eulàlia, i que es fa completament al marge del rector o vicari
(present o futur), el qual no podrà disposar d'aquests talls o de la capacitat de fer-ne.
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Bàsicament es reafirma la posició fràgil dels clergues dins d'aquesta comunitat, posició
que d'altra banda havien creat ells al llarg dels anys amb l'absentisme i la simonia que
afecten a la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana. Però aquests seran temes que es
desenvoluparan més endavant, el que resta ara és veure el que diu exactament el text.

Transcripció
Per a la transcripció s’han utilitzat les següents regles:
-

En la mesura del possible s’ha respectat la grafia original.

-

S’ha marcat el final de cada foli amb //

-

Les frases escrites al marge o entre línies que s’han incorporat al text s’han inclòs
entre parèntesi. En cas de que fossin anotacions posteriors i que no s’incorporen al
text vénen marcades amb l’acotació: (AL MARGE).

-

S’han desenvolupat totes les abreviatures, sent aquestes marcades en cursiva.

-

En el cas del text tatxat o il·legible s’ha marcat entre parèntesi i en majúscules
(p.e. TATXAT: Guillem Alegret)

-

Les notes tironianes (7) han estat transcrites per “e”.

-

Els números s’han reproduït amb la grafia del original.

-

S’ha utilitzat la ortografia i puntuació vigents, per tal de donar major comprensió
al text.

-

S’ha transcrit seguint el seu valor fonètic en els casos en que u i v eren utilitzats
indistintament amb valor vocàlic o consonàntic (p.e. evangelicam per
euangelicam)
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"Die dominica, Xª mensis septembris anno a Nativitate Domini Millesimo CCCC
LXXV, in parrochia Sancte Eulalie de Hospitaleto.
In nomine sancte et Individue Trinitatis patris ingeniti et filii (MARGE: ex patre
genito et spiritus sancti ex utroque procedentis que secundum explicitam disciplinam et
evangelicam doctrinam est una dei, vero sub paci magestate et pia trinitate). Amen.
Nosaltres, Barthomeu Bruneta, Bernat Duran, menor de dies, March Moja,
obrers l’any present de les esglésies de Sancta Eulàlia de Prohensana e de la sglèsia
nova del Hospitalet; Matheu Costa, sacristà de les dites esglèsies; Pere Cerdanya,
Arnau Tarragona deçà l’aygua, fill e hereu d’en Bernat Tarragona de la dita parròquia,
consellers dels dits obrés.
Anthoni Raurich

Miquel Quintana

Guillem Raurich

Pere Oliver

Johan Batle, bargant

Andreu Gondaly

Barthomeu Soler

Benet Raurich

Bernat Oliver

Anthoni Saval

Johan Beseya

Bernat Sabadó

Johan Clotes

Guillem Vidal, donat de la

Vicens Miquel

verge Maria de Belviya
Bernat Durán, maior de dies

Pere Balleró

Galcera Soriguer

Jacme Gener

Johan Posades

Petrus Quirze, operarius del
Prat (TATXAT)

Jacme Mertí

Maria,

muller

d’en

Johan

Nadal, quondam
Anthoni Borrell

Maria,

muller

Petrus Viader, de la bandada
consiliarius (TATXAT)

d’en

Pere

Guillem

Alegret

Duran, quondam

MAL ESCRIT)

Johan Balleró

Bernat Torrella (TATXAT, P)

Pere Busera

Arnau Duran

Pedro de Ensorne, bargant

Pere Magraner

Bernat Pallerès

Pere Català

Jacme Feliu

Pere Rocha

Francesch Samet

Bernat Gavarra

(TATXAT,

Pere Solanes //
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A lahor, glòria de Nostre Senyor Déu e de madona Sancta Maria, mare sua, e de
la verge Sancta Eulàlia, cors sant de la Ciutat de Barchinona, patrona e cap de les dites
sglèsies e parròquia nostra, e en remissió de totes ànimes fell deffunctes, especialment
de la dita parròquia, los dits obrés, consellers, sacristà e parroquians deçà l’aygua
desús dits, e encara de aquells dellà l’aygua, qui en la present pia obra aderir-se
voldran. Per tant que en les dites esglésies cultus divinus millor sie fet, e la luminària,
ornaments e obres millor en dites esglésies sien fetes que fins ací no són, fahent
emperò aquestes coses ab auctoritat e decret del senyor bisbe de Barchinona o de son
vicari spiritual, ordonam en les dites esglésies e parròquia una perpetual sacristia; e per
tant que dita sacristia haie facultat de fer les coses pies desús dites, los dits obrés e
sacristà, consellers e parroquians de la dita parròquia, les peccúnies que prohiran dels
tals dejús scrits los quals los dits parroquians per una tant pia cosa e obra sobre ells se
imposen a la dita sacristia consichnen, segons dejús per capítols largament apar, e
(MARGE: fan entre ells) los tals següents:
Primerament, nos dits obrés, sacristà, consellers, ab voluntat de tota la
parròquia, tant quant diu deçà l’aygua e dellà l’aygua, qui a les dites coses aderir-se
volran, ordonam que en la dita parròquia sient fets tres tals, so es, maiors, miyans e
menors.
Item, nos, dits obrers, sacristà, consellers, ordonam ab voluntat de tots los
desús dits parroquians, que los maiors paguen e sien tenguts paguar a la dita sacristia,
en la festa de mossèn sent Miquel del mes de setembre primer vinent, (TATXAT: dotze
dines valents un sou) un sou e sis diners, e axí cascun any en lo dit terme o festa.
Item més, ordonam que los mijans paguen e sien tenguts paguar a la dita
sacristia en la dita festa de mossèn sent Miquel del dit mes de setembre primer vinent
dotze dinés valents un sou, e axí cascun any en la dita festa.
Item més, nos, dits obrés, sacristá e consellers, ab voluntat del desús dits
parroquians, ordonam que los menors parroquians de la dita parròquia paguen e sien
tenguts paguar a la dita sacristia, en la prop vinent festa de mossèn sent Miquel del
present mes de setembre, e axí de qui avant cascun any en la dita festa, sis diners.
Item més, ordonam nos, dits obrés, sacristà, consellers e parroquians de la dita
parròquia, tant quant toquen los parroquians qui són deçà l’aygua e de aquells dellà
l’aygua qui a les dites coses aderir-se voldran, que de aquí avant tot parroquià o
parroquiana de la dita parròquia, lo qual de aquesta vida en l’altra passarà, sia tengut
paguar a la dita sacristia del que per la sua ànima se haurà pres, III sous per lliura.
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Item més, nos, dits obrés, sacristà, consellers, de e ab voler dels desús
anomenats parroquians de la dita parròquia, ordonam que tot bargant o estrenger qui’s
volrà metre en la dita sacristia e volrà paguar en los dits tals, que tal bargant o estrenger
sia agut per parroquià e que a tal bargant o estrenger quant passa//rà de aquesta vida
en l’altra, li sie feta tota aquella honor que és acustumada de fer a un parroquià de la
dita parròquia.
Item més, ordonam nos, dits obrers, sacristà, consellers, ab voluntat dels desús
dits parroquians de la dita parròquia, que de qui avant los obrers, sacristà e consellers
qui per avant seran, haien potestat e facultat los dits tals puxen créxer o aminvar si ben
vist los serà.
Item més, ordonam nos, dits obrers, sacristà, consellers, ab voluntat dels desús
dits parroquians de la dita parròquia, que (TATXAT: de qui avant los obrers, sacristà, et
consellers qui per avant seran haien potestat et facultat) totes peccúnies que dels dits
tals procehiran se haien a convertir en luminària, ornaments e obres de les dites
esglésies o en altres usus e necessitats de la dita parròquia, a coneguda dels obrers,
consellers e parroquians de la dita parròquia.
Item més, ordonam nos, dits obrers, sacristà, consellers e prohòmens de la dita
parròquia, que lo qui cullirà los dits tals haie per sos trebals vint sous.
Item més, ordonam nos, dits obrers, sacristà, consellers, que lo dit cullidor sia
tengut e obligat de retre compte als dits obrés de la dita església, cascun any, del que
rebut haurà dels dits tals los dits obrés sien tenguts al dit cullidor haver agut primer fer
diffinició de aquell, larga e bastant.
Item més, encara ordonam nos, dits obrers, sacristà, consellers e prohòmens de
la dita parròquia, que attenent que totes les coses nos fahem voluntàriament e per
devoció de la verge Sancta Eulàlia, patrona nostra, e per no perdre aquella dita devoció
no pusquam ésser en res forçats per lo Rector, vicari de les dites esglésies, present ni
esdevenidor, ni per altra personal de qualsevulla auctoritat sia, ans si en res érem
forçats, en tal cars puxam nos, dits obrés, sacristà, consellers e parroquians llevar los
dits tal o tals, e ara per lavors e lavors per ara en lo dit cars los havem per llevats. E les
peccúnies que dels dits tals seran procehides e levades seran e lavors se trobaran en
mans dels dits obrers o daltra persona o persones destinades o legides per la dita
parròquia, los dits obrés e parroquians puxen aquelles metre e convertir en ornaments e
obres de les dites esglésies e de altres necessitats de la dita parròquia, a coneguda dels
dits obrés, sacristà e parroquians de la dita parròquia.
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Testes discreti Petrus Mateu, Bernardus Clemens Julioluo, civis Barchinone.
Testes firme Petri Quirze et Petri Viader, de la banda del Prat, firmatis XXIIII
mensis octobris anno a Nativitate Domini Mº CCCC LXXVIIº, presentibus testibus
Bartholomeo Bruneta et Petro Cerdanya, de parrochia de Hospitaleto, (TATXAT:
firmantes) Anthonius Sala, mercerius.
Decretum +
+ Nos, Petrus Leopardi, canonicus ecclesie, vicarius in spiritualibus et
temporalibus generalis pro reverendo in Xristo patre et domino, domino Gondissalvo,
miseracione divina Barchinonense episcopo, praedictam

ordinacionem ceterisque

omnibus et singulis premissis auctoritatem nostram interponimus pariter et decretum hec
propria nostra manu scribentem. //"
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Traducció
Dia del senyor, 10 de setembre de l'any de la Nativitat, 1475, a la parròquia de Santa
Eulàlia de L'Hospitalet.
En el nom Sant i Individual de la Trinitat, del Pare ingènit i del Fill creat del Pare, i del
Esperit Sant que prové dels dos, que segons la explícita disciplina i evangèlica doctrina és
un sol Déu, sota la pau, la majestat i la pía Trinitat. Amén.
Nosaltres, Bartomeu Bruneta, Bernat Duran, menor de dies i Marc Moja, obrers l'any
present de les esglésies de Santa Eulàlia de Provençana i de l'església nova de
L'Hospitalet; Mateu Costa, sacristà de les dites esglésies, i Pere Cerdanya i Arnau
Tarragona d'aquesta banda de l'aigua, fill i hereu de Bernat Tarragona de la dita
parròquia, consellers dels dits obrers.
Antoni Raurich

Miquel Quintana

Guillem Raurich

Pere Oliver

Joan Batlle, estranger

Andreu Gondaly

Bartomeu Soler

Benet Raurich

Bernat Oliver

Antoni Savall

Joan Beseya

Bernat Sabadó

Joan Clotes

Guillem Vidal, donat de la verge

Vicens Miquel

Maria de Bellvitge
Bernat Durán, major de dies

Pere Balleró

Galcera Soriguer

Jaume Gener

Joan Posades

Pere Quirze, obrer del Prat
(TATXAT)

Jaume Martí

Maria, muller d’en Joan Nadal,

Pere Viader, de la bandada

difunt

conseller (TATXAT)

Maria, muller d’en Pere Duran,

Guillem

difunt

MAL ESCRIT)

Joan Balleró

Bernat Torrella (TATXAT, P)

Pere Busera

Arnau Duran

Pedro de Ensorne, estranger

Pere Magraner

Bernat Pallerès

Pere Català

Jaume Feliu

Pere Roca

Francesc Samet

Bernat Gavarra

Antoni Borrell

Alegret

(TATXAT,

Pere Solanes //
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En lloança, glòria del nostre Senyor Déu i de la nostra senyora Santa Maria, mare seva, i
de la Verge Santa Eulàlia, cos sant de la ciutat de Barcelona, i patrona i cap de les dites
esglésies i parròquia nostra, i en remissió de totes les ànimes fidels i difuntes, i
especialment de la dita parròquia, els dits obrers, consellers, sagristà i parroquians
d'aquesta banda de l'aigua d'aquests dits, i encara d'aquells de l'altre banda de l'aigua que
en la present obra adherir-se voldran.
Per tant que en les dites esglésies el culte diví sigui millor fet, i la lluminària, ornaments i
obres siguin millor fetes que fins ara a les dites esglésies, fent però aquestes coses amb
autoritat i decret del senyor bisbe de Barcelona i el seu vicari espiritual, manem a les dites
esglésies i parròquia una sagristia perpetua, i per tant que dita sagristia tingui la facultat
de fer les coses pies aquí dites. Els dits obrers i sagristà, consellers i parroquians de la dita
parròquia, els diners que proveiran de talls després escrits, els quals els dits parroquians
per una tant gran pia cosa i obra sobre ells s'imposen, a la dita sagristia consignen segons
els dits capítols llargament exposats, fan entre ells els talls següents:
Primerament, nosaltres, dits obrers, sagristà i consellers, amb voluntat de tota la
parròquia, tant com els d'aquesta banda de l'aigua i de l'altre que es vulguin adherir,
manem que en la dita parròquia siguin fets talls, això és, majors, mitjans i menors.
A més, nosaltres dits obrers, sagristà i conseller manem, amb voluntat de tots els dits
parroquians, que els majors paguin i hagin de pagar a la dita sagristia en la festa de Sant
Miquel, de l’u de setembre proper, un sou i sis diners, i així cada any al dit dia o festa.
A més, manem que els mitjans paguin i hagin de pagar a la dita sagristia, en la dita festa
de Sant Miquel del dit mes de setembre, primer vinent, dotze diners equivalents a un sou,
i així cada any a la dita festa.
A més, nosaltres dits obrers, sagristà i consellers, amb voluntat de tots els dits
parroquians, manem que els menors parroquians de la dita parròquia paguin i hagin de
pagar a la dita sagristia, en la properament vinent festa de Sant Miquel del present mes de
setembre, i així d’aquí en endavant cada any en la dita festa, sis diners.
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A més manem, nosaltres obrers, sagristà, consellers i parroquians de la dita parròquia,
siguin d'aquesta banda de l'aigua o de l'altre, que a les dites coses es vulguin adherir, que
d'ara en endavant tot parroquià o parroquiana de la dita parròquia, el qual passi d'aquesta
a l'altre vida, hagi de pagar a la dita sagristia per la seva ànima, tres sous per lliura.
A més, nosaltres dits obrers, sagristà i consellers, i amb la voluntat dels dits parroquians
de la dita parròquia, manem que tot estranger que vulgui pertànyer a la dita sagristia i que
vulgui pagar els dits talls, que dit estranger sigui tingut per parroquià, i que a dit
estranger, quan passi d'aquesta vida a l'altre li siguin fets tots aquells honors que
s'acostumen a fer a un parroquià de la dita parròquia.
A més, manem nosaltres obrers, sagristà i consellers, amb la voluntat dels dits
parroquians de la dita parròquia, que d'ara en endavant els futurs obrers, sagristà i
consellers tinguin la potestat i facultat de pujar, créixer o minvar si ho creuen oportú. Tots
els beneficis que procedeixin dels dits talls, s'hauran de convertir en lluminària,
ornaments i obres de les dites esglésies, o en altres usos i necessitats de la dita parròquia,
a coneixement dels obrers, consellers i parroquians de la dita parròquia.
A més, manem nosaltres dits obrers, sagristà, consellers i prohoms de la dita parròquia,
que qui recol·lectarà els dits talls obtingui pel seu treball vint sous.
A més, manem nosaltres dits obrers, sagristà i consellers, que el dit recol·lector sigui
obligat a retre compte als dits obrers de la dita església cada any, del que hagi rebut dels
dits talls, i els dits obrers estiguin obligats a fer primer definició d'aquells, llarga i
suficient, al dit collidor.
I encara més, manem nosaltres dits obrers, sagristà, consellers i prohoms de la dita
parròquia, que tenint en compte que totes les coses les fem voluntàriament i per devoció
de la Verge Santa Eulàlia, patrona nostra, i que per no perdre dita devoció, no puguem
ésser en res forçats pel rector, vicari de les dites esglésies, actual o futur, ni per qualsevol
altre persona de l'autoritat que sigui; i si en alguna cosa fóssim forçats, en tal cas puguem
nosaltres dits obrers, sagristà, consellers i parroquians treure els dits talls, i ara per llavors
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i llavors per ara, en el dit cas els tinguem per trets, i els beneficis que procedeixin dels
dits talls seran presos; i llavors es trobaran en mans dels dits obrers, sagristà o d'altre
persona o persones destinades o escollides per la dita parròquia, i els dits obrers o
parroquians puguin intervenir i convertir en ornaments i obres de les dites esglésies o
altres necessitats de la dita parròquia, amb coneixement dels dits obrers, sagristà i
parroquians de la dita parròquia.
Testimonis discrets, Pere Mateu i Bernat Clement Juliol, ciutadans de Barcelona.
Testimonis de la firma, Pere Viader i Pere Quirze, de la banda del Prat, signem el 23 del
mes d'octubre, de l'any de la Nativitat, 1477, amb la presència dels testimonis Bartomeu
Bruneta i Pere Cerdanya, de la parròquia de L'Hospitalet, i Antoni Sala, mercer.
Decretem.
Nosaltres, Pere Llopart, canonge de l'església i vicari general, espiritual i temporal del
reverend en Crist pare i senyor, senyor Gonzalo, bisbe de Barcelona per la
misericòrdia divina, interposem la nostra autoritat a les dites ordinacions i decretem, i
amb la nostra pròpia mà ho escrivim.
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2. Altres ordinacions de l'època: Sant Boi de Llobregat
Les formes de govern varien molt d’una ciutat a un poble, una cosa prou evident però que
no està de més destacar. A ciutats com Barcelona, la influència més propera a
Provençana, tenim òrgans com el Consell de Cent, el Trentenari o el Batlle per fer les
“ordinacions”, organitzacions molt més complexes i en les que els habitants no tenen
directament cap tipus de control. Per això, no podem fixar-nos gaire en ciutats més grans
per entendre el govern de les vil·les, si no concentrar-nos en les poblacions dels voltants.
Els pobles del delta del Llobregat tenen força similituds a l’hora de prendre decisions
comunals. Per una banda tenim els representants dels habitants en la figura dels obrers
parroquials o jurats (moltes vegades el seu paper és el mateix i el nom intercanviable)2, i
de l’altre, no deixem de trobar reunions de caps de casa per prendre decisions que afecten
a tots.
En aquest últim sentit, cal mencionar les ordinacions que van tenir lloc a Sant Boi el 1453
que no deixen de destacar per la seva similitud amb les del 1475 a Provençana. En els dos
casos es reuneixen els caps de casa, tot i que en el cas de Sant Boi no es fa una llista dels
presents, cosa que ens dificulta saber si podien participar gairebé tots (dones, estrangers,
pobres) com al nostre cas. El motiu ve a ser el mateix, gestionar la parròquia, però amb
una diferència molt notable, i és que en aquesta presa de decisions te molt a dir el vicari, i
en certa manera és ell el que regula els temes a tractar i fa peticions que l’afecten a ell.
Per exemple, un dels punts a decidir és la seva demanda de comptar amb un sots vicari i
un escolà per ajudar-lo, a més de regular els diners que havia de cobrar

en cas

d’extremunció o d’haver de desplaçar-se per dir missa. Tot i així, també hi ha certes
regularitzacions per evitar l’absentisme que tant afectava a les altres parròquies
deltaiques, com per exemple pactar que una vegada al mes vagi a fer missa a la
sufragània de Sant Pau, o que es posi un substitut en cas de que el vicari estigui malalt,
2

A Sant Boi, per exemple, apareixen a un document del 1464 uns jurats que podrien correspondre als

obrers del any anterior (APSB, Manual 47, 1463-1465, f. 23v.), mentre que a Provençana aquest paper és el
que atribuiriem als “consellers”.
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“vedat” o absent, sota pena de 20 sous. Aquests últims elements, certament, haguessin
estat un bon punt de negociació per als habitants de Provençana, ja que les queixes per
absentisme eren presents des de feia molt de temps, però l'absència mateixa en aquell
moment segurament va impedir la millora en aquesta qüestió.
D’altre banda trobem un element molt significatiu, i es que aquestes ordinacions, les de
Sant Boi, parlen també de la inclusió dels estrangers com a parroquians:
“Item, és estat concordat entre lo vicari e los dits jurats e pròmens que tot home stranger
qui vindrà pobblar dins la dita parròqhya e en aquella starà continuament tenint casa
loguada o pròpia per spay de hun any y hun dia, e pagarà per aquell temps lo dret a la
sglèsia, sia agut per ver parroquià de aquella.”3
Cal destacar diverses disparitats de totes maneres. En primer lloc, trobem al vicari dins
del grup dels que prenen decisions, allà on es deia “ordonam nos, dits obrers, sacristà,
consellers e prohòmens” a les Ordinacions de Provençana, llegim un “concordat entre lo
vicari e los dits jurats e pròmens” a Sant Boi, que marca la diferència entre un autogovern
laic i un altre que encara compta amb l’església per prendre decisions. No en va a les
Ordinacions de Provençana es remarca específicament que els obrers no podran ser
forçats en res per part del rector o el vicari, desmarcant-se de qualsevol autoritat que
pugui venir en un futur (ja que òbviament en aquell moment no n’hi ha cap). A més a
més, aquí no es conformen només amb pagar el dret de parroquiatge, si no que, seguint
les ordenances de Barcelona per a obtenir la ciutadania, demanen tenir casa durant un any
i un dia per ser considerats habitants. Aquesta especificació no és necessària en cap
moment a Provençana.
Però de totes maneres no és l’únic document d’aquest tipus que trobem al poble del
costat. El 1360 els veïns (més de 50) de Sant Boi ja es van reunir per tal de fer front a les
reparacions de la parròquia4. I encara uns anys després, al 14405, trobem una llista de
3
4

APSB, Universitat.
APSB, Manual 11, 1366, pergamí de la coberta.
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contribució amb 69 noms que ens permeten agrupar els habitants segons categories
econòmiques. Es fa una divisió entre els que tenen casa pròpia (la majoria) i els que tenen
casa llogada, que no paguen contribució. Del grup més gran, es fa una divisió segons els
diners que es paguen, que poden anar de 8 a 1 florins. En aquesta divisió destaquen
especialment els pagesos, amb escassetat de menestrals, dels quals sobresurten els
carnissers. Hi ha un detall addicional a aquesta llista, i és que entre tots els habitants
trobem els noms de quatre dones, suposem propietàries. Segurament vídues, tot i que no
s’especifica en tots els casos, demostren la participació de les dones en el dia a dia de la
comunitat.
Parlem de Sant Boi només perquè és la població dels voltants més gran i la única en la
que hem trobat evidències de reunions comunals similars a les de L'Hospitalet. Fins a on
arriba el nostre coneixement, ni Cornellà ni Esplugues tenien res semblant.

5

APSB, Papers per ordenar.
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3. Les relacions amb Barcelona i la seva influència
Si hi ha un motor econòmic, comercial i social que afectava (de forma positiva i negativa)
directament a Provençana, no és altre que Barcelona. La proximitat de Sant Boi no era res
comparada amb la de la gran ciutat, on molts dels habitants de L'Hospitalet tenien la
ciutadania. Si ben és cert que Provençana es beneficiava del comerç amb la "gran" ciutat i
que molts dels seus habitants utilitzaven l'excusa de la ciutadania per no pagar
parroquiatge (per exemple), la majoria de coses que va aportar Barcelona tenen un caire
bastant negatiu.
Dins d'aquest període (1450-1500) trobem sobretot canvis que poc a poc ens derivaran a
l'època moderna. Tot i que a nivell local és més difícil de detectar (i encara així moltes
vegades s'han vist les Ordinacions de 1475 com una manifestació plenament moderna,
cosa creiem allunyada de la realitat), si ens fixem en els esdeveniments que afecten a
Barcelona i Catalunya en general, veurem que els canvis sou prou significatius.
Venim d'una època plena de pestes i fams, la població ja afectada des de la gran pesta de
1348, no aixeca el cap des de llavors. La recuperació de població no arribarà a Barcelona
fins l'època dels Reis Catòlics, per exemple. I tot i així, les epidèmies, com es veurà més
endavant, són constants i punyents, cosa que afecta molt la demografia. Els despoblats,
sobretot a la plana de Vic, continuaran existint durant aquest segle, tot i que poc a poc es
vagin recuperant a finals d'aquest.
Les guerres, però, no ajuden gaire al recobrament de la població i just a la segona meitat
del XV trobem una de prou important que l'afectarà i molt. Els motius per aquesta guerra
són diversos i complexes, però fent un resum ràpid es poden focalitzar en tres fets: la
mort del Príncep de Viana, la lluita amb els remences i les confabulacions de la Busca i la
Biga.
El primer fet va tenir lloc per l'ambició de Joan II per controlar Navarra, de la qual era
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hereva el seu fill Carles per part de la seva mare, Blanca. Joan II, però, en comptes de
permetre que aquest en prengués possessió va conquerir Navarra, portant a un
enfrontament entre pare i fill que només acabaria realment amb la mort de Carles. Aquest
fet, en principi natural, a l'època es va prendre com a un assassinat i, tenint el poble en
tanta estima al príncep, va ser un dels detonants del enfrontament bèl·lic.
La situació dels remences, però, feia temps que no era bona i qualsevol excusa hagués
estat vàlida per incorporar-se a la lluita. Els pagesos de remença feia molts anys que
estaven subjectes als mals usos6 i en èpoques d’escassetat eren particularment
perjudicials. Joan II va aprofitar que estava enfrontat contra la noblesa per demanar ajuda
als pagesos contra el seu enemic comú. Els conflictes entre remences i senyors van durar
pràcticament tot el segle XV i no es van solucionar fins el regnat de Ferran II i la
Sentència de Guadalupe de 1486.
L'enfrontament de Joan II amb la noblesa, apart de venir per una simpatia més que
evident de les elits catalanes per Carles de Viana, tenia el seu origen sobretot en els tira i
afluixa de les oligarquies barcelonines. A voltants de 1450 el govern municipal es va
dividir en dos partits, la Busca (membres de les arts, mercaders exportadors i menestrals)
i la Biga (mercaders més proteccionistes i ciutadans honrats). La Busca comptava
inicialment amb el recolzament del rei, cosa que la va portar al poder el 1453, però la
Biga va acabar aliada amb la noblesa del camp, traient el poder violentament a la Busca i
iniciant així la guerra civil el 1462.
Uns anys després, a més, ens trobem amb el matrimoni de Ferran i Isabel (1469), i
l'arribada al poder d'aquests dos ajuntant les dues Corones (1479). Tot i que la unió no
significa la finiquitació immediata de temes com el remença, si que serà amb el temps el
canvi de monarca la solució de molts problemes. A vegades ens podem arribar a
6

Remença (no podien abandonar el mas sense pagar una redempció al senyor), exòrquia (el senyor rebia la
tercera part dels bens del pagès sense descendència), intèstia (si el pagès moria sense fer testament, el
senyor es quedava amb la tercera part dels seus bens), arsina (multa en cas d'incendi inintencionat),
cugúcia (multa en cas d'adulteri per part de la dona, un terç dels bens si tenia el consentiment del marit i
la meitat d'aquests si no el tenia), i ferma de spoli (quantitat que rebia el senyor en proporció a la dot de
la dona quan el pagès es casava).
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preguntar fins a quin punt la presència de Joan II era la causant dels problemes, sent una
figura tan controvertida com era. A nivell local, però, molts d'aquests fets no es percebran
en la seva deguda importància, i els que afectaran directament a Santa Eulàlia de
Provençana els resumim a continuació:

a. Terres de cultiu i pastura. El conflicte de les tanques
És difícil dir quant blat català entra a Barcelona (ergo, és difícil dir quant d’aquest ve de
Provençana). Sembla, no obstant, que Barcelona es preocupa per establir xarxes de
comerç amb llocs com Cervera, passant per Igualada o Sant Andreu de la Barca7, mentre
a més manté un important comerç amb Sicília, Sardenya, Castella, Aragó, Llenguadoc,
Provença o fins i tot Flandes (tot i que les xarxes més llunyanes eren utilitzades sobretot
en períodes d’escassetat, i el gruix de l’abastiment provenia de terres més properes degut
al preu del transport). Les rutes, majoritàriament marítimes, tenien també un percentatge
terrestre, de les quals, una de les més importants passava pel camí del Pont del Llobregat
(que tenia el seu propi impost i que va durar del 1376 al 1462). Resumint, el comerç amb
lloc petits com Provençana seria anecdòtic i entre particulars, però mai com a peça
important per abastir la ciutat, i tenim documentades vendes de gra a ciutadans particulars
de Barcelona que així ho demostren8. D’altre banda, el blat no era el únic gra que es
consumia, i trobem un comerç important d’ordi i altres cereals com el sègol, el mill o la
civada considerats com a secundaris9. L’ordi el trobem documentat a Provençana, no
només a alguna venda d’aquest cereal, si no també en el topònim “Puig d’Ossa” que és
una deformació de la paraula ordi10.

7

CARRÈRE, “Barcelona a l’època de les dificultats”, pàg. 362

8

CODINA, "Els pagesos de Provençana", pàg. 379.

9

SERRA I PUIG, Els cereals a la Barcelona del segle XIV a “Alimentació i societat a la Catalunya

medieval”, Inst. Milà i Fontanals, 1988, Barcelona.
10

Hordeum, en llatí.
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Els cultius que més predominen a la zona del Samontà, des de temps ja antics, són la
vinya principalment i alguns arbres fruiters. La zona de la Marina ha estat considerada
sempre com a terra de blat, i en part també de pastura (d’on derivaren també els
problemes amb els carnissers de Barcelona, que veurem més endavant). Curiosament,
fins ara tenim més documentació de compravendes a la zona del Samontà que a la zona
de la Marina, cosa que podria indicar la importància del cultiu de la vinya a aquesta
societat. A aquestes, sobretot a la zona de Rodamilans i les Planes, ens parlen de peces de
terra amb “vinea plantata”. No en va aquest producte era un element bàsic en la dieta
diària. És bastant probable que fins i tot es produís en petites quantitats pel consum propi
ja que no ens consta una producció massiva per la venda. La terra que es cultivava en
general a Catalunya no era naturalment fecunda11, i es malversa fent cultius gairebé
massius de vinya, com és el cas de Provençana. Hi havia una gran quantitat de producció
local i regional12, amb una xarxa de comerç totalment difusa: el vi està al abast de tothom
i precisament per això no és res d’especial.
La inexistència de una ramaderia intensiva al Delta feia que Barcelona comprés el bestiar
a Aragó, Navarra, Maó o els Pirineus. Aquesta xarxa de comerç era de les més importants
juntament amb la del blat, i això convertia als carnissers (sobretot al segle que ens ocupa)
en un grup amb un gran poder econòmic.
La ramaderia, una de les fonts econòmiques principals (a més d’alimentació), va portar a
greus i llargs conflictes entre la ciutat de Barcelona i els pobles de les rodalies, que veien
limitada la seva existència a ser terreny de pastura. L’origen el trobem a la concessió que
va fer Jaume I als carnissers el 17 de març de 126713, a la qual seguiran aferrant-se dos
segles després per tal de no veure reduïts els seus privilegis de pastura. Aquesta concessió
els permetia portar el bestiar a pasturar a tot arreu dels dominis del rei, excepte els horts i
vinyes de Barcelona. No obstant, si es perjudicava algun sembrat, els carnissers havien
11
12

VILAR, “Catalunya dins de l’Espanya moderna”
CARRÈRE, Claude, “Barcelona 1380- 1462, un centre econòmic en època de crisi”, Ed. Curial,

Barcelona, 1977.
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ACA, Cartes reials de Jaume I, capsa I, n. 38
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d’indemnitzar als pagesos afectats. Més endavant, els pagesos de les rodalies de la ciutat
es recolzaran en aquesta mateixa concessió per tal de poder fer pasturar als seus propis
ramats a les seves terres. Els ramats, que en principi haurien de ser petits en comparació
amb els dels carnissers, i destinats sobretot a la producció local, van constituir una altre
font de problemes, ja que molts d’aquests van ser confiscats14 per estar pasturant a zones
suposadament prohibides (vist des del punt de vista dels carnissers, que els veien com una
amenaça pels seus interessos). La situació estarà prou enrarida per a que a principis del
XV sorgeixin el que s’ha vingut a anomenar “el conflicte de les tanques”, ja que els
pagesos van començar a construir tanques, no només a les seves possessions, si no també
a camins, acompanyats pel trencament del ponts. Evidentment, aquestes varen ser
prohibides ràpidament pel govern barceloní per tal de protegir els interessos de la ciutat,
tot i que legalment els pagesos hi tenien més dret sobre les seves terres (però no a tancar
camins). El cas és que, es fessin les sentències reials que es fessin, la desobediència era
força comú, sobretot en l’aplicació del usatge Strate et vie publice15, que concedia l’ús
dels terrenys públics als pobles. Sigui com sigui, aquest conflicte, que es veurà agreujat
en èpoques de crisi, continuarà durant segles.
Tot sembla indicar que la carn a Provençana no tenia cap tipus d'impost, però si que és
cert que degut als pocs punts de venda i la quasi obligatorietat de comprar allà,
comportaven que qui tingués arrendada la carnisseria disposés de una bona font
d'ingressos. I a partir de mitjans del XV aquesta font anirà a parar als obrers de la
parròquia.

14

Aquest serà el cas del bestiar que va capturar el senyor de la Torre Burgesa que era de dels pagesos del

Prat i de Sant Boi, els quals van convocar al sagramental per tal de recuperar-lo. FERNANDEZ I
TRABAL, "Aprofitaments comunals, prats i pastures al delta del Llobregat (segles XIV-XV). Conflictes per
a la utilització de l'espai a la Baixa Edat Mitjana", pp. 216-217.
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“Strate et uie publice, aque currentes et fontes uiui, prata et paschue, silue et garrice et roche in hac

patria fundate sunt de potestatibus, non ut habeant per alodium uel teneant in dominio, set ut sint omni
tempore adempramentum cunctorum illorum populorum, sine ullius contrarietatis obstaculo et sine aliquo
constituto seruicio [...] ” Extret de BASTARDAS, J. “Usatges de Barcelona. El codi a mitjan de segle XII”,
Fundació Noguera, Barcelona, 1991.
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La primera carnisseria aparegué el 1391, i l’atorgà la Batllia General de Catalunya a
Guillem Tarragona. Aquest podia situar-la a qualsevol punt de Provençana, i encara que
desconeixem quin lloc era aquest, sabem que era a la "pobla". Pagava de cens 9 sous a
l'any, i durant molt de temps va ser la única a la vil·la. Fernandez Trabal ens informa16 de
que a mitjans de segle XIV un tal Pere Ferrer17 tenia carnisseria a Provençana, cosa que
contradiu la informació donada per Codina sobre la primera18. Sabem que a la de Guillem
Tarragona hi treballava en Ramon Sunyer, narbonès, potser el tal Pere Ferrer va tenir-la
arrendada abans o després d'ell, però no ho hem pogut comprovar.
La segona data de 1418, establida igualment per la Batllia a Bernat Gual, per instaurar-la
a l'Illa dels Banyols. Hem d'afegir el fet important de que també tingués permès vendre a
la zona del Prat de Sant Boi, cosa que posa en evidència la independència física d'aquesta
zona davant les parròquies de Sant Boi i Santa Eulàlia de Provençana.
La que potser més ens interessa és la que es va instaurar el 1460. L'establiment d'aquesta
la va fer el rei i la va atorgar als obrers de la parròquia, per poder costejar la reparació
d'aquesta. Ara bé, com ja hi havia una carnisseria a la pobla, en mans de la família
Raurich en aquests moments, es va arribar a un acord per no fer-se competència. La nova
carnisseria es va instal·lar a Cornellà, a la frontera entre els dos termes19 i per poder-ho
fer es va pagar una indemnització de 100 florins al carnisser Joan Vilar de Cornellà per
tal de poder-la localitzar-la allà. Aquesta carnisseria s'arrendaria normalment en períodes
d'un any i es una font de finançament molt important pels obrers, juntament amb els talls
recaptatoris que tenien potestat de recaptar (dels quals un bon exemple són les nostres
ordinacions).

16
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b. La guerra civil i el setge de Barcelona
Però un dels conflictes més importants que van afectar tant l’economia com la vida social
de Provençana, va ser un al que eren totalment aliens, la guerra civil. Una guerra amb
aquest nom podria ésser considerada d’interès per a tothom, però el conflicte dinàstic, tot
i que ens mostra preferències dels habitants per un o altre candidat, no deixa de ser un
problema de les altes esferes. Aquest conflicte, que s’allargarà del 1462 al 1472, enfrontà
a Joan II amb Enric IV de Castella, Pere I de Portugal i Renat d’Anjou, un darrere l'altre.
Aquesta lluita, en el fons, era més aviat un enfrontament entre diferents models polítics:
la monarquia absolutista de Joan II contra la política oligàrquica pactista del govern
català (que anirà proposant diferents reis segons les seves necessitats).
Durant aquest temps, la guerra va estar present també a Provençana. Per començar, quan
Barcelona cridà la Bandera de la ciutat (que anava acompanyada per un exèrcit
municipal) va haver d’aportar homes per la lluita. Aquesta Bandera estava composta per
tres grups diferents de gent20: el primer estava compost per gent del municipi que
s’adheria per pròpia voluntat, amb un sou i un període de duració establert; després hi
figuraven els homes designats pels mestres d’oficis, els quals no se sap quin procés de
selecció seguiren; per finalitzar, trobem els homes designats a les poblacions de la zona
d’influència de Barcelona (cosa que marcava el usatge “Item statuerunt”), juntament amb
les que eren carrer d’aquesta. Provençana pertanyia a aquest últim grup (tot i que no serà
carrer de Barcelona fins el 1493). I com es decidia qui hi anava? Sobrequés ens informa
de que no sembla haver-hi cap tipus de connexió entre el nombre d’homes escollits i el
nombre de focs de cada població. Per aquesta banda continuarem sense saber-ho, ja que
tampoc ens consta cap document on els habitants de L’Hospitalet fessin una tria dels que
anirien a la guerra. Sabem que el 21 de juny de 146221, Joan de Marimon, capità de la
Bandera, fa un recompte dels homes aportats per cada parròquia i hi consten 10 de
L’Hospitalet. En aquest recompte no surten ni els homes del Prat ni els de Sant Boi, ni de
20

SOBREQUÉS I VIDAL, SOBREQUÉS I CALICÓ, “La guerra civil catalana del segle XV”, vol. 1,
Edicions 62, Barcelona, 1987.
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Cornellà (per mencionar tots els veïns), però si els d’Esplugues amb 10 homes. El 6 de
juliol22 torna a haver-hi un recompte i aquesta vegada consten 4 d’Esplugues, 4 de
Cornellà, 12 de Sant Boi i, altre cop, 10 de L’Hospitalet (tot sembla indicar que els
d’Esplugues, no sabem per quin motiu, van enviar menys homes dels que inicialment
constaven). El número d’homes que aportaven les parròquies era sensiblement menor del
que esperaven a la Bandera, a finals de juny comptaven amb 203 homes (sent la previsió
d’un miler) i a finals de juliol aquests començaren a fugir. Aquest fet es va donar degut
als impagaments dels sous i la poca implicació personal dels camperols en els fets de la
guerra. Marimon no deixarà de queixar-se durant tot aquest temps de que els homes que li
venien estaven poc preparats i que portaven armes deficients o anaven sense cuirassa.
Resumint, no era el millor exèrcit possible.
La Bandera sortí de Barcelona el 16 de juny de 1462 direcció Lleida i aquella mateixa nit
la van passar a L’Hospitalet23. El dia següent, el 1724, el van passar allà també, i suposem
que van aprofitar per reclutar els homes necessaris d’aquesta parròquia, però no en tenim
cap document sobre aquest fet. El dia 18 de juny, van fer camí cap a Molins de Rei, tot i
que la carta25 que signà Marimon encara els feia a L’Hospitalet. Quan la Bandera va
tornar a Barcelona el gener següent, però, sembla que no van passar per Provençana i que
hi van fer via directa des de Igualada.
Però no només es van patir les conseqüències de la guerra en els homes que es van
emportar. Aquell mateix any els francesos van posar setge a la ciutat de Barcelona.
Aquesta, gràcies al seu port i la dificultat del exèrcit assetjant per controlar-ho, va tenir
pocs problemes per abastir-se per mar. El menjar no suposava gaire problema, les armes
si, però tot i així es van poder proveir d’aquestes. El problema residia en les poblacions
dels voltants, els camps i els bestiars dels quals amb tota probabilitat acabarien
destrossats per l’exèrcit enemic. Quan el setge va acabar, els francesos van començar a

22
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destrossar les viles de les rodalies de Barcelona26. Potser, com feien via cap a Urgell,
Provençana aquest cop es va salvar d’aquesta devastació.
L’última noticia que tenim de la guerra que impliqui Provençana és de 1464, quan el 6 de
febrer Pere de Portugal va pernoctar allà27. El dissabte abans havia fet una crida pregant
"a tot cavaller, gentil hom, Ciutata e altres qui seguir lo volran lo dit dia [dilluns] sian a
punt e aperellats per partir lo dit dia", per anar a socórrer la vil·la de Cervera que uns
dies abans li havia demanat ajuda. Presumiblement va estar un parell de dies a
Provençana esperant a tota la gent que anava endarrerida, que segons sembla tampoc va
ser gaire.
Una vegada finalitzada la guerra, Joan II va fer una concessió28 a totes les parròquies de
voltants de Barcelona, en la qual se’ls dispensava de tots els censos, pensions de censals i
violaris deguts als rebels de la ciutat. D’aquesta manera buscava recompensar pels danys
soferts durant la guerra. Aquesta era una resposta a una petició explícita que farien dos
anys abans tots els pobles del Baix Llobregat durant el setge de Pedralbes29.
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c. La pesta
Però no només de guerres es crea una crisi. Les pestes són un element molt recurrent a
aquesta època, i precisament el mateix any 1475 es va detectar la glànola a Barcelona. No
podem estar segurs de que aquesta arribés a Provençana, però degut a la proximitat és una
probabilitat bastant gran. Tenim noticies d’altres plagues, sempre per poblacions veïnes,
que van ser devastadores entre la població, i que d’alguna o altre manera havien per força
d’arribar a la nostra. Codina ens documenta les següents a partir dels registres de Sant
Boi:
-

1457-1458

-

1465- 1466

-

1476

-

1479

-

1483

-

1490

-

1493-1494

Les següents són les documentades a Barcelona30, l’altre eix urbà important proper a
Provençana. Es pot observar fàcilment la coincidència de dates, tot i que normalment
existeix una diferència de mig any o un, temps en el que l’epidèmia trigaria a estendre’s.
Tenint en compte que entre Barcelona i Sant Boi estava L’Hospitalet, no cal que
remarquem més les possibilitats de pesta durant aquests anys.
1452: a l’abril els Consellers envien cartes als monestirs més importants (entre ells Santes
Creus i Poblet perquè resin per la ciutat. Al juliol, la reina Maria i les Corts es van
traslladar a Vilafranca.

30

El gruix de la informació ha estat extret de FERRAN, Jaime et alii, "Datos históricos sobre las epidemias
de peste ocurridas en Barcelona : separata de la Memoria sobre la epidemia ocurrida en Porto en 1899",
Instituto municipal de Historia, Barcelona, 1965.
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1456-1457: Es van aplaçar les Corts i la Generalitat es va traslladar a Manresa. Va haverhi escassetat de blat, cosa que semblava impensable en una ciutat com Barcelona, que
cuidava sempre que estigués ben proveïda.
1465-1466: Altre cop escassetat d’aliments. Es va intentar obtenir-los de Mallorca, però
no els van deixar entrar al port. Per aquest motiu, la ciutat va tancar les seves portes a tots
els mallorquins. Es van enviar preveres a Sant Jaume de Galicia, però el recompte final
de morts és de uns 5000.
1475: L’any que a nosaltres tant ens ocupa Barcelona va patir una forta epidèmia de
glànola. Al DACB consten a partir del 2 d’agost31 el recompte de morts, que s’allargarà
fins el novembre de l’any següent. Ens estranyaria molt que, durant tant de temps,
aquesta no afectés a Provençana. El 1476, però, sabem que la pesta va fer estralls entre
els albats i veïns de Sant Boi32. Les Ordinacions són al setembre, tindria res a veure l’alta
mortaldat per prendre decisions sobre l’ànima immortal dels habitants?
Aquesta epidèmia sembla que va tenir origen a València o Mallorca, per la qual cosa es
va prohibir l’entrada de gent procedent d’aquestes ciutats si no havien passat més de 20
dies des de que havien sortit d’elles. Es vigilaven les portes per aquest motiu, i fins i tot
es va prohibir que gent de dins de la ciutat sortís per parlar amb gent procedent d’aquests
llocs, amb el conseqüent perill de que no els deixessin tornar a entrar. Curiosament, però,
fins l’agost de 1476 es va deixar entrar a tot aquell ciutadà (o fill o net de) de Barcelona,
encara que aquest estigués infectat. Els cadàvers, però, fossin de ciutadans o no, estaven
prohibits que entressin a la ciutat. L’entrada de vaixells i la seva càrrega també estava
controlada, i fins i tot els mariners havien d’ésser inspeccionats abans de tornar a terra. Es
va enviar altre cop una comitiva a Santiago, sense cap efecte destacable. Joan II, potser
per demostrar el seu compromís amb la ciutat, va estar present durant gran part de la
epidèmia a Barcelona. El 5 d’octubre, però, es va traslladar amb les Corts i la Generalitat

31
32

“Lo dit dia se comensa a fer la sercha per les perroquies per causa de les morts. Mori hu de glanola. I”
CODINA, “A Sant Boi de Llobregat: segles XIV- XVII”

34

a Lleida, tot i que tornaria al cap d’uns mesos, quan encara no havia minvat la malaltia.
El recompte final de víctimes a la ciutat és de 2809 persones.
Podem trobar diferències però en les mesures preses davant la pesta entre Barcelona i
ciutats com Palma de Mallorca. A aquesta última es va crear una “Junta del morbo” per
controlar aquest tipus de situacions, i entre les moltes mesures ens crida l’atenció una: el
control de les almonedes (encants). No es podia vendre roba sense que abans els
“morberos” les examinessin i veiessin si els seus antics amos havien mort de malaltia
contagiosa. Ens xoca perquè Codina ens informa33 que, almenys a Sant Boi, aquest tipus
de pràctica era molt comuna, la de vendre la roba dels empestats. Segons ell, tot i haver
una consciència de contagi mitjançant la roba, aquest bé era tan preuat que la gent la
comprava igualment. De fet, durant la pesta de 1457 trobem a Arnau Goday de
L’Hospitalet venent la roba d’un pastor que havia treballat amb ell i que va morir34. No
sembla que les mesures presses a Mallorca es practiquessin al Principat, el motiu pel qual
no es fa se’ns escapa. Aquesta despreocupació destaca més encara sabent que, per
exemple a Sant Boi, la gent que moria de pesta era enterrada de nit i sense ningú que
acompanyés el cos, només amb la presència del vicari i del enterrador.
1478: Va durar dos mesos i van morir 51 persones. Es va prohibir l’entrada de gent
procedent d’Aragó i València.
1483: Sembla que per aquesta pesta es van prendre precaucions ja a finals de 1482,
vigilant la gent que entra a la ciutat i emmagatzemant blat per si de cas. Es va fer un altre
viatge a Santiago al gener, però al març la glànola ja estava a la ciutat. Va matar a 1379
persones.
1489- 1490: La pesta estava arreu de la península des de 1488, va ser qüestió de temps
que arribés a Barcelona. La Generalitat es va començar a traslladar al març de 1490,
primer a Vilafranca, després a Montblanch i finalment a Cervera. Tant moviment era una
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conseqüència de l’epidèmia estesa per tot el Principat. Tant com a Barcelona o com a
Sant Boi està documentada com una de les més virulentes.
1494: Amb un recompte final de 579 persones, existeix el dubte de si aquesta epidèmia
va ser conseqüència de la glànola o de la nova malaltia, la sífilis.
1497: Va ser molt lleu, 67 morts en dos mesos.
1501: El principi del segle XVI està caracteritzat per les nombroses pestes devastadores.
Aquesta, just estrenat el segle, va durar vuit mesos i van morir 3000 persones.
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4. Els estrangers i les migracions franceses
Un dels punts més difícils d’investigar és la presència dels estrangers. Ens consta a través
de les Ordinacions que com a mínim dos caps de família eren “bargants”, però no sabem
el seu origen ni quant de temps portaven a la pobla. Amb el cognom Batlle35 tenim la
problemàtica de que és força comú, tant a Catalunya com a la zona d’Occitània, i al tenir
l’origen a una professió o càrrec és difícil precisar el lloc concret d’on prové. Al Fons
Codina trobem informació addicional d’aquest Joan Batlle, com que el 1481 estava casat
amb Joana Alegret, que el 1491 va retornar una peça de terra per no poder pagar el cens,
o que el 1504 ja era mort (i que els seus fills es deien Jaume, Francina, Joana i Càndida).
Si poguéssim localitzar les fonts documentals que ens aporten aquesta informació, tal
vegada poguéssim comprovar si en cap d’aquests documents mencionen el seu origen.
Mentrestant, continuarem amb la incògnita.
En quant a Pedro de Ensorne, se’ns planteja un dilema, ja que la preposició “de” ens
indica un possible lloc d’origen, però el nom i el cognom ens indiquen llocs ben diferents.
El nom “Pedro” (a més clarament diferenciat al text: on la resta son “Pere” o “Petrus”,
aquí trobem un “Pedro” sense abreviatures) sembla indicar una procedència castellana o
aragonesa, però tan sols Osorno sembla prou similar com per a coincidir, sense ser una
opció segura. En canvi, a França trobem un topònim molt més esperançador, Enserune
(prop de Beziers), però el nom Pedro sembla descartar la procedència francesa.
Tanmateix, la possibilitat de que aquests dos estrangers siguin francesos és bastant gran,
degut a que just en aquesta època va ser quan es va iniciar un flux migratori procedent del
sud de França que s’instal·là a la zona del delta del Llobregat. Segons Codina36, la
presència de immigrants francesos es començarà a fer patent a la dècada de 1480. Per
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exemple, l’any 1490, el 13% de la població santboiana ja era d’origen estranger37. La
majoria procedents de la zona de la Gascunya i del Bearn, van constituir la mà d’obra
barata que es necessitava al delta en una època d’escassetat, substituint als esclaus. Però
no només varen ser pastors, si no que trobem també la presència d’un vicari procedent de
Couserans, Pere Font, que va exercir entre 1490 i 1516. De fet, un fogatge de 1515 cita a
la zona del Montseny ni més ni menys que a quatre clergues d’origen francès, cosa que
ens demostra que el nostre Pere Font no era ni molt menys una excepció.38
Si ens basem en els registres que ens aporten Nadal i Giralt del Hospital de la Santa Creu,
podem veure que el increment de francesos atesos a aquest s’inicia tot just en l’època que
ens ocupa, fent un salt considerable entre els anys 1475 i 150039. Així doncs, el delta del
Llobregat estava assistint al naixement d’un fenomen migratori que des de el primer
moment s’acollirà i acceptarà completament. Com, si no, es podria entendre la inclusió
d’estrangers a les Ordinacions? El dret de parroquiatge no tan sols els integrava dins de la
comunitat si no que els garantia el mateix tracte que a la resta dels veïns en un fet tant
important com és la mort40. Aquells que no paguen el parroquiatge queden al marge de la
societat, són castigats amb taxes funeràries més altes i no tenen veu a la comunitat. Però
pocs són els que devien no fer-ho ja que tots deixen ben clar que han vingut per quedarse. D’altra banda, les poblacions que reben als forans són ben conscients de que son
necessaris pel funcionament d’aquestes, i així s’entra en un procés de simbiosi que no
acabarà fins a finals del XVII.
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Aquests immigrants, majoritàriament homes, arribaven a Catalunya a una edat ben
primerenca (un 50% entre els 11 i els 20, un 30% entre els 21 i els 3041), cosa que els
permetria guanyar prous diners durant un temps per poder després casar-se amb una
catalana (ja que l’origen francès mai va ser un impediment pels matrimonis mixtes, era la
pobresa la que els impedia). Evidentment, una vegada assentats, aquests immigrants
cridaran a la família i als amics, que fàcilment estaran disposats a fer un viatge que, com
sempre, promet millores.
Un dels possibles motius (si no del origen, si més no del gruix del moviment) d’aquesta
massiva immigració el podríem trobar a les guerres de religió de França, tot i que no hi ha
cap estudi prou concloent del tema, i haurà de ser un altre qui se n’ocupi. Ramon
d’Abadal dóna una altre explicació al fenomen42, el qual després de la Sentència de
Guadalupe i d’una llarga crisi amb abundància de masos rònecs, aquests joves
immigrants s’aniran afegint a les cases pairals com a mà d’obra barata, anant amb el
temps aixecant masos secundaris que ocuparan aquests amb les famílies que aniran
formant. Aquestes cases pairals en les que tanta falta feien noves mans, eren les que
atragueren els francesos, amb unes promeses de llibertat (de moviment, i de rendes que es
basaven en les collites reals) que anul·laven les condicions de treball que tenien els
esclaus a aquestes mateixes terres. Molts d’aquests, però, van anar a parar també als
pobles més castigats per les pestes i la guerra, exercint de pagesos i pastors en llocs com
Provençana. Alguns (els menys) comptaven amb oficis i van fer via cap a les ciutats, on
els trobem especialment dedicats a les teles i la construcció d’edificis. Els immigrants que
es van instal·lar al delta ho feien probablement per la influència pròxima de Barcelona,
motor econòmic dels voltants de la ciutat.
Una de les maneres de localitzar aquests pastors és a través dels registres de malalts del
Hospital de la Santa Creu. En aquests podem trobar, per exemple, a un tal Joan Sarano
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(gascó), que treballava com a pastor per a en Joan Clotes. Segons el registre43, va entrar al
Hospital el 23-2-1483 i va morir el 29 del mes següent. No és l’únic dels voltants, hi
figura el mateix any un Arnau d’Arid, pagès gascó del Prat, i un Ramonet de Minguella
(també gascó) que treballa a Sant Boi i s’està al Prat. Només donant un cop d’ull a
aquests llibres es demostra la gran quantitat de gascons que habitaven aquesta zona. El
problema és que normalment només ens figura el nom i lloc de procedència, i a no ser
que algú els hi degui una soldada o alguna situació similar no ens mencionen a on vivien
o treballaven. Tot i així aquests llibres44 constitueixen una estadística completíssima de la
situació dels immigrants francesos, tant per la seva quantitat, la seva procedència, com la
diferenciació “gascó” i “francès”.
A partir de mitjans del XVI s’assimilaran tòpics negatius a aquests immigrants, tals com
que tots els bandolers fossin d’origen gascó, o que fossin heretges hugonots invasors.
Barcelona traurà lleis que prohibiran als francesos que no estiguin casats o no tinguin
amo la tinença d’armes. Es pot palpar una intolerància i uns prejudicis que uns anys
abans no hi eren. Aquest fet es podrà comprovar també en la denominació d’aquests
estrangers: els que en un principi eren tots “gascons” independentment del seu origen
real, varen ser a partir de mitjans del XVI anomenats “gavatxos”, amb un tarannà
despectiu que la paraula “gascó” mai havia tingut.
Així doncs, tot i que no podem assegurar al 100% que aquests dos bargants nostres fossin
d’origen francès, tenim unes estadístiques darrere que donen una bona base a aquesta
possibilitat. I si menys no, encara que ells no fossin francesos, sabem que d’altres que
vingueren poc després si que ho eren. La inclusió dels estrangers a les Ordinacions no és
fortuïta, existeix per un motiu i unes necessitats reals, de les quals acabem de veure un
exemple. Del veritable origen de Joan Batlle i Pedro de Ensorne potser no en sabrem mai,
però la possibilitat de que fossin francesos ens sembla prou probable com per a
mencionar-la.
43
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5. Divisió estamental i institucions
a. Les visites pastorals i el funcionament de la parròquia
Observant les ordinacions se’ns fa evident que passa alguna cosa amb l’església per a que
tota la comunitat es reuneixi i es decideixi a prendre decisions sobre aquesta. No és
coincidència que utilitzin per primera vegada el privilegi atorgat per la reina Maria per
aquests menesters. La parròquia de Santa Eulàlia de Provença, una de les més pobres de
la zona del Baix Llobregat45, tenia poc interès per als vicaris destinats a aquesta. El millor
que podien fer amb ella era sotsarrendar a algú que hi tingués una mica més d’inquietud
per cobrir la vacant, i rebre directament els diners derivats. Tot i així, aquests
sotsarrendaments no garantien mai la presència permanent d’un clergue per oficiar les
litúrgies. D’aquesta manera, els habitants de Provençana es trobaven freqüentment amb la
parròquia buida o amb algú al càrrec que no complia bé els seus deures. Aquest seria el
resum general de la vida parroquial de Santa Eulàlia de Provençana, absentisme i
sotsarrendament, dos problemes que arrossegaren durant segles.
El fenomen del absentisme, però, estava estès per totes les contrades. No calia que la
parròquia fos extremadament pobre per a que el clergue en qüestió abandonés les seves
obligacions. La majoria d’aquests preveres, a més de tenir en benefici les parròquies
afectades, ocupaven càrrecs força més importants (o si menys no, més interessants per a
ells econòmicament parlant) a la ciutat de Barcelona. Tot això ens fa preguntar-nos, no hi
havia cap tipus de control per part del bisbat? Sí i no. Per un costat, el bisbe, normalment
anomenat per interessos polítics, era bastant probable que fos absent de la diòcesi durant
llargs períodes de temps, si no permanentment. Aquest serà el cas dels bisbes Roderic de
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Borja i Escrivà (1472-1478) i Gonzalo Fernández de Heredia46 (1478-1490), els mandats
dels quals coincidiran en el temps amb les nostres Ordinacions. El primer, cosí del Papa
Calixt III, va ser anomenat a instàncies de Joan II, i va passar tots els anys del seu bisbat a
Roma. Així doncs, la cura d’aquest va recaure en els seus vicaris capitulars, Berenguer de
Sors i Bartomeu Traveret. Fernández de Heredia no serà gaire diferent. En general, en
aquesta època que ens ocupa, la cura del bisbat va recaure en el capítol i l’ardiaca, els
veritables poders fàctics a la vida pastoral dels habitants de la diòcesi. Així doncs, com
demanar responsabilitats quan des de els estrats més alts no es dona exemple? El fet és
que durant segles els alts càrrecs de l’església eren d’una importància estratègica, però
només en els àmbits polítics i econòmics. El seu desvinculament en l’àmbit espiritual serà
el que, poc a poc, anirà empenyent a una Reforma protestant. Tot això que sembla
enormement desvinculat de la nostra petita parròquia, no deixa de tenir les seves
conseqüències directes. No ens hauria d’estranyar que, en el suposat de que hi hagués
hagut un control estricte sobre els vicaris i les seves funcions, les ordinacions de 1475 no
s’haguessin produït mai. En el context real, però, al bisbat ja li anava bé que algú
s'ocupés de la parròquia, encara que no fos ningú assignat per ell. Al cap i a la fi, seran
diners que arribaran a les seves mans tard o d'hora.
D’altre banda, i almenys en la teoria, si que es practicaven controls als clergues i als
habitants de les parròquies. Des del segle X (tot i que serà al XIV, amb Ponç de Gualba
quan cobraran major força) es van anar fent unes visites pastorals que tenien per objectiu
controlar les pràctiques litúrgiques dels preveres i del seu ramat cristià. A l’hora també es
feia un exhaustiu anàlisi del estat de la parròquia i els objectes litúrgics, arribant a
convertir-se amb el temps en inventaris complets de les propietats de les parròquies. En
un principi aquestes visites havien de ser anuals i corrien a càrrec del bisbe, però just en
el període que ens ocupa, son poc prolífiques, i en qualsevol cas eren executades per un
ardiaca o canonge de la seu. Segurament la guerra de Joan II i la creixent presència de
bandolers no ajudaven a que els visitadors es posessin en camí a les parròquies. El fet de
que l’únic mètode de “control” que s’utilitzava sobre els vicaris fos tan descuidat (i que a
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més acabés sent més important la parafernàlia litúrgica que la cura de l’ànima) ens torna a
indicar el grau de despreocupació per les parròquies.
De visites pastorals a Hospitalet se’n conserven tres per aquest període: del 1446, el 1492
i el 1499. Només en aquestes tres visites ja trobem la parròquia sotsarrendada, un vicari
absent i un altre amb un procés obert de la Inquisició. Tota una demostració de la situació
de l’església catòlica en aquells temps. Evidentment, les obligacions dels vicaris estaven
totalment descuidades. Ja no és que no es fessin els serveis litúrgics claus (n’hi haurà que
exerciran el seu dret a dir missa fins a extrems insospitats, però motivats només pels
diners que en treien47), queixa eterna de la gent de la Marina, si no que el manteniment de
la parròquia i els objectes de culte que estaven al seu càrrec, igual que la obligació de
residir a la rectoria, o de provar la validesa o falsedat d’un document48, són oblidats. Un
dels punts més problemàtics és el del manteniment (obvi, davant del document de les
ordinacions). En les visites trobem un bon inventari dels objectes de la parròquia i les
seves sufragànies, i engloben un bon grapat de canelobres, tovalloles, casulles i llibres
entre d’altres, la majoria descrits amb les paraules argentus o aureus al davant. Si les
agafem independentment ens podria semblar que Santa Eulàlia de Provençana n’estava
ben servida, però si les posem en context ens adonem que les seves propietats son més
aviat tirant a pobres49. El problema és que no sembla que millori notablement el seu estat
una vegada que els habitants d’Hospitalet decideixen entrar en acció.
Un altre fet que crida l’atenció és que a la visita del 1499 s’especifica la necessitat de fer
una consueta nova, i quatre anys més tard, a la següent visita, encara està per fer50. Com
47
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és possible que un element tan important com és el recull de costums de la pròpia
parròquia sigui ignorat d’aquesta manera tan pocs anys després de les ordinacions?
Tampoc sembla que el fet de construir una nova rectoria corri pressa, però en part és
comprensible car probablement no hi hagués ningú que hi volgués residir.
Hi ha, però, tres problemes principals que es tracten a les visites pastorals d’aquesta
època, i L'Hospitalet no n’és una excepció. Per la banda dels clergues hi han dues
problemàtiques molt clares lligades l’una a l’altre: l’absentisme i la simonia. Aquesta
última, que es portarà arrossegant des de la reforma gregoriana, continuarà present de
forma comú, sobretot en els sotsarrendaments de parròquies de poc interès per a aquells
que comptaven amb més d’un benefici (normalment un d’ells a Barcelona). En les nostres
visites pastorals ens trobem amb que Jaume Malla, el vicarius perpetuus al 1446, està
absent en el moment de la visita, i és Jaume Pelegós, l’arrendatari51, qui està ocupant el
seu lloc. Al període del 1481 al 1483 serà en Pere Vilassaló qui sotsarrendarà la parròquia
més d’una vegada. El 1499 sembla que Pere Font, d'origen francès, serà present a la
parròquia en tot moment.
Per la banda dels feligresos, l’ànima dels quals també s’investigava en les visites, el pecat
més comú en aquesta època era la usura, tot i que no en trobem cap de documentat per
Provençana en aquest moment. Tampoc ens ha d’estranyar, ja que a partir de la segona
meitat del segle XV les visites pastorals es van anar convertint en un llistat de propietats
eclesiàstiques descartant els interrogatoris a la població, molt més freqüents al segle XIV.
De fet, si examinem el període anterior, ens trobarem amb que la quantitat d’adulteris i
altres pecats fa distar molt a Hospitalet de ser una població modèlica52. Així doncs, que
no estigui documentat, no vol dir que no existís.
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Un problema també molt freqüent en aquesta època, però no present en aquest període
concret a L'Hospitalet, és la gran quantitat de clergues concubinaris. Problema que ja
s’havia intentat eliminar durant la Reforma Gregoriana, i que com tants d’altres, va
continuar present fins al punt de normalitzar-se. Als diferents Concilis que es celebraran
durant la Baixa Edat Mitjana s’intentarà reincidir en aquest fet, però era difícil canviar un
mode de vida que als pobles estava completament acceptat. La Inquisició prendrà part en
el tema, i hi trobem el cas d’un clergue francès que va fugir al Pallars per poder tenir una
concubina, ja que segons diu allà tothom en té i està acceptat, només han de donar alguna
cosa a canvi al bisbe per poder mantenir aquesta situació53. Molts casos, a més, poden ser
difícils de detectar, ja que a la rectoria solia viure una “major-dona” que s’encarregava les
assumptes domèstics del vicari. S’han trobat processos d’aquestes dones reclamants el
seu salari, però és bastant probable que les relacions amb aquestes dones no fossin
purament de servei.
Durant el període 1478-1492 ens trobarem amb que els obrers parroquials van adquirint
cada vegada més poder laic o municipal54. Com aquests obrers son majoritàriament els
grans propietaris de la localitat, a la pràctica és l’oligarquia de la pobla qui acabarà
prenent totes les decisions, deixant una mica en segon terme al vicari.

b. El sagramental
El sometent o sagramental (la diferència del qual estava en que aquest últim es jurava
sobre els quatre evangelis) va ser una pseudo-milícia composta pels habitants d'a peu que
suposadament s'utilitzava com a força policial contra malfactors. Els seus orígens es
troben precisament al pla del Llobregat, quan Jaume I el 1257 va concedir el permís (tot i
que es pot veure també com un deure) als habitants d'aquesta zona de la possessió d'ames
a ca seva per defensar-se i defensar els altres davant lladres i bandits. Quan hi hagués
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algun conflicte es cridaria a la població “metent so” (normalment amb la campana, però
en algunes poblacions es parla de corns i altres instruments musicals) i aquesta hauria de
reunir-se immediatament i posar-se a les ordres del capità o capitans del sagramental.
Més endavant es va anar implantant a altre llocs, primer al Maresme, després al Vallès i
poc a poc a la resta de Catalunya. Existien principis de solidaritat entre els diferents
sagramentals, els del Llobregat havien d'ajudar als del Vallès en cas de necessitat i
viceversa.
En un principi n'hi havia dos capitans per vila, però amb el temps es va reduir a un.
Aquests eren escollits pels obrers parroquials i després confirmats pels sobreposats,
membres del govern municipal i eclesiàstic de Barcelona, que era el poder que estava
realment darrere d'aquesta institució. Aquests sobreposats eren els que gestionaven el
sometent a cada vegueria. Per poder ser escollit capità del sagramental s'havien de
complir determinades característiques, moltes vegades les quals s'utilitzaven justament
pel contrari, lliurar-se de l'obligació d'un càrrec que no era precisament cobdiciat.
Aquestes característiques feien referència a l'edat (ni massa jove, ja que s'era massa
impulsiu, ni massa gran per qüestions òbvies. Aquí podem trobar l'exemple de Joan
Posades, que era massa jove pel càrrec55.), la ciutadania (si eren de Barcelona només
podien pertànyer al sagramental d'aquesta ciutat, no al de Provençana), la professió (els
menestrals, molt especialment els carnissers, estaven excusats. Aquest va ser el cas
d'Anthoni Raurich per exemple56) o la bandositat (si pertanyien a un bàndol o tenien
preferència per algun, podien actuar de forma imparcial i provocar enfrontaments envers
el contrari57). Aquest seguit d'excuses provocarà que moltes vegades es vagin escollint
capitans que no deixaran de refusar o seran declinats pels sobreposats i es passin períodes
sense tenir-hi ningú al càrrec. Els escollits, normalment, pertanyien al tall dels majors o
dels mitjans, ja que els pobres tenien pocs recursos i seny (segons el govern municipal).
El càrrec durava dos anys, i al finalitzar aquest no es podia tornar a exercir-ne fins al cap
de tres anys més. Tampoc es lliuraven els capitans de conflictes amb els seus subordinats,
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com el que ens cita Madurell i Marimón58 en el que un capità va treure les armes a uns
veïns de Provençana quan aquests havien convocat el sagramental.
Al sagramental pròpiament dit s'hi podia afegir qui volgués, tot i que ciutats com Caldes
de Montbui van ser directament pressionades per Jaume II perquè implantessin la
institució. Quan algú volia pertànyer a aquest havia de presentar la seva sol·licitud, i quan
era acceptat prestar jurament. Segons s'especifica a Manresa, tothom, homes i dones,
tenien la obligació de metre so davant una situació de perill, però només podien
presentar-s'hi els homes. Una vegada convocats, els pagesos podien perseguir al
malfactor fora de la seva jurisdicció senyorial, i una vegada apressat aquest l'havien de
lliurar als oficials reials. Aquell que no respongués al so de crida, cosa a la que estaven
obligats tots aquells homes de més de 20 anys, seria degudament multat. També havien
de tenir una espasa, una llança o una ballesta a casa (i a les ordinacions de 1395 es va
afegir l'escut), i fins i tot s'establí que tots aquells que anessin al camp portessin alguna
d'aquestes armes59. El no tenir l'arma corresponent era motiu de multa. Els nobles, en
canvi, estaven exempts de sortir al sometent. Aquesta circumstància i el fet de que es
pogués entrar a les seves terres i inclús escorcollar-les, feia que la relació de la noblesa
amb els seus súbdits fos complicada en aquest sentit. Les ordinacions de 1315 feien
constar que no es podia cridar el sagramental contra els senyors, però és un fet constatat
que no sempre es seguia al peu de la lletra. Casos com el de la Torre Burgesa60, en que els
veïns del Prat i de Sant Boi es van aixecar per recuperar el bestiar confiscat pel senyor
d'aquesta (pel vell conflicte dels camps de pastura, si eren comunals o no), posen en
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evidència el poc respecte a aquesta norma. D'altre banda, el mateix rei no dubtarà de fer
servir el sagramental contra els senyors a la seva conveniència. D'aquesta manera es
formaran dos bàndols clarament distingits: el rei i el poder municipal barceloní (que
incloïa l'eclesiàstic), a favor del sagramental, i la noblesa catalana d'arreu, en contra. Les
queixes d'aquesta última faran que a les Corts de 1412-1413 s'especifiqui que els homes
del sagramental no s'havien de prendre la justícia per la seva mà i no havien de deixar de
rendir homenatge als seus senyors. També havien de col·laborar mútuament amb els
oficials reials, ja que hi havia vegades que el fervor popular portava a apropiar-se els
càstigs que aquests havien de proveir. El rei tenia però la potestat d'invalidar els
processos de sagramental que considerés inadequats. Tot i així, el govern de Barcelona
utilitzarà el sagramental pels seus fins polítics, cosa que arribarà a l'extrem de ser
convocat la vespra de la guerra de 1461. Fins i tot els moviments remences van estar
lligats al sagramental tot aquest segle, però tot això no va impedir que una vegada acabats
els conflictes, el rei continués recolzant aquesta milícia.
El sagramental tenia els seus avantatges: podien fer talls per autofinançar-se (tot i que a
vegades fossin insuficients, cosa que portava als capitans a utilitzar la força de forma
autoritzada per recaptar-los), i podien utilitzar la força per defensar-se i no haver
d'esmenar després el que s'hagués fet (tot i que si arribaven a delinquir havien de
respondre davant del veguer). Moltes vegades això últim portava a cometre abusos de
destrucció i pillatge que varen ser més endavant castigats. Per evitar venjances i
ajusticiaments per la pròpia mà, estava estrictament prohibit cridar a sagramental al favor
d'un mateix, ja fos per un enfrontament privat o per despistar d'un delicte que s'hagués
comés. Aquí entrava en joc la solidaritat veïnal, ja que algú que, per exemple, hagués
estat atracat al camí (recordem la inseguretat d'aquests en aquesta època, plens de
bandits) esperava que al tornar a la vila i tocant al somatent tothom anés a ajudar-lo.
L'absentisme, sobretot quan era un afer que no afectava a la gent directament, era força
elevat, cosa que comportava sancions. D'altre banda, el excés de cel a l'hora d'executar la
seva missió també podia portar multes degudes als danys causats. Tal va ser el cas el
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1370 dels capitans de Provençana, que van pagar 22 sous per haver apressat un pastor de
forma exagerada61.
Barcelona podia cridar a la resta de sagramentals de les rodalies per protegir la ciutat,
cada vila dels voltants havia d'aportar un número determinat d'homes i armes en cas de
conflicte62. També varen arribar a protegir la costa del Maresme i el delta del Llobregat
d'atacs corsaris, com va ser el cas el 1406, quan un estol barbaresc va atacar Agda63.
Segons Flocel Sabaté64, el sagramental no deixa de ser un mecanisme per protegir els
interessos econòmics que tenen cada vegada més ciutadans de Barcelona a les rodalies de
la ciutat. Moltes vegades el sagramental era més una milícia urbana protegint els
interessos de Barcelona que una milícia rural de gent perseguint a malfactors.
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6. Els habitants i les seves terres
a. Els habitants
Estem parlant d’una època profundament rural a L’Hospitalet. L’únic entorn urbà amb el
que es relacionaven, Barcelona, l’utilitzava com a camps de pastura i conreu. La relació
amb la terra es sobreentenia, hi ha molt poques persones que es dediquin als oficis (que
majoritàriament també estan vinculats al camp, com poden ser els basters o els
carnissers). Així doncs, només caldria veure qui té les terres per a poder identificar als
grups de “majors”, “mijans” i “menors” que es crearen a les Ordinacions. Hi havia, però,
una gran quantitat de terres que pertanyien al Hospital de la Santa Creu (entre d’altres, ja
que els monestirs de Sant Cugat i Sant Pere de les Puel·les també en tenien) moltes de les
quals tenien arrendades a gent de Barcelona que no consten a les Ordinacions. N’hi ha
que tenien les terres per treure’n el censal i poc més, ja que en la seva majoria eren
mercaders o gent que no treballava la terra, però n’hi ha d’agricultors i hortolans que
d’alguna manera o altre haurien de conviure amb la gent de la pobla. La venda de censals
morts està molt estesa en aquesta època de crisi, ja que funciona més o menys com un
préstec camuflat, en el que el deutor no te obligatorietat de tornar el capital però pot pagar
el deute i recuperar las terres quan vulgui. Mentrestant, només cal anar pagant una pensió
anual (normalment per Sant Joan), pensió que el creditor podia revendre o passar als seus
fills, per exemple65. Tot això portà a un endeutament evident a una època com aquesta,
cosa que ens trobem mirant el nombre d’àpoques que certs habitants tenen en el seu
haver. També permet contrarestar la usura, tan prohibida per l’Església. A Sant Boi
trobem un personatge que clarament va aprofitar aquest tipus d’activitats, i del qual
trobem a la seva mort un inventari extens de totes les penyores de la gent que no li havia
pogut pagar a temps. Aquest, de nom Bernat Babot, va cobrar un mínim de 34 censals,
tots ells amb els interessos dintre del marge legal, cosa que el deixa fora de la usura
oficialment. A Provençana també hi ha gent que es dedica a fer aquest tipus de préstecs,
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però a molta menor escala, tant que ni la sospita d’usura es deixa veure. El fet és que qui
més qui menys, tots aquells que gaudien d’una posició més privilegiada (especialment els
obrers i consellers) en algun moment consten en debitoris i àpoques.
En un altre punt hem parlat del fenomen dels estrangers, uns habitants difícils
d’identificar, tant en el seu origen com en la seva professió i posició social. Però si els
estrangers son difícils de localitzar, encara ho són més les dones. De una forma que ens
podria semblar una mica revolucionaria de bones a primeres, a les Ordinacions consten
com a caps de família dues vídues. El paper de la dona, tan obviat moltes vegades, era
prou actiu en la realitat com per a que participessin en la vida veïnal. En tenim
constància, per exemple, que una veïna de Sant Boi, Sança (vídua del bracer Jaume Loiç),
també assitia a reunions públiques on tenia vot i veu66, a més de fer transaccions de tot
tipus. El problema radica en que la quantitat de transaccions fetes per les dones era
infinitament inferior a la dels homes, i gairebé sempre comptaven amb la presència del
marit o un altre familiar masculí. Tot i que fossin vídues, és difícil trobar documents
comptant només amb el nom “Maria” (car ni tan sols comptem amb el nom de la seva
família) com a referència. Si prenem Barcelona com a guia ens trobem, per exemple, que
la ciutadania (que s’obtenia amb un domicili propi, llogat o comprat i una estança mínima
d'un any a aquest) era sempre adscrita al home, mentre que la dona quedava reduïda a
filla, muller o vídua de ciutadà. La resta eren considerades veïnes o habitadores67. Així
doncs, la representació del cap de família de les nostres dues Maries queda amagada per
la gairebé impossibilitat de saber quina era la seva situació socioeconòmica. D’una
d’elles, sabem que el marit, Pere Duran, tenia terres a la zona de La Llacuna gràcies a una
compra d’una peça de terra que va fer en Pere Viader, la qual feia frontera amb la d’en
Duran68. Això, en un principi, i arriscant-nos bastant, els situaria en el grup dels mijans,
ja que ens mostra uns recursos propietaris que no devien ser la norma. Pel que fa a en
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Joan Nadal, el difunt marit de l’altre Maria, no ha estat possible localitzar-lo més enllà de
la seva fitxa corresponent al Fons Codina.
Però queden encara coses per dir sobre el paper de les dones. Es té la tendència a pensar
que, degut a l'època, el seu paper està molt limitat a les feines de la casa i atendre els fills.
No deixa de ser veritat, però té els seus matisos. Per molt medievals que fossin, a una
comunitat petita com Provençana no deixen de tenir els mateixos drets i deures que un
home estranger, per exemple. El problema és el de sempre: els diners. Un home benestant
té les de guanyar a la comunitat: pot ser obrer parroquial, tenir moltes terres, propietats a
Barcelona, fins i tot, amb sort, ser capità del sagramental. La seva vídua no hauria d'estar
en pitjor posició una vegada ell hagi mort, ja que recuperava la seva dot i la majoria
d'homes llegaven alguna quantitat (a vegades l'escreix només, i altres alguna suma
addicional) a la seva vídua. Una dona pobre, però, si que ho té a priori pitjor que un
home. De fet, no és estrany que a alguns testaments es deixin almoines "in auxilio
maritandi" per la dot de noies joves sense recursos i ajudar a que es puguin casar sense
problemes, ja que una dona sense dot no ho podia fer. Les dones de menestrals era
bastant comú que participessin al ofici del seu marit i que fins i tot s'ocupessin d'aquest
una vegada mort ell. A la ciutat de Barcelona, depenent del gremi, es va limitar la
possibilitat d'heretar-lo la dona per evitar competències (per exemple en el cas dels
teixidors), però continuarà sent comú que les dones continuïn el negoci del seu marit.
Elles, però, també podien tenir el seu negoci propi, com serà el cas de les peixateres o
forneres, negocis on és més fàcil trobar a una dona al front que a un home. Tot i que la
ocupació per excel·lència entre les dones era la de filadora o costurera (en general,
gairebé totes les feines que tinguessin a veure amb la roba). Moltes d'aquestes, de ben
jovenetes, es posaven d'aprenenta amb una costurera que garantia menjar i sostre mentre
aprenien l'ofici. Aquest serà el cas, per exemple, d'Elisenda de Provençana69, filla d'una
vídua, que va marxar a Barcelona per aprendre d'una tal Joaneta l'ofici "de cosir d'or i de
seda". Per les noies més humils la feina més comuna era la de serventa, per la qual
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treballaven (amb molta sort) per molt pocs sous que les ajudaria més endavant a casar-se,
o simplement per menjar i vestit.
Hi ha un element clau a la societat medieval, i no és altre que la família. El nucli
d'aquesta es trobava al matrimoni70, normalment a la mateixa casa només vivien els pares
i els fills, no era infreqüent no tenir contacte amb la resta de la família. Sobretot tenint en
compte que moltes vegades es canviava de població amb el matrimoni. Tot i que a pobles
petits hi ha la tendència de fer matrimonis endogàmics, al cas de Provençana podem
trobar matrimonis amb gent de Sant Boi i altres poblacions dels voltants. Aquests
matrimonis normalment eren pactats entre famílies, no hi ha cap indici de que els
contraents prenguessin cap decisió en aquest sentit. L'edat d'aquests va anar variant
segons l'esperança de vida (epidèmies i fam) del moment, i podem trobar a jovenetes de
14 anys contraient matrimoni amb homes ja majors d'edat71. La diferència d'edat entre els
nuvis era normalment d'uns deu anys en general72. No era estrany tenir un segon
matrimoni si es quedaven vidus (recordem que Bartomeu Bruneta es va casar tres
vegades), no en va estem en una època en que les dones eren molt propenses a morir de
part. També elles, si sobrevivien al marit, era freqüent que tornessin a casar-se; la mare
de Joan Posades, per exemple, es va tornar a casar i per aquest motiu és germanastre de
Pere Cerdanya. La dona aportava sempre el dot, que una vegada mort el marit,
recuperava. Moltes vegades aquest era l'únic suport que tindria la vídua, cosa que podia
implicar la seva ruïna. Un motiu més per dubtar de a quin grup pertanyien les nostres
vídues. La mecànica del matrimoni anava per tres fases: capítols matrimonials, esposalles
i matrimoni en faç d’església. El document del primer ens aporta informació molt útil a
l'hora de saber quines quantitats eren les més usuals per una dot, nom de la família de la
dona (poc després passarà a adoptar el cognom del marit i és molt més difícil seguir la
seva pista) i si aporta terres o censals. Les esposalles, que es podien fer al dia següent o
un mes després (normalment la data es fixa als capítols matrimonials) eren les que
determinaven el matrimoni. Tant és així que es considerava vàlid si els contraents ho
feien de forma clandestina amb testimonis, encara que els pares no haguessin donat el seu
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consentiment. L'últim pas, però, el matrimoni a faç d’església, oficialitzava aquest de
forma religiosa, tot i que no fos necessari des de el punt de vista civil. Una vegada casats
estaven emancipats (encara que fossin menors d'edat) i els respectius pares ja no tenien
drets sobre ells.
També hi ha diferències de tracte. A la documentació és fàcil trobar el nom de la vídua en
qüestió seguit del seu difunt marit, poques vegades amb el cognom d'ella. De fet, és
bastant comú que adoptin el cognom del seu marit, arribant al punt que al fogatge de
1470, la nostra vídua Maria, surt com a “la vídua nadala”. Les dones queden doncs
relegades a ser “vídues de”, fet que impossibilita encara més la seva identificació en el
cas de que el seu marit no fos benestant (i tot i així tampoc n'és garantia). Si comparem
amb la situació de les dones a Sant Boi trobarem bastants semblances, però també alguna
diferència significativa. Al fogatge de 1470, entre els habitants de Sant Boi (que suposem
propietaris) surten més noms femenins que a Provençana, i cap porta l’apel·latiu “vídua”.
La majoria surten mencionades així: Na pugesa, Na molella, Na maynes, Na moragues,
Na riba, Na vall den Frars, Na bertana, Na cavallera i Na font de les vinyes. En aquesta
època era força comú feminitzar el cognom del marit (o diminutitzar el nom propi d'elles,
afortunadament no a la vegada) i és probable que aquest sigui el cas. Tot i així destaca el
fet de que a aquests noms no els acompanyi l’apel·latiu de "vídua" igual que a les dones
de L'Hospitalet, cosa que d'alguna manera els atorga major presència a la seva societat.
Entre aquests nom, però, destaquen dos per damunt de la resta, Cathalina Puig i
Margarida Puig. El motiu pel qual aquestes dues surten amb nom i cognom se'ns escapa,
però si menys no podem constatar una diferència de tracte. Eren propietàries? Van estar
casades? Pertanyien a la mateixa família? Dubtes que seran difícils d'aclarir i no ens
pertoquen a nosaltres, però que tenint el nom complert seran infinitament més fàcils que
aquells que ens inquieten sobre les nostres Maries.

b. Qui és qui a les Ordinacions
Com ja hem vist, les Ordinacions tenen l’especial particularitat de que es fa una divisió
entre els habitants que hi participen segons la seva posició social i econòmica per tal de
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calcular els impostos (talls) que corresponen a cadascú. Com no s’especifica més enllà,
ens queda a nosaltres la tasca de diferenciar qui pertany a quina divisió (maiors, mijans i
menors). Quedi per endavant que, sense la corresponent documentació de cadascuna de
les persones que hi apareixen, és una tasca bastant difícil de precisar. Així doncs, per tal
de fer-nos ni que sigui una idea aproximada de com es dividia la població, hem hagut
d’extrapolar molt la documentació (o la mancança d’aquesta) de la que disposem. Per
exemple, és una tasca relativament simple emplaçar al grup dels maiors, degut a la
quantitat de compravendes, àpoques i similars que manegaven. En aquest grup, a més,
podem col·locar fàcilment els obrers parroquials amb els seus consellers, que sabem que
sempre provenien de les famílies benestants de la vila. D’altres que destaquen
especialment en aquest sentit són aquells amb els que sempre trobem debitoris al seu
favor, com seria el cas del mateix Bartomeu Bruneta. En definitiva, aquest no seria el
grup que ens preocuparia.
Al dels mijans, de més difícil identificació, no hem tingut més remei que situar aquells
dels que disposem d’alguna documentació, però no de la suficient com per a constatar
que disposen d’un gran patrimoni. És a dir, aquells que sabem que com a mínim tenen
una propietat o fan algun tipus de transacció. Les possibilitats de que alguna d’aquestes
persones tingués més propietats o que, tot i tenir-les estigués en una situació econòmica
inferior, són grans, no ens hem d’enganyar. El mateix hem de dir del grup dels menors.
En aquest hem inclòs directament aquells dels que no disposem cap tipus d’informació, la
qual cosa deixa un marge d’error enorme. Dels únics que podem tenir més seguretat a
l’hora d’incloure’ls aquí son una de les vídues i els estrangers. La primera perquè, ni tant
sols al FC no disposem cap informació d'ella o del marit, però suposem que si ja de per si
eren humils, quan ella va enviudar va quedar en una situació més precària encara. Dels
bargants és natural pensar que, com tants altres, van arribar per fer primer de comparets o
pastors, cosa que els situa a la cua dels assalariats. El FC a més ens assegura que un d'ells
va haver de retornar un censal per no poder-ho pagar, cosa que diu molt de la seva
situació econòmica. De més, no en podem estar segurs.
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Per fer aquestes divisions comptem també amb l’ajuda de les fitxes del Fons Codina. Per
exemple, tot i que no sapiguem les fonts originals, seguint la informació d’aquestes fitxes
podem saber que hi havia ferrers i hostalers a la vila, que clarament no estarien
posicionats dins del grup dels menors. També comptem amb la informació que ens
proporcionen els fogatges73 de 1470 i 1497, que ens situen la població abans i després de
les dites Ordinacions. Per exemple, gràcies al fogatge de 1470 sabem que Pere Duran
encara era viu en aquella data, i que va morir entre aquest període de cinc anys després
del qual la seva vídua agafarà el rol de cap de casa. Aquests fogatges també són
clarament un reflex de la situació econòmica. Al de 1470 només apareixen 34 focs a la
banda de L’Hospitalet, mentre que el de 1497 ens mostra 90 focs. La diferència més
notable és que al últim estan inclosos els llogaters, a més de la gent del Prat. Hi ha gent
que sabem que estava viva al 1470 que no consta a aquest fogatge probablement perquè
no eren propietaris. La propietat o no de casa i/o terra també ha estat determinant a l’hora
de saber en quin tall emplaçar-los.

i. Maiors
Bartomeu Bruneta: Té casa a Barcelona, al carrer de Moneder, comprada el 1463.74
Això el converteix també en ciutadà de Barcelona, tot i que segons el FC es va vendre la
casa el 1478. Es va casar tres vegades: primer amb Joana Moja75, després amb Margarida
Altimir el 146476 i finalment amb Angelina Viader el 1469.77 És present al Fogatge de
147078, però al de 1497 ja no consta, amb la qual cosa deduïm que ja és mort. A aquest
últim surt un Jaume Bruneta, que deduïm és el seu fill79. Dona una peça de terra i un mas
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al Hospital de la Santa Creu el 145180. Li llogarà a en Joan Clotes una casa amb pati a la
plaça l’any 147281. Te debitoris d’aquest últim i de Maria i Llorenç Puig82. Pere
Magraner li lloga una peça de terra el 1465.83 A més, segons les ordinacions, és obrer
parroquial. Podem dir sense equivocar-nos que és un dels prohoms més importants de la
vila.
Marc Moja: Surt al fogatge de 1470, però no al de 149784. És també obrer, lloga una
terra a Eulalia Vinyet a Llobregadell85 el 1471 i ven blat a un mercader de Barna el
146986. És a dir, és propietari i a més les seves terres devien estar a la zona de la Marina,
ja que conreava blat. El 1463 fa una àpoca a Pere Julià de Barcelona per la venda d’una
peça de terra87. Benestant, manca la fitxa del Fons Codina.
Pere Cerdanya: Falta fitxa del Fons Codina, no hi era ni per Cerdanya, ni Serdanya ni
Sardanya. Fill de Joan Bertran i germanastre de Joan Posades88.
Antoni Raurich: Segons el FC, té la carnisseria arrendada als obrers parroquials des de
1459. Va ser obrer el 1449 i no va poder ser capità del sagramental el 1457 per ser
carnisser89. Consta al fogatge de 1470. Té tres debitoris, un a favor seu90 i dos en contra91.
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Pere Oliver: El seu pare és Bernat Oliver. Surt al fogatge de 1470. Segons el FC, va ser
obrer parroquial el 1460 i el 1490. El 1453 va fer capítols matrimonials amb Maria de
Cornellà.92 Té arrendats redits de la seu de Barcelona a Provençana amb Bernat Sabadó93.
Bernat Duran (maior i menor de dies): Consten dos amb el mateix nom al fogatge de
1470. Segons el FC, un d’ells (o tal vegada els dos) va tenir llogada la carnisseria dels
Banyols. El 1513 va haver el intent de matar a un d’ells. Segurament el menor va estar
casat amb Isabel94.
Bernat Oliver: El gran agitador de la capella de Santa Càndida, del Hospital. No consta a
cap fogatge. Arnau Pochebo li ven unes terres a Sant Boi per saldar comptes per un
censal mort.95 Era administrador del Hospital de Santa Càndida. Rafael Soler, de
Barcelona, li arrenda rendes de la Comanda de la batllia del Llobregat96.
Joan Clotes: Li llogarà una casa a Bartomeu Bruneta el 147297, a qui també li comprarà
un bou pel que li tindrà un debitori98. Surt al fogatge de 1470, al del 1497 surt una “vídua
Clotes” que viu de lloguer. Té un pastor gascó a casa, Joan Sarano, que morí al Hospital
de la Santa Creu el 148399. Una tal Marie Bestalsine el 1490 diu que en Joan Coltes li deu
diners100 (cosa que ho converteix en la última noticia d'ell de que està viu). Segons el FC,
el 1445 es va casar amb Antiga Bonencontre de Sant Boi, i amb Eulàlia pels voltants de
1464.
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Johan Balleró: Lloga una terra el 1470 a Barcelona101. Surt al fogatge de 1470, i al de
1497 com a propietari. El 1490, Anthoni Mahiquas, valencià, diu que en Johan Balleró li
deu un ducat d'or de soldada102. Germà de Pere, segons el FC estava casat amb Isabel,
tenia terra pròpia a Bellvitge i va ser escollit obrer parroquial els anys 1483 i 1498.
Petrus Viader: Surt només al fogatge de 1470, en la banda del Prat. El 1463 ven una
vinya a la Vall de Quart103. Compra terra a La Llacuna el 1461104. El Hospital de la Santa
Creu li dona en alodi dues terres, una al costat del camí de Bellvitge i una altre al lloc dit
La Tanca105. Durant la guerra, va ser capturat per Bertran d’Armendaris, al castell de Sant
Boi juntament amb en Joan Soler106. No podien sortir del dit castell sota pena de 500
florins. Set dies després el deixen sortir amb la promesa de que tornarà al termini de tres
dies107 Segons el FC, els anys 1483 i 1484 serà també obrer parroquial.
Guillem Alegret: del Prat. Casat primer amb Francina (1481) i després amb Caterina
(1493). Pare de Joana i Jaume. Propietari als Banyols, mas propi a cens de 1/9 a
l’Hospital de Sant Joan. Prohom de la nova església parroquial de L’Hospitalet108. Surt al
fogatge de 1497. Un gascó, Johan de Sobiran, diu que té roba a casa d'en Alegret del
Prat109. Té una gran quantitat de debitoris i àpoques110.
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Joan Posades: Casat amb Isabel, aquesta deu diners a en Pere Cerdanya pel rescat del
seu marit, apressat durant la guerra111. Amb aquest últim comparteix un altre debitori112, a
més de una venda de blat a un mercader de Barcelona113. Farà de testimoni al testament
de Johan Bertran, pare de Pere Cerdanya el 1479114. Surt al fogatge de 1470. Segons el
FC, va llogar terres a Bellvitge el 1502, va ser escollit capità del sagramental el 1482
(però declinà per l’edat) i va fer testament el 1505.
Jacme Feliu: Casat amb Eulàlia, el 1456 fan una donació a la seva filla115. Surt al fogatge
de 1470, i també al de 1497 com a llogater. Segons el FC és hostaler a la pobla. Fa un
heretament inter vivos el 1492 en favor del seu nebot Miquel Vellers116.
Bernat Sabadó: Bartomeu Català li deu diners per un rossí117, a l’any 1467. El FC ens
informa de que era marit d’Eulàlia Puig (1462), que va ser coadministrador de l’hospital i
capella de Santa Càndida (1482) i que a partir de 1490 tindran terra pròpia a Barcelona,
on exerciran d’hostalers. Consta al fogatge de 1470.
Pere Rocha: surt al fogatge de 1470 en la banda dels propietaris. No apareix al de 1497
tot i que segons el FC estaria viu. També ens informa de que pertanyia a la banda del
Prat, que es va casar primer amb Eulàlia Bages i després amb Sança Godai. Va ser obrer
parroquial (1497 i 1517) i fa testament el 1522.
Francesc Samet: surt als dos fogatges, en el de 1497 com a propietari. Segons el FC,
estava casat amb Violant Sabadó i tenia terra pròpia a Sant Boi.
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Barthomeu Soler: Te terra pròpia i almenys una mula, casat amb Joana Serra.118 Surt al
fogatge de 1470 i al de 1497119 (en aquest últim surt com a propietari i no llogater).
Arnau Duran : Surt al fogatge de 1470. Devia diners a en Pere Vidal120. Surt de
testimoni a una venda121. Segons el FC tenia terra pròpia, estava casat amb Paula i el
1490 era ciutadà de Barcelona.

ii. Mijans
Arnau Tarragona: No consta a cap dels fogatges. Fill de Bernat Tarragona, que va ser
capità del sagramental l’any 1403122. Segons el FC, estava casat amb Eulàlia i el 1477 va
fer testament. Va llogar un mas a Eulàlia Vinyet el 1471123.
Petrus Quirze : No consta a cap dels dos fogatges. De la bandada del Prat. Segons el FC
té terra pròpia i un mas. Estava casat amb Eufrasina i era pare d’Arnau i Eufrasina.
Guillem Raurich : Surt al fogatge de 1470, no tenim cap més informació.
Antoni Savall: No consta als fogatges. Segons el FC, estaria casat amb Maria i el 1501
hauria arrendat la carnisseria.
Jacme Martí: El 1477 lloga una terra a Simó Canyet124 a Esplugues. Establiment d'una
terra plantada de vinya que pertany al HSC al lloc dit Les Planes l'any 1481125. No consta
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als fogatges. Segons el FC, tenia un esclau, Joan Boscà, que acabarà sent lliure. Estava
casat amb Angelina, tenia terra pròpia i casa a la vila. Farà testament el 1490.
Mateu Costa: Surt al fogatge de 1470. Segons el FC estava casat amb Margarida i era
pare de Mateu. També ens informa de que va coarrendar la pesca del cap del riu el 1491.
Pere Balleró: Casat el 1468 amb Eulàlia Bruneta126. Aquesta té un establiment del
Hospital de Sant Joan per una mujada de terra a Provençana127. Germà de Joan Balleró.
Segons el FC, al 1477 estava casat amb Gabriela Març, vidu d’Eulàlia. No consta a cap
dels dos fogatges.
Bernat Torrella: No consta als fogatges. Deu diners als tutors dels fills del difunt Jaume
Vimes128. Segons el FC, estava casat amb Angelina Clotes, i al 1497 ja seria mort. Segons
una compravenda del 1494 tenia terres a Les Planes129.
Andreu Godaly: Pere Viader li ven una vinya a Vall de Quart el 1463130. Als dos
fogatges (1470 i 1497) surten dos “goday” que podrien ser ell. Casat amb Càndida
Ponç131 el 1459, té terra pròpia.
Vicens Miquel: No consta als fogatges. Ferrer, marit de Francina Vendrell de Sant Boi,
morta el 1474132. Té una àpoca el 1468 per un lloguer de terra a Guillem Godai133.
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Galceran Soriguer: No surt (que es vegi) a cap fogatge. Baster, casat amb Isabel134.
L’Hospital de Sant Joan li fa establiment de terra per poder construir-hi una casa135.
Pere Busera: Surt al fogatge de 1497, a la banda dels propietaris, però no al de 1470.
Casat amb Eulàlia Olzina el 1463136. Té un debitori a favor d'en Jaume Godai137. Farà de
manumessor de la seva tieta Clara, vídua de Bartomeu Gasull de Sant Boi138.
Pere Magraner: del Prat. Ven a Bartomeu Bruneta dues mujades de terra el 1465139. Té
mas als Banyols, que va comprar el 1479 a Guillema Català, mercader de Barcelona140.
Casat amb Maria al 1488141, surt al fogatge de 1497. S’oposa a una preconització de Joan
Torrelles, senyor de la casa de Puig, juntament amb Arnau Duran142. Segons el FC va ser
excomunicat, però no hem pogut localitzar cap document que ho demostri ni ens expliqui
el motiu.
Anthoni Borrell: No surt al fogatge de 1470, però el fragment “...ell” que consta al de
1497 a la part feta malbé podria pertànyer al seu cognom. El FC ens informa de que era
ferrer el 1473.
Jacme Gener: Si creiem el Fons Codina, aquest home tenia terra pròpia i va ser jurat el
1485. No tenim constància de cap altre documentació.
Maria, muller d’en Pere Duran: El Fons Codina ens indica que Pere Duran havia estat
obrer parroquial el 1466, cosa que el posaria entre els pagesos benestants. Al fogatge de
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1497 consta una "viuda durant petros", situada entre els propietaris, cosa que ens indica
que, com a mínim, no va perdre prou poder adquisitiu com per a haver de viure de
lloguer. Per aquest motiu la situem al grup dels mijans.

iii. Menors
Benet Raurich: No consta a cap fogatge. Segons el FC, al 1484 ja seria mort.
Miquel Quintana: Té un conreu a mitges amb la seva dona, Joana Moja, i Isabell Coll143.
No consta als fogatges.
Guillem Vidal, donat de la Verge Maria de Belviya: No consta als fogatges. Segons el
FC, al 1493 ja estaria mort.
Bernat Pallerès: Casat amb Maria Alegret el 1468144. No consta a cap dels dos fogatges.
Segons el FC, el 1482 ja estaria casat amb la seva segona dona, Maria Guerau, vídua de
Galceran Codina.
Johan Batlle: Gràcies a les fitxes del Fons Codina podem saber que estava casat amb
Joana Alegret, i que el 1491 va retornar una peça de terra per no poder pagar el cens145.
Això demostra amb una claredat absoluta que el seu nivell econòmic no era precisament
bo, així que no dubtem en posar-lo en el tall dels menors.
Johan Beseya: La única informació que ens dona el Fons Codina és que al 1476 te una
peça de terra pròpia i que està casat amb Isabel Terraça. No hem trobat cap altre
documentació.
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Maria, muller d’en Joan Nadal: Sabem gràcies al fogatge de 1470 que llavors Maria ja
era vídua. Poc més tenim sobre el seu marit i la seva situació social.
Pedro de Ensorne: D’aquest estranger no tenim més informació que la que ens
proporcionen les Ordinacions, no consta a cap fogatge ni al Fons Codina. Tan poca
quantitat de documentació ens fa pensar en un nivell de vida modest.
Pere Català: de la bandada del Prat, lloga el mas Duran el 1490 al dit lloc. Casat amb
Miquela Fillol el 1492146. No surt a cap dels dos fogatges.
Bernat Gavarra: No consta als fogatges. Segons el FC té una euga i és ciutadà de
Barcelona.
Pere Solanes: Present al fogatge de 1497 a la banda dels propietaris. Marit d’Angelina147.

c. Distribució de terres
Agafant els propietaris i alguns llogaters que ens consten a les Ordinacions i alguns altres
que hem pogut localitzar del mateix període, podem fer una divisió territorial més o
menys acurada. La majoria de terres de vinya, com ja hem vist, estan a la zona del
Samontà, que aquí està dividida en Les Planes i Rodamilans. També és una zona que
reuneix bastants censals en propietat del Hospital de la Santa Creu i similars, no sembla
una zona directament controlada per la gent de Provençana. L'altre nucli del territori que
concentra a més gent és, òbviament, la Pobla. Tot i que aquest últim reuneix sobretot
cases i molts dels propietaris consta que tenien terres a altres zones de la parròquia. La
distribució exacte d'alguns topònims fa de mal dir, afortunadament alguns han perdurat
en el temps i amb l'ajuda del mapa confeccionat per en Codina ens podem fer una idea
aproximada d'on estaven situats.
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Les Planes:
Jacme Martí
Bernat Torrella
Bernat Icart148
Llorenç Puig Ferraté (ciutadà de Barcelona, Mas Sabadó)149
Antoni Marc150
Jaume Vendrell151
Bernat Barqueres152
Rodamilans:
Antoni Vinyes153
Genesi Romanya154
Bernat Ballaró155
Torre Granera:
Bernat Cils156
Na Gomar157
La Llacuna:
Pere Duran
Gabriel Martí
Pere Viader
Bellvís:
Gabriel Jouer158
148

BC, Perg. 325, nº Reg. 19384
BC, Perg. 407, nº Reg. 20588
150
BC, Perg. 236, nº Reg. 20267
151
AHSCSP, Protocols Notarials, Pere Pasqual, Manual 2, pag. 39
152
AHSCSP, Protocols Notarials, Pere Pasqual, Manual 2, pag. 77
153
BC 8GF nº Reg. 21251
154
BC, Perg. 416, nº Reg. 21253
155
AHSCSP, Protocols Notarials, Pere Pasqual, Manual 2, pag. 93
156
AHSCSP, Protocols Notarials, Pere Pasqual, Manual 3, pag. 1
157
AHSCSP, Protocols Notarials, Pere Pasqual, Manual 4, pag. 50
149
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La Pobla:
Bernat Oliver
Joan Clotes (casa llogada)
Gabriel Martí
Pere Magraner
Bartomeu Bruneta
Mateu Martí159
Jaume Rourich160

Vall de Quart:
Andreu Godaly
Pere Viader
El Prat:
Pere Viader
Esplugues:
Jacme Martí
El Prat de Sant Boi:
Pere Viader
Bernat Oliver
Pere Magraner
Bernat Puig
Bartolera:
Galceran Xuriguera

158

AHSCSP, Protocols Notarials, Pere Pasqual, Manual 2, pag. 39
AHSCSP, Capbreu de Gabriel Bofill, nº 16, fol. 33
160
AHSCSP, Capbreu de Gabriel Bofill, nº 16, fol. 33
159
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La Tanca (a prop de Bellvitge):
Pere Viader
Els Banyols:
Guillem Alegret
Llobregadell:
Marc Moja
Torrent Oliver:
Joan Bertran161
Port:
Bernat Icart
Puigdossa:
Antoni Duran162
Vinya de Terrerós:
Mateu Canals163
Collblanch:
Joan Serra164
Bernardell:
Francesc Guerau165

161

BC, Perg. 300, nº Reg. 18221
BC Perg. 418 nº Reg. 21762
163
BC Perg. 495 nº Reg. 22378
164
AHSCSP, Protocols Notarials, Pere Pasqual, Manual 2, pag. 47
165
AHSCSP, Capbreu de Gabriel Bofill, nº 16, fol. 84-85
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Mapa de la distribució
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Conseqüències i Conclusions
No hi ha res de nou sota el sol. És un fet constatat, i tot i que voldríem destacar la
singularitat de les Ordinacions de 1475, el fet és que van tenir unes clares predecessores.
La inclusió dels estrangers, tot i que és relativament destacable, ja havia estat executada
amb èxit a la població veïna, Sant Boi. De fet, és bastant probable que, tot i que no
directament, els habitants santboians ajudessin a prendre aquesta decisió, ni que fos
mitjançant relacions familiars. Hem de recordar que ambdues poblacions no tan sols
comparteixen branques de les mateixes famílies, sinó també un territori comprès a L’Illa
dels Banyols, el Prat.
Què fa especial a les Ordinacions de 1475? El vicari ( o l’absència del mateix). Recordem
que a Sant Boi aquest va prendre part completament en el procés, i la raó ens diu que si el
tema a tractar ha de ser la manutenció de la parròquia, és normal que aquest hi estigui
implicat. Però la vida parroquial de Provençana era inusual: vicaris absents, gent que no
es vol desplaçar per escoltar missa, particulars que construeixen la seva pròpia capella...
No es pot negar, això si, que la població no tingués interès en la seva vida espiritual ja
que si no perdria sentit el document de les Ordinacions. Tot i que poden ser més o menys
espirituals durant la seva vida, a l’hora de la mort volen que tot sigui ben correcte, no s’hi
volen arriscar ( no al segle XV almenys). D’aquí que una part del document s’asseguri
que tothom rebi el tracte pertinent quan moren. Estem parlant, a més, d'una època en la
que la mortalitat és especialment alta, ja em vist el gran número d'epidèmies que els
afectaven periòdicament. Però, tornant al principi, és la singularitat de que no es volgués
implícitament la participació del vicari el que diferencia aquestes ordinacions de les de
Sant Boi.
Però (sempre hi ha un però), aquesta singularitat va durar relativament poc. Segons la
còpia d’un document que ens ha arribat molt fet malbé, entre el 1493 i el 1505 es varen
fer uns capítols o lleis que vindrien a anular les Ordinacions del 1475. El fet que més
crida l’atenció és que aquestes les proclama i signa el vicari de l’època, Joan Miralles. La
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presència d’aquest deixa ben clara la posició de la vicaria en aquests assumptes: potser
abans es podien prendre decisions sense ell, paro ara la realitat és ben diferent. El
document, que està en molt mal estat i és una còpia posterior, es deixa llegir el següent:
“Jhs. Chrs. Maria. En nom de déu e de la verge maria e de tots los sancts de paradís.
Concordats són stats capítols […] sglèsia [de prohen]sana e de la [… Bell]vige e del
spi[talet...] Càndia, los quals […] de ley estada feta e elegida per los parrochians scrits
en lo peu dels presents capítols, los quals capítols o ley són stats presos per mi, Johan
miralles, prevere, regint la vicaria de dita parrochia. Primerament, és estat concordat,
etc. [Item, és estat] concordat, etc. [Item], és estat concordat [que] dits tres obrers que
seran stats elegits o per esdevenidor se elegiran ab concell dels concellers puguen fer
talls o gitades e totes coses sens alguna exceptió, les quals coses sien a lahor y glòria de
nostre senyor déu e de la [...]”166
D’altre banda, tenim un document del 1540167 que ens informa de que el vicari Anton
Puig demana a en Guillem de Lluna una paga corresponent a la despulla d’un mosso seu
difunt. En Guillem al·lega que ja n’ha tingut cura i “que en lo spitalet és tal pràctica hi
avinensa que qualsevol stranger qui stigue en dita parròquia hi pach tots anys a la
segrestia sis diners és tengut per parroquià hi no ha de pagar despulla ninguna, ans lo
rector ho vicari lo an soterrar com a parroquià”. És a dir, que el costum d’acceptar als
estrangers estava ben estès, però segons arriben les noves generacions aquest es va
perdent.
En què beneficiava anteriorment als habitants de Provençana aquest document? Els
garantia el culte, que a la seva mort rebessin els honors (siguin nascuts allà o no)
necessaris i no haver de dependre de les decisions d'un vicari, figura fantasmal en aquells
moments. Hi ha quelcom d’important en el fet de que a les Ordinacions aparegui un punt
en el que s’especifica quant s’ha de pagar al morir. En una societat en la que la mort és
166

CODINA, "Els pagesos de Provençana", pàg. 571. Degut al mal estat dels documents d'aquest any del

ADB hem estat incapaços de localitzar-lo.
167

CODINA, op. cit. pàg. 570.
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tan present, tothom té una més que evident preocupació pel que passarà una vegada
traspassat el llindar. Per això també cal destacar que als estrangers se’ls garanteixi els
mateixos honors a l’hora de la mort que a la resta de veïns; sense dubte marca la veritable
igualtat. Realment és una llàstima que amb el temps s'evapori aquest costum sense motiu,
ja que en cap moment afectava als parroquians de tota la vida el beneficiar a estrangers.
La inclusió de vídues, tot i que ens destaqui coma a inusual, és més corrent del que
sembla. Tot i que és cert que durant la vida del seu marit les dones fan pocs (o cap, tot i
que és més normal que el fessin en comú) tràmits, una vegada morts aquests adopten el
rol de cap de família i pràcticament totes les seves funcions. El número elevat de
compravendes, censals i testaments elaborats per vídues potser destaca al costat de
votacions en les que participaven, però aquestes últimes no son prou freqüents com per
prendre-les com a guia. Destaca, això si, el fet de que a les Ordinacions fossin
mencionades amb el seu nom propi. Recordem que als fogatges de 1470 apareixia una
d’elles mencionada simplement com “la vídua nadala”, i al 1497 l'altre com a "vídua
durant".
En quant a la presència de “pobres” (ho posem entre cometes perquè estem convençuts de
que els més pobres, pastors, esclaus i similars, no van estar representats), cal destacar el
grau d’implicació comunal. D’altre banda, el tema a discutir, la parròquia, és més propens
a ajuntar a gent de totes les condicions socials.
Els obrers parroquials eren l'equivalent al govern local, el que més endavant seran jurats i
segles després formaran l'ajuntament. Inevitablement, qui formava part dels obrers
comptava amb uns recursos econòmics superiors a la mitjana, com podem comprovar
fàcilment amb la documentació, amb la gran quantitat de debitoris, àpoques i vendes de
censals. A més dels ingressos propis, des de la concessió de la reina Maria a mitjans del
XV els obrers tenien la potestat d'administrar els diners de la resta dels parroquians per ús
comunal. Primerament serà amb la creació de talls, proporcionals segons els ingressos
dels veïns, i més endavant amb els drets sobre la carnisseria atorgada per Joan II. En cap
moment sembla que es tragués més profit d'aquests diners que el que s'havia d'invertir a
72

la parròquia. Hi ha propietaris, però, que no col·laboraren en aquests impostos, cosa que
portarà a conflictes amb els veritables habitants de Provençana. D'una banda estaven els
que esgrimien la seva ciutadania de Barcelona com a excusa per no pagar, ja que pagaven
a la ciutat no havien de repetir al camp, tot i que passessin més temps al poble que a
Barcelona. D'altre banda estaven els grans propietaris, que en comptes d'aportar diners en
reclamaven. I es que una bona part de les terres (sobretot de Les Planes i Rodamilans)
estaven en mans del Hospital de la Santa Creu o el monestir de Sant Pere de les Puel·les.
Moltes d'aquestes terres, però, havien arribat a les seves mans gràcies a les pròpies
donacions dels habitants de L'Hospitalet, terres que després seran llogades a altres veïns o
ciutadans de Barcelona. Qualsevol excusa serà llavors bona per no pagar.
Hem de destacar un fet important en aquestes Ordinacions, i és el distanciament cada
vegada més patent de la gent dellà de l’aigua. Tot i que la zona de la illa dels Banyols
pertanyia oficialment a Santa Eulàlia de Provençana, des de que el braç del riu va portar a
una divisió territorial real les diferències entre les dues comunitats havien anat creixent i
no acabaran fins que al segle XVI El Prat s’independitzi completament. En aquest cas
concret hem de dir que la cita inversa de Ruiz-Domènec, "las montañas unen y los ríos
separan" és força encertada. Les muntanyes que envolten Provençana no són ni de bon
tros un obstacle per la vida dels seus habitants: el Samontà és prou suau com per no crear
divisió amb Esplugues, mentre que Montjuïc, força més gran, no impedeix en cap
moment la relació amb Barcelona. En canvi, el riu Llobregat serà cada vegada més un
accident geogràfic insalvable, creuar-lo costa temps i diners, ja que s'ha de mantenir el
pont i la barca que el creua (i el primer va ser destruït més d'un cop). És evident que en el
dia a dia és més fàcil salvar les distàncies muntanyenques que creuar nedant el riu.
Codina ens informa168 de que, apart de Pere Quirze i Pere Viader (que ja consten al
document com obrer i conseller respectivament), hi han quatre representants de la
bandada del Prat: Guillem Alegret, Pere Busera, Pere Magraner i Pere Català. A més a
més, d’aquesta zona provenen les famílies dels Duran, els Vidal o els Godai, tot i que
168

CODINA, "L'estany d'en Moragues: naixement d'El Prat del Llobregat", Ajuntament d'El Prat del

Llobregat, 2005.
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sembla que els mencionats a les Ordinacions viuen a la Pobla. És curiós que al fogatge de
1470 els habitants del Prat estiguin inclosos dins del recompte de la població de Sant Boi,
incloent els que després participaran a les Ordinacions. Aquest ball de poblacions a les
que pertànyer serà un dels causants de la divisió que ja no trigarà gaire en donar-se.
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ANNEX
Fogatge de 1470169:
La parròquia del Spitalet de Provensana
En Goday
En Jacme Feliu
En Mateu Costa
En Marc Moge
La vídua rauricha
Anthoni Raurich
En Gabriel Marti
Bernat Duran
En Johan Clotes
En Pere Savall
Bernat Clotes
Bernat Duran
Johan Posades
La vídua nadala
Johan Farryols
Pere Sardanya
Salvador Moges
Arnau Duran
Jacme Clotes
Pere Riera
Barthomeu Soler
Barthomeu Bruneta
Bernat Sabado
Francesch Samet
La vídua Ferryola
169

AHCB, 1B XIX-28, hem respectat l'ortografia original.

75

Pere Oliver
Galceran Cudina
Guillem Raurich
Bernat Farrer
Bernat Bages
En Pere Duran
Johan Ballaro
En banet pons
Lo vicary
--------------------34 focs
Fogatge de 1470 de Sant Boi (los della laygua)170:
En Pere Viader
Los hereus den Sardanya
En Johan Viader
Los hereus den Barthomeu Vidal
Pasqual Serra
Jacme Valles
Pere Bonet
Los hereus den Pere Puig
Onofre Sunyol
Barthomeu Farrer
Guillem Catala
Los hereus den Barthomeu Gassull
Pere Panyella
En Baldory
Guillem Jorda
Guillem Codina

170

Transcribim a continuació només la part dels habitants de la zona del Prat, en la que s'han inclós tant els
de la parròquia de L'Hospitalet com els de Sant Boi.
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Salvador Pellades
Los hereus den Viura
Los hereus den frances
pellada
La casa den Soli
La casa den Guistau
Fogatge de 1497171:
Habitants de L'Hospitalet:
Pere Cortes
En Valls
Benet Ponç
Llorenç carbonell
Johan Balaro
Barthomeu Oliver
Barthomeu Ferrer
Johan Raurich
Bernat Canyet
Jaume Gomar
Jaume Bruneta
Pere Solanes
Francesc Samet
Bernat Oliver
(FORAT)
......ortia
......ell
......ranilqua
......liner
171

ACA, Reial Patrimoni, nº2969. Hem trobat discrepàncies amb la transcripció de Josep Iglésies a "El
fogatge de 1497: estudi i transcripció", Ed. Rafael Dalmau, Barcelona, 1992. Per exemple, on ell veu un
"Johan Baloco" nosaltres en veiem un "Johan Ballaro", o un "Francí Sanier" on creiem que hi ha un
"Francesc Samet". Són opinions diferents que en el nostre cas potser venen influenciades pel
coneixement previ dels habitants de Provençana. En tot cas, aquesta és la nostra pròpia transcripció.
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........ goday
Lobaster
Pere Fabrega ferrer
Anthoni Squerrer
Pere Amer
Nicolau Moia
Benet Tarregona
Bathomeu Fenals
Pere Tarregona
Pere Rocha
La viuda Serra
Anthoni Bages
Arnau Quirze
Anthoni Mart
Johan Amigo
Berenguer Lorent
Barthome Valles
Bernat Lorent
Barthomeu Panyela
Pere Busera
La viuda durant petros
Guillem Alegret
Arnau Goday
Pere Magraner
Johan Goday
Anthon Gras
En pellicer
(a partir d'aquí, llogaters)
La viuda clotes
Lo barber
Pere ferrer fuster
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Anthoni Pasqual
Mestre Guillem Ferrer
Jaume Feliu
Lortpaller
En bales
En teixidor
En clapes
Gabriel Ferrer
En Fiol
La viuda (TATXAT:matena) martina
La viuda frabregas te casa en Barchinona
Antoni Surador
Arnau Costa
Jaume Costa
Bernat Bages
Pere queralt
Francesc Magraner
Anthoni Ferriol
Lo barquer
Ciutadans de BCN q tenen cases o torres en dita parròquia:
La torre den Francesc Guerau
La torre de mosen Francesc Sogueras
En Nicolau Buada
La torre de la viuda atiara
La torre de Fran guerau qui esta a la marina
La casa de Anthoni Casadevall
La torre de moss bernat turell
La torre de moss pere ferrer
La torre de la vidua monmayna
La torre de la vidua anglesina
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--------------------------------------------Recompte del hospitalet ab llogaters i ciutadans de BCN: 90 fochs
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