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4) L'ITINERARI VITAL.

Les primeres referències documentals que tenim de Pere Albert,

com hem dit, el situen a Bolonya.

Es tracta de les escriptures de reconeixement de deute bolonyeses de

1' any 1221, a favor del Magister Raimundus, conservades a 1' Arxiu de la

Catedral de Barcelona. La del mes de maig i, la de 29 d' octubre, també

donada a conèixer per Miret i Sans 88;

Anno Domini Millesimo ducentesimo vicesimo primo, die tercio

exeunte octubre, indictione nona in civitate Bononie in burgo muçço in

presencia Petri Alberti et Arnaldi de Gurbo, Arnaldus de Sanaüja et ad eius

preces Bernardus de Medalla et Arnaldus de Tuguriis renunciantes in hoc

facto privilegio, fori et excepcioni non numerate peccunie omnique aliï

exceptione promiserint stipularunt se solituros quisque in solidum

quinqué libras bononienses magistro Raimundo et hius heredi de hinc ad

pascha' resurrectionis proxime (...) et resarcire ei in hoc facto expensas et

omne dampnum et hoc sub pena dupli et sub obligatione suorum bonorum

ubicumque creditor accipere voluerit et pena soluta pacto manente rato

renunciantes et in hoc facto novè constitucioni et beneficio epistole divi

adriani. Ego Sismundus notaria interfui et mandato predictorum

debitorum+ Signum 89.

SSJoaquim MIRET I SANS, Escolars Catalans cit. 146-147.

89 ACB, Perg. 1-6-2273. Mides 114xl55mm. Lletra gòtica. Estil de datació del
document propi de Bolonya. Tinta negra fosca. Pergamí de pell gruixuda, que
Presenta alguns plecs, talls i forats. Mal estat de conservació. Vid. Documents
núm. l.
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A les dues escriptures bolonyeses intervé el mateix notari

Sismundus. I, mentre que, en el pergamí del mes de' octubre, el redactor

del document escriu el nom com a Petri Alberti, sense cap altre atribut, a

1' escriptura del mes de maig, consta com Petrus Alberti barcelonès.

Donat el cas que a les altres fonts documentals, on trobem notícia de

Pere Albert, sempre apareix el cognom com Arberti, Es probable que el

redactor del document hagués fet una mala interpretació fonètica del

cognom que el portà a escriure una "1" en lloc d' una"r".

El fet que la primera aparició de Pere Albert sigui a Bolonya, inclina

a pensar que es va formar com a jurista en aquella prestigiosa universitat

italiana que atreia homes de tots els països de la cristiandat per instruir-se

en la ciència del dret. Un cop allà, els escolars s' agrupaven en nationes,

"segons el lloc d' origen, que reunides originaren 1' aparició de dues

universitates scholarum, segons sembla ja existents a finals del segle XII:

la universitat dels cismuntans, els italians no veïns de Bolonya, i la

universitat dels ultramuntans, els no italians"90.

Durant la seva estada a Bolonya, Pere Albert compartiria formació i

amistat amb els professors i amb els escolars provinents d' altres nacions.

El resultat de tot plegat seria 1' aprenentatge d' aquelles postures

jurídiques recuperades del dret romà que tindrien una aplicació en la

pràctica jurídica catalana, com a solució, atenuació o bé modificació, de 1'

ordenament jurídic català, sense deixar de respectar-lo.

Mestres i estudiants, durant els anys que durava la formació d'

aquests compertien inquietuds i buscaven solucions als problemes vells i

nous amb un afany de donar solució jurídica als conflictes polítics i socials,

que comportava 1' ordre feudal que regia en les seves terres.

Aquesta coincidència en 1' espai i en el temps ajudaria a explicar

també, les similituds existents entre algunes de les compilacions de

temàtica feudal dutes a terme per juristes de diferents països durant la

tretzena centúria.

90 A(luilino IGLESIA FERREIROS, La creació I cit. 386-388.
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Malgrat tot, no hem trobat cap dada documental contundent que ens

demostri que Pere Arbert estudiés a Bolonya. El seu nom no apareix en el

Chartularium Studii Bononiensis9!, tot i que hem de dir que aquest

cartulari no està complert i que manquen en ell moltes dades especialment

les referents a aquest període.

Diu 1' erudit Miret i Sans, que molts dels escolars que anaven a

Bolonya eren canonges, subvencionats per algun tipus de pensió dels seus

capítols92. Com hem dit, no sembla que Pere Albert fos canonge quan era a

Bolonya, ja que en cap dels dos pergamins citats figura com a tal, solament

figura com a "Pere Albert barcelonès"! "Pere Albert". El que sí és molt

probable, és la seva vinculació amb la canònica barcelonina ja en aquells

moments. Aquesta vinculació s' explicaria per la connexió que s' estableix

entre els personatges que apareixen en aquestes escriptures, els quals es

troben també en aquells moments, amb Pere Albert a Bolonya.

En els dos documents es repeteix la figura del Magister Raimundus,

com a prestamista. Aquest apareix a Bolonya com a Magister Raimundus

canonicus Barchinonenensis, entre els anys 1218 i 1229, data a partir de la

qual es trasllada definitivament a Barcelona. Entre 1' any 1218 i 1219, torna

a Barcelona, i continua després la seva docència a Bolonya a partir de 1'

any 1220, fins 1' any 122993. Podríem pensar en la possibilitat que, en el

seu retorn a Bolonya, a 1' any 1220, s' hagués emportat amb ell a Pere

Albert. Però malauradament, tot i que les hem cercat, no tenim dades

documentals que ens poguin confirmar aquesta hipòtesi.

Una altra hipòtesi seria que Pere Albert hagués format part del

viatge a Roma que a 1' any 1218 emprengué el que llavors era bisbe de

Barcelona, Berenguer de Palou (1212 - +1241)94, acompanyat per un gran

91 Chartularium Studii Bononiensis: Documenti per la Storia delí' Università
& Bologna dalle origini fmo al secolo XV 16 Vols. (Bologna, 1909-1988)

92 Joaquim MIRET i SANS, Escolars cit. 137-139.

93 Josep BAUCELLS REIG, Documentación inèdita cit. 82-85.

Q4 Pius Bonifacius GAMS, Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae (Graz, 1957)
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nombre de canonges95. En aquest mateix viatge el bisbe visità Bolonya i la

seva universitat, on segons Puig i Puig estaven estudiant molts clergues de

l'església de Barcelona96. Podria molt ben ser que alguns d' aquests

clergues que 1' acompanyaven s' haguessin quedat a estudiar a Bolonya, i

entre aquests podria trobar-se Pere Albert. Desafortunadament, tampoc

hem trobat cap document que pugui testimoniar la presència de Pere

Albert en aquest viatge.

Els altres personatges que apareixen en els pergamins bolonyeses,

amb Pere Albert: Bernat de Malla, Arnau de Togores, Arnau de Sanahuja,

Ermengol Pincens i Arnau de Gurg, tampoc consten com a canonges de

Barcelona, però al igual que Pere Albert, tenien que tenir per força, també

una vinculació amb la Seu de Barcelona, perquè més tard, els trobem en la

documentació de la Catedral, amb la dignitat canonical. Fins i tot Arnau de

Gurb, fou bisbe de Barcelona entre els anys 1252 i +128497.

L' escassa bibliografia que tenim del nostre jurista reafirma

contínuament la formació rebuda per Pere Albert a Bolonya, sense aportar

dades noves. No obstant, podríem ara establir una més que probable forja

bolonyesa, com escolar en aquells anys de joventut -segons la tradició

escolar, aproximadament cap els 18 anys-, a partir de la coincidència

temporal a Bolonya amb tots aquests personatges amb qui Pere Albert

tindrà relació durant la seva vida dins del capítol, i pocs anys més tard de 1*

estància a Bolonya.

La relació d' aquests homes al voltant d' aquest Magister Raimundus,

professor a Bolonya i canonge de Barcelona es pot interpretar com moguda

per 1' esperit solidari entre membres d' una mateixa comunitat. Però també

hom pot intuir una relació d' ajuda i protecció entre els subjectes de la

mateixa nacionalitat, el que respondria a una manifestació embrionària de

la divisió per nacions que es va consolidant amb el temps a la Universitat

95 Josep BAUCELLS REIG, Documentación inèdita cit. 85.

96 Sebastiàn PUIG I PUIG, Episcopologio de la sede barcinonense. Apuntes
Para la historia de la Iglesia de Barcelona y de sus Prelados (Barcelona, 1929)
185-186.

97 Pius Bonifacius GAMS, Series Episcoporum cit. 14.
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de Bolonya.

Ja hem assenyalat que no hem trobat cap notícia sobre una

ascendència familiar certa de Pere Albert. També hem dit, que potser

provenia d' una familia noble o de cavallers, afincada a Barcelona, que

deixà des de molt jove, per entrar a la canònica de Barcelona que es nodria

d' aquests joves, dotats per la seva familia, amb bens i diners. O bé, podria

haver estat instruït abans pel rector de la parròquia, el qual ensenyava, les

primeres instruccions de gramàtica.

En qualsevol cas, cal recordar que solament podien gaudir d' estudis

en un primer moment els eclesiàstics i després els laics procedents de

families benestats, que tenien medis per pagar uns estudis, amb totes les

despeses que suposava romandre lluny de la terra natal.

Es molt probable que aquests escolars, lligats a la canònica de

Barcelona gaudissin d' algun tipus de pensions, per fer front a les despeses

que implicava una estància llunyana. Aquestes despeses com hem vist,

segons especificà el cànon V del concili de Lleida, corrien a càrrec dels

bisbes dels seus respectius capítols. En qualsevol cas els beneficis dels que

disposaven aquests escolars, no devien ser suficients, ja que de ser així no

s' haguessin fet aquest préstecs de diners a Bolonya.

El que ens sorprèn, es que si Pere Albert ja estava unit a la canònica

de Barcelona, encara que sols fos com escolar, les primeres notícies que

tenim del que seria el seu retorn a Barcelona, no mostrin ja la seva

vinculació amb la Catedral. Les actuacions primerenques són d' àmbit

judicial, però no presenten encara indicis d' una dependència amb el

capítol barceloní.

La primera notícia sobre T activitat judicial de Pere Albert és una

intervenció conjunta amb el veguer de Barcelona, Berenguer Burget,

segons un pergamí de 8 de maig de 1226, com a jutges en una controvèrsia

98 Joaquim MIRET I SANS, Escolars cit. 138.
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sobre la tenència del castell d' Albinyana99, adjudicant a Bernat de Bàrbar

la possessió sobre el dit castell, en contra de la pretensió de Pere d' Estella

(Petro de Stelela).

[...] Bertrandum de Ferriano et Bernardo de [Font Amat?]

procuratores abbatis S. Cucuphatis ex una parte et Barbanem ex altera sub

examine Bertrandl Delflni et Geraldo de Villa francha judiciis delegatorum

per GuillelmfoJ (Possibles jutges delegats pel veguer de Barcelona) súper

possessionem castri de Albiniana et de Alastre [...] Petro Arberti et

Berengario Burgeti vicaria barchinonensi in hac causa judices delegati de

iure adjudicamus ipsi Bernardo de Barbano ipsam detentationem quam

modo habeat in castro de Albiniana (...) Datum VIII idus madii anno

millessimo CCXX" sexto (...) Signum + Petri Arberti. Sig+m Berengarii

Burgeti vicarii Barchinone100. Aquest pergamí està en molt mal estat de

conservació, i en algunes parts la tinta s' ha esborrat, i el seu contingut es

llegeix fragmentariament i amb dificultat. Però consta amb claredat el

nom i cognom de Pere Albert signant el document amb la seva mà i sense

la dignitat de canonge.

Pere Albert continuaria probablement 1' any següent en terres

catalanes, ja que subscriu un conveni feudal, el 14 d' agost de 1227, pel

qual Bernat Guillem, lloctinent del rei de Catalunya, retorna i cedeix a

Saurina de Manlleu la casa i la fortalesa de Freixenet que aquesta té en

alou:

Quod nos B. Guillelmus tenentis locum domini regís in Catalonia,

redimus, deliberamus, et solvimus vobis Domina Saurine de Manlleum

99 Guisla de Banyeras havia estat senyora del castell d' Albinyana, juntament
amb el castell de Banyeras, Castellvell, Montmell, Marmellar i Tivissa. Però a
causa dels nombrosos plets que tenia, va haver de lliurar el castell de
Albinyana al monestir de Sant Cugat del Vallès a 1' any 1181. Vid. Els castells
catalans I (2a ed) (Barcelona, R. Dalmau, 1990) 414-415.

100 ACA, Pergamins monacals, Sant Cugat. Carp. 2, núm. 912. Original. Mides:
l/5x375mm; i núm 602. Duplicat. Mides: 447x280mm. Són dos pergamins
inèdits. El perg. núm. 912 és una carta partida en a,b,c, on apareix amb tota
Claredat el signum de Pere Albert, sense 1' atribut de canonge. La signatura
es autògrafa. El seu contingut, idèntic, fou copiat per una altra ma en el
Pergamí núm. 602, que per les seves característiques, sembla una copia de
capbrevació feta amb posterioritat al pergamí original.
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domum sive forciam vestram de Freixeneto que est in vestrum proprium

alodium cum omnibus suís pertinentiis. Tali videlicet pacto vobis hanc

restitutionem facimus. (...) Quod est actum XVIIII kalendas septembris

Anno Domini MCCXXVH. Signum Bernardi Guillermi tenentis locum Domini

Regís in Catalonia. + Signum Domina Saurina de Manlleu qui hoc laudo,

concedo testesque firmaré rogo, Sig+num Bernardi Buscenoti. Signum +

Petri Arberti. Sig+num Geraldi de Castellione [...] 101.

El 14 de juny de 1' any 1228 el trobem fent de jutge en un plet sobre

la Castlania d' Artés, en terres viguetanes. En aquest cas és nomenat pel

bisbe Guillem de Vic, per dirimir la controvèrsia suscitada entre Guillem de

Castell Nou, d' una part, i Berenguer de Guardiola de 1' altra i Sibil.la, sobre

la possessió i feu del castell d' Artés. Escoltades les parts, Pere Albert

declara que pertany a Berenguer de Guardiola la castlania del dit castell en

qualitat de feudatari del bisbe, adjudicant a Sibil.la 1' usdefruit, deixant

indecisa la qüestió de la propietat. [...] Quod est factum XVIII kalendas Julii

Anno Domini MCCXXVIH Signum·l· Petri Arberti. Petrus sacerdos qui hoc

scripsit 1°2.

Es tracta d' una sentència inèdita. Es una carta partida en a,b,c.

Mides 150x212mm. A la part de darrera del pergamí consta la seva

signatura antiga: Artés, número 15. El seu estat de conservació és molt

dolent, està molt arrugat perquè fou un dels documents malmesos per 1'

incendi de 1' any 1936, que afortunadament es pogué salvar. Actualment

està pendent de restauració. No es pot llegir amb claredat el seu contingut.

Malgrat tot, al final del document encara es pot veure bé la inconfusible

signatura de Pere Albert, autògrafa i amb el seu signum personal, que

acompanya el seu nom propi sense cap altre atribut.

101 ACA, Pergamins Jaume I, Carp. 72, Perg. núm. 330. Mides 183x224mm.
Ressenyat per Ferran de SAGARRA, Segells del temps de Jaume 1 cit. 1034-
1035; Arcadi GARCIA SANZ, El jurista Pere Albert cit. 8. Vid. Documents, núm.

102 AEV, Arxiu de la Mensa Episcopal. Liber Decimus: Artés, Castellnau de
Bages. 166, núm. 18 (Index= extracte). Signatura antiga: Artés núm. 4.



El càrrec de jutge és freqüent i característic en la vida del nostre

personatge. Segons els documents esmentats, sembla ser que ja era jutge

abans d' adquirir la dignitat canonical.

Aquesta activitat judicial no va finar un cop esdevingué canonge,

més aviat al contrari, ja que augmenta i continua durant tota seva vida.

Trobem a Pere Albert actuant per delegació de Jaume I o del bisbe de

Barcelona, en diverses disputes, com a jutge o com a àrbitre, entre senyors

feudals civils i eclesiàstics i, en assumptes de caire diplomàtic com

intercessor de Jaume I davant la cúria papal. En altres ocasions, la seva

intervenció jurídica queda palesa en assumptes eclesiàstics d' alt nivell.

La categoria dels assumptes i dels personatges en litigi, tant els de

caràcter civil, com els d' àmbit eclesiàstic, on s' encarrega a Pere Albert el

veredicte o la revisió d' una controvèrsia, sembla indicar la confiança,

estima i respecte que gaudia entre la societat del seu temps. Aquest prestigi

tenia que ser també producte, apart de les seves qualitats humanes, de la

preparació i finor jurídica que mostrava en les seves intervencions, on

mostra el mateix dinamisme tant en els assumptes més importants, com en

aquells altres actes de menor rellevança.

La primera vegada que Pere Albert apareix nominal canonge de

Barcelona és en un document de 27 de novembre de 1232, ressenyat en els

registres de Gregori IX, conservat a T Arxiu Secret Vaticà:

R. de Turrillfis] Berengario de Espiells et Petri Arberti, canonicis

Barchinonensibus, mandat quatenus, -cum P. de Caderita canonicus

Vicensis ecclesiae, pro inquisitionis, negotio quam contra Vicensem

episcopum prosequebatur, semel et ítem in propriis expensis ad Sedem

Apostolicam personaliter laborasset, propter quod creditoribus erat debitis

°bligatus(...) 103.

Es tracta de la intervenció de Pere Albert, en un procés inquisitorial

103 ASV Reg. Vat. 16 (Gregorio IX), f oi. 60r°, 204. Vid. Documents, núm. 3.
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contra el bisbe de Vic, que sembla referir-se a un assumpte que la cúria

papal venia seguint feia temps. El resum d' aquest document, tal com

consta en el registre, no deixa massa clar de que es tractava exactament,

però, independentment del seu contingut, és molt important la intervenció

de Pere Albert amb altres canonges de Barcelona, ja que com hem dit al

principi, apart de ser el primer document on apareix com a canonge,

voldria dir que ja era un personatge reconegut. Tot i que no tenim cap

altre testimoni anterior, segurament ja era canonge un temps abans d'

aquest document. Segons aquest i els anteriors, sembla ser que la dignitat

de canonge 1' hauria assolit a partir de 1' any 1228 i abans del 1232.

Havia transcorregut una dècada entre les primeres notícies de

Bolonya i aquest document on intervé en un assumpte d'una certa

rellevança eclesiàstica, el que indica que en aquest temps ja havia assolit,

en plena joventut, una notable importància com a jurista i com eclesiàstic.

Entre els testimonis de Bolonya i els. primers de Barcelona dels anys

1226, 1227 i 1228 hi ha un buit temporal, on no tenim cap pista de la seva

vida.

No hem trobat cap document anterior relacionat amb 1' afer tramitat

davant la cúria romana, i la documentació de 1' Arxiu de la Catedral resta

silenciosa sobre la seva persona fins el document de 4 de maig de 1233104 i

el de 13 de març de 1234105, aquest últim recollit en els Libri Antiquitatum i

posteriorment per Caresmar, on apareix per primera vegada, com a

subscriptor de 1' acte de dotació del monestir de Sant Vicens de Junqueras

feta per la comtessa i vescomtessa de Bearn, senyora de Montcada i de

Castellví, i de les ordinacions fetes pel Bisbe Berenguer de Barcelona i el

seu convent sobre aquest cenobi:

Berengarius Barchinonensis Episcopus, et conventus eiusdem:

attendentes pia devotionis affecirim Nobilis Garzendis, Dei Gracia,

Comitissa et vicecomitissa Bisearnenensis, Domine Montis Cathanis, ac

104 ACB, Perg. 1-6-3104 (...) recognosco tibi Peiró Arberto, Barchinonensis
canònica (...)".

105 Joaquim MIRET i SANS, Escolars cit. 146, not. 2; Vid. CARESMAR, Documents
núm. l.
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Castri Veteris, que in praesentia illorum dotavit de bonis suís Monasterius

S. Vicentii de Junqueriis, cum Ecclesia et tota Parochia sua, situs in

Vallensi (...) Actum 3 idus martii anno 1233. S+gnum domine Garsendis, Dei

gràcia, comitisse et vicecomitisse Bisarnensis et domine Montis Cathanis ac

Castri Veteris. Ego Berengarius, Barchinonensis episcopus subscribo.

Signum Ferrarii de Lauro, Barchinonensis archidiaconi. (...) + Signum

Petri Arberti, Barchinonensis canonici.(...) Sig+num Petri de Bages,

notarii publici, Barchinonensis

A partir de 1' any 1234, és plenament visible i continuada la

vinculació de Pere Albert amb la canònica barcelonina. El trobem en

diversos tipus d' actes, de la documentació de la Catedral, subscrivint

diversos actes jurídics, de caire administratiu sobre els bens immobles de la

canònica de Barcelona, sota la condició de canonge de Barcelona, cosa que

farà durant la resta de la seva vida. Molts d' aquests actes responen a

contractes emfitèutics amb particulars.

Aquesta documentació ens ha estat molt útil per obtenir noves dades

sobre la trajectòria biogràfica de Pere Arbert sota la seva condició

canonical. On cal destacar, el càrrec d' administrador dels bens del capítol

catedralici com a prepòsit, que exercí a 1' any 1240, en aquest cas, com a

cap de la prepositura del mes de desembre, tot i que més endavant, segons

la documentació, ocuparà sempre la del mes de novembre, durant els anys

1244, 1245, 1246, 1247, 1251, 1259, 1260 i 1263; també actuarà com a

representant o procurador i farà de testimoni o de conseller en diversos

assumptes, on es destaca la prudència i bon judici del nostre canonge,

qualitats que li són atribuïdes pels seus coetanis.

En el document abans assenyalat de 4 de maig de 1233, Ferrer de

Granada signa una definició de deute a favor de Pere Arbert, canonge de

Barcelona:

Sit omnibus notum quod ego Ferrarius de Granota per me et per dominum

patrem meum Bernardo de Granata recognosco tibi Peiró Arberto

106 A.C.B, LA, IV, fol. 141, d. 344. Regestat per Joseph MAS, Rúbrica dels Libri
Antiquitatum XIII cit. doc. núm. 2623.
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barchinonensis canònica et heius quod in illis quinquaginta solidos

monete barchinone curribilis quos me debes in carta publica solvendos

per terminos statuíos sicut in eadem carta plenius continentur complentur

omnia debita quacusque in hunc diem debisti dicto patre meo et mei vel

alteri in altero in capdebrevii operatoris aut in cartas sine cartas vel aliis

modis et si forte aliquam scripturam de cetero de huis predictas quam eo

existit sic casa et viària nisi tantum dictum instrumentum in quo ea michi

debet dictos quinquaginta solidos quod mi sit firmum doneo autem súper

eisdem quinquaginta solidos sit michi satisfacium (...) Actum est hoc Ull

nonas madii anno Domini millessimo ducentessimo tricentessimo tercio.

Sig+num Ferrarius de Granata qui predicti laudo et firmo. S+num Petro de

Deo. S+num Arnaldi de Ponte(...) 107.

Un any més tard, el dia 9 de juliol de 1234, Pere Albert subscriu un

document de la prepositura del mes de juny, la qual regia el canonge

Arnau de Picalquer:

Arnaldus de Pichalqueriis canonicus Barcinone et praepositus junii

pro his que Guillelmus scriptor canoninico Barcinone et rector domus

caritatis, pro his, quae hic ei in cambium dederet, de consilio, et voluntate

fratris Petri Episcopi Barcinonae et capituli eiusdem dat omnes honores

qui fuerunt Bernardi Rapacii quod canònica Barcinone loco dicto Còdols

scilicet honorem quem tenet Dulcia Ervigia ad censum 2 morabatinos et

honorem quem tenet Bernardus de Molleto (...) Est etiam certum quod in

omnibus praedicíis honoribus et censualibus qui fuerunt Bernardi Rapacii

habebat iam Domus caritatis medietatem, et praepositura junii alteram

medietatem: et sic ex nunc habeat dicta domus caritatis omnes illos

honores, et census integriter, excepto iam dicto quem retinet sibi

praepositus. (...) Subscribit Ferraria de Laura sacrista, Petrus Arberti, (...)
108.

El 8 de febrer de 1235 trobem a Pere Albert actuant com a jutge en

una sentència datada a Vilafranca, en apel·lació de la sentència dictada per

107 ACB, Perg. 1-6-3104. Mides: 94x172mm. Lletra cursiva. Tinta clara. Bon
estat de conservació.

108 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 2.
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Ramon de Puig sobre una disputa, que mantenien els monestirs de Sant

Cugat i de Santes Creus per la propietat d' un camp situat a Sant Cugat de

Sesgarrigues que era un llegat de Guerau de Cervelló i, d' altres qüestions

connexes. Pere Albert revoca la sentència de Ramon de Puig i declara justa

1' apel·lació.

Lata sentencia ab Raimundo de Podio de Villafrancha in causa que

vertebatur inter Bertrandum de Serriano, prepositum S. Cucuphatis, ex

una parte, et fratrem Guillem de Bausarenis, procuratorem negocia domus

sanctarum Crucum in Villafrancha et in locis adiacentibus, ex altera,

súper quodam campo quem Guillelmus Venrel cum sodis suís tenet, qui

fuit quondam de na Ric Quarter iuxta villam S. Cucuphatis de Garricis,

quem uterque ex legato Geraldi de Cervilione domui sue pertinere

asserebat, interposita appellacione ab ipsa sentencia ex parte prepositi

supradicti, cum causa apellacionis coram Petro Arberti, Barchinonensis

canònica, vicaria domini Barchinonensis episcopi, agitaretur, prefatus

frater Guillelmus, procurator domus sanctorum Crucum, peciit a predicto

preposito et monasterio S. Cucuphatis quasdam possesiones cum earum

fructibus ad castrum de Ferran pertinentes, quod castrum fuit eis legatum

a Geraldo de Cervilione, cum terminis tenedonibus et omnibus

pertinenciis. (...) Hiis itaque omnibus sicut agitatis et probacionibus iuxta

partium negacionem adiudicatis, receptis testibus et publicatis visis et

prolectis testamentis nobilium predictorum, post longam parcium

disputatione facta rite cause conclusione et omnibus morè iudiciorum

sollepniter actis; Ego Petrus Arberti, Barchinonensis canonicus, et

vicarius domini Berengarii, Barchinonensis episcopi, habito prudentum

consilio, ad habens voluntatibus in omnibus defunctorum súper legatis

Guillelmi de Claramonte domum sanctarum Crucum et fratrem Guillelmum,

procuratorem, absolvo et in hoc prepositum et domum S. Cucuphatis

condempno (...). Hec est lata sentencia apud Villamfrancham, VI." idus

februarii, anno Domini MCCXXX quarto.

Signum + Petri Arberti, Barchinonensis canonici et vicarii domini

Barchinonensi episcopi (...)

Signum + Petri lacobi de Portu, qui hec scripsit, mandato Petri Arberti
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supradicti cum lit. rasis et emendatis in Un. VIII (...) 109.

Com podem veure en aquest cas, Pere Albert actua, com a jutge sota

la condició de canonge i vicari del Bisbe de Barcelona, que en aquell

moment era Berenguer de Palou (1212 - +1241).

Un any més tard, el 29 de gener de 1236, Guillem Vidal i Guillem

Soler, per delegació de 1' Arquebisbe electe de Tarragona confirmaren la

sentència revisada anteriorment per Pere Albert on havia actuat com a

jutge delegat del bisbe de Barcelona i, amb la qual, s' atribuïa el castell de

Ferran, llegat de Guillem de Cervelló, al cenobi de Sant Cugat en contra de

la reclamació feta pel monestir de Santes Creus, dient que aquesta fou ben

pronunciada però mal apel.lada.

Causa apellacionis vertebatur inter fratrem Guillelm de Bauzareins,

procurantem negocia domus sancíarum Crucum in Villafrancha et in locis

adiaceníibus agentem, ex una parte, et Bertrandum de Serriano prepositum

S. Cucuphatis deffendentem et eundem fratrem reconvenientem, ex altera,

súper quibusdam possesionibus (...) In qua causa súper parte possessionum

Raimundus de Podia sententiam pro monasterio sanctarum Crucum tulit et

ab eius sentencia ad Barchinonensem episcopum extitit apellatum, et de

apellacione predicta et súper quibusdam in causa apellaciones de novo

petitis Petrus Arbertus sentenciam ex delegacione Barchinonensis

episcopi tulit pro monasterio S. Cucuphate et ab eius sentencia súper uno

tantum articulo (...) Nos ergo Guillelmus Vitalis et Guillelmus de Solio de

predicta causa apellacionis ex delegacione Guillelmi Dei gràcia

Tarraconensis electi, cognoscentes,(...) Invenimus etiam quod

monasterium S. Cucuphatis possidet et detinet res petitas. Unde cum

fundata non sit plene intenció actoris post plenam precium

renunciacionem sentencialiter Petri Arberti sentenciam duximus

confirmandam et sic decimus bene fuisse pronunciatum et male apellatum.

Actum est hoc quarta kalendas februarii anno Domini MCCXXX quinto no.

109 ACA, Cartulari Sant Cugat, fol. 406ra-vb, núm. 1182. Ressenyat per
Joaquim MIRET I SANS, Escolars, cit. 146, not. 2; Vid. Documents, núm. 4.

110 ACA, Cartulari Sant Cugat, fol. 406vb-407rb, núm. 1183. Vid. Documents,
núm. 5.
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El 17 d' abril de 1235, Joan Argenter signa una apoca en nom de

Ferrer de Granada i a favor de Pere Albert, canonge de Barcelona:

Sit omnibus notum quod ego Johannes Argentaria recognosco a

Petro Arberti barchinonensis canonici quod de illis quadraginta parte

quas debet (...) Actum est hoc XV kalendas madii anno domini MCCXXX

quinto. Sig+num Johannis Argentaria qui hoc laudo et firmo (...) Sig+num

Petro de Bages notaria publico Barchinona f...)!11.

En aquell mateix any, amb data de 8 d' agost Pere Albert, juntament

amb Ramon de Torrelles, intervenen en la sentència per la qual es

confirmava a favor de Berenguer de Subirats, canonge de Vic, la

capellania de Santa Maria de Seva que li havia estat adjudicada per gràcia

pontifícia, contra 1' oposició feta per Berenguer de Riera que la detenia:

Pateat omnibus quod nos Raimundus de Turellis, Barchinonensis

primicherius, et Petrus Arberti, eiusdem canonicus, litteras domini

Terrachonensis electi recepimus in hunc modum: (...) Nos itaque predicti

Raimundus de Turellis, cantor, et Petrus Arberti, canonicus Barchinone,

subdelegati a prefato domino G. de Terrachonensi electa et delegato domini

pape,visis et auditis rationibus et allegationibus utriusque partís (...)

tanquam de iure vaccantem, ex speciali gràcia Summi Pontificis prefato

Berengario de Subirats vicense canònica assignamus, condemnantes

Arnaldum de Riaria predictum et Berengarium fratrem ac procuratorem

eius eisdem súper ipsa ecclesia pro precium silencium imponentes. Lata

hec sentencia sexto idus augusti, anno Domini millesimo ducentesimo

tricesimo quinto. S+um Raimundi de Turellis, precentoris Barchinone.

S+m Petri Arberti, barchinonensis canonici f. . . j112 .

Hi ACB, Perg. 1-6-25. Mides 67x235mm. Lletra cursiva. Tinta negra clara. Bon
estat de conservació.

2 AEV, Arxiu Capitular, cal. 36, plec I. Pergamí original. Vid. Documents,
. 6.
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Pere Albert intervindrà de nou en qualitat de vicari del bisbe de

Barcelona, en la famosa sentència sobre 1' escrivania de Terrassa amb data

de 26 d' abril de 1236113 (...) Ego Petrus Arberti, Barchinonensis canònica

et vicari domino Bererengarii Dei Gratia Barchinonensis episcopo. Aquesta

era una disputa entre el prior de Santa Maria de Terrassa i Bernat Morera

(Bernardo de Morera bayulo ) batlle de la vila, amb motiu de la possessió i

drets sobre la notaria de Terrassa. Pere Albert conclou que el batlle, en

nom del rei, podrà nomenar el notari titular de 1' escrivania. Aquest era un

dret que el rei podia exercir sobre els castells i viles que es trobaven sota la

seva jurisdicció i Terrassa era una d' aquestes.

Pere Albert no dubte en aplicar la legislació vigent, no obstant,

també mostra un respecte vers el costum, al mantenir el dret de propietat

de la institució a favor del Prior de Santa Maria de Terrassa i la casa de Sant

Ruf de França, -canonges agustinians reformats de la qual depenia

directament el monestir de la dita ciutat-, havent al.legat el Prior, que ell i

els seus antecessors, sempre havien tingut i posseït la dita notaria114.

Aquesta solució sí bé otorgava 1' expedició de documents públics a la

notaria, ara clarament sota jurisdicció reial, no comprenia els testaments i

els capítols matrimonials. En aquest cas, els particulars podien demanar el

113 AHT, Pergamins, IV-C, núm. 6. Mides 250x345mm. Carta partida en a, b,c.
Aquesta sentència ha estat ressenyada per: Josep Ma. MARTI BONET- Pere
PUIG USTRELL- Josep SANLLEHI UBACH, Pergamins de I' Arxiu Històric de
Terrassa a 1208- 1276. Priorat de Santa Ma. de Terrassa. Exposició Jaume I i el
seu temps. (Terrassa 1976) 30, núm. 23 (regesta documental); també a Pere
PUIG i USTRELL i Josep SANLLEHI i UBACH, Catàleg de I' Arxiu Notarial de
Terrassa, a Inventari d' Arxius Notarials 5 (1984) 7-20, esp. 8-9. I més
estudiada per Pere PUIG i USTRELL, Capbreu primer de Bertran acòlit, notari
de Terrassa, 1237-1242. I (Barcelona, 1992) 11-15; i pel mateix autor: Senyoria
directa, domini útil i funció notarial a la Notaria i V escrivania públiques de
Terrassa, a Actes del I Congrés d' Història del Notariat Català. Barcelona 11, 12
i 13 de novembre de 1993. (Barcelona, Fundació Noguera. Estudis 7, 1994) 617-
633.

114 Sobre la importància i el paper que jugaren els canonges agustinians de
Sant Ruf d' Avinyó, en una primerenca difusió del dret comú, Vid. André
G O U R O N , Un assait en deux vagues: la diffusion du droit romain dans V
Europe du Xile siecle, a El dret comú i Catalunya. Actes del ler. Simposi
Internacional. Barcelona, 25-26 de maig de 1990 (Barcelona, 1991) 46-63;
Reproduït a Droit et coutume en France aux Xile et XUIe siècles ) London,
Variorum, 1993).
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servei d' un notari diferent, en definitiva la intervenció dels clergues del

monestir de Terrassa, que consuetudinàriament havien exercit aquesta

funció.

Lata hec sentencia VI kalendas Madii anno Domini MCCXXXVI.

Sig + num Petri Arberti, Barchinonensis canonici et vicarii domini

Berengarii Dei Gratia Barchinone Episcopi. Sig+num Bernardi Brancha,

qui hoc scripsit mandato Petri Arberti predicti cum litteris rasis et

emendatis in linea VI ubi scribitur tenet et suprapositis in XVI ubi

scribitur institutionis die et anno quo supra.

Aquesta sentència té un important valor històric i jurídic. No

solament perquè es tracta del primer document on consta la notaria de

Terrassa, Notariam de Terracia, sinó també per la solució jurídica que dóna

Pere Albert, on queda palès el recolzament que el nostre jurista fa a la

concepció política del poder que es va forjant, durant la Baixa Edat Mitjana,

canalitzada cap a 1' enfortiment de la .figura del prínceps, positura que

també trobem a les Commemoracions.

Pere Albert defensa el dret reial a nomenar un notari per 1'

expedició de documents públics a les viles sota la seva jurisdicció. En aquest

sentit cal recordar que aquesta sentència coincideix amb un moment de

consolidació de la institució notarial, al mateix temps que s' aprecia com les

ciutats procuren 1' elecció lliure dels seus notaris, al obrir-se una via per

assolir una certa autonomia enfront del poder reial. Es un reflex perfecte

de la col·lisió entre el domini directe i el domini útil, que Pere Albert

procura salvar mitjançant un establiment enfitèutic.

El mes següent, el dia 10 de maig de 1236, dicta una altra sentència,

també en qualitat de canonge i vicari del bisbe de Barcelona. Es tractava d'

un assumpte sobre unes cases situades al carrer Lledó, entre Gerald i el

Mestre Martí, també canonge de Barcelona. En aquesta controvèrsia, Pere

Albert, vistes les al.legacions de les parts, excepte els testimonis i havent

consultat el cas, adjudica les cases a Gerald i condemna a Martí a lliurar-

les-hi, (...) Súper his visis allegationibus, exceptis testibus, habito

prudentum consilio Petrus Arberti canonicus Barcinonensis et vicarius
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Berengarii Barcinonensis

El 14 de maig d' aquell mateix any Pere Albert assessorà en la

sentència arbitral pronunciada pels jutges Pere de Centelles, sagristà de

Barcelona i Pere de Brolio, canonge de Vic, en la causa pendent entre el

Bisbe i la Canònica de Vic, d' una part, i Berenguer de Malla, com a tutor i

defensor de la seva filla Sancia, de 1' altra part. Sembla que en la dita

sentència es declarava pertànyer al Bisbe Bernat de Vic i a la canònica, el

Castell de Torroella, per donació i llegat testementari de Bernat de Manlleu,

i obligant-los a satisfer en el plac d' un any, les injúries i rapinyes fetes

pel legatari als clergues i homes de 1' Església de Vic i als homes de Sant

Tomàs de Riudeperes (Rivo pirarum) 116.

Sembla ser que durant la resta de 1' any Pere Albert continuà a

Barcelona117, fins a finals d' any, quan abandonà Barcelona per dirigir-se

a Montpeller al costat de Jaume I, i d' altres rellevants personatges del seu

temps. Així consta el seu nom, en un document de 16 i 17 de desembre de

1236 datat a Montpeller, entre la comitiva del rei Jaume I, juntament amb

altres figures destacades com Vidal de Canyelles, -en aquell moment,

encara canonge de Barcelona-, el Bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou,

Ramon Berenguer, Comte de Provença, Pons Hug, Comte d' Empúries,

Alsalit de Gudal, Berenguer de Cervera i els cònsols de Montpeller.

En aquesta ocasió Pere Albert intervé com a testimoni en 1' acte d'

homenatge de Jaume I al bisbe de Magallona, Joan de Montelauro: Certum

115 ACB, Perg. 1-2-1184. Mides 160x295mm. Carta partida en a,b,c. Lletra
cursiva. Tinta negra clara. Bon estat de conservació. Conté la signatura
autògrafa de Pere Albert: Signum+ Petri Arberti Barchinone canonici et
vicarii Domini Episcopl. Aquest document fou també recollit per CARESMAR
en els seus índexs, on fa un resum extensíssim del contingut d' aquest
document. Vid. CARESMAR, Doc. núm. 3.

U6 AEV. Arxiu de la Mensa Episcopal Liber Octavus. Perg. núm. 63
(Riuprimer, Senfores, Aguilar, Castell de Jona). Original perdut. Aquest
Pergamí no es conserva a 1' arxiu, segurament perquè fou un dels que es
cremà en 1' incendi de 1' any 1936. Solament es conserva 1' extracte que dóna
r Index. Regestat per Eduard JUNYENT, Diplomaíari de Sant Bernat Calvo.
Abat de Santes Creus. Bisbe de Vich (Reus, 1956) 52, núm.77.

U7 Vid. CARESMAR, Doc. 4 i 5.
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et indubitatum est quod Jacobus, Dei gratia illustris rex Aragonum (...)fecit

domino Johanni de Montelauro, eadem gratia episcopo Magalonensi,

omagium pro villa Montispessulani et castro de Palude, quod vulgo dicitur

Latas, que ab episcopo Magalonensitenet in feudum, in modum

infrascriptum. (...) Actum in Montepessulano, in domo Atbrandi filii

quondam Ramundi Atbrandi, in presencia et testimonio venerabilis patris

Berengarii episcopi; Petri Alberti, Vitalis de Canellis, canonicorum

Barchinonensium (...) H 8.

Segurament Pere Albert retornà a 1' any 1237 a Barcelona, o

almenys hi era a la segona meitat del dit any 119.

L' any següent el 25 febrer de 1238, es troba també a Barcelona,

segons una escriptura de reconeixement de deute signada per Joan d'

Argenter de 50 sous a favor de Pere Albert, on es declara que del dit deute

ja s' ha satisfet a Ferrer de Granada, la totalitat menys 13 sous, autoritzat

per Pere Ferrer, notari públic de Barcelona:

(...) quod ego Johannes Argenter confirmo et recognosco (...) Peiró Arberti

canònica Barchinonensi quod ex ipso debitio quinquaginta parte per

quantum debet Ferraria de Granata et carta publica (...) Signum Johannes

Argenter (...) 120.

El Llibre del Repartiment de València, ens ha deixat constància d'

una generosa donació que el rei Jaume I va fer a Pere Albert el dia 13 de

juny de 1238: P. Alberti, canonicus Barchinone, alqueriam (que vocatur)

Rahal Abinxalbeto, et alio nomine etiam vocatur Alarhal que est iuxta

Petraer (Aceflia) /Aufaquia/ et domos in Valentia que fuerunt de Xerichi

118 ANP, J.340. Montpellier et Magallone, II, núm. 18= copie núm. 19 (Còpia
autèntica); Jean FAVIER, Les Archives Nationales. Etat General des Fons I
(Paris, 1978) 191; Joaquim MIRET i SANS, Itinerari de Jaume I (Barcelona
1918) 125-126, ja donà noticia d' aquesta estada del rei Jaume a Montpeller
però sense indicar la font documental. Vid. Documents, núm. 7.

119 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 6.

120 ACB, Perg. 1-6-2996. Mides 100xl21mm. Lletra cursiva. Tinta clara. El
Pergamí presenta un tall a la part inferior dreta. Bon estat de conservació.
Joaquim MIRET i SANS, Escolars cit. 147 not. 2. L' autor ressenyà el contingut
d' aquest document sense indicar la seva font.
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defuncti quas modo tenebat Alf. scriba. Idus /imn.121 Era corrent que

aquestes donacions fossin fetes a grups de pobladors o a particulars, i en el

cas de Pere Albert podria ser una mostra de gratitud del rei Jaume per

algun servei que el canonge de Barcelona li hagués pogut prestar.

El 19 de setembre d' aquell mateix any, signa un document de

permuta i definició de dues peces de terra, amb oliveres i altres arbres,

situades al territori de Barcelona, parròquia de Santa Maria de Sants, feta

per Berenguer de Sant Vicens, prepòsit del mes de juliol, a Bernat de

Vilagranada, ardiaca, i a 1' Ardiaconat de 1' església de Barcelona, amb

voluntat del Bisbe i del Capítol; les quals Jaume de Pelegiano, fill de Guillem

de Pelegiano, difunt, les tenia per dita prepositura a cens de 60 sous. (...)

Bernardus, Barchinonensis archidiachonus firmo.- S+num Berengarii de

Saneto Vicentio. mensis julii prepositi. Signum + Petri Arberti,

Barchinonensis canonici (...)• Aquest document fou recullit en els Libri

Antiquitatum, de 1' Arxiu de la Catedral de Barcelona122.

A partir d' aquests moments sembla ser, segons la documentació, que

s' inicia 1' etapa més activa del nostre personatge. Segons els nostres

càlculs, devia tenir aleshores uns quaranta anys aproximadament. Aquesta

vitalitat persisteix fins els seus últims dies, cap a finals de la dècada de 1260

o a començaments de 1' any 1270, que és quan, segons els testimonis

localitzats, situaríem aproximadament la seva mort.

El 8 de maig de 1241 subscriu una ordinació per mantenir tres

121 Llibre de Repartiment de València, Reg. I de Jaume I, fol. 24r. La donació
feta a Pere Albert figura dins les donacions "de València i el seu terme",
fetes per Jaume I durant 1' any 1238. Ed. Antoni FERRANDO FRANCÈS et alií ,
Vol. I (Paterna, 1978) 36, núm. 370; on 1' editor ens dóna al costat de la
transcripció, la seva traducció al català: "A Pere Albert, canonge de
Barcelona, 1' Alqueria (anomenada) Rahal Abinxalbeto, i amb un altre nom
també anomenada Alarhal, que està junt a Patraix (Aceflia) Aufaquia ; i unes
cases, a València, que foren de Xerichi, difunt, que darrerament posseïa
Alfons. Escrivà. 13 de juny.

22 L.A. I, fol. 244, d. 663; Joseph MAS, Notes Històriques del Bisbat de
Barcelona XII. Rúbrica dels Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelona
(Barcelona, 1915) 257-258. Doc. núm. 2630.
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pobres a la Seu Barcelonina que havia estat feta pel Mestre Martí,

canonge del capítol barceloní123;

Ego magister Martinus, subscribo.- Sig+num Ceraldi de Sagàs,

Barchinonensis canonici.(...) Sig + num Petri Arberti, Barchinonensis

canonici. Sign+num Magistri Raimundi.(...) Signum Petri Marchesii,

publici Barchinonensi notari, Script.

En aquell any, Pere Albert és cridat perquè intervingui en la

famosa disputa per la diòcesi de València124 . Serà un dels tres jutges

designats per Gregori IX , juntament amb el mestre Pere de Bayona,

canonge de Toledo i el dominic Pere Guarner de Bordeus com instructors

del procés en la fase de prova, per posar fi a la interminable disputa per la

jurisdicció eclesiàstica de la diòcesi de València, mantinguda entre

Tarragona i Toledo:

Magistro P. de Baiona, Toletano canònica, P. Alberti, Barchinonensi

canonici, et fratri Petro Guarnerii, ordinis fratrum Praedicatorum, de

Burdegala, mandat quatenus, - cum non potuisset liquere de meritis causae

quae inter Toletanum et Terraconensem archiepiscopos súper ordinatione

ecclesiae Valentinae vertebatur, - quòrum archiepiscoporum

procuratoribus, ob hoc apud Sedem Apostolicam constitutis, S[inibaldus],

tituli Sancti Laurentii in Lucina presbyter cardinalis, datus fuerat

auditor,- infra quattuor menses recipiant et examinent testes quos parles

coram ipsis judicibus súper articulis quos praedictus cardinalis ipsis sub

123 L.A. I, fol. 392, d. 1106; Joseph MAS, Notes Històriques XII cit. 260-261. Doc.
núm. 2635. Recollit per CARESMAR, Vid. Doc. núm. 9.

124 ASVReg. Vat. 20 (Gregori IX), fol. 87v°, núm. 100. 1241, juliol, 14. Laterà.
Lucien AUVRAY, Registres de Grégoire IX Tom. XI (París, 1908) 545-546, Doc.
núm. 6086; sembla que fou publicat també per GOROSTERRATZU, Rodrigo
Jiménez de Rada, gran estadista, escritor y prelado (Pamplona, 1925) 466-67.
doc. 164, però no hem pogut veure aquesta obra. Per més detalls sobre aquest
procés, vid. J ROQUE CHABAS, Episcopologio Valentina I (Valencià, 1901);
Robert Ignatius BURNS, The crusader Kingdom of Valencià (Cambridge,
Massachusetts, 1967), Vol. I 275 i Vol. II 501; Jaume I i els valencians del
segle XIII (Valencia?1981) 59, 67-72; El Reino de Valencià en el siglo XIII
(Iglesia y Sociedad) II (Valencià, 1982) 564-616. Vid. Documents, núm. 9.
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sigillo suo transmittat inclusos, seu contra personas testium jam

productorum duxerint producendos; testium qui fuerint sic produci dicta

ad Sedem Apostolicam sub suïs, id est ipsorum canonicorum et fratris Petri

Guarnerii, sigillis inclusa remittant; praefixo partibus termino, quo coram

ipso papa compareant.

Aquest conflicte no s' acabà fins el pontificat d' Inocenci IV

(Sinibaldo de Fieschi), que curiosament havia estat el cardenal que havia

actuat com auditor durant la primera apel·lació del litigi valencià:

Magistro P [edro] de Baion, toletane, et Pfetro] Alberti, barcinonensi

canonici, et fratri P[etro] Guarnerii, Ordinis predicatorum burdigalensi.

Olim in causa que inter venerabiles fratres nostros [Sancium ] toletanum,

et [Benedictum], terraconensem archiepiscopos súper ordinationem

ecclesie valentine vertitur, procuratoribus partium ob hoc apud sedem

apostolicam constitutis G[regorius], papa, predecessor noster, nos

auditorem concessit(...) 125.

La causa valenciana durà uns quants anys, segurament perquè

concideix amb un moment molt difícil per Innocenci IV, ocupat

fonamentalment en fer front als atacs de Frederic II. La disputa es

resolgué finalment a favor de Tarragona.

A finals d' aquell 1241, en un document de 14 de novembre, el bisbe

de Vic, Bernat Calvo, concedeix una pensió de 100 sous anuals a Pere

Albert, dels censos que el bisbe rep de Vic, però sense esmentar el motiu

pel qual decideix concedir a Pere Albert aquesta quantitat de diners:

Nos Bernardus, Dei gràcia Vicensis episcopus, bona et libera

voluntate in presenti cum hoc publico instrumento, damus et concedimus

tibi Petro Arberti, Barchinonensi canònica et cui velis in omni vita nostra

tantum centum solidos monete curribilis Barchinonensis de duplo, quos

omnes tibi assignamus in presenti annuatim accipiendos (...) Testes B. de

125 ASV, Reg. Vot. 21(Inocenci IV), fol. 3v°, núm. 17. 1243, juliol, 14. Anagni.
vid. Documents, núm. 12.
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dotis, Girberti Gauterli, et Petro de Podiolo. 126.

També a les darreries d' aquell any, trobem una escriptura datada el

3 de desembre de 1241 al palau reial de Barcelona, feta davant del notari de

Barcelona Pere Carbonell, on es dóna noticia de la sentència dictada per

Pere Albert, juntament amb Guillem Berenguer de Cervera, declarant

posar a disposició de Jaume I la possessió dels bens de Pere de Berga per

contumaç:

(...) Nos ego Berengarius de Cervaria, et Petri Arberti recepto

iuramento a Bernardo Granelli, portaria Domini Regís, quod literas tam a

Domino Rege quam a nobis missas obtulit Petro de Berga contumaciam

illius attendenles de iure, habito prudentem consilio adjudicamus Domino

Regí Jacobo possessionem rerum vel iurum ab eo petitorum causa rei

servande pro personalibus autem ipsius domini Regís peticionibus;

pronunciamus Dominum Regem debere entraré in possessionem bonorum

Petrus de Berga pro modi debiti declarati. Lata fuit sententia in palacio

Barchinone domini regí. III nonas december. Anno Domini MCCXL primo

(...) Signum Petri Carbonelli, Notarii publici Barchinone, qui hoc scripsit

et clausit, die et anno prefixis 127.

El valor d' aquest document rau especialment en que es tracta de 1'

únic testimoni que tenim del seu sigillum. Tot i que els seu estat de

conservació no és massa bo, encara es pot llegir al voltant d' aquest segell

eclesiàstic, pendent i de cera bruna: + 5: PET ARBERTI BARCH: CANO1CI 128.

El següent testimoni que tenim de Pere Albert, és força enigmàtic, ja

126 AEV, Arxiu de la Cúria Fumada. Anònims III. Vid. Documents, núm. 10.

!27 ACA, perg. Jaume I, carp. 83, núm. 863. Vid. Documents, núm. 11.

!28 Ferran de SAGARRA, Segells del temps de Jaume I, a Congrés d' Història de
la Corona d' Aragó (2a part)(1913) 978-1040, especialment 1034-35. Reproduït
Pel mateix autor a Sigil.lografia catalana III (Barcelona, 1932) 173, núm.
3933.
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que el situa a Penne-d' Agen, prop de Tolosa. En aquesta ocasió apareix

com a testimoni en el document de març de 1241-42, que recull 1' acte del

perdó d' excomunió del comte de Tolosa Raimond VII (1222-+1249):

Noverlnt universi quod dominus Raimundus, Dei Gratia comes

Tolosanus, dum in lecto infirmitatis jaceret apud castrum de Penna,

Agennensis diòcesis (...) súper omnibus sentenciïs excommunicationum,

per judices ordinarios seu delegatos promulgatis, quibus ipse dominus

comes excommunicatus fuerat, vel esse dicebatur, absolutionis beneficium

humiliter postulavit. (...) Facta est ista absolutio apud Pennam Agennensii,

in domo P. Pelliparii.- Testes presentes interfuerunt: dominus Bertrandus

senescallus Agennensis, Raimundus Gausselmi (...) Petrus Alberti

canonicus Barchilonensis, B. Pinellis, Petrus Aizs de Ribairiaco,

Raimundus de Marca, Stephanus Geraldi canonicus Aggenensis, Petrus

Martini medicus, magister Willelmus de Punctis, B. de Turre(...) Et ego B. de

Pairinhac, comunis notarius de Penna, predicte requisitione presens

interfui et hoc instrumentum de mandato dicti officialis scripsi, Anno

Domini MCCXLI-II. ydus martii (...) 129.

Pere Albert delegà al jove jutge Guillem de Pons, perquè dictés una

sentència arbitral, amb data de 24 de novembre de 1242, en la qüestió sobre

determinades quantitats de diners entre Bernat d' Ort i Arnau Janover:

Sint Bernardum d' Orto, Petrum Dominicum, Berengarium

Dominicum et Bernardum de Mora agentes ex una parte et Arnaldum

Jenovensis per se et per uxorem suara ex alteram (...) Guillelmi Poncii

junioris judicis delegati a Petro Arberti Barchinonensis canonici (...) 13u.

El fet que Pere Albert delegui la seva funció de jutge sembla indicar

que en aquells moments, estava força ocupat en les funcions

129 ANP, J. 305. Toulouse, III, núm. 8.-original scélle. Vid. Documents, núm. 8.

!30 ACB, Perg. 1-1-2311. Mides: 220x300mm. Lletra cursiva. Tinta negra. Bon
£stat de conservació.
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administratives de la canònica, ja que segons aquest document, aquell any

Pere Albert estava al capdavant de les prepositures del mes d' octubre i de

desembre. Aquest document declara a Pere Albert prepòsit del mes d'

octubre i també successor en la prepositura del mes de desembre, de

Berenguer de S. Vicens, qui havia estat el seu antecessor.

El nostre canonge continua a Barcelona el 1243 i el 1244. La seva

presència és constant i especialment activa dins el capítol barceloní, tal

com a quedat palès en diversos documents dels Libri Antiquitatum i en

altres recollits per Caresmar en els seus índexs1^.

Una escriptura de 19 de novembre de 1244, també recull la mateixa

condició de paborde del mes de novembre. Aquest document recull la

disputa sobre domini del castell de Banyeres sostinguda entre Pons de

Ribes que demanava el domini i Pere Albert, com a regidor de la pabordia

del mes de novembre i part interessada132, i Ramon de Mur per 1' altra:

Sit omnibus manifestum quod Poncius de Ripis ex una parte, et

Petrus Arberti, Canonicus Barchinone et prepositus mensis novembreis

pro se et Raimundo de Mure ex altera súper questione castri Bagnariis

quod petit dictus Poncius (...) quod totum pertinet dicte prepositure et ipse

possidet nomine ipsius prepositure et promitet non contravenire et

ratione habuit quicquid dictus Petri Arberti fecerit in dicta causa. Et de

hiis supradictis voluerunt paries ut fieret publicum instrumentum. Actum

est hoc XIH" kalendas decembris Anno Domini MCCXL quarto. Sig+num

Poncii de Ripis, qui hoc laudo et firmo. Signum+ Petri Arberti,

Barchonone canonici et prepositi mensis Novembris. Sig+num Raimundi

131VM. CARESMAR, Doc. 11, 12, 13 i 14.

132 El motiu de la intervenció de Pere Albert en aquesta causa, com a part
interessada, s' explica perquè el domini sobre el castell de Banyeres restava
en possessió de la Seu de Barcelona, concretament, estava sota la regiduria
del mes de novembre, que com veiem administrava habitualment Pere
Albert. Vid. Rosa Ma. URPI i CASALS-Juan Antonio RESINA NAVAS, El Castell i
terme de Banyeres del Penedès dels seus orígens al segle XIX (S. Sadurní d'
Anoia, 1991) 340.
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de Mure esse presbiteri. (...) 133.

El castell de Banyeres estava sota el domini de la Seu barcelonina134.

Però sobre la seva possessió pesaven diverses disputes, que quedaren

aclarides finalment en aquest document.

L' any 1245, Pere Albert és també el cap de la prepositura del mes de

novembre, segons un document de 8 de març. Es tracta d' un establiment

de quatre molins i altres pertinences (...) cum resclosis dicta de marí, cum

horto, qui ibi est, cum arboribus et viminariis, cum mansione conjuncta

horto, et cum lacunariis, et unam portionem terrae quam ibi habebant: et

erant in suburbio Barcinona (...). Aquests establiments existien des d' antic

i, els tenien i eren administrats, per la canònica i els prepòsits dels mesos

de gener, febrer, abril, juliol, agost i novembre. S' estableix el delme i el

temps de pagament del cens que, com era habitual, es feia per Sant Miquel,

Nadal, Pasqua i Sant Josep135.

Pere Albert repeteix el mateix càrrec de prepòsit els mesos de

novembre durant els anys 1246, 1247, 1251, 1259, 1260 i 1263.

El dia 1 de maig de 1245, signa, entre altres canonges de Barcelona, 1'

acte d' exempció de jurisdicció concedida pel bisbe de Barcelona, al

monestir de Sant Antoni de la diòcesi de Barcelona, confirmada més tard

pel Papa Inocenci IV a Lió, en un document de 23 de juliol de 1245:

(...) Frater Petrus, miseratione divina barchinonensis episcopus,

dilectis in Christo filiabus Agneti, per eandem abbatise, et monialibus

133 ACB, Perg. 1-1-787. Mides: 183xl98mm. Lletra cursiva, Tinta negra. Bon
estat de conservació. Els testimonis figuren en dues columnes. Conté la
signatura autògrafa de Pere Albert. Vid. Documents, núm. 13.

134 Rosa Ma URPI i CASALS, Juan Antonio RESINA NAVAS, El Castell i Terme de
Banyeres del Penedès dels seus orígens al segle XIV (S. Sadurní d' Anoia,
J991) 152-153: "El domini del castell de Banyeres restà tota 1* Edat Mitjana i
Moderna en poder de la Seu de Barcelona, però això no fou obstacle perquè
laics o d' altres religiosos hi posseïssin drets o alous".

135 ACB, LA. I, C, abans de les planes foliades; Joseph MAS, Notes històriques
XII cit. 261-262, núm. 2636. Recollit per CARESMAR. Vid. Doc. núm. 13.
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inclusis ordinis Sancti Damiani monasterü Sancti Antonii barchinonensis,

salutem et benedictionem. Com vos, divina gratia inspirante, monasterium

in honorem sancti Antonii, juxta civitatem Barchinonensem apud litus

maris, de assensu domini Berengarii, episcopi quondam bone memorie

predecessoris nostri, ex elemosina fidelium, construxeritis, ut ibidem

Domino famulantes, devote pro nobis et aliïs peccatoribus possitis Domino

precari, a nobis humiliter deprecastis ut monasterium illud cum omnibus

monialibus presentibus et futuris, intuitu pietatis et pro redemptione

peccatorum nostrorum, ab omni episcopali jure, tam in spiritualibus quam

in temporalibus , pleno jure eximiré deberemus. (...) Signum Petri Arberti,

barchinonensis canonici. Signum Petri de Insula, barchinonensis

canonici. Signum Bernardi Delfini (...) 136.

El 23 de juny de 1246, Pere Albert intervé com a jutge especial

delegat per Jaume I amb el consentiment de Ferrer Guillem de Villafranca

i Bertran de Canyelles, castlans de Vilafranca, en motiu d' un conveni

feudal i la disputa suscitada entre el rei, d' una part i els dits castlans per 1*

altra, sobre rèdits, mesures i altres qüestions, referents al mercat de

Vilafranca. Pere Albert dicta sentència sobre aquest assumpte en el palau

reial de Barcelona:

Cum súper quibusdam censualibus, redditibus, proventibus,

honoribus, possesionibus et rebus aliis in Villa franca esset disensio inter

Dominum Jacobum Dei gràcia Regem Aragone ex una parte Ferrarium

Guillelmum de Villafranca atque Bertrandum de Canellis castlanos eiusdem

ville ex altera, placuit domino regí de consenso etiam castlanorum

delegaré iudicem Petrum Arberti Barchinone Canonicum quis sumarie

sine strepitu iudiciorum de omnibus supradictis omnimodam inquireret

veritaíem, et usque ad probatorem sinem omniam diligentes examinaré: ad

cuius cause promotionem fuerunt constituti procuratores a Domino rege

Petro Pellisario et Gerardo Pellisario et Genovasio de Taliata (...) placuit

Domino Regí et castlanis predictis ut súper articulis in quibus ad plenum

hactenus est procesum, per dominum Petrum Arberti ab eodem feraíur

136 ASV, Reg. Vat. 21(Inocenci IV), fol. 214v°-215r°, núm. 23 (1245, juliol, 23,
L»ó). Vid. Documents núm. 14.
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sententia(...) Ego itaque Petrus Arberti hàbit tractatu in Cúria Domini

Regís et in eius presencia súper pluribus in hac sententia comprehensis;

habito etiam consilio Episcoporum et baronum nec non et iurisperitorum

et aliorum discretorum virorum (...) Lata fuit hec sententia in Barchinona

in Palacio Domini Regís, presentibus (...) nono kalendas julii anno Domino

MCCXL sexto (...) Sig+num Petri Arberti Barchinone canonici qui a Domino

Regí in hac Cúria delegatus de eius speciali mandato hanc sententiam tuli.

(...) 137-

El 6 d' agost de 1247 signa un document com a prepòsit del mes de

novembre Signum + Petri Arberti, Barchinonensis canonici et praepositi

mensis Novembris , en la declaració de Bernat Adarró i Arnau Umbau els

quals tenen pro indivis quatre molins, nomenats de la Mar, per la canònica

de Barcelona i pels prepòsits dels mesos de gener, febrer, abril, juliol, agost

i novembre138.

Trobem també a Pere Albert entre els membres participans del

Concili de Tarragona de 1249 i 1250. El 15 de març de 1250, en el proemi del

concili, figura en qualitat de representant del capítol de Barcelona i del

Bisbe de Gironai39:

Anno Domini MCCXLIX, idibus martii, nos Petrus miseratione divina

Taraconensis archiepiscopus, in civitate Tarraconensi concilium

celebrantes, praesentibus venerabilibus fratribus Pontio Dertusensi, V.

Oscensi, P. Barchinonensis, G. Ilerdensi et A. Valentina episcopis, P.

Arberti capituli Barchinonensi ac Gerundensi episcopi, B. Burdi (...)

communi aprobatione concilií ordinavimus inferius annotata 'et in primus

quod domino lacobo regí etc; et infra ítem cum non sine gravi etc.

!37 ACA, Pergamins, Jaume I, núm. 1035, carp. 86. (Ubicació antiga= Armari
H de Vilafranca, Sac A, núm. 126); Mides: 363mm x 522mm. El copista
reprodueix el signe de Pere Albert. En tenim noticia a Joaquim MIRET i
SANS, Itinerari cit. 179. Vid. Documents núm. 15

!38 ACB, LA, I, D, abans de les planes foliades. 1247, agost, 6. Ressenyat per
Joseph MAS, Notes Històriques XII cit. 263-264. Doc. núm. 2638.

Vid. Josep Ma. PONS GURI, Constitucions Conciliars Tarraconenses (1229-
a Recull d' Estudis d' Història Jurídica Catalana II (1989) 287.
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Un dels acords establerts en el concili de Tarragona, fou la decisió de

15 de març de 1249, que consistia en concedir la vintena part dels fruits de

les esglésies, a Jaume I, per fer front als sarraïns140:

In primus quod domino lacobo regí Aragonensis detur vicessima,

praeter illam vicessimam, qua apud Dertusam extitit iam concessa de

redditibus vel proventibus ecclesiae Terrachonae, cui nos súper hoc

obligavimus in hunc modum: " Pateat universis quod nos Petrus

miseratione divina Terrachonensis archiepiscopus, P. Dertusensis, V.

Oscensis, P. Barchinonensis, G. Illerdensis, A. Valentinus episcopi,

P.Alberti, canonicus Barchinonae et procurator sui capituli ac B. Gerundis

episcopi,(...) in Terrachone congregati concilio, attendentes quod vos

dominus Jacobus Dei gratia rex Aragoniae zelum fidei catholicae habentes

prae occulis ad expulsionem sarracenorum de Regno Valentiae, attenda

sollicitudine laboratis, vestram etiam necessitatem et utilitatem nostram

propriam in parte huius reputantes de domini Papae voluntate atque

consensu promittimus vobis quod praeter vicessiman nostrorum

reddituum istius anni (...) 141.

A continuació, Pere Albert també subscriu un acord d' excomunió

en qualitat de procurador del seu cabilde i del bisbe de Girona:

ítem denuntiamus et nuntiari mandamus excommunicatos per totam

provintiam, Dalmatium de Alentorn Burdum de Albido de Sero, R. de

140 Jaime VILLANUEVA, Viaje Literària a las Iglesias de Espana XVII (Madrid,
1851) 214-217 i Doc. núm. LXI: 350-351. VILLANUEVA diu que es limita a
transcriure una còpia que tenia dels concilis provincials de Tarragona que
correspon al còdex dels Agustinians de Barcelona; Josep Ma. PONS GURI,
Constitucions Conciliars Tarraconenses (1229-1330) cit. 223-387. L' autor
precisa que aquest no es tractava pròpiament d' un concili: " En realitat, més
que no pas d' un concili, es tractava de 1' establiment de convenis de 1'
estament eclesiàstic amb el rei Jaume, per ajudar a T expulsió dels sarraïns
del regne de València, que donaren lloc a compromisos contrets primer a
Tortosa i després a Tarragona, pels que calia 1' assentiment de la Santa Seu.
Aquestes negociacions provocaren reunions de 1' estament eclesiàstic, que
no eren concilis pròpiament dits en el sentit canònic de la paraula i no
deixaren obra legislativa. Per això en 1' enumeració clàssica de la provincià
Tarraconense, no ocupen lloc dins la sèrie dels de F arquebisbe Pere d'
Albalat". (285).

141 Ex codice Barchinon. apud Agustinian. (P-V-259-I). Vid. documents, núm.
16.
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Villamur et baiulum de Spalargis, et omnes alios qui F. de Gatello clericum

ceperunt et captum tenuerunt. Denuntiamus etiam excommunicatos R. de

Odena, R. de Portella et Br. de Caldeis et eorum còmplices pro dampno quod

dederunt hominibus sanctae Mariae de Plano. ítem denuntiamus

excommunicatum R. de Castronovo militem. (...) Ego Petrus sanctae

Tarraconensis ecclesiae archiepiscopus subscribo (...) Ego Petrus Albertus

Barcinonensis canonicus procurator domini Gerundensis episcopi

subscribo (...) 142.

El 9 de febrer de 1250, subscriu un document recollit en els Libri

Antiquitatum14^. Es tracta d' una comanda o cessió de 1' hospital i la seva

església, fundat pel canonge difunt Colom, feta pel Bisbe de Barcelona i el

seu capítol, a favor de Berenguer de Planas amb caràcter vitalici:

(...) Signum Petri Arberti Barchinonensis canonici subscribentis,

pro me et Magistro Martino, cuius in hoc auctoritate Capituli vice gero .

Aquest Magister Martinus, - a qui Pere Albert també havia fet de

procurador anter iorment l 4 4 - i, que apareix en aquest document i en

altres, fou un dels membres fundadors de la institució caritativa coneguda

com la "Pia Almoina", juntament amb Bertran Delfí, Jaume Gerard i

Berenguer de Palou, entre altres. La documentació ens dóna prova de la

proximitat de Pere Albert a aquests personatges. I, tot i que no fou un dels

fundadors de la Pia Almoina, tots ells li dipositaren una gran confiança145.

142 Ex codice Barchinonen. apud Agustinian. (P-V-260-I); Ed. per Josep Ma.
PONS GURI, Constitucions Conciliars cit. 288-289.

!43 ACB, LA I, fol. 305. d. 846; Joseph MAS, Notes Històriques XII cit. 264-265,
DOC. núm 2641. Recollit també en els índexs de Caresmar, Vid. CARESMAR,
Doc. núm. 22.

144 Pere Albert subscriu un document de 15 de juny de 1249 com a Petrus
Arberti Canònica Procurator Magistri Martini (...). Vid. CARESMAR, Doc.

. 20.

145 Josep BAUCELLS REIG, Gènesi de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: Els
fundadors, dins La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluna
Medieval. Volumen Miscelaneo de Estudiós y Documentes (Barcelona, 1980)
17-75, espec. pàg. 32. Del mateix autor tenim dos treballs on hem localitzat
documents amb el patronímic Pere Albert. Es tracta de personatges
relacionats amb la Pia Almoina i tot i que no és tracta del nostre canonge,
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El 25 de febrer de 1251, Pere Albert fa de fiador, per la part del Bisbe

de Barcelona i el seu capítol, juntament amb Bernat Pereres, Guillem

Rosanes i Pasqual Albert, aleshores encara rector de Piera, per les despeses

i treballs que la qüestió de la sentència dictada per Joan Astenense, i

confirmada per la Seu Apostòlica, hagués causat:

(...) et dantes fidejussores, ex parte capituli Petrum Arberti,

Bernardus de Pirariis, et Guillermo de Rosanis, canonicis Barchinonensis

et Paschalem Arbertum Rectorum de Apiaria (...). Les parts convenen

estar al arbitratge de Pere de Albalat, Arquebisbe de Tarragonal46. Pere

Albert subscriu, aquest compromís de 1' Abat de Sant Cugat i el seu

Convent, per una part, i del Bisbe de Barcelona i el seu capítol de 1' altre, d'

havenir-se en 1' arbitratge de 1' arquebisbe de Tarragona, Signum •+• Petri

Arberti, Barchinonensis canonici 147.

Pere Albert era a Tarragona el dia 26 d' abril de 1251, on figura com

a testimoni en la sentència arbitral que 1' arquebisbe de Tarragona, Pere

d' Albalat, donà sobre la qüestió anterior:

(...) VI kalendas madii Anno Domino MCCL primo, in camera

Terrachonensis archiepiscopi, in castro suo apud Terrachonam.

Presentibus venerabile A. Dei gràcia, episcopo Valentina; G. Vitale, G. de

Solerio, Johanne de Gardia, A. de Calba, P. Arberti et P. Canali, Pbri. et aliïs

podria haver-hi una hipotètica relació de parentesc amb aquests: Vid. El
Maresme i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Inventari dels Pergamins
(Barcelona, 1987) 89, Doc. núm.6: 1168, desembre, 6 " Fra Pere, prior de Santa
Maria de Terrassa, fa a favor dels esposos Pere Arbert i Ermessendà donació
[venda?] d' un camp situat a Badalona, prop de Sant Adrià del Besòs, sota del
mas de Pere Llobet, pel preu de 5 m", (morabatins) ACB, 4-92-72; Vid. també
del mateix autor El Garraf i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: Inventari
dels Pergamins (Barcelona, 1990) 85-86, Doc. núm.175: 1316, novembre, 17,
°n un tal Pere Albert, habitant de la quadra de San Joan Samora, presta
jurament de fidelitat a Bernat de Fonollas, quan pren possessió d' aquesta
quadra del terme del castell de Gelida, otorgat pels Comtes de Pallars i
Senyors de Cervelló. ACB, 4-70-65.

J46ACB, LA III, f. 251, d. 381; Joseph MAS, Notes Històriques XII cit. 267-270,
D°c. núm. 2646 i 2647. Vid. també CARESMAR, Doc. núm. 24.

147 Joseph MAS, Notes Històriques XII cit. 269-270; Doc. núm. 2647.
111



quampluribus (...) 148.

Tenim noticia de la intervenció de Pere Albert en nom de Jaume I,

davant Inocenci IV per una carta de resposta del Papa datada a Lió el 18 de

maig de 1250, on consta Pere Albert en qualitat de nunci, sobre un

assumpte referent a la dispensa matrimonial entre 1' infant Alfons i una

filla del rei de Castella, Ferran III el Sant:

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, carisimo in Christo

filio [Jacobo] illustri regí Aragonum, salutem et apostolicam

benedictionem. Litteras tuas, quas nobis per dilectum filium Petrum

Arberti, canonicum barchinonensem, tuum nuntium, destinasti,

affectuosa recepimus et earum tenorem pleno collegimus intellectu.(...)
149.

Aquest document fa pensar que Pere Albert possiblement hauria

intercedit personalment, uns mesos abans, davant la Cúria Papal en aquest

assumpte .

En un document original de 19 de març de 1251, Pere Albert apareix

relacionat amb Ramon de Penyafort, amb qui el nostre jurista-canonge

mantenia un amistós lligam, segons es pot apreciar per la naturalesa dels

diversos documents on ambdós personatges apareixen relacionats. En

aquest cas, és assessorat pel bisbe de Barcelona, Pere de Centelles i pels

canonges G. Vidal i Pere Albert, en la qüestió pendent entre Guilleuma de

Claramunt i Ponç de Cervera, els quals s' havien sotmès voluntàriament al

judici arbitral de Ramon de Penyafort150:

(...) Concedentes vobis quod de licentia et expresso assensu nostra

148 ACB, LA III, fol. 153, d. 382; Joseph MAS, Notes Històriques XII cit. 270 Doc.
núm. 2647; Recollit per CARESMAR, Doc. núm. 25.

149 ACA, Lletres Apostòliques. Arm. de Montblanch, núm. 589. Vid. Documents
núm. 17.

150 Ferran VALLS i TABERNER, Sant Ramon de Penyafort (Barcelona, 1996)
204: "El 19 de març de 1251, sant Ramon, amb 1' assessorament del bisbe de
Barcelona, fra Pere de Centelles, i dels canonges barcelonins Guillem Vidal i
Pere Albert, va donar el seu parer, en forma penitencial i de consciència,
sobre una qüestió pendent entre Guilleuma de Claramunt i Ponç de Cervera".
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consilium, dictum seu ordinationem vestram reveletis et dicatis utrique

nostrum in presentia venerabilis fratrls P. Dei gratia episcopi Barchinone,

et G. Vitalis et P. Arberti, canonicorum eiusdem. Actum est hoc pridie idus

marcii, anno Domini MCC quinquagesimo. (...) simpliciter et de plano

daremus utrique consilium secundum formam penitencialem et

conscienciam, sine strepitu et omni iudiciale cognicione, ita etiam quod

aliquis eorum non esset per me astrictus consilio meo stare, adiecto quod

dominus P. Barchinonensis episcopus, et C.Vitalis et P. Arberti, eiusdem

ecclesie canonici, essent michi de utriusque partís consilio et voluntate

speciales consiliarii et auditores.(...) Datum fuit hoc consilum XIIII

kalendas aprilis, anno Domini MCC quinquagesimo. (...) Testes huius rei

sunt dominus frater P. Barchinonensis episcopus, G. Vitalis et P. Arberti,

Barchinonenses canonici(...)\51. Destaquem d' aquest pergamí, la

signatura autògrafa i el signum que s' ha conservat i es llegeix amb tota

claredat, acompanyat de 1' atribut canonge de Barcelona, Signum + Petri

Arberti Barchinonensis canonici.

Un dia més tard, el 20 de març de 1251, Pere Albert figura com a

testimoni de 1' acte pel qual Guilleuma de Claramunt i Ponç de Cervera

trien al bisbe de Barcelona, Pere de Centelles, perquè posi fi

definitivament a la seva controvèrsia, sobre qüestions hereditàries:

Cum esset contentio inter nos dominam Guillelmam de Claramonte,

uxor quondam Guillelmi de Claramonte et Poncius de Cervaria, pro certo

scientet vos dom. fratrem P. Dei gratia Barchinon. episcopum, non esse

iudicem nostrum, expresse et ex certa scientia consentimus in vos,

constituentes vos iudicem nostrum, ut per vos vel per interpositas

personas recipiatis testes et àlias probationes súper iuris hereditatis G. de

Claramonte quondam, et súper debitis hereditariis et súper solutionibus

eorum factis et faciendis, prout vobis videbitur expediré (...) Actum est

hoc XIII kalendas aprilis, anno Domini MCC quinquagesimo. (...) Testes

151 ACA, Perg. Jaume I, núm. 1241, carp. 89. Mides 287 x 464mm. Carta partida
en a,b,c. Lletra cursiva. Bon estat de conservació. Ed. a Ferran VALLS
TABERNER, Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort a AST 5 (1929) 19-21,
Doc. núm. 9; reed. a Bibliotheca Ivridica (Saragossa, 1991) 28-31, Doc. núm. X;
també a José RIUS SERRA, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario
(Barcelona, 1954) 93-96, Doc. núm. LXXVII. En donà noticia Joaquim MIRET i
SANS, Itinerari cit. 212-213.Vid. Documents, núm. 18.
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huius rei sunt: R. de Furmiguera; P. Arberti, Geraldi de Villafrancha

(••J152-

Pere Albert farà de nou de testimoni, en 1' acte d' execució d' aquesta

sentència arbitral, datada el 29 de març de 1251:

(...) quod nos domna Guillelma de Claramonte et Poncius de Cervaria

laudamus, approbamus et perpetuo confirmamus illud consilium quod in

foro penitentie datum est nobis et cuilibet nostrum a fratre Raymundo de

Pennaforti cum consilio domni P. Barchinon. episcopi, G. Vitalis et P.

Arberti (...) Testes huius rei sunt: G. de Cervilione; Hugo de Cervilione (...)

P. Arberti, canonici Barchinonen. (...) 153.

Un document de 19 de maig de 1251, que conserva la signatura

autògrafa de Pere Albert, ens confirma que aquell mateix any, era el

paborde del mes de novembre. (...) Actum est hoc XIHI kalendas junii anno

Domino Millesimo CCL primo (...) Signum + Petri Arberti Barchinonensis

canonici et praepositi mensis novembris (...). Es tracta d' una escriptura de

venda d' una peça de terra, alou de la canònica, a 1' horta del mar, dita dels

molins, feta per Arnau Umbald a Berenguer d' Adarró per 19 lliures, 13

sous i 4 dinersl54.

El 4 de febrer de 1252, subscriu amb Ramon de Penyafort, entre

altres, el document on consta 1' acte de prestació d' obediència de 1' Abat de

Sant Cugat al bisbe de Barcelona:

(...) Sit omnibus notum quod ego frater Petrus, Dei Gratia abbas

Sancti Cucuphatis, promitto coram Deo et sanctis eius canonicam

obedienciam et reverenciam vobis domino fratri Petro, Dei gratia

Barchinonensi episcopo, et successoribus vestris, salvis regula et ordine

152 ACA, Perg. Jaume I, núm. 1235. Ed. per José RIUS SERRA, Diplomatario cit.
97, Doc. núm. LXXVIII.Wd. Documents, núm. 19.

153 ACA, Perg. Jaume I, carp. 89, núm. 1242. Mides 305x380mm. Carta partida
en a,b,c. Lletra cursiva. Mal estat de conservació. Ed. per José RIUS SERRA,
Diplomatario cit. 98-100, Doc. núm. LXXIX;Vid. Documents, núm. 20.

154 ACB. Perg. 1-6- 4279. Mides 342x378mm. Lletra cursiva. Tinta clara. Bon
estat de conservació.
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beati Benedicte et salva sentencia inter abbatem et monasterium nostrum

et vos ecclesiam Barchinone lata per Magistrum lohannem Astensem,

domine pape Innocencii quarti subdiachonum et capellanum, de speciali

mandato eiusdem apud Lucdunum, et salvis declaracionibus omnibus per

dominum Petrum Terrachonensem archiepiscopum súper dicta sentencia

postmodum subsecutis. Actum est hoc in camera domini Barchinonensis

episcopi, pridie nonas febroarii, anno Domini millesimo CC quinquagesimo

primo. Ego frater Petrus, Dei gratia Sancti Cucuphatis abbas, subscribo.

Testes qui ad hoc presentes fuerunt sunt: dominus Bernardus, Dei gratia

Vicensis episcopus; frater Raimundus de Pennaforti,(...) Petri Arberti,

Bernardus de Pirariis, R. de Montesigno, Barchinonenses canonici;

Guillelmus de Lacera, civis Barchinonensis (...) 155.

La proximitat i bona relació de Pere Albert amb el bisbe de

Barcelona, Pere de Centelles, va fer segurament que aquest el designés,

entre altres canonges, marmessor del seu testament de 23 de març de 1252,

amb 1' assessorament del prior del convent de Santa Catarina i de Ramon de

Penyafort:

Nos frater Petrus, Dei gratia Barchononensis episcopus cum consilio

et voluntate prioris Sanctae Caterinae, facimus nostrum tesíamentum sive

ultimam ordinationem in nostro sensu et sana memòria. In quo eligimus

manumissores nostros Arnaldum de Gurbo, archidiaconum, Ferrarium de

Lauro, sacristam, Bernardum de Cintillis, Petrum Arberti, Bernardum de

Pirariis et Raymundum de Monte-Signo, canonicos Barchinonenses (...). Et

haec omnia fient ad arbitratum manumissorum nostrorum cum consilio

prioris fratrum Praedicatorum Sanctae Caterinae, vel locum ipsius

tenentis, et fratris Raymundi de Pennaforti, vel alterius eorum, si ambo

commodo haberi non possent (...) Actum est hoc X kalendas aprilis, anno

155 ACB, LA, III, fol. 159, d. 383; Joseph MAS, Notes Històriques XII cit. 270-271,
Doc. núm. 2649; Recollit per CARESMAR, Doc. núm. 26. Aquest mateix
document fou editat més tard, per Ferran VALLS TABERNER, Diplomatari cit.
25, Doc. núm. XII, que el data el 6 de febrer de 1252; i per José RIUS SERRA,
Diplomatario cit. 105; Doc. núm. LXXXI, que el data el 4 de febrer de 1252.;
Segons la transcripció de Caresmar, correspondria a aquesta última data. Vid.
CARESMAR, Doc. núm. 27.
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Domini millesimo ducentessimo quinquagessimo primo.(···) Signum+ Petri

Arberti Barchinonensis canonici.( ...) 156.

El 9 d' abril de 1252, Arnau de Gurb ardiaca i el capítol de 1' Església

de Barcelona, designen com a procuradors seus als canonges Mestre

Berenguer de Torre i Pere Albert, per presentar-se a 1' Abat de Sant Pere

de Besalú:

Arnaldus de Gurbo Archiacono et capitulum Ecclesiae Barcinone

constituunt in procuratores suos Berengarium de Turri et Petrum Arberti

concanonicos, ad praesentandam apellationem A. Abbati S. Petri

Bisulundam quam /acerant pro se, et Ecclesiam sua et pro Abbatibus

Prioribus, et Rectoribus Ecclesiarum, et clerecis omnibus civitate et Diòcesi

Barcinone (...) 157.

Pocs dies abans, el dia 1 d' abril, en un document també recollit per

Caresmar, Pere Albert ja havia estat elegit procurador del capítol de

Barcelona per resoldre la qüestió sobre jurisdicció episcopal, on hi havia

una contradicció entre el dret comú i el costum canònic:

Defunció Fra Petro Barcinona Episcopo cum dubitaretur de

iurisdictionem Episcopali utrum deberet esse apud capitulum ut ipsum sibi

dicebat pertinere de iure communi, vel apud Arnaldus de Gurbo

Archidiaconum ratione prescriptionum antiquorum consuetudinis (...)

Constituït procuratorem Petrum Arberti canònica Barcinone súper

predictis.(...) 158.

156 Barcelona, Biblioteca Universitària, Ms. 24 de Sta. Caterina fol. 371. Test.
1251, març, 23. Publicat per Jaime VILLANUEVA, Viaje Literària cit. 354-360.
Hem rectificat 1' error tipogràfic de la foliació que ubica aquest document
entre els folis 254-260 i que no tingueren cura en la seva reproducció
Ferran VALLS TABERNER i José RIUS SERRA; vid. Ferran VALLS TABERNER,
Diplomatari cit. 21-24= Doc. núm.XI; reed. a Biliotheca Ivris, cit 31-35, Doc.
núm.XI; i José RIUS SERRA, Diplomatario cit. 100-104, Doc. núm.LXXX. Vid.
Documents, núm. 21.

157 ACB. Perg. 1-2-754. (Manca el segell). Mides 77x230mm. Lletra cursiva.
Bon estat de conservació. Recollit per CARESMAR, Vid. Doc. núm. 29.

158 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 28.
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El seu vell amic i company de joventut Vidal de Canyelles, que fou

bisbe d' Osca i amb qui Pere Albert havia coincidit a Bolonya i en el capítol

de Barcelona, molt unit també a Ramon de Penyafort i conseller de Jaume I,

demostra també la confiança en Pere Albert, al encarregar-li el

compliment d' una de les últimes voluntats en el seu testament de 12 d'

octubre de 1252, que consistia en restituir, mitjançant una quantitat de

diners - mil sous barcelonesos- a la filla de Bonafaç o als seu hereders, pels

perjudicis, que li havia causat quan aquest era, al igual que fou Pere

Albert, prepòsit del mes de novembre de la canònica de Barcelona:

ítem recognoscimus quod dum eramus prepositus mensis novembris

in ecclesie barchinone fecimus injuriam cuidam puelle de provincialibus

filie de Bonafiaç, usque ad Millem solidum barchinonensem ut nobis

videtur, et hiis scit Petrus Arberti canonicus barchinonensis, et ideo

volumus et mandamus quod ad recognicionem ipsius Petri Arberti

restituantur dicti Mille solidi vel etiam pleni [ ] plibus sibi tenemur

mulieri predicte vel heredibus suís 159.

Tal com ha recordat recentment Pérez Martín, en la seva edició

crítica del text foral de la compilació d' Osca, Vidal de Canyelles, parent del

rei Jaume I i prestigiós jurista format a Bolonya, té el mèrit reconegut d'

haver dut a terme 1' encàrrec de les Corts d' Osca de 1247, que dicidí fer la

recopilació dels Furs d' Aragó, com a guia pels jutges en les seves

159 ACO. Test. del Bisbe d' Osca. Sign. 6-338 (Sign. Antiga: Armari VI, lligall 5.
Perg. núm. 338; i Llibre de la Cadena, 282, doc. núm. 532. (Còpia). Ed. per
Ricardo DEL ARCO, El Famoso Jurispérito, del siglo XIII, Vidal de Canellas,
Obispo de Huesca, (Noticias y documentos) en BRABLB (abril-junio 1916) 463-
480; 518-520, doc núm X. El notari públic d' Osca, Guillem de Luzàs, va
extendre dos exemplars del testament del bisbe d' Osca, amb data de 12 d'
octubre de 1252. Un d' ells correspon a la signatura 6-338, que és el publicat
per Ricardo Del Arco i 1* altre fou copiat en el Llibre de la Cadena de la
Catedral, sembla ser que amb algunes diferències, segons aprecià Antonio
DURAN GUDIOL.VWaf de Canellas, Obispo de Huesca, a Estudiós de Edad Media
de la Corona de Aragón IX (Zaragoza, 1973) 267-370; reed. a Los Obispos de
Huesca durante los siglos XII y XIII (Zaragoza, 1994) 121-189, esp. 186-189.
Vid. Documents, núm. 22.
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decisions160.

No és rar que Jaume I pensés en Vidal de Canyelles per portar a

terme aquesta obra, ja que la seva formació bolonyesa era una garantia.

El 22 d' octubre de 1' any 1252, Pere Albert continua a Barcelona, ja

que el seu nom consta, com a testimoni, Presentibus: Arnaldo, Dei gratia

episcopo, Ferraria de Lor, sacrista, Petro Arberti, canònica Barchinone

(...), en la sentència dictada per Guillem de Montcada, Ramon Berenguer d'

Àger i Guillem d' Anglesola, amb 1' assesorament de Gillem de Soler,

canonge de Lleida, jutges assignats per Jaume I a fi de resoldre la

controvèrsia, motivada per la ruptura de la treva donada pel rei, entre el

vescomte Ramon Folc V de Cardona i els seus ememics. Es tracta d' un cas

plenament vinculat a la plenitudo potestatis del príncep. En el revés de la

sentència es resumeix així el seu contingut: Sentencia lata per iudices

assignatos per dominum regem lacobum contra nobilem Raimundum

vicecomitem Cardone súper fraccione treugarum datarum per ipsum

dominum regem inter dictum vicecomitem et inimicos suos 161.

El 13 de juliol de 1253, trobem també la seva presència de Pere Albert

com a testimoni:^..) Actum est hoc tercio idus iulii, anno Domini millesimo

CCLtercio. Sig+num Raimundi Guillelmi de Otina, qui hec laudo et firmo

iuro. Testes huius rei sunt: dominus Arnaldus, Barchinone episcopus,

Magister Berengarius de Turre, decanus, Petrus Arberti (....), en 1' acte en

que Ramon Guillem d' Odena promet a Jaume I, que en el termini de dos

160 Antonio PÉREZ MARTIN, Los Fueros de Aragón: La Compüación de Huesca.
Edición crítica de sus versiones romances (Zaragoza, 1999) 11-13.

161 ACA, Perg. Jaume I, Carp.89 perg. núm. 1305. Mides 380x394mm. Carta
partida en a,b,c; i núm. 1305. (Duplicat) Mides 416x300mm. (Ubicació antiga=
Armari 10 de Manresa, Sac N. núm. 305); 1252, octubre 22. Ed. per Ambrosio
HUICI i Ma. Desemparados PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón (1251-
1257) III (Zaragoza, 1978) 77-79, Doc. núm. 602; també a Ma. del Carmen
ALVAREZ MARQUEZ, La Baronia de la Conca d' Odena, a Col·lecció de Textos i
Documents 25 (Barcelona, 1990) 175-177, Doc. núm. 104. Vid. Documents, núm.
23.
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anys, farà restitució i solució a totes les persones, seglars i eclesiàstiques,

que li presentin queixa, sota jurament, per raó de les rapinyes i violències

que contra ells cometé, excepte en 1' afer de Bell-lloc, que es jutjaria en la

cúria reial. I, segons 1' ordre judiciari, li defineix, pel cas d' incompliment,

el castell d' Odena i li promet (...) fide et homagio promitto vobis domino

regí (...) a més, que durant aquests dos anys li prestarà ajut davant el seu

fill, 1' infant Alfons, i el vescomte Ramon Folc de Cardona, o de qualsevol

altre qui li fes guerra162.

El 1254, Pere Albert i Jaume Gerard -el que fou senyor del Castell de

Port, i un dels fundadors de la Pia Almoina1 6 3- reberen 1' encàrrec de

Jaume I d' inspeccionar si el casal construït de nou per Ramon de Malla a

la "Trilla Judaica" fou en perjudici de Vidal Ruben, jueu, i en cas afirmatiu

1' obliguessin a restitució. Com el casal era en perjudici del dit Vidal,

condemnen a Ramon de Malla a pagar 60 morabatins al perjudicat:

Noverint universi quod nos Jacobus Cerardi et Petrus Arberti,

Barchinonensis canonicus, recepimus litteras domini regís in hac forma:

Jacobus Dei gratia (...) dilectis suïs Peiró Arberti, canònica Barchinonensi

et Jacobo Gerardi, salutem et gratiam. Mandamus vobis quaíinus visis

presentibus videatis et cognoscatis utrum casale illud molendini, quod

Raimundus de Medalla nunc de novo construxit ante trileam judaycam, est

vel sit in dampnum sive prejudicium Vitalis Ruben, judei, consíructum; et

si inveneritis vel cognoveritis predictum casale et molendinum in

dampnum sive preiudicium dicti Vitalis, judei, (...) Lata hac sentencia

pridie nonas julii anno Domini millesimo CC quinquagesimo quarto.

Signum + Jacobí Gerardi. Signum+ Petri Arberti, Barchinonensis canonici

162 ACA, Perg. Jaume I. Carp. 90, perg. núm. 1338. Mides 322x240mm.
(Signatura antiga= Armari 11 de Vilafranca. Sac C, núm. 324); Ed. per Ma. del
Carmen ALVAREZ, La Baronia cit. 182-184, Doc. núm. 108. Vid. Documets,
núm. 24.

163 Josep BAUCELLS REIG, Gènesi de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: els
fundadors, a La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluna Medieval.
Volumen miscelàneo de Estudiós y Documentes (Barcelona, 1980) 42-44.
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(...) 164. També apareix, com a testimoni, entre altres, el germà de Pere

Albert, que llavors encara era rector de Piera: Testes huius rei sunt

Paschalis Arberti, rector ecclesie de Apiaria, Guillelmus de Villa presbiter,

et P et rus de No g ària (...).

Continuà Pere Albert desenvolupant les seves activitats dins el

capítol de la Seu de Barcelona, subscrivint més documents recollits en els

Libri Antiquitatum i per Caresmar, sempre sota el seu familiar Signum +

Petri Arberti Barchinonensis canonici. Així el trobem en una ordinació

feta pel bisbe de Barcelona, Arnau de Gurb, amb el consentiment de tot el

seu Capítol, sobre els seus beneficis i rèdits després de la seva mort: Ego A.

Barchinonensis episcopus, subscribo. Signum+ Petri Arbeti (...) 165.

També en la donació de 1' Església de Sant Fost, que comprenia 1'

Església de Santa Maria de Montalegre, feta pel bisbe de Barcelona, amb el

consell del seu capítol, a les monges de Montalegre, reservant-se 1'

obediència i altres drets episcopals: Ego A. Barchinonensis episcopus

subscribo. Ego Magister Berengarius de Turri, decanus, hoc firmo (...)

Sig+num Petri Arberti, Barchinonensis canonici (...). Aquest document

també serà signat per aquell Magister Raimundus, prestamista, que trobem

en les primeres notícies de Pere Albert a Bolonya, ja molt vell segons

recull aquest document:

S+num Magistri Raimundi, Barchinonenensis canonici, qui hoc

firmo in posse subscripti notarii sub signo laycali eo quod nimia senectute

oppressus firmari nequeo manu propria, prout consuevi (...) 166.

164 ACB, Perg. 1-1-2451; Mides 199x238mm. Carta partida en a,b,c. Lletra
cursiva. Tinta clara. Bon estat de conservació. Conté la signatura autògrafa
de Pere Albert. Fou publicat per Carme BATLLE, La casa burguesa en la
Barcelona del segle XIII, a La societat barcelonina a la Baixa Edat Mitjana.
Acta Medievalia. Annex 1 (Barcelona, 1982-1983) 40-41, doc. núm. 4. Datant
erròniament el document el 30 de juny de 1254. Vid. Documents, núm. 25.

165 ACB, LA I, fol. 219, d. 677. 1254, novembre,17. Vid. Joseph MAS, Notes
Històriques XII cit. 272-273, Doc. núm. 2653.

166 ACB, LA I, fol. 249, d. 678. 1256, gener, 29. Vid. Joseph MAS, Notes
Històriques XII cit. 273-274, Doc. núm. 2654.
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L' avançada edat del Mestre Martí queda palesa en altres documents

recollits per Caresmar, subscrits també per Pere Albertl67.

Pere Albert signa també el maig de 1256, una concessió feta pel

bisbe de Barcelona, a 1' Abadessa i al convent de Sant Antoni de Barcelona,

consistent en tenir un prevere per la seva església168.

Es interessant, com a prova d' estima i gratitud que Jaume I tenia

per Pere Albert la carta de 15 de novembre de 1257 del rei, establint la

protecció i salvaguarda dels bens que Pere Albert té en el call jueu, situat

al raval de Barcelona, sota el castell nou (castro nova), pels serveis prestats

i per la fidelitat mostrada. En aquest document consta la situació i límits,

així com les portes d' entrada, una a Orient i 1' altra a Occident, ambdues

amb sortides a la via pública:

Quod nos Jacobus etc. Considerantes devota grata et devota servida que, vos

Petri Arberti barchinonensis canonicus, devotus et fideus noster, erga nos

semper exhibiustis tam fideliter quam devote et vos ex hoc benigna favore

et congruo prosequentes, licet iam vos et omnia bona vestra sub speciali

guidatico nostra constituerimus; àdhuc tamen, de gràcia speciali per nos et

successores nosíros imperpetuum recipimus sub nostro guidatico, custodia

et deffensione atque firma emparancia nostra totum illum honorem quem

vos emistis a Maria, uxore quondam Gi Jordanis et filiabus suís in burgo

Barchinone subtus Castrum novum sub alodio et dominio Barchinonensis

canonice et vestre prepositure mensis novembris (...) Datum Barchinone

XVII" Kalendas decembris anno domino MCCLVII 169.

167 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 36 i 37.

168 ACB, LA I, fol. 269, d.725. 1256, maig, 30. Vid. Joseph MAS, Notes Històriques
XII cit. 274-275, Doc. núm. 2655.

169 ACA, Reg. Jaume I, núm. 9, fol. 48r. Ed. per Francisco DE BOFARULL, Jaime
I i los Judios, a Congreso de Historia de la Corona de Aragón, dedicado a Jaime
I y a su època II (1909) 857 doc. núm. V; reproduït per A. HUICI MIRANDA i M.
Desamparados CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I cit. III 297-298,
núm. 841. Vid. Documents, núm. 26.
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Aquest document també ens confirma el seu càrrec de prepòsit del

mes de novembre (...) quondam Gi. lordanis et filiabus suis in burgo

Barchinone subtus castrum novum sub alodio et dominio barchininensis

canonice et vestre prepositure mensis novembris, quem quidem honorem

dedistis in emphiteosim (...).

La formació del call jueu de Barcelona es remunta a 1' any 1082,

segons un document dels Libri Antiquitatum de 1' Arxiu de la Catedral de

Barcelona de 5 de maig de 125717°, i fou destruït el 5 d' agost de 1391,

passant els bens comuns (sinagogues, cementiris i morabetins censals) al

fisc reial171.

Com hem dit aquest document és un testimoni de la gran estima que

Jaume I sentia per Pere Albert així com de la seva bona relació. Una altra

mostra de confiança del rei Jaume en Pere Albert és la seva intervenció

diplomàtica en aquell anomenat "assumpte secret" en una carta de

resposta d' Alexandre IV a Jaume I de 20 de novembre de 1257, on consta la

intercessió de Pere Albert davant el Papa, en el dit assumpte:

(...) Noveritis, quod omnibus aliïs vestrls negociïs, pro quibus

latorem presencium, notarium vestrum ad sedem apostolicam destinatis,

prout melius potui, expeditis súper negocio secreta primogeniti vestri, pro

quo àlias per P. Alberti canonicum Barchinonensem serenitas regia michi

scripsit, cum domino summa pontifice tractatum habui diligentem.(...) 172.

170 ACB, Libri Antiquitatum, núm. 49, fol. 27.

171 JAUME RIERA SANS, La Sinagoga Major dels Jueus de Barcelona. Proposta
de localització, a Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres de Catalunya 99 (1997) 60-71. Aquest article dóna a
conèixer el còdex de 1' Arxiu de la Catedral de Barcelona conegut com el
"Llibre dels censals de Jaume Colom" de 1400, on hi ha una informació
preciosa sobre els propietaris antics i actuals de més de vuitanta cases del
call Major i la seva situació respectiva. També ofereix dades sobre les
compra-vendes d' alguns d' aquests immobles, poc abans i poc després de la
seva destrucció.

172 ACA, Cartes Reials, Jaume I. Caixa 1, (1-125) núm. 112. Original. Mides
145x400mm. Ed. per Heinrich FINKE, Acta Aragonensia 3 (Aalen,1966) 593-
594. Aquest autor opina que la carta fou escrita abans del 20 de novembre de
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La historiografia especula sobre si quan la carta parla del

primogènit, es refereix al matrimoni de 1' Infant Pere o a Alfons. Segons

Valls i Taberner sembla que es referia a Alfons ja que aleshores aquest

encara vivia, i la gestió de Roma es concretaria en les disputes entre el rei

i 1' infant Alfons1 7 3 . Fins i tot es probable que Pere Albert s' hagués

traslladat a Roma per tractar directament d' aquest misteriós afer.

Relacionada segurament amb aquesta qüestió és la carta secreta de

Ramon de Penyafort destinada a Jaume I, tramesa per Pere Albert i datada

aproximadament vers 1' any 1258:

(...) Súper eo spetiali facto, de quo placuit vobis mihi scribere

aliquid, si oportunitas se offeret, non videtur mihi quod sit necessarium

per Dei gratiam, pro eo quod, sicut intellexi, a dilecto in Christo Petro

Alberti, latore praesentium, devote et fideli vestro, expeditum est negotium

iuxta votum. Fui tamen, et sum, et ero semper, praestante Domino,

promptus ex animo, et paratus procuraré secundum possibilitatem meam et

gratiam quidquid honori vestro intelligerem expediré secundum Deum et

nostri ordinis honestatem.(...) 174. Valls i Taberner també especula sobre

el significat d' aquesta carta i la relació de Pere Albert amb la mateixa175.

1257, perquè el dit Jordanus domini pape subdiaconus et notarius, que
apareix a la carta, esdevé poc temps més tard notarius i vicecancellarius. Vid.
Documents, núm. 27.

173 Ferran VALLS i TABERNER, Literatura Jurídica. Estudiós de ciència jurídica
e historia del pensamiento canònica y política catalàn, francès, alemàn e
italiana (Barcelona, 1986) 135; Ferran VALLS i TABERNER, Sant Ramon de
Penyafort cit. 200.

174 Jaime VILLANUEVA, Viaje Literària XVII cit. 305-306, Doc. núm. XLV, qu i
la data aproximadament a 1' any 1258, i sense esmentar la font documental;
per José RIUS SERRA, Diplomatari cit. 128, Doc. núm. IC; per Ferran VALLS i
TABERNER, Diplomatari cit. 34, Doc. núm. XXIII; reed. a Bibliotheca Ivridica
cit. 47, Doc. núm. XXIII; Vid. també la seva traducció al català a càrrec de
Jaume FÀBREGAS, Ramon de Penyafort. Summa de Penitència. Cartes i
Documents (Barcelona, 1998) 159-160, núm. 12. Vid. Documents, núm. 28.

175 Ferran VALLS i TABERNER,Literatura Jurídica cit. 135: " Una Carta secreta
de S. Ramon de Penyafort a Jaime I el Conquistador sobre una gestión
reservada de un asunto que interesaba al monarca, publicada por
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Potser Pere Albert s' hauria traslladat a Roma per aquest afer, però

a començaments de 1258, el dia 11 de gener, Pere Albert es a Barcelona, a 1'

església dels frares predicadors, present en 1' acte on es dicta sentència

contra Ramon de Josa, condemnat heretge després de la seva mort:

Pateat universis, quia cum ingens infàmia et clamosa insinuació

longis retro temporibus invaluisset contra Raimindum de Josa, militem ex

eo quod dicebatur receptator, ocultator, defensor, fautor et credens

hereticorum, et fuisset quondam reconciliatus ídem Raimundus et domina

Timbors, uxor sua, et eorum filius Guillelmus Raimundi, omnem heresim

abiurantes coram domino Poncio, Urgellensi Episcopo (...). Lata fuit hoc

sententia III idus lanuarii, anno Domini MCCLVII, in ecclesia Fratrum

Predicatorum Barchinone; presentibus domino lacobo, Dei Gratia,

illustrissimo Rege Aragonum,(...) P. Alberti, Canònica Barchinone, et

pluribus aliis baronibus militibus, clericis et laycis(...) 176.

Aquell mateix any, Miret i Sans ens diu, sense indicar la font

documental, "A precs del bisbe i dels prohoms de Barcelona, instituí [Jaume

I], amb data del 23 [d' agost] dos vigilants encarregats de procurar que la

moneda fos sempre ben encunyada i del pes de llei. L' endemà manà al

jurista Pere Albert de pendre informació testifical en el fet d' haver el

veguer i host de Barcelona envaït les terres de G.de Cervelló"177.

Tenim notícia segons un document inèdit de 4 de gener de 1259, on

consta també la intervenció de Pere Albert en qualitat de canonge de

Barcelona i paborde del mes de novembre, en una composició entre 1' Abat

de Sant Cugat, com a senyor de Santa Oliva, amb Pere Albert com a regidor

Villanueva, quien le atribuye la fecha aproximada de 1258, donde S. Ramon
manifiesta confidencialmente al monarca, que el asunto especial, acerca del
que éste le había escrito, marchaba por buen camino, según le manifesto su
amigo el canónigo de Barcelona i notable jurista Pedró Albert, que es quien
lleva a Jaime I la carta de S. Ramon. <,A què asunto se referia la carta?, i,Era
quizàs el casamiento del Infante?, ^Llegaba, acaso Pedró Albert a Roma?.
Todo ello es una incògnita difícil de aclarar".

176 ACSU, Cartulari. Vol. II, fol. 21, Doc. núm. 68. Ed. per José RIUS SERRA,
Diplomatari cit. 123-126, Doc. núm. XCVI. Vid. documents, núm. 29.

177 MIRET i SANS, Itinerari cit. 279.
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de la prepositura del mes de novembre de la Seu de Barcelona, i els senyors

del castell de Banyeres (Armangau de Banyeres i Gumbau de Banyeres amb

el seu fill Pere) sobre el dret d' ús de 1' aigua de Banyeres que els habitants

de Santa Oliva tenien des d' antic i que 1' Abat de Sant Cugat defensava:

(...) In súper nos Petrus Arberti, Ermengando et Gumbaldus et

Petrus de Bagnariis predicti confitemur et recognoscimus nos [ ] et

recepisse a dicte domino Abbatis predictos sexagentos solidos renunciantes

[ ] ( semblen arribar a un acord en virtut del qual també renuncien a

reclamar les esposes dels Banyeres pels drets que poguessin tenir). Pridie

nonas januarii anno Domini Millessimo CC L" octava. Sig+num Ermengandi

de Bagneriis (...) laudamus et firmamus (...) Signum Petri Arberti

Barchinone canonici et praeposito mensis novembris. Testes huius rei

sunt Raimundud de Rippis, Petrus de Sancto Miniato f..J"178.

El 26 d' abril de 1259 Pere Albert dicta una sentència, juntament

amb Arnau de Gualba, canonge de Vic, jutges delegats per Pere de

Castellterçol, veguer reial a Barcelona, en la qüestió que sostenien Guillem

de Lacera i Elisenda, la seva filla i de 1' altra part Berenguer Durfort,

condemnant-lo a aquest a reparar els danys causats:

(...) Berengario de Adarronis, Petro Arberti Barchinonensis

canònica et Arnaldo de Gualba, Vicensis canònica judicibus et voluntate

parcium delegatis a Petro de Castroaciolo, vicaria domino regís in

Barchinona intra Guillelmus de Lacera et filiam eius Elisendam agentes ex

una parte et Berengarius Durfortis defendentum ex. altera /..J.179.

Aquest document conté també el testimoni de Pasqual Arbert, que en

aquells moments ja havia deixat de ser rector de 1' Església de Piera i havia

esdevingut canonge de Barcelona, al igual que el seu germà Pere: Lata fuit

hoc sentencia sexta kalendas maii Anno Domino millesimo quinquagesimo

178 ACA, Perg. Monacals Sant Cugat, Carp. IV, núm. 1328. Carta partida en
a,b,c. Mides 270x374mm. Lletra cursiva. Tinta negra. Estat de conservació no
massa bo. Conté la signatura autògrafa de Pere Albert feta amb tinta més
clara .

179 ACB, Perg. 1-6-4106. Mides 467x544mm. Carta partida en a,b,c. Lletra
cursiva. Tinta clara. Mal estat de conservació. Conté la signatura autògrafa
de Pere Albert.
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nono [...] Guillelmus de Bagnariis (...) Paschalis Arberti, canònica (...).

Durant la dècada de 1260, Pere Albert sembla entrar a la recta final

de la seva vida. De fet, la historiografia acostuma a situar la seva mort vers

1' any 1261, però la documentació ens ha donat proves de la seva presència

i inesgotable activitat, durant uns quants anys més.

A jutjar pels últims documents on trobem la seva intervenció, Pere

Albert resta a Barcelona els últims anys de la seva vida com a membre del

Capítol barceloní.

Així el 17 de gener encara signa un document com a prepòsit del

mes de novembre180. I Bertran Delfí, canonge de Barcelona i un dels

fundadors de la Pia Almoina, escull a Pere Albert i a Ramon de Montseny

marmessors i executors del seu testament, datat a Barcelona el 15 de juny de

1261, ordenant varis llegats piadoses:

(...) meum facio et ordlno testamentum in quo eligo manumissores et

exequtores mei testamenti Petrum Arberti et Raymundum de Montesigno,

barchinonenses canonicos, quibus rogando precipio quod, si me mori

contigerit antequam aliud faciam testamentum, ipsi distribuant omnia

bona mea sicut inferius invenerint ordinatum.f...). Entre els testimonis

del testament de Bertan Delfí, també figura Pasqual, germà de Pere

Albert ,f . . .J Testes huis rei sunt Petrus Arberti, barchinonensis canonicus,

Petrus de Meserata, canonicus barchinonensis, Arnaldus de Piqualquerio,

barchinonensis canonicus, Paschalis Arberti, canonicus Barchinonensis

(...) 181-

Un Registre de Cancelleria de 1' ACA, datat 1' octubre de 1' any 1261,

recull 1' apel·lació de les sentències donades per Pere Albert, Guillem

Calvet i Guillem Vidal en el plet de Pere Cahercí amb el Bisbe de Vic i el seu

180 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 40: Subscribit (...) Petrus Arberti canònica
Sedis Barcinone et Praepositus novembris (...).

181 ACB, Liber Dotalium, I, fols.65-66 (còpia). Ed. per Mn. BAUCELLS, Gènesi de
la Pia Almoina cit. 73-75, Doc. núm 7. Vid. Documents, núm. 30.
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Prevere Arnald de Beliana182.

Jaume I envià des de Montpeller, una carta datada el 4 de febrer de

1262, que fou rebuda i oberta a Barcelona el 20 de març, davant del notari

Jaume de Port. En aquesta es manava a Ramon d' Urg posar a Beatriu, vídua

de Ramon de Malany, en possessió dels castells de Rocabruna i Roca-

Palençana (?), i de tot altre bé exigit i adjudicat a la dita senyora, en

compliment la sentència donada per Pere Albert:

(...) R. de Urgio salutem et graciam mandamus vobis (...) presentibus

prolatis et miraíis domnam Beaíricem uxorem quondam R. de Matam in

possessionem Castra Roche de Pelencha, et Castri de Rochabruna et

omnium aliorum honorum, quos dicta Domna Beatrix a vobis exigit

secundum quod Petrus Arberti canonicus Barchinone per suam

sententiam adjudicavit, et hoc alignot non mutetis(...) 183.

El 31 d' agost de 1262, una altra carta de Jaume I a Ramon de Pompià,

comunica haver delegat en el jutge Pere Albert, canonge de Barcelona,

certes sumes i li exigeix 1' entrega dels castells de Rocabruna i Roca-

p a l e n ç a n a 1 8 4 . Aquesta qüestió no hauria quedat encara segurament

resolta, ja que en una altra carta, es torna a incidir sobre el mateix

assumpte, confirmant de nou a Pere Albert com el jutge delegat pel rei en

aquesta controvèrsia feudal (...) delegabimus iudicem Petri Arberti,

Barchinonensis canonicum (...) 185.

El 2 de març de 1263, Pere Albert signa un document de permuta de

bens immobles entre el bisbe i la canònica de Barcelona i els frares

182 ACA, Cancelleria, Registre núm.ll, fol. 253r. El seu estat de conservació no
és gaire bo i és llegeix amb dificultat.

183 ACA, Pergamins Jaume I. Carp. 95, perg. núm. 1684. Mides 108xl69mm.
Carta partida en a,b,c.; En dóna noticia MIRET i SANS, Itinerari cit. 318-319.
Vid. documents, núm. 31.

184 ACA, Cartes Reials Jaume I. Caixa 1 (1-125), núm. 57. 1262, agost. Pergamí,
mides 143x95mm. Sobre aquest mateix assumpte versa la carta núm. 58. 1262,
desembre, 9 i la carta núm. 62.

185 ACA, Cartes Reials, Jaume I. Caixa 1 (1-125) núm. 58. Document en paper.
Grans dimensions. Lletra cursiva. Bon estat de conservació.
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Predicadors. La permuta que fa la canònica és sobre una peça de terra que

tenia la prepositura del mes de novembre que era, com hem dit, la que

estava sota la responsabilitat de Pere Albert, el qual encara apareix com

encarregat de la dita prepositura aquell any. Possiblement fou la darrera

vegada que tingué aquest càrrec, ja que no hem trobat posteriorment cap

altre testimoni de Pere Albert sota aquesta condició canonical. Entre altres

subjectes que signen aquest document també hi figura Ramon de

Penyafort :

Sit omnibus manifestum quod nos Arnaldus, Dei gratia

Barchinonensis episcopus, et capitulum sedis eiusdem loci, propter hec vos

fratres Bernardus de Bacho, prior, et conventus fratrum Predicatorum

Barchinone nobis permutatis, damus et permutamus vobis et successoribus

vestris, presentibus et futuris, quandam petiam terre, quam prepositus

mensis novembris nostre canonice per francum alodium habet in

suburbio civitatis Barchinone (...). S+m Petri Arberti, Barchinonensis

canonici, prepositi mensis novembris I86 .

Dos mesos més tard, el 9 de maig de 1263, encara trobem a Pere

Albert actuant com a jutge delegat de Jaume I. Aquesta sentència tracta d'

un assumpte entre Guillem d' Argentona, d' una part i Guillem de Lacera,

de T altre, sobre el dret del primer de construir un molí per concessió reial

dins el rec comtal187. Aquesta sentència exemplifica com la construcció de

molins tenia que ser autoritzada pel monarca, ja que aquesta era una de les

seves regalies. Cal destacar també, el reconeixement judicial que Pere

Albert fa de la construcció, la qual s' ha fet constar en el document.

(...) Coram Peiró Arberti Barchinone canònica a Domino Regi judice

delegato inter Petro de Lissacho procuratorem Guillelmi de Argentona ex

una parte, et Guillelmina de Latera, Petro de Castroaciolo et Petrum

Carbonelli qui molendina Barchinona ad dominum regem pertinentia cum

186 José RIUS SERRA, Diplomatari cit. 147-149, Doc. CXVI. Vid. Documents,
núm.32.

187 Sobre la jurisdicció reial dels molins,Vid. 1' article de Cristina FORNS de
RIVERA, Los molinos de agua del Baix Llobregat en la Baja Edad Media: Una
aproximación documental, a las. Jornadas Nacionales sobre Molinología.
Santiago de Compostela, 1995. Actas (1997).
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cequia et aqua qua fluït ad dicta molendina cum omníbus iuribus dictorum

molendïnorum (...) visis atestationibus instrumentorum et testium, loco

etiam in quo dictus Guillelmus de Argentona et dictus Petrus de Lisacho

intendunt edificaré molendïnum roderium occulis mehi Petri Arberti

iudicis et aliorum bonorum virorum consiliarorum ad hoc specialiter

evocatorutn et rei de qua igitur notitiam habentium presencialiter

subjecto et diligenter inspecto, viso etiam per lecto instrumento

concessionis facta dicto Guillelmo de Argentona confecto diu antequam

dicti acaptatores molendina seu aquam predictam acaptaren a Domino Rege

(...) ego dictus Petrus Arberti auctoritate domini Regís firmando de iure

decerno, quod Guillelmus de Argentona et eius Procurator Petrus de

Lisacho secundum licentiam sibi datam a Domino Rege possint construere

et facere molendinum in illo loco (...) Signum Petri Arberti Barchinona

canonici qui ex delegatione domini Regís [ ] sententiam tuli(...) 188.

A la vista de la documentació, veiem com 1' activitat judiciària de

Pere Albert es potencià els últims anys de la seva vida, consolidant-lo

definitivament com el prestigiós jurispèrit a qui s' atribuirà la redacció de

les Commemoracions.

La seva experiència com a jurista i les seves qualitats humanes

garantides per la seva condició religiosa, farien que Pere Albert gaudis ja

en vida d' un mèrit reconegut pels seus coetanis. Aquesta consideració i

respecte a 1' autoritat de Pere Albert tindria continuïtat també entre els

juristes dels segles posteriors els quals li atribueixen la redacció de les

Commemoracions.

Segurament fou la bona fama de Pere Albert com a jurista la que va

possibilità 1' èxit i repercussió posterior de les Commemoracions, i el que

ha donat lloc que la tradició jurídica hagi atribuït a Pere Albert 1' autoria

d' altres obres.

El 28 de març de 1264, Pere Albert encara intervé amb el seu germà

188 ACA, Pergamins Jaume I, Carp. 96, Perg. núm. 1743. Còpia, trasllat sense
data. Mides 294x322mm. Lletra cursiva. Escrit d' una sola mà. Vid. Documents,
núm. 33.
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Pasqual, Paschalis Arberti frater dicti Petri, Ramon de Ripoll, Ferrer de

Torrelles i el notari Pere Marquès, en l'establiment de la concòrdia entre

Ermengué de Banyeres, d' una part, i Guillem de Santa Coloma, de l'altra:

(...) post plures dies et longam disputationem paries comparuerunt

coram predictis Raimundo de Rippis, Berengario de Vicco et Petri Arberti,

postulantes quod debent procedere ad negotis deffinitionem. Visis itaque et

auditis et diligeníer examinatis omnibus qua primo acta fuerint coram

Petro et Paschalis Arberti, et Petro Marchesii, et hiis qua postea sunt

secuta. Visis etiam prelectas depositionibus testium et instrumentis coram

nobis predictis, et totius negociï circunstantiis consideratis nos

Raymundus de Rippis predictus simul cum Berengario de Vico et Petro

Arberti ad reformationem pacis et concordiam respectum habentes per

modum laudationis, (...) volumus, decimus, statuimus, consulimus, et

ordinamus quod Guillelmus de Sancta Columba et eius successores de cetero

non possint guerram facere de catro et hominibus de Moree (...) Latum est

hoc arbitrium laudum seu amicabilis compositio quinto kalendas aprilis

anno Domini millesimo ducentesimo sexagessimo quarta, presentibus

partibus, et presentibus etiam testibus (...) dictus Ermengandus et dictus

Guillelmonus de Sancta Columba laudaverunt, aprobaverunt et

firmaverunt coram predictis testibus predicíum arbitrium laudum

amicabilem compositionem (...) Sig + num Petri Arberti Barchinona

canonici qui predictis interfuit et subscripsit 189.

De nou, el 28 d' abril de 1264, Pere Albert i els seu germà Pasqual,

assessorats per Ramon de Penyafort, arbitren en la causa pendent entre

Berenguer de Vic, d' una part, i el Prior de Santa Eulàlia del Camp, de

Barcelona:

(...) compremitimus in vos Petrum Arberti et Paschalem Arberti,

fratres canonicos barchinonenses, tamquam in arbitratores et laudatores

atque amicabiles compositores a nobis comuniter electos (...) de consilio

fratris Raimundi de Pennaforti (...) Actum est hoc quarta kalendas maii

189 ACA, Pergamins Jaume I. Carp. 97, perg. núm. 1770. Còpia autèntica. Mides
377x490mm. Vid. documents, núm. 34. El copista del document reprodueix el
signum característic de Pere Albert. Vid. Documents, núm. 34.
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anno domini millesimo ce. sexagesimo quarta (...) 190 .

El 26 d' agost de 1266, encara figura com a testimoni en la carta de

pagament d' una comanda comercial de boquines (pells de cabra) que Pere

de Torres havia lliurat al difunt Pere de Pinxenes, (...) Testes huius rei sunt

Petrus Arberti, Barchinone canonicus; Bernardus Ponen et Bernardus

Pinxenes. (...)191-

Pere Albert es mostra encara plenament actiu com a membre de la

canònica, durant els anys 1267192 j 1269193.

La darrera actuació que tenim del nostre canonge, és subscrivint

un document de 20 de març de 1269. Es tracta de la reducció d' un cens

favor de la prepositura del mes d' agost: Arnaldus Episcopus capitulum

Barcinone Ecclesiae laudant, et confirmant ac ad certum censum reducunt

Guillelmo de Blandis, et suïs vineam cum arboribus, quam canònica et

Praepositura Augusíi habebat in territorio Barcinone apud collem de

Salata (...) Actum 13 kalendas aprilis anno 1268. Subscribit Petrus de

Spiellis (...) Petrus Arberti (...) 194. Document que escenifica el fenomen

que es dóna a la segona meitat del segle XIII, quan es passa de 1' espècie a la

moneda.

190 ADB, Monestir de Santa Anà. Fons de Santa Eulàlia del Camp. Pergamí del
SXIII, priorat d' Antic. (Perdut). Ed. per Lluís FELIU, Diplomatari de Sant
Ramon de Penyafort, a Analecta Sacra Tarraconensia VII, fase. 1 (1932) 105-
106, doc. núm.3; també per José RIUS SERRA, Diplomatario cit. 151-152, Doc.
núm. CXIX. En dóna noticia VALLS TABERNER, Literatura Jurídica cit. 137.
Vid. documents, núm. 35.

191 ACB, Perg. 1-6-889. Mides 173x209mm. Lletra cursiva. Tinta negra. Bon
estat de conservació. Ed. per Josep Maria MADURELL i A. GARCIA, Comandos
Comerciales Barcelonesas de la Baja Edad Media (Barcelona, 1973) 166, doc. 21.
Vid. documents, núm. 36.

192 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 42.

193 Vid. CARESMAR, Documents núm. 43 i 44.

194 Vid. CARESMAR, Document núm. 44.
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Considerant aquesta última intervenció de Pere Albert de 20 de març

de 1269, coneixent amb certesa el dia de la seva mort, un 16 d' abril, tal com

consta registrada en el Liber Clausularum Testamentorum, Aniversarium

Sedis Barcinonensis conservat a 1' Arxiu de la Catedral de Barcelonal95, i

tinguen 1' última referència de Pere Albert en un document de 25 de març

de 1272196, on consta que Pere Albert ja era mort (...) cum consilio Arnaldi

de Picalcherio, canonici consiliarii eis dati a testatore una cum Petro

Arberti qui mortum erat (...) 197 , tot indicaria que Pere Albert morí

segurament un 16 d' abril de 1' any 1270 o del 1271 i, amb tota probabilitat a

Barcelona.

Arrel de les primeres referències documentals que el situen a

Bolonya a 1' any 1221, es podria pensar que Pere Albert hauria nascut a

començaments del segle XIII, i per les últimes dades biogràfiques, suposem

que visqué aproximadament uns setanta anys, deixant una fecunda

activitat com jurista, caracteritzada per un gran dinamisme, propi d' una

persona forta que gaudeix d' un bon estat de salut, i d' una capacitat de

treball inesgotable.

El coneneixement i el domini del dret, palesa en la pràctica

judiciària, resseguida a través de seva trajectòria vital li donà el prestigi

com a jurista i possible autor de les Commemoracions. Malgrat no tinguem

cap testimoni, potser no estaria de més pensar que fos el mateix Jaume I

qui encarregués a Pere Albert el recull dels usos feudals, al igual que en el

seu dia fou escollit Vidal de Canyelles pe la compilació dels Furs d' Aragó.

La gran amistat i estima en que el Conqueridor tenia a Pere Albert, com ha

quedat palesa en diversos documents, podria corroborar-ho.

195 Liber Clausularum Testamentorum, Aniversarium Sedis Barcinonensis,
fol 165r: Eodem die obit Petrus Arberti Canonicus qui in stituit unum
anniversarium quod debet facere rector (...).

196 Es tracta de 1' escriptura d'execució del testament del canonge notari
Guillem, en el que Pere Albert, juntament amb Arnau de Picalquer, havia
estat nomenat conseller dels marmessors.

197 Vid. CARESMAR, Document núm. 45.
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5 ) L' HOME I L' OBRA

La trajectòria vital que acabem de seguir ens ajuda a descobrir els

trets vitals de la personalitat de Pere Albert en la seva triple vessant d'

home de la seva època, d' eclesiàstic i de jurista.

Pere Albert és un home del seu temps. Una persona íntegre,

intel·ligent, vital, dinàmic i incansable segons es desprèn de les diverses

activitats que porta a terme al llarg de la seva vida, on mostra diligència a

1' hora de procedir, tant en els assumptes de més rellevància jurídica com

en aquells més senzills, com a procurador1, testimoni i subscriptor d' actes

jurídics de diversa naturalesa2, com a marmessor o executor d' alguna de

les darreres voluntats3. Sap al mateix temps, compaginar amb gran

destresa la judicatura i 1' arbitratge en causes feudals en les que en

diverses ocasions intervé com a delegat del rei Jaume I o del bisbe de

Barcelona en la funció de jutge de la jurisdicció civil o eclesiàstica, o bé, és

escollit per les parts que lliurement decideixen acollir-se al seu judici, en

1 Vid. Caresmar, Doc, núm. 20, on Pere Albert és procurador del Mestre Martí,
també canonge de Barcelona.

2 Entre 1' abundant documentació de 1' Arxiu de la Catedral de Barcelona -
especialment en els Libri Antiquitatum i en d' altres documents recollits per
Caresmar en els seus índexs -, és notable la seva mà com a testimoni i
subscriptor d' establiments emfitèutics, permutes etc, que la canònica tenia
amb diversos particulars.

3 El tenim documentat diverses vegades com a marmessor en els testaments de
rellevants personatges de la seva època com el del bisbe de Barcelona Pere de
Centelles; del bisbe d' Osca i antic canonge de Barcelona Vidal de Canyelles i,
de Bertan Delfí, un dels fundadors de la Pia Almoina.
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altres casos és requerit el seu assessorament en un arbitratge4.

També és destacable, la seva intervenció en importants assumptes

diplomàtics on entren en contacte el poder civil i 1' eclesiàstic, com és la

seva presència a Montpeller en F acte d' homenatge al bisbe de Magallona,

entre la comitiva de Jaume I, el desembre del 12365. En altres ocasions

apareix com intermediari entre 1' esfera secular i 1' espiritual, en supòsits

que per raó de la matèria són competència del fur eclesiàstic, en tenim un

exemple en la intercessió de Pere Albert en nom del rei Jaume davant del

Papa, en matèria canònica en dues ocasions: en un cas sobre dispensa

m a t r i m o n i a l 6 i en aquell anomenat "assumpte secret" on tot sembla

indicar que era també sobre una qüestió matrimonial7.

En compliment d' una missió eclesiàstica, el tenim documentat en el

Concili de Tarragona, en qualitat de procurador de la canònica de

Barcelona i del bisbe de Girona8.

Les seves intervenció en diferents afers, alguns dels quals 1'

obligaven a desplaçar-se temporalment a un altre territori o ciutat, no fou

mai un obstacle per deixar de banda les seves obligacions i responsabilitats

dins la canònica de Barcelona, on, com hem vist, a més del càrrec de

prepòsit, alguna vegada el bisbe el designa com a vicari o representant en

4 En un document de 14 de maig de 1236, assessora als jutges Pere de Centelles,
sagristà de Barcelona i Pere de Brolio, canonge de Vic en la causa pendent
entre el bisbe de Vic i la canònica i, Berenguer de Malla, sobre la propietat
del castell de Torroella (AEV, Arxiu Mensa Episcopal, Liber Octavus. Perg.
núm. 63 (extracte); Cal destacar també 1' assessorament que presta,
juntament amb el bisbe de Barcelona i altres canonges de Barcelona a F
arbitratge de Ramon de Penyafort en la qüestió entre Guilleuma de
Claramunt i Pons de Cervera (Vid. documents, núm. 18).

5 Vid. Documents, núm. 7.

6 Vid. Documents, núm. 17.

7 Vid. Document, núm. 27 i 28.

8 Vid. Documents, núm. 16.
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algun assumpte de la jurisdicció eclesiàstica9.

Ens retrobem amb un home virtuós que mantingué una vida senzilla

i coherent amb la seva condició religiosa, sense deixar enlluernar-se mai

pel prestigi assolit en vida per la seva preparació i sagacitat en els afers

jurídics que li van merèixer la confiança i estima de Jaume I i de Ramon de

Penyafort, entre altres notables personatges de la seva època. Cal recordar

només la carta secreta que Ramon de Penyafort envia a Jaume I per mitjà

de Pere Albert on el Sant es refereix al nostre canonge com "!' estimat en

Crist Pere Albert, portador de la present, devot i fidel vostre (...)"10. També

és significatiu, el gest de Jaume I otorgant a Pere Albert bens patrimonials,

com per exemple la generosa donació que consta en el Llibre del

Repartiment de València d' una alqueria, prop de Patraix, i d' unes cases a

V a l è n c i a 1 1 , motivada, possiblement, per 1' agraïment del monarca als

serveis prestats pel canonge de Barcelona.

Destacaríem la humilitat, la modèstia, la prudència i la subtilitat,

com a qualitats més definidores del perfil moral i intel·lectual de Pere

9 Tenim a Pere Albert documentat com vicarius o jutge delegat pel bisbe de
Barcelona, en diverses causes incumbents al fur eclesiàstic, com per
exemple: el 8 de febrer de 1235 (Vid. Documents, núm. 4); el 29 de gener de
1236 (Vid. Documents, núm. 5); en la famosa sentència de 26 d' abril de 1236
sobre els drets de 1' escrivania de Terrasa; i el 10 de maig d' aquell mateix
any (Vid. Caresmar, Doc. 3). Cal remarcar que, el càrrec de vicarius donat pel
bisbe a Pere Albert li entregava el màxim poder de la jurisdicció eclesiàstica
que en 1' àmbit espiritual, temporal i territorial exercia el bisbe el qual
representava el poder universal de Papa. Aquest poder convivia en 1' àmbit
civil i temporal amb el del monarca, màxim titular de la jurisdicció general
del seu territori, poders que sovint col.lisionaven, tot i que sempre sortia
avantatjosament 1' Església amb la poderosa amenaça de 1' excomunió.
Algunes de les sentències de Pere Albert són una mostra paradigmàtica d'
aquesta tensió constant entre 1' esfera civil i 1' eclesiàstica.

Per un millor aprofundiment i comprensió dels pilars del fur
eclesiàstic i sobre les vies de solució dels conflictes que es plantejaven entre
la jurisdicció civil i 1' eclesiàstica, ens remetem a 1' estudi de Victor FERRO,
El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova
Planta (Vic, 1987) 24-25, 127-136.

10 Vid. Documents, núm. 28.

11 Llibre del Repartiment de València, ed. Antoni FERRANDO FRANCÈS et alii
Vol 1 (Paterna, 1978) 36, núm. 370, 13 de juny de 1238.
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Albert i, ens sembla també molt encertada 1' expressió "de tot terreny" amb

la que Arcadi Garcia resumeix el caràcter de jurista complet que té Pere

Albert iz .

La seva faceta de jurista ens descriu un home amant de la justícia i

de la seva pàtria. Pere Albert es mostra plenament sensible i coherent amb

la seva realitat històrica, segons queda palès tant en la seva activitat vital

com en la seva activitat intel·lectual. I, cerca sempre una conciliació

pacífica entre la normativa vigent i les necessitats que es van sentint en el

seu temps, amb els preceptes del dret comú.

En definitiva, estem davant d' un jurista expert i entregat a la

pràctica i a la teoria del dret que busca solucions jurídiques, respectuoses

amb la tradició jurídica del Principat per harmonitzar-les amb les noves

tendències doctrinals de la seva època que parteixen de la renovatio

b o l o n y e s a 1 3 . Tot plegat, ens descobreix un jurista amb una consciència

plena de la historicitat del dret14.

Pere Albert participa activament com a jutge i àrbitre en

controvèrsies de marcada naturalesa feudal on els personatges en litigi

12 Arcadi GARCIA SANZ, El jurista Pere Albert cit. 14.

13 Riccardo ORESTANO, Introduzione alio studio del diritto romana (Bologna,
1987) 37: "Però solo con la renovatio bolognese cominció a consolidarsi una
scienza giuridica italiana e ben presto europea, che trovò il suo punto di
forza e la sua piattaforma nello studio delle varie parti delí' opera legislativa
composta nel VI sec. da Giustiniano (482-565), imperatore d' Oriente".

14 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, Historicitat del dret i apologia de la
jurisprudència, a Història del Pensament Jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la
memòria del professor Francisco Tomàs y Valiente (Barcelona, UPF, 1999) 23-
34: " Els usos i els costums de cada època, el tipus d' organització política o
econòmica, els interessos del moment i els defectes concrets que es volen
corregir determinen el contingut i la vigència temporal dels drets i de les
lleis. Les normes jurídiques no són immutables, sinó que varien segons les
noves situacions en la societat, els nous fets de les persones que la integren,
les noves cose produïdes, les noves relacions establertes" 26.
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acostumen a ser civils o eclesiàstics importants15. Aquest decantament cap

els assumptes civils sembla, d' entrada, un signe de la seva millor

preparació en aquest sentit. No obstant, no deixa de ser notable la seva

intervenció en assumptes que per raó de les persones i de la matèria són

competència de la jurisdicció eclesiàstica. Des d' aquesta òptica és

significatiu que una de les seves primeres intervencions sigui en el camp

de la jurisdicció eclesiàstica, a 1' any 1232, quan juntament amb altres

canonges intervé en un procés inquisitorial obert contra el bisbe de Vic

substancial a la Seu Apostòlica16. Uns anys més tard també intervindrà com

a jutge instructor designat pel Papa i, juntament amb Pere de Bayona i

Pere Guarner, en la llarga disputa sobre la jurisdicció eclesiàstica de la

diòcesi de València, sostinguda entre Tarragona i Toledo17.

Però, en el fur eclesiàstic el tenim escassament documentat en

qüestions de fe on, al aparèixer com a testimoni, tampoc manisfesta una

participació massa activa. Solament consta com a testimoni en 1' acte de

15 Com hem vist a través de la seva trajectòria vital, Pere Albert fa de jutge en
controvèrsies feudals ja a partir de 1' any 1226, segons un pergamí inèdit de
1' ACA (Perg. Monacals, Sant Cugat, Carp. 2, núm. 912 (original).
Successivament, dicta més sentències: el 14 de juny de 1228, el 8 de febrer de
1235 a Vilafranca, el 8 d' agost de 1235, el 29 de gener de 1236, el 26 d' abril de
1236, el 10 de maig de 1236; el 3 de desembre de 1241, i el 26 d' abril de 1259, el
1262 (segons una carta enviada pel rei Jaume I des de Montpeller manant el
compliment d' una sentència que havia dictat Pere Albert (Vid. Documents,
núm. 31)). L' activitat judial fou exercida per Pere Albert fins els darrers
anys de la seva vida i, apart dels arbitratges, 1' última vegada que actua, com
a jutge delegat del rei Jaume I, fou en una qüestió sobre la construcció de
molins en el rec comtal, amb la que Pere Albert, fidel a la legislació usàtica,
concretament a 1' Us. 74 "Cequiam" -que estableix la prohibició de malmetre
el rec comtal i fer-ne ús sense 1' autorització del príncep- vol deixar clar en
aquesta extensa i motivada sentència que la jurisdicció sobre els molins és
una regalia del monarca. Hom pot veure en aquest supòsit i en altres, la
defensa que Pere Albert fa del lus generalis iurisdictionis del Prínceps
terrae, en la mateixa línia que la doctrina de les Commemoracions.
(sentència de 9 de maig de 1263 )(Vid. Documents, núm. 33).

16 Vid. Documents, núm. 3.

17 Vid. Documents, núm. 9 i 12.
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perdó d' excomunió del Comte de Tolosa, Raimond VII18 i, en 1' acte pel qual

Ramon de Josa és condemnat heretge després de la seva mort, en el

convent dels frares Predicadors de Barcelonal9. Apart d' aquests dos casos,

no hem trobat que formés mai part en un tribunal inquisitorial, a

diferència de Ramon de Penyafort, jurista i moralista, que com a Doctor in

decretis Bononiae s' havia ja guanyat la fama i reconeixement com a

canonista, que participava activament a través de la pràctica judicial i de

la seva activitat intel·lectual, en resoldre i assentar qüestions de fe i de

doctrina20.

Tot i que quantitativament en el valanç de la seva vida són més

nombroses les seves actuacions judicials en aspectes més propers a la

jurisdicció civil, especialment en controvèrsies patrimonials entre

senyors feudals laics o entre senyors laics i eclesiàstics. El fet que també

intervingui sol.lícitament en qüestions de la jurisdicció eclesiàstica, quan

és requerit pel bisbe o per la Seu Apostòlica, són un indici del domini i

coneixement que tenia sobre la forma del procediment observada pels

tribunals eclesiàstics, la qual, derivava de la pràctica romana conservada

per 1' Església com a mecanismes per la conducció del procés21.

L' Església havia anat absorbint progressivament les regles del

18 1241-42, març, 14. Penne-d' Agen. Vid. Documents, núm. 8.

19 Vid. Documents, núm. 29.

20 Entre 1' abundant bibliografia de Ramon de Penyafort, ens remetem a la
publicació més recent Ramon de Penyafort. Summa de Penitència. Cartes i
documents. Introducció de Llorenç Galmés. Traducció de Jaume Fàbregas.
Clàssics del Cristianisme 75 (Barcelona, 1999).

21 Vid. Adriana CAMPITELLI, Processo Civile (diriíto intermèdia), a
Enciclopèdia del Diritto XXXVI (Milano, 1987) 94, on 1' autora ens resumeix,
ordenadament, el ritual observat constantment en la pràctica processal: "(...)
la formulazione delle positiones delle parti, il momento delia litis coníestatio,
la preposizione delle eccezioni da parte del convenuto che resisteva alia
domanda attrice, 1* esperimento probatorio e 1' esibizioni delle prové, le
repliche e la moltiplicazione degli articoli probatori, le allegazioni dei
defensori delle parti, la pronuncia delia sentenza".
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procediment romà fent-ne una adaptació pels seus tribunals22, per tant, el

dret canònic havia estat fidel en la conservació de 1' antic ordo ludiciarius

romà2 3 . Com ens resumeix Antonio Garcia, "el derecho canónico medieval,

junto con el civil o romano renacido o redescubierto también a comienzos

del s. XII, constituyen el derecho común romano-canónico medieval, el

único al que estaban dedidicadas las càtedras universitarias en las

facultades jurídicas europeas y de su prolongación ultramarina hasta el

final del antiguo régimen, salvo alguna excepción en tiempo de Luis
XIV"24.

Les dues fases típiques en què es dividia el procediment romà, -in

iure -apud iudicem-, amb la litis contestatio i la sentència, tindrà acollida

en la regularització del procés en la pràctica jurídica catalana durant el

segle XIII25. L' ús i 1' observança de les regles del procediment romà que

Pere Albert fa en els litigis on intervé com a jutge, seria una prova més

per considerar a Pere Albert com un jurista plenament integrat en 1'

òrbita del dret comú, que s' iniciaria amb la seva activitat jurisprudencial,

al mostrar-se fidel a 1' aplicació de les normes processals romano-

22 Adriana CAMPITELLI, Processo Civile cit. "Accanto ai tribunali laici già da
tempo operavano i tribunali ecclesiastici. La procedura canònica nata dalla
tradizione romana conforme aliè sue norme aveva conservato i riti e li
aveva semplificati adattandoli agli uomini e ai tempi." 93

23Vid. Santiago BUENO SALINAS, Dret Canònic. Universal i particular de
Catalunya (Barcelona, 1999) 22, 63-96. L' autor descriu com el poder pontifici
medieval arriba a la seva plenitud entre el 1200-1378, amb Papes com
Inocenci 111(1198-1216), Gregori IX(1227-1241) o Inocenci IV(1243-1254)-
com hem vist coetanis a Pere Albert- "(...) que no només aconseguiren
elevar moltissim el dret canònic, sinó que actuaren com a autèntics àrbitres
de la societat cristiana de 1' època, tot jutjant fins i tot els prínceps en virtut
de la teoria de la potestas Ecclesiae in temporalibus" 64.

24 Vid. Antonio GARCIA GARCIA, El derecho canónico medieval, a El Dret Comú
i Catalunya. Actes del Ilon. Simposi Internacional. Barcelona, 31 maig-1 juny
de 1991 (Barcelona, 1992) 17-51.

25 Vid. Josep Ma. SALRACH, Prdcticas judiciales, transformación social y
acción política en Cataluna (siglos IX-XIH), a Hispània LVII/3 197 (1997)
1009-1048.
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canòniques, que es van integrant en la pràctica jurídica catalana26, al

costat dels costums i usos processals que venien d' una tradició jurídica

diversa i superposada. De manera que a 1' hora d' examinar les causes

feudals Pere Albert té present: la tradició del Liber iudiciorum -que segons

1' Us. 81 "ludicia Curiae"27, hauria passat a ser llei supletòria-, els costums

feudals, els Usatges i el dret romà recuperat pels mestres bolonyeses.

Pere Albert, en la seva faceta jurisprudencial, és un testimoni

paradigmàtic de 1' adaptació del procediment romano-canònic en la

pràctica judicial catalana i, que és el propi del dret comú. Com assenyala

Adriana Campitelli, "II processo romano-canonico rifletteva nella prassi la

realtà concettuale del diritto comune"28.

A partir del desenvolupament de 1' activitat judiciària del nostre

jurista obtenim un quadre de 1' articulació del procés, en el Principat,

26 L' evolució de 1' administració de justícia va en consonància amb els
canvis polítics i socials que es van produïnt a Catalunya, i té un moment
decisiu cap a la segona meitat del segle XII amb la restauració progressiva de
1' autoritat comtal que és paral.lela a una etapa de violències feudals. En
aquest context d' enfrontament entre el poder unitari del prícep i els poders
fraccionats dels senyors feudals s' ha de situar la cristalització de les
jurisdiccions senyorials i el repartiment dels poders judicials. Com diu Josep
Ma. Salrach, a finals del segle XII "se estan produciendo cambios importantes
en los mecanismos de resolución de conflictos entre poderosos, o al menos
entre la nobleza y la Iglesia, y los cambios tienen mucho que ver con la
evolución del derecho en Cataluna. Los acuerdos o negociaciones al margen
de los tribunales (convenientiae, transactiones ) pierden terreno en favor
del derecho sabio de tradición romana y la justícia profesional", Vid. Josep
Ma. SALRACH, Pràcticas judiciales cit. 1041.

27 "(...) E per ço las cosas fetas e a fer, constituïren los dits prínceps que sien
jutjadas segons lo usatge; e aquí hon no bastaran los "Usatges", torna hom a
las "Leys" e al àrbitre del Príncep e a son juy de la Cort".

28 Vid. el seu estudi sobre 1' estructura judiciària, evolució i característiques
del procediment a Itàlia entre els segles VI-XV. Al nostre entendre F
evolució que trobem a Itàlia és en certa manera comparable a 1' evolució de
la pràctica jurídica catalana, especialment i, pel què més afecta al nostre
interès, durant el segle XIII, amb la cristalització del dret escrit, i la
regularització del procés mitjançant les normes romanocanòniques, les
quals comencen a ser observades progressivament en el procés civil, a
partir del moment en que neix una scientia iuris a Bolonya fonamentada en
la recuperació dels textes de Justinià.ViW. Adriana CAMPITELLI, Processo
civile (diritto intermèdia) cit. 79-100, espec.92-100.

140



durant el segle XIII el qual es va perfilant d' una forma ritual i ordenada,

on veiem com el jutge adquireix un paper rellevant en la conducció del

procés, i que podem resumir en 1' ordre següent: preposicions de les parts,

examen de les proves -documentals, reconeixement judicial, testimonis-,

sentència. Aquesta és molt motivada i normalment no es mostra totalment a

favor d' una part, ni totalment desfavorable a 1' altra, de manera que es va

decantant a favor i en contra de les diverses pretensions de les parts amb

els termes condempno i absolvo. A continuació figuren els testimonis

present en 1' acte sota la fórmula testes huius rei sunt , normalment

apareix el lloc on ha estat pronunciada la sentència i la data. També

acostuma a aparèixer el scriptor que ha redactat la sentència, fins i tot en

algun cas, com hem pogut apreciar en alguna sentència de Pere Albert, ell

com a jutge encomana al escrivà que redacti la sentència. La fe notarial

apareix al final del document donant seguretat jurídica al acte. Es també

corrent 1' aparició de formulismes i clàusules processals com: silencium

imponentes, attendentes de iure, habito prudentem consilio, de iure

pronuncio, etc. I 1' ús cada cop més freqüent de terminologia pròpia del

procediment romà com per exemple litis contestatio que abans no

apareixia en la documentació.

Un tret característic de 1' activitat judiciària de Pere Albert és la

seva ambivalència com a jutge professional i competent tant en el fur civil

com en el fur eclesiàstic. La seva capacitat està avalada per un profund

coneixement de les formes del procediment romanocanònic, que

harmonitza racional i congruentment amb les regles processals recollides

en alguns dels Usatges, que desenvolupen el contingut del procés i, on

apareixen elements processals d' origen antic al costat de trets

característics del nou dret savi. Els trobem en diversos Usatges: Us. 84

"Stabi l ierunt" 2 9 , on s' estableix el termini de compareixença dels litigans

davant del tribunal i les conseqüències jurídiques del seu incompliment; L'

29 "Statuïren encara los dits prínceps que cascun adversari speràs 1' altro
adversari en plet, entro a la terça hora del die. D' aqui avant, si.s vol, prena
las penyoras e tenga aquell falliment per fadiga de dret, si aquell adversari
qui al plet fallirà, no ha res, sens engan(...)"
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Us. 85 "Precipimus" i 1' Us. 86 "Et testes"30, sobre 1' examen dels testimonis,

abans de la seva admissió, 1' obligació de manifestar la causa en cas de ser

rebutjats, sancions contra el fals jurament, les obligacions dels testimonis i

els requisits que aquests han de tenir; L' Us. 87 "Si quando cuiuscunque"3l,

on s' estableix la condemna a costes a la part contrària en cas de ratificació

d' una sentència apel.lada i provada injusta; L' Us. 88 "Nullus unquam"32,

on s' assenyalen les persones que han d' intervenir en un plet - jutge,

demandant, demandat, testimonis- i les funcions de cadascuna d'elles; L'

Us. 89 "Accusatores"33 sobre la impossibilitat de ser testimoni en el judici

d' aquella persona enemistada amb alguna de les parts o que depengui d'

alguna d' elles, on també s' estableix que són suficients dos o tres

30 Us. 85: "Manam que perjuris sien esquivats, ne testimonis sien admesos a
jurament ans que sien discutits. E si en altra manera no.s poden discutir,
sien separats los uns dels altres, e singularment sien inquirits. E no sie legut
al accusador elegir testimonis, absent lo accusat. E per ço algú no sie admès a
sagrament, o a testimoni, sinó dejú. E aquell qui és duyt a testimoni, si és
recusat, aquell qui.l recusa diga e prové per què no.l rebre. E de aquell
territori, e no altre, los testimonis sien elegits, si doncs per ventura la causa
no.s degà inquirir luny, fora d' aquell comtat. E si algú serà convençut de
perjuri, perda la mà, o la reema per cent sous"; Us. 86: "Los testimonis, abans
que de la causa sien interrogats, sien estrets ab sagrament, que juren que
altre no diran sinó la veritat. E açò manam: que més sien admensos a fer fe
los pus honests testimonis que los pus vils. Mas lo testimoni de un, jatsie que
sie splèndida e ydònea persona, no deu ésser oït".

31 Us. 87 "Si quant que quant la appel.latió de algú serà provada injusta, les
despesas que son adversari en aquella appel.latió haurà forçadament
sostengudas, no en simple mas en quatre dobles li sie forçat retornar".

32 Us. 88 " Negú presumesca, en algun temps, accusador ensemps ésser jutge e
testimoni, car en tot juy quatre persones hi són necessàrias ésser sempre, ço
és: jutges elets, accusadors ydòneus, deffenedors còngruus, e testimonis
legítims. Los jutges deuen usar d' equitat; los accusadors, de entendre
ampliar la causa; los deffenedors, a extenuar e minvar la causa; los
testimonis deuen provar la veritat".

33 Us. 89 "Accusadors o testimonis no poden ésser qui, abans del die passat, o
poc temps, són estats enemics, per ço que irats no cobejen noure, o nafrats
no.s vullen venjar; doncs dels accusadors e dels testimonis se deu querer lo
voler no offès e no suspitós. Idòneus testimonis no són visos ésser aquells als
quals pot ésser manat que fàçan testimoni. Dos o tres ydòneus bàstan a
provar tots negocis; testimoni de un, per "Leys" e per "Cànones", és
improvat".
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testimonis per fer prova en el plet; L' Us. 90 "Per scriptorum"34 sobre 1'

obligació que F acusació en el judici sigui feta en presència de les parts

implicades; Us. 168 "Affirmantis"35, estableix com mecanismes de prova en

el judici els testimonis, les cartes, els arguments o semblants i exclou com a

prova el jurament.

Pere Albert té present tots aquests preceptes i, els aplica en els

processos quan fa de jutge o àrbitre de causes feudals.

Les diverses formes i maneres de procedir que veiem a través de 1'

activitat judicial de Pere Albert que es manifesten, fonamentalment, en la

seva intervenció quan és requerit a instància de les parts en conflicte

(judici arbitral), i quan actua en qualitat de jutge delegat d'un poder

superior, bé pel rei Jaume I o pel bisbe de Barcelona, són alhora un reflex

de la situació política i de la tradició jurídica del Principat. Queda palès com

les formes processals són respectuoses i van d' acord amb les necessitats i

exigències socials que es van imposant.

Certament, el reconegut prestigi que Pere Albert gaudí en vida com

a jutge i àrbitre de causes feudals i la seva formació jurídica en el dret

romano-canònic palesa en la pràctica jurisprudencial li podia haver donat

la preparació i maduresa per dur a terme les Commemoracions, o si més no,

un guanyat prestigi que ha possibilitat que la tradició jurídica 1' hagi

considerat 1' autor de 1' obra que estudiem.

Pere Albert és un testimoni actiu del seu moment històric en el que

la teologia i el dret van estretament relacionats, fins 1' extrem, com ja

assenyalava Valls i Taberner -al parlar de la Summa de Poenitentia de Sant

Ramon de Penyafort- que en força punts eren difícils de distingir. L' una i

34 Us. 90 "Per scriptura, accusatió de nagú no sie presa, mas ab sa pròpia veu
accús, si legítima o condigna és la persona del accusador, e present aquell
que desitja accusar, car negú absent no pot ésser accusat ne accusat".

35 Us. 168 "Del affirmant és provar, no del negant; e açò per totas cosas serà,
en exceptió, e en replicatió, e en altras cosas semblants. Sagrament no és
prova, mas en deffalliment de prova, e és donat al reo o al actor, a aquell
que.l jutge coneix ésser pus cert e lo qual creu més tembre lo jurament.
Prova se fa, o per testimonis, o per cartas, o per arguments o indicis
versemblants; doncs, sagrament no és prova".
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1' altre, sota la influència de 1' escolàstica, van prendre una forma

casuística que, a causa de les exigències pràctiques del ministeri sacerdotal

en 1' administració de la penitència, donà lloc a la casuística teològica

anomenada jurisprudentia divina?^. Aquesta constatació la podríem aplicar

a Pere Albert, ja que el seu reconeixement i prestigi com a jutge, àrbitre o

conseller en un arbitratge, quedava garantit no solament per la seva

formació jurídica sinó a més, per la seva condició eclesiàstica que li

proporcionava una autoritat moral, al igual que s' aprecia en Ramon de

Penyafort. Aquestes dues vessants, la jurídica i la moral, propiciaven que

les parts en conflicte confiessin en la seva prudència i bon judici quan

lliurement era escollit com a àrbitre per posar fi a les seves diferències37.

A través de 1' activitat judicial de Pere Albert es pot constatar una

tendència al retorn a la jurisdicció voluntària, fet en principi sembla

contradictori amb una pràctica judicial cada cop més articulada en mans de

jutges professionals del dret. Aquest fort rebrot de les convenientiae o

pactes feudals, s' explicaria com ha constatat Tomàs de Montagut per la

inseguretat jurídica o desconfiança de les parts en conflicte vers el sistema

judicial que s' anava perfilant38.

36 Ferran VALLS TABERNER, Sant Ramon de Penyafort cit. 89 "Atès que 1'
exercici ministerial del sacerdot presentava moltes semblances amb 1'
actuació del jutge civil al seu tribunal, la transició de la casuística a la
jurisprudència es feia més fàcilment en tant que el dret i la moral es
trobaven, freqüentment en un terreny comú. Però fins i tot quan ambdós
existien separadament de forma clara, moltes vegades al confessor no li era
possible de deixar d' examinar 1' aspecte jurídic en el cas de consciència que
li fos exposat".

37 Un exemple de 1' actuació de Pere Albert, com a jutge i moralista, és la seva
intervenció de 19 de març de 1251, assessorant a Ramon de Penyafort,
juntament amb el Bisbe de Barcelona Pere de Centelles i el canonge de
Barcelona Guillem Vidal en la qüestió pendent entre Guilleuma de Claramunt
i Pons de Cervera, els quals decidiren sotmetre voluntàriament a arbitratge
les seves desavinences. En aquest cas donen el seu parer conforme el fur
penitèncial i en consciència: (...) secundum formam penitencialem et
conscientiam juxta datam michi a Deo gratiam consilium quod hlis in
sequentibus vobis quacumque ratione concedentur vel dimituntur sitis
contesta (...). Vid. Documents, núm. 18.

38 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La Recepción del derecho feudal cit. 97:
"Como podemos aprecrar , los conflictos de competència y de jurisdicción
seran habituales en esta època, ya que los complejos criterios generales
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L' activitat jurisprudencial de Pere Albert tindria de ben segur una

influència sobre el costum39, ja que quan actua com a jutge, ha de fer un

exercici racional en 1' aplicació de la legislació vigent al cas concret, on es

veurà beneficiat pels mecanismes del procediment romanocanònic

introduïts, com hem dit, en la pràctica judicial catalana durant el segle

XIII. D' aquesta forma i amb 1' erudició que el caracteritza, contribuiria a

perfeccionar el costum de la terra. De manera que 1' activitat en el camp

jurisprudencial de Pere Albert podria enllaçar coherentment amb la seva

activitat científica en el camp doctrinal, on podria introduir amb més

marge i força les concepcions del dret comú des d' una perspectiva jurídica

i política que apunta a la reafirmació del poder polític i jurisdiccional del

prínceps terrae.

L' atribució de 1' autoria de les Commemoracions a Pere Albert, un

cop reconegut com a experimentat jurista, garantia d' entrada, el valor i 1'

autoritat d' aquesta obra la qual rebrà la categoria de "costums generals de

Catalunya", que seran admeses i aplicables en els tribunals com a normes

generals.

Per comprendre la importància de les Commemoracions en la

categoria de costums generals s' hauria de partir del fet, com recorda A.

Gouron, que 1' expressió jus consuetudinarium no apareix en el Corpus

inris civilis, sinó que és una creació dels glossadors que arranca de la seva

delimitadores de la misma y la enorme casuística existente derivada de la
concesión de privilegies o de licencias por el monarca, fomentaran la
existència de una inseguridad jurídica respecto a la jurisdicción competente.
Por ello, no deberà sorprendernos el auge que tendra en esta època la
jurisdicción voluntària mediante el otorgamiento de escrituras de
compromiso y de nombramiento de àrbitros".

39 Vid. André GOURON, Observations sur I' histoire du droit couíumier en
Europe Occidental, a Història del pensament jurídic cit. 51-67, esp. 60-61; on 1'
autor considera com a fonamental per 1' evolució i consolidació del dret
consuetudinari sobre el territori, per una banda, la tradició del comentari -
"Pour le cas de la Catalogne, il est clair: ici, praticiens et hommes de doctrine
y ont lentement façonné les anciens Usatges, les ont completés, modernisés
et adaptés aux besoins nouvoux (...)"- i per 1' altra banda i amb més força, el
paper del jutge "Plus encore que le commentaire, le juge a marqué la
coutume. (...) dans les regions les plus diverses d' Europe, qu' il ne se
contente pas de la mettre en application, mais qu'il la forme et la deforme,
en lui imprimant tres souvent un accent savant".
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preocupació en elaborar una teoria del costum. En aquesta tasca doctrinal,

faran diverses distincions, com la separació entre el costum general i el

costum especial40 i, gràcies a les seves glosses, el costum esdevindrà una

autèntica font del dret41. D' aquesta sort, el costum és elevat a la categoria

de llei: esdevé una lex consueludinaria.

Els Usatges de Barcelona, ja reconeixen el valor del costum com a

font de dret en alguns dels seus passatges. Així a 1' Us. 139 "Unaqueque

gens" 4 2 inclou el costum com a forma de creació del dret; en un altre

article es diu que es podrà castigar per una pena "la qual és constituïda per

ley consuetudinària de nostres predecessors"43; i també reconeixen el

40 Sant Ramon de Penyafort a la Summa iuris, Pars Prima, Tit IX De
consuetudine, ja distingeix entre el costum general i el costum especial:
Consuetudo: alia generalis, alia specialis. Generalis, quae fere ubique
íerrarum observatur, ut facere signum crucis, oraré versus orientem, et
similia. Specialis quae in aliqua terra vel provincià specialiter observatur.
Edició de Xaverio OCHOA et Aloisio DÍEZ, S. Raimundus de Pennaforte. Summa
de iure canònica Tomus A. Universa Bibliotheca Iuris 1 (Roma, 1975) 23-28;
Com assenyalava Francisco Elias de Tejada, 1' obra de Ramon de Penyafort, és
el primer gran intent de sistematització jurídica des de Sant Isidor de Sevilla.
"San Ramon asimiló por entero el saber de los jurisconsultos romanos y supo
verterlo en una arquitectura gòtica de ideas, de líneas àgiles y finas, tan
finas y tan àgiles cual sin duda fue la inteligencia clara del autor". Francisco
ELÍAS DE TEJADA, Historia del pensamiento política cataldn cit. 99-100.

41 André GOURON, Sur les origenes de I' expression "droit coutumier", a Droit
et coutume en France aux Xile et XlIIe siècles. Art. XIX (London, Variorum,
1993); Vid. també Ennio CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel
diritto comune clàssica II (Milan,1964).

42 "Cascuna gent a ssi mateix elegeix pròpria ley per sa costuma, car longa
costuma per ley es haiida. Ley és special Dret. Us és longa costuma solament,
treta d' usos. Costuma és un dret instituït de usos, la qual per ley és rebuda;
car ço que rey ne emperador mana, constitutió o edicte és appellat. E tot Dret
està en ley e en costumas. Us és aprovada costuma per antiquitat, e és
appellat costuma, car és en commú ús. Institutió de equitat és doble: ara en
leys, ara en costums".

43 Us. 142: "Cum temporibus".
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rang de llei, al costum generalment observat44. La consideració de les

Commemoracions de Pere Albert com a costums generals de Catalunya

quedaria emparada d' aquesta forma en el reconeixement usàtic al costum

com a llei consuetudinària i, admès quedaria, per la mateixa via, el seu

valor de costums generalment observats.

La fixació del costum té lloc quan els pobles prenen consciència de

la força del seu ús i aquests és un fenomen comú en diversos territoris, a

finals dels segle XII45. Nosaltres tenim 1' exemple en els Usatges de

Barcelona, que tindran una progressiva aplicació a tot el territori, fins

consolidar-se com la normativa fonamental del dret català. En aquest camí

cap a la categoria de costums generals hauria tingut un paper més

important, com observa A. Gouron, el grau d' aplicació del costum en un

espai territorial i sobre la seva població, que la seva elaboració i

legitimitat4 6 . Aquesta constatació creiem que es podria també aplicar a les

Commemoracions de Pere Albert.

Pel què fa a 1' activitat intel·lectual del nostre jurista, com ja anem

advertint, un dels primers paranys que hem d' afrontar és el problema de

1' autoria de les Commemoracions, el qual és també un problema comú a

totes les obres que s' assignen a Pere Albert.

Convé tenir present, com ja hem dit en un apartat anterior, que 1'

atribució a Pere Albert ha estat sempre feta per la tradició, és a dir, per

juristes posteriors a Pere Albert i pels copistes de la seva obra en

44 Us. 41 "De aliis namque": De las altras bausias e maleficis qui poden ésser
redreçats o esmenats, ferm hom dret a son senyor axí com costum és d'
aquesta terra, e faça-li axí com ell li farà jutjar"

45 André GOURON, Aurore de la costum, a Droit et coutume en France aux Xile
et XUIe siècles. Art. XX (London, Varoirum, 1993) 185-186.

46 Vid. André GOURON, Sur les origenes de V expression "droit coutumier" cit.
188.
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manuscrits redactats després de la seva mort. Aquesta qüestió latent en

tota 1' obra albertina fa que 1' autoria es presenti com un problema

complex i de difícil solució.

. El fet que s' hagi considerat a Pere Albert 1' autor de diverses obres

sembla ser un símptoma clar del prestigi que assolí en vida com a jurista

entre els seus coetanis, no obstant aquesta atribució tradicional ens

impedeix tenir una certesa absoluta a 1' hora de considerar a Pere Albert 1'

autor real i absolut de totes les obres que li han estat assignades.

Recordem, com ja hem indicat en un apartat anterior47, que, apart de les

obres més o menys considerades de Pere Albert com les Commemoracions i

els Casos, el Libellus de batallia facienda, les Consuetudines Barchinone, les

Costumes de Catalunya, o les que Nicolàs Antonio48 li atribueix,

recentment, s' ha considerat a Pere Albert 1' autor de les Consuetudines

Valentie, nucli original dels Furs de València. Sobre aquesta obra que no

havia estat mai considerada de Pere Albert, ni tant sols per tradició, es diu

també, que és la primera i més important obra de Pere Albert49. Ens

quedaria ara una mica lluny especular sobre 1' atribució d' aquesta obra a

Pere Albert, ja que aquestes consideracions van encaminades cap una altra

línia d' investigació, malgrat tot, no convé descartar aquesta possibilitat.

47 Vid. la segona part de 1' apartat I, dedicat a 1' estat actual dels estudis.

48 Nicolàs ANTONIO, Biblioteca Hispana Vetus II 204, núm. 62, atribueix a Pere
Albert unes Pragmaticae sanctiones d' alguns reis aragonesos i un Stylus
curiae archiepiscopatus Tarraconensis tam in temporalibus quam in
spiritualibus.

49 Arcadi GARCIA SANZ, El jurista Pere Albert cit. 33-38. En resum, 1' autor
basa 1' autoria de Pere Albert en la pràctica processal establerta en les
Consuetudines Valentie, -dóna com a data de redacció 1' any 1239-, que
consistia en no permetre la transacció o composició dels plets pendents a la
cort del justícia de València, mentre no fos pagat el quart a la cort, costum
que era també recollit en el capítol 23 de les Consuetudines Barchinone. I
fonamenta la seva tesi des d' un punt de vista cronològic, en la notícia de la
presència de Pere Albert en el setge de València, "probablement a la
Cancelleria Reial" el 13 de juny de 1238 i, en 1' alt grau de romanització d'
aquests costums, de forma que el seu redactat només podia correspondre a un
jurista català que hagués estudiat a Bolonya. Descarta per 1' estil en el
redactat de les seves obres jurídiques, 1' autoria de Ramon de Penyafort i
Vidal de Canyelles que destaca com juristes únics i coetanis, a Pere Albert
capaços de portar a terme una obra d' aquestes característiques.
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El problema de 1' autoria i de retop, el de 1' originalitat de 1' obra de

Pere Albert, afecta de ple a les Commemoracions. Solament cal recordar

com Socarrats, en el seu comentari a les Commemoracions, ja adverteix

sobre la mà d' altres juristes en aquesta obra, pel que caldria pensar, des d'

un primer moment, en una possible autoria parcial del seu redactat o bé en

afegits i retocs posteriors fets per altres juristes sobre un nucli primari de

la composició albertina.

Aquesta problemàtica ens fa prendre consciència que el

coneixement del hipotètic pensament jurídic de Pere Albert, al travessar

de manera inevitable per una llarga i probablement manipulada tradició

manuscrita, dóna com a resultat que aquest pensament ens arribi en certa

manera desnaturalitzat per la mà d' altres juristes sobre el redactat de les

Commemoracions. Des d' aquesta perspectiva, s' haria de distingir entre

una intervenció directe d' aquests sobre la redacció dels capítols de les

Commemoracions i, una intervenció posterior, a través de la glossa, la qual

amb el temps i a través de la reproducció manuscrita de les

Commemoracions, podria haver quedat finalment incorporada al text de 1'

obra que estudiem.

Tenint en compte aquestes dificultats, considerem que la única via

possible per descobrir la doctrina de les Commemoracions és examinar

unitàriament el conjunt del redactat50, tal com veurem en el següent

apartat on hem procurat desglossar i estudiar les pautes del pensament

jurídic en les Commemoracions de Pere Albert en el conjunt del text.

Les Commemoracions com a recull de costums feudals de la terra,

respon a la necessitat sentida en el segle XIII de fixar per escrit una sèrie

de normes consuetudinàries, que afloren durant els segles XI i XII, al ritme

de 1' enfortiment i augment de la complexitat del règim feudal. El redactor

de les Commemoracions intentaria posar remei a la incertesa i inseguretat

que comporta tota regulació consuetudinària. Com assenyala Font Rius, el

nostre jurista intentarà amb un cert aire erudit, recollir i conciliar

50 Arcadi GARCIA SANZ, El jurista Pere Albert cit. 29. L' autor també
comparteix aquesta idea: "Aquest caràcter una mica intemporal i impersonal
de les Commemoracions obliga a fer-ne 1' examen intern d' una manera
unitària, sense distingir-hi èpoques ni autors(...)".
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aquests costums feudals autòctons amb els Usatges51. En aquesta activitat,

el redactor o redactors de les Commemoracions faran, a més, un esforç en

harmonitzar la realitat jurídica catalana amb les tendències doctrinals de

1' època on, com veurem, jugaran un paper important les directrius

romanistes refetes, adaptades i coordinades amb la realitat medieval, pels

mestres bolonyeses.

Quan Pere Albert apareix a 1' escenari jurídic del Principat, es troba

amb un procés feudal tancat, no obstant ha d' enfrontar-se als problemes

que aquest sistema arrastrava d' antuvi. En la seva faceta de jurista veiem

com Pere Albert es situa i impulsa anticipadament un canvi que també

comporta noves problemàtiques i sap moure's amb habilitat en aquesta

transició aprofitant els corrents doctrinals de 1' època per donar solucions

jurídiques als problemes vells i nous sobre la regulació usàtica del

Principat.

La dificultat constant del sistema feudal en separar el que és públic i

el que és privat es manifesta també en les Commemoracions. El fet que el

seu redactor parteixi de la temàtica feudal sembla indicar una predilecció

cap el dret públic, però com veurem, 1' aprofitarà com a base per entrar

en qüestions de dret privat, que titllarà de romanisme.

La primera percepció que tenim del escriptor de les

Commemoracions, és el seu romanisme jurídic. Ens trobem davant d' un

jurista plenament integrat dins 1' òrbita del dret comú. Es un feudalista

romanitzat pels estudis a Bolonya d' on surten, especialment durant el

51 Josep Ma. FONT RIUS, Commemoracions de Pere Albert, a Nueva
Enciclopèdia Jurídica IV (Barcelona, Seix, 1952) 461-463; del mateix autor, La
recepció del dret comú a la península Ibèrica, a Història del Pensament
Jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memèria del professor Francisco Tomàs y
Valiente. Ed. a cura de Tomàs de Montagut (Barcelona, UPF, 1999) 95-106,
esp.102-105: "En els diferents regnes de la Península, tant a Catalunya i
Aragó com a Castella i Portugal, els juristes apareixen més centrats en 1' obra
de fixació, recopilació i glossa dels textos del ius proprium (textos legislatius
reials o de Corts, textos consuetudinaris locals, etc.). Però aquesta labor la
realitzen certament amb una mentalitat romanística/canonística, de forta
inspiració en el dret comú, a la llum del qual s' esforcen ben sovint a cercar
una explicació o interpretació del dret del país o almenys, a eliminar o
resoldre les antinòmies entre ambdós ordenaments per tal d' harmonitzar-
lo".
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segle XIII, fornades de juristes de diferents punts d' Europa que al tornar al

seus respectius territoris es dediquen a la ciència jurídica.

Les obres d' aquests juristes reflecteixen 1' esperit de la seva època,

i el seu estudi és un camí per conèixer i interpretar la realitat jurídica del

segle XIII. Aquests juristes a partir de la seva activitat conjunta, en el camp

judicial i intel·lectual, pretenen donar noves solucions jurídiques als

problemes vells i nous, atemperant les deficiències del dret feudal del

territori amb les directrius romanistes.

El resultat seria 1' elaboració progressiva i conjunta d' un nou dret,

en els diferents territoris europeus, on els seus tractadistes comparteixen

una intencionalitat comuna consisten en preponderar el poder reial com a

mitja per aconseguir una cohesió política del territori i així posar fi a la

inseguretat, que comportava el règim feudal amb les seves lluites per

mantenir els seus atomitzats poders. Això explica les semblances doctrinals

entre les obres d' alguns juristes coetanis a la època en que foren fetes les

Commemoracions.

Dins del Principat, aquestes tendències, amb Ramon de Penyafort5 2

al capdavant, seguit de Vidal de Canyelles, manifesten en les seves obres

un reconeixement del prínceps terrae o del monarca, com a figura

ordenadora de la comunitat general, tant des d' un punt de vista polític com

jurídic. També, com ja va constatar Valls i Taberner, la Summa de Ramon de

Penyafort recull, al costat de diverses qüestions morals, alguns supòsits de

dret públic5 3 . Per exemple la licitud de la guerra, la validesa d' algunes

lleis, 1' obligació general de defensar la pàtria o sobre la percepció

52 Ramon de Penyafort a la Summa iuris, separa 1' esfera secular i 1'
eclesiàstica i otorga al monarca la potestat legislativa en les normes seculars
i, al Papa la potestat legislativa en les normes eclesiàstiques. Vid. Francisco
ELÍAS DE TEJADA, Historia del pensamiento política catalàn. La Cataluna
clàsica (987-1479) I (Sevilla, 1963) 96.

53 Ferran VALLS TABERNER, L' acció política i el pensament moral, jurídico-
públic i jusinternacionalista de sant Ramon de Penyafort, a Sant Ramon de
Penyafort (Barcelona, 1996) 265-283; espec. 271.
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legítima de certs tributs, els quals han de perseguir el bé comú i ser

justos54.

La potestat jurisdiccional del monarca és considerada segons el text

de les Commemoracions de Pere Albert, la via idònia per ordenar els

dispersos poders feudals, els quals, contràriament a 1' ordenació que

predicava el poder reial, comportaven una determinació privada del dret.

Al costat d' aquesta tendència privada, com assenyala Tomàs de Montagut,

apareixerà una forma pública de crear el dret que s' imposarà a la de tipus

privat i les Commemoracions són un exemple paradigmàtic d' aquesta

tendència5 5 .

Parlar o cercar dependències entre les obres de alguns juristes

coetanis a Pere Albert ens sembla arriscat i més quan no disposem de la

seva cadena manuscrita completa. Podríem dir que són obres semblants en

quan que reflecteixen un pensament comú de 1' època, una doctrina

comunis admesa per donar solucions i respostes a les necessitats d' una

societat viva que evoluciona cap a una nova realitat.

Pel que fa a la redacció de les Commemoracions, caldria suposar que,

tot i ser una obra privada, podria respondre a una iniciativa reial en

consonància amb la política ordenadora desenvolupada per Jaume I. L'

amistat i apreci que el rei tenia pels juristes, entre els que figurava Pere

Albert com a persona i com a prestigiós jurista podria haver provocat que

el Conqueridor li encomanés, o si més no motivés a Pere Albert perquè

iniciés el recull per escrit dels dispersos costums feudals de la terra, de

54 Sobre la influència de la doctrina de Ramon de Penyafort en la percepció
dels tributs,Vú/. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La recepció del dret
tributari comú a la Corona d' Aragó, a El territori i les seves institucions
històriques. Actes. Ascó, 28-29 i 30 de novembre de 1997 I (Barcelona,
Fundació Noguera, 1999) 361-383. On 1' autor recull les causes justes per les
quals segons Ramon de Penyafort es podrà demanar un tribut: per la defensa
de la pàtria, la ciutat, el castell, la vila, els camins i vies públiques, la defensa
de la fe i la pàtria contra els pagans i els infidels, etc.

55 Tomàs DE MONTAGUT ESTRAGUES, La Recepción del derecho feudal común
en Catalunya (Notas para su estudio), a AEM 23 (1993) 157.
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manera semblant a 1' encàrrec de compilar els Furs d' Aragó encomenat a

Vidal de Canyelles. Malgrat tot, a diferència dels Furs d' Aragó, no tenim

cap testimoni oficial que pugui confirmar aquesta hipòtesi.

Tampoc no es pot precisar amb exactitud la data de redacció de les

Commemoracions, però es pot situar més o menys cap a la segona meitat

del segle XIII, per la manera en que en el capítol 39 de les

Commemoracions s' aludeix a València com a regne, considerat ja sota el

domini del rei d' Aragó, "(-..) e el rey d' Aragó e el comte de Barcelona,

auran guerra contra el rey de Castela o contra sarraïns qui volen a el tolre

la terra, o e.l regne de València (...)". Per tant les Commemoracions van

haver de ser redactades un cop conquerida la ciutat i el regne de València.

També desconeixem el lloc de redacció de les Commemoracions. De

tenir resolt el problema de 1' autoria, podriem imaginar que aquesta obra

fou redactada a Barcelona on Pere Albert estava plenament integrat a la

canònica, a partir de 1' exemple que es posa en el capítol 40 de les

Commemoracions. , " (...) Axí com féu lo rey En Pere, pare del rey est

Jacme, qui tenia per la Seu de Barcelona les leudes en feu En Guillem de

Mediona, lo qual Guillem de Mediona vené per franc alou a.N Berenguer,

bisbe de Barcelona, senyor sobirà d' aqueles leudes (...)". Podríem pensar

que els exemples que li venen a la ment a 1' hora de redactar les

Commemoracions, siguin els que coneix per ser el lloc on es troba en el

moment de la redacció de la seva obra. A més a més, empre i quan, i segons

la hipòtesi que Pere Albert no sigui 1' autor absolut de tots els capítols de

les Commemoracions, aquest exemple no hagués sortit de la mà d'un altre

jur is ta .

Si Pere Albert hagués estat 1' autor, com a home culte que era i, per

la seva condició eclesiàstica, redactà probablement les Commemoracions

en llatí.

Les Commemoracions tingueren una ràpida difusió, el que prova el

seu èxit i acceptació. Molt aviat començaren a circular manuscrits de

redacció llatina i catalana de les Commemoracions, i es van fer traduccions

al català, com la del manuscrit de Vic, molt properes a la redacció llatina,

tot i que són més nombrosos els manuscrits llatins que els catalans.
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La doble redacció, en llatí i català que s' ha fet de les

Commemoracions, és un problema a 1' hora de fixar el text, que s' agreuja,

com en tots els supòsits on hem d' afrontar una tradició manuscrita, per la

intervenció dels copistes i traductors del text, ja que aquests han pogut

també manipular o falsejar el text original. Aquesta intervenció dels

copistes es presenta al nostre entendre, com la primera resposta a la no

coincidència entre els redactats del text que estudiem. Aquí també s' haurà

de tenir present, com hem dit, la manipulació que la mà d' algun jurista ha

pogut fer sobre el text de les Commemoracions.

La historiografia jurídica ha donat per vàlida 1' estructura de les

Commemoracions establerta per Rovira i Ermengol, integrada en tres blocs

normatius, a partir del contingut material d' alguns dels manuscrits de la

tradició catalana56.

El primer d' aquests nuclis es comprèn entre els capítols 1 i 20, que

són el total de capítols que reuneix el manuscrit 10152 de la Biblioteca

Nacional de París. Aquesta primera massa es concentra en els vincles de

dependència privats, és a dir, tracta de les relacions jurídiques entre el

senyor i el vassall derivades de la tinença del feu i, de les d' aquests amb els

aloers i altres persones del feu que no estan obligades pel vincle feudal,

fent especial èmfasi en 1' entrega de postat del castell. En aquesta primera

massa les diverses qüestions són tractades successivament d' una manera

sistemàtica i orgànica.

El segon grup inclou dels capítols 21 al 29, que és fins on arriba el

manuscrit Z-III-14 de la Biblioteca del Escorial. En aquest nucli Pere Albert

va donant solucions jurídiques en matèria de dret feudal successori, a

partir del plantejament de diversos supòsits. Tot i la unitat temàtica entre

aquests capítols, no hi ha entre sí, a diferència de la primera massa, una

il·lació orgànica.

El tercer grup comprèn dels capítols 30 al 43. Aquest nucli presenta

56 Josep ROVIRA I ERMENGOL, Usatges de Barcelona i Commemoracions de
Pere Albert (Barcelona, 1933) 38-47.
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un estil més ampli, més explicatiu, algunes vegades repetitiu, i fins i tot

antinòmic, en relació amb els altres dos grups, com assenyalà Arcadi

Garcia. Aquests capítols tracten dels vincles de dependència públics entre

el vassall soliu i el seu senyor, derivats de 1' homenatge feudal. De manera

que el senyor té deures de protecció vers els seus vassalls i, aquests a canvi

li deuen fidelitat i obediència. A partir de la relació feudo-vassallàtica s*

articula la jurisdicció general de príncep com a figura vertebradora de 1'

ordre feudal, on aquests és el cap que representa i dirigeix la comunitat en

un avanç cap una nova configuració política i administrativa del Principat

sota la figura del prínceps, en consonància amb les noves corrents

jurídiques en que es movia el seu redactor.

La diferència temàtica i d' estil entre aquests tres nuclis indicaria,

com constata Tomàs de Montagut, que la seva redacció no va ser feta de

forma seguida, sinó succesiva57. El fet que els còdexs manuscrits més antics

presentin les Commemoracions de forma fragmentària guardant una

correspondència amb aquests grans nuclis temàtics, avala la teoria de la

seva redacció successiva, de manera semblant al que succeeix amb la

redacció dels Usatges.

Pere Albert podria haver estat 1' autor original del redactat del

primer nucli de les Commemoracions (cap. 1-20) i, aquest sembla ser el

nucli originari sobre el que es construeixen correlativament els altres dos

blocs temàtics. Però, independentment al problema de 1' autoria de Pere

Albert en el redactat de les Commemoracions i, a la separació temàtica més

o menys clara entre els capítols que integren les tres masses, hom veu com

1' autor sembla • partir d' una estructura més amplia i fixa per composar la

seva doctrina feudal.

S' escull la plantilla feudal i s' articula el pensament jurídic com

una piràmide on es posarà com a vèrtex el prínceps terrae. Aquesta

estructura piramidal és ja perceptible en el primer nucli material, on

veiem com el redactor es preocupa substancialment d' ordenar les

relacions feudo-vassal là t iques derivades de la tenència del feu,

57 Tomàs DE MONTAGUT ESTRAGUES, La Recepción del Derecho feudal común
en Catalunya (notas para su estudio) a AEM 23 (1993) 161.
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especialment dels castells i, cohesiona i estabilitza aquestes relacions amb

la figura del "senyor sobirà", a qui aludeix en diferents capítols. Aquesta

intencionalitat, dirigida a vertebrar 1' ordre feudal sota el cap

representatiu de la figura del príncep, es reafirma i s' amplia

successivament a través de la temàtica dels capítols posteriors i queda

arrodonida i completa en 1' últim nucli (capítols 30-43) amb el principi de

general jurisdicció del príncep sobre els naturals del seu territori, a través

del qual, es fa perceptible un avanç cap al concepte, més modern, de

"súbdits" del territori.

Les Commemoracions plasmen un criteri doctrinal orgànic, ja que

partint de la temàtica de 1' engranatge feudal s' ordenen les seves

relacions jurídiques que utilitzant-les com a fonament per construir un

ordre polític nou dirigit a consolidar i enfortir el poder del príncep com a

mecanisme per posar fi a 1' anarquia que comportava la dispersió de poder

del règim feudal. Aquesta és al nostre entendre 1' eix estructural i la

finalitat que dirigeix el pensament jurídic en les Commemoracions de Pere

Albert, que com veurem en el seu estudi, regeix i està per sobre de la

divisió material de les Commemoracions en els tres blocs descrits.

Sí acceptem, com s' ha dit, que el tercer grup, fou redactat amb

posterioritat als altres dos grups i que ja no fou obra de Pere Albert58, no

desvirtuariem el mèrit de 1' autor fos qui fos, ja que el seu hipotètic

redactor hauria seguit la mateixa línia doctrinal oberta pel redactor del

primer nucli.

Un altre problema entorn de la composició formal de les

Commemoracions, són els anomenats Casos, que solen acompanyar els

capítols i que, tradicionalment, també s' atribueixen a Pere Albert.

Tradicionalment s' unifica sota sota el títol de Commemoracions de

Pere Albert, dues coleccions de costums: per una banda els 43 capítols, amb

rúbrica pròpia i sota el títol habitual de "Costumes Generals de Cathalunya

entre senyors e vassals tenens castels per senyors, ho altre feus" - que s'

58 Arcadi GARCIA SANZ, El jurista Pere Albert cit. 29. On assenyala la possible
mà del jurista Jaume de Vianya, en aquest redactat.
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ha d' evitar confondre, amb 1' obra anomenada "Costumas de Catalunya"-
59. I, per 1' altra banda ," Los casos en los quals lo senyor no és tengut,

segons los Usatges de Barcelona e observància de Cathalunya, retre la

postal presa de castell, ne emparament, de feu a son castlà o vassall".

Aquests són un total de nou casos o vuit, segons el manuscrit, ja que

algunes vegades manca F últim cas, o aquest s' integra en el vuitè. Aquests

no tenen rúbrica i, simplement van numerats en els manuscrits,

normalment en vermell, com a casus primus, secundus, etc.

El fet que s' anomenin casos, sembla que d' entrada podria

respondre a una de les formes literàries utilitzades pels glossadors. Com ens

diu Calasso, els casus eren originàriament exemplificacions de fets

concrets que tenien la intenció de fer més intel·ligible el text i que més

tard, es desenvoluparen en veritables i propis comentaris interpretatius60.

59 Aquesta confusió es deu a que, sí bé a les Compilacions Catalanes els
capítols de les Commemoracions porten com a títol "Costumas Generals de
Catalunya", també es troben en alguns manuscrits sota el títol "Costumas de
Catalunya", fins i tot, però menys corrent, tenim algun cas com el Ms. Ottob.
lat. 3058 (B.V), que apareixen sota el títol Constitutiones Petri Alberti totius
Cathaloniae. Aquesta similitud amb els títols de dues obres diferents, ha
provocat confusions dins la historiografia jurídica, com per exemple Ferran
Valls i Taberner que al parlar de la Summa Feudorum composta per Joan
Blanch, diu textualment: "Esta Summa fue conocida por el gran feudista
catalàn contemporàneo Pere Albert quien la cita en sus Commemoracions".
Quan aquesta cita no apareix en els capítols de les Commemoracions, sinó en
el primer capítol de les Costumas de Catalunya. Vid . Fernando VALLS
TABERNER, Notas sobre las relaciones de algunos jurisconsultos famosos con
Cataluna, a Literatura jurídica. Estudiós de ciència jurídica e historia del
pensamiento canónico y político catalàn, francès, alemàn e italiano. Prologo
y edición de M.J. Pelàez y J. Calvo Gonzàlez (Barcelona, PPU, 1986) 339-354,
espec. 341.

60 Francesco CALASSO, Medio Evo del Diritto I- Le Fonti (Milano, 1954) 536-537
i not. 59, on 1' autor també assenyala alguns dels glossadors que utilitzaren el
casus com a recurs literari, "In questo gènere si specializzarono i glossatori
Viviano, che scrisse i casus ai testi del Digestum vetus, delí' Infortiatum e del
Còdex; Francesco d' Accursio, che lavorò al Digestum novum; Guglielmo d'
Accursio, aliè Instilutiones; Guglielmo Panzoni (un practico di fama, non
professore), aliè Novelle"; Vid. també Ennio CORTESE, // Diritto nella storia
Medievale II II basso Medioevo (Roma, 1995) 18 "Agganciate aliè leggi cui si
riferiscono per meglio spiegarne la portata pratica, potrebbero apparire
com le pur lontane antesignane del gènere letterario dei casus usato dai
tardi glossatori per il·lustraré le fattispecie giustinianee: ma le formule
longobarde non rispondevano tanto a intendimenti teorici e scolastici, come
vi risponderanno i casus, quanto alia domanda spiccia delí' uso forense".
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Des d' aquesta perspectiva, els Casos atribuïts a Pere Albert es presenten

sota 1' aparença d' exemples concrets, on la temàtica de fons és acollida

també pels capítols de les Commemoracions, i amb una voluntat

sintetitzadora, més que interpretativa del contingut normatiu del capitulat,

potser per apropar el seu ús i coneixement com una mena de fórmules per

la pràctica forense. La utilització del casus com a forma literària es

configurararia així, com una manifestació més de la recepció del dret comú

en el Principat.

La temàtica de fons dels Casos és també feudal, i tracta de la relació

jurídica entre el senyor i el castlà, derivada de la tenència del castell o feu.

S' estableixen una sèrie de normes en forma sintètica i imperativa sobre

diferents supòsits en els que el senyor podrà prendre la postat del castell i

fer emparament del feu donat al seu vassall, derivats de la seva mala

conducta vers el seu senyor i, de 1' incompliment dels deures que té com a

vassall.

En els capítols de les Commemoracions, no apareix cap referència

textual a les fonts jurídiques que pogueren inspirar el seu redactat, en

canvi, el que sí trobem, és una menció constant al costum de la terra. Però,

malgrat la mancança de mencions expresses als Usatges, es difumina la

seva presència com a obra de partença i, complement de la regulació

U s à t i c a que tenen les Commemoracions6^. A més, el fet que les

Commemoracions es trobin a les CYADC dins el títol XXX "De feus, y postals i

emparas reals", que comença amb una relació de diversos Usatges de

temàtica feudal6 2 , creiem que s' hauria de tenir present, a 1' hora d'

61 Vid. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La recepción del derecho feudal
común cit. 54-58. Aquest caràcter de complement dels Usatges que tenen les
Commemoracions, quedarà demostrat en 1' apartat dedicat al pensament
jurídic, on, com veurem, les constants remissions que fem a diversos capítols
de la regulació usàtica considerem que són la base obligada per la
comprensió i desenvolupament de les Commemoracions.

62 Vid. 3a. CYADC I, 4, 30 "De feus, y postals, y emparas reals", encapçalat pels
Usatges següenls: Us. "Magnates"; Us. "Si quis conlradixeril"; Us. "Casllani";
Us. "Si quis suum feudum"; Us. "Qui fallieriï"; Us. "Qui vederil"; Us. "Qui
solidus"; Us. "Qui seniorem i"; Us. "Qui ira duclus"; Us. "Qui seniorem ii"; Us.
"Qui se scienle"; Us. "Polestatem"; Us. "Cunctum malum"; Us. "De Baiuliis";
Us. "ítem constituerunl"; Us. " Statuerunt etiam, àlias si Dominus"; Us. "Si
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estudiar el contingut temàtic global sobre el que es mouen i desenvolupen

les obres que inclou aquest títol, es a dir, les Costumas de Cathalunya, els

capítols de les Commemoracions i els Casos.

En canvi, en els Casos són assenyalats, ja en el seu títol, els Usatges

de Barcelona i "la observància de Cathalunya" com a referent o marc de la

seva redacció. Però també podem veure una relació entre el contingut

material d' alguns del Usatges recollits en el títol XXX de les CYADC, amb el

contigut dels Casos. Veiem per exemple com el primer cas és pràcticament

una repetició de 1' Us. "Magnates"63. També hi trobem el reflex d' altres

Usatges com 1' Us. "Si quis contradixerit" en el tercer i quart cas64. Una

altra correspondència la trobem entre 1' Us. "Qui seniorem i" i el cinquè

quis Baiuliam"; Us. "Si sènior".

63 "Lo primer cas és quant lo vassall contradiu al senyor fermar dret o fer
homenatge, e lo senyor, per açò o per altra fadiga de dret, per força haurà
presa la postat del castell. Ladonçs no és tengut retre la postat del castell, o
encara altra feu, si per açò serà estat emparat, entro que li haja fet dret, e li
haja restituïdas totas las despesas, las quals lo senyor haurà fetas en la
aprehensió del castell e custòdias d' aquell, o las quals haurà fetes en
emparar lo feu"; Us. "Magnates": "Los Magnats, els Cavallers si contrastan
firmar dret a lurs Senyors, com fer deuen, e perço lurs Senyors pendran
postat de lur Castell, o lur empararan lo feu, no lus deuen retre, ne lo Castell,
ne lo feu, entro quels hajan fet dret, e esmenadas totas las messions quel
Senyor per la custodia de aquell haurà fetas per lo preniment del Castell, e
per lemparament del feu. E si en altra guisa hauran dada a ells postat, no lus
ferm de dret, entro que hajan lo Castell recobrat, si doncs lo Senyor no ha
guerra, e que haja ops aquell Castell, quey haja son estar".

64 "Lo tercer cas és quant lo castlà contradiu dar la postat, al senyor, de son
castell, axí com la li deu dar, e lo senyor haurà pres per força lo castell a tots
los feus que per rahó d' aquell castell lo dit castlà ten. Ladonçs no és tengut
aquell senyor retre lo castell, ne aquells feus, entro lo castlà li haja esmenat
totas messions e los damnatges (...)"; Quart cas és si lo castlà o vassall haurà
contradit al senyor fer lo servey que li és tengut fer, segons son poder o
segons la covinença, e lo senyor, per açò, li haurà emparat lo feu o presa
postat. Lavors no és tengut lo senyor retre a ell lo feu o la postat entro que lo
servey perdut o fallit li sie en doble esmenat, e bé assegurat que d' aquí
avant no li sie contradit"; Us. "Si quis contradixerit": "Si algú contradirà a
son Senyor la postat de son Castell, axí com darlali deu, en foferra reptament,
sil Senyor pora pendre aquell Castell, serà li legut de retenir lo Castell,
ensems ab los feus que ell tenia per aquell Castell, entro quel menyspreedor
haja esmenat a son Senyor totas las perduas que haurà fetas en pendre
aquell Castell, e en guardarlo, e assegur, jurant ab sas mans per Sagrament
scrit, que lapostat de aquell Castell james en nulla guisa li serà contradita".
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cas65. Així com també entre el setè i el vuitè cas amb els Usatges "Qui ira

ductus" i "Qui seniorem ü"66. La relació i coincidència material que s'

estableix entre aquests Usatges i els Casos, podria trobar explicació en la

necessitat primerenca de transformar el contigut de la regulació usàtica

en normes senzilles i concretes encarades a la pràtica processal.

Altres fonts que trobem dins dels Casos, són en el setè cas, on apareix

la "covinença" i el "costum de Catalunya": "(...) segons covinença feta

entre el senyor e.l castlà, del qual castell és donada a ell la postat, e deu dies

après la receptió de la postat, dins los quals deu ésser retuda la postat al

castlà, segons costuma de Catalunya (...)". L' altre font, és una contitució

de Pau i Treva, en el cas novè.

Ens sembla molt interessant i significatiu que un dels casos,

concretament 1' últim, sigui una mena de resum d' una constitució de Pau i

Treva, on és perceptible 1' esperit que guia aquests estatuts en el segle XIII

dirigits a enfortir el poder reial. Com diu Gener Gonzalbo, les constitucions

de Pau i Treva es convertiren en un suport essencial de la reialesa, "davant

una oposició gairebé sistemàtica dels grups nobiliaris, que intenten

65 "Quint cas és si lo vassal anant en batalla ab son senyor, lexarà aquell viu
en batalla e fugirà, o altrament, ab falsa manera li defallirà en batalla.
Lavors, per açò, pert lo castell e tots los feus que per el té; e lo senyor, en tal
cas, no és tengut a ell retre los dits feus ni castells"; Us. "Qui seniorem i": "
Qui son Senyor lexarà viu en batalla, mentre que ajudar li puxa, o per mal
engan li fallirà de batalla, perdre deu tot quant per ell te".

66 "Sisè cas és si aquell vassall son senyor superbiosament haurà desafiat, o
son feu li haurà lexat. Lavors lo senyor porà emparar a ell totas cosas que
per ell té, ne és tengut retre-li aquellas cosas, entra vegada li haja fet
homenatge, e li haja fermat dret, e esmenada per sagrament la deshonor que
li haurà feta"; "Lo vuitè cas és si lo vassall haurà menyspreat son senyor, e
ab gran despit, menspreu e supèrbia lo haurà desafiat. Aquell vassall deu
perpetualment perdre, sens sperança de restitució, tots feus e beneficis que
per aquell senyor té e ha, ne nunca los pot recobrar, si doncs lo senyor de
gratia, restituir no.Is li volrà; e encara, si aquell vassall ha alguns béns,
mobles o immobles, que no sien de feu, e, request, haurà differit ans del
delicte (...)"; Us. "Qui ira dictus": "Qui per ira mogut desfiara son Senyor, o li
lexarà son feu, empar li son Senyor tot quant per ell haja, e tenga ho tant
longament, entro que torn a son homenatge, e li ferm dret, e li esmen ab
Sagrament la deshonor que feta li ha, e puys cobre lo feu que lexar li havia";
Us. "Qui seniorem ü": "Qui son Senyor menysprearà, o per ergull
acordadament lo desfiara, perdre deu per tots temps tot quant per ell te, e deu
li retre tot quant del feu moble haja haut, que servit no li ha".
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diversos cops sostreure's als compromisos que suposava 1' acatament d' una

Pau pública esdevinguda competència i atribut essencial del comte-rei"67.

El cas novè diu textualment: "(...) aquestas coses son haüdas en la

constitució de pau i treva la qual comença: "Si algun dels magnats". No

indica 1' any d' aquesta però es tracta de la constitució de Pau i Treva de

Pere I de 1' any 1207, a Puigcerdà68.

A diferència dels altres casos on els subjectes de relació jurídica

feudal són el senyor i el castlà, en aquest últim cas la norma s' específica

en la relació entre el rei i els altres barons, establint que el cap de la

jerarquia feudal - el senyor rei-, podrà retenir la postal del castell dels

altres senyors. El que sembla que vindria a reforçar el concepte de general

jurisdicció del príncep sobre el seu territori.

En un esforç d' abstracció, hom pot veure en els Casos, la

reproducció sintètica de 1' estructura piramidal que veiem en els capítols

de les Commemoracions. Els Casos es presenten com una mena de resum del

contingut essencial de les Commemoracions i molt especialment del seu

primer nucli dedicat com hem dit a les relacions jurídiques fonamentals

entre el senyor i el vassall derivades de la tenència del castell o feu, i on es

fa especial èmfasi, al igual que en els Casos, a la presa de postal. La única

diferència es que, mentre en el primer nucli de les Commemoracions, el

concepte de postal es presenta com a propi de les relacions privades enlre

els senyors i els vassalls, en 1' úllim cas, el concepte de postal s' utilitza i

extrapola a 1' àmbit de la jurisdicció pública, com un mecanisme per

garantir el poder i el conlrol del rei sobre els senyors feudals.

67 Gener GONZALBO BOU, Les Constitucions de Pau i Treva, a Documenls
jurídics de la Hislòria de Calalunya (Barcelona, Generalilal de Calalunya,
1992) 31-42.

68 3a. CYADC I, 1O, 11, 6 (C. Puigcerdà 1207) 495: " Si algun dels Magnats del
Regne, o algun Cavaller, o altra qualsevol persona convengut per lo Senyor
Rey, o per son Veguer sobre restitulio de Pau, e de Treva, e del Bovalge,
penyoras posar no volra, si lal persona serà, qui lenga Castell o Fortalesa
alguna per lo Senyor Rey, encontinent lin do postal, e lo Senyor, e son
Veguer de ço propri del Senyor Rey esmen los malfets, e aytant longament
tenga la postal, tro aquell qui lo mal haurà fet, esmen al Rey tol lo malfer, el
damnalge, el deslric que daquenl a ell ses devendra(...)".
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En definitiva, podem dir que tant en la primera massa de les

Commemoracions, com en el Casos, ja comença a despuntar subtilment la

figura del príncep, com a cap representatiu del vèrtex de la piràmide

feudal per reordenar política i administrativament el territori. I, mentre

que en el primer nucli apreciem un estil de redacció més explicatiu, els

Casos han estat redactats d' una forma més directa i imperativa.

Els conjunt de manuscrits que contenen les Commemoracions

presenten una disposició semblant a 1* hora d' agrupar la temàtica feudal.

Normalment, a continuació dels Usatges69, es troben els capítols de les

Commemoracions , els Casos, les Costumas de Catalunya i algunes vegades el

Tractat De batalla. Tot i que els còdexs no sempre reuneixen totes aquestes

obres o bé varien el seu ordre de col·locació.

La disposició que presenten els capítols i els Casos en els manuscrits

és força variable.

Tant en la tradició llatina com en la tradició catalana tenim

manuscrits amb els capítols de les Commemoracions sense els Casos70.

També s' observa entre els manuscrits, tant llatins com catalans,

una preferència en anteposar els Casos als capítols71, de manera que no

coincideix amb 1' ordre de col·locació que presenta la segona i la tercera

compilació, és a dir, primer els capítols i seguidament els Casos, sinó que

inverteixen aquest ordre, fins i tot es troben separats per la interposició

69 Tenim alguna excepció com el Ms. Ripoll 39 (ACA), on les Commemoracions
s' anteposen als Usatges de Barcelona.

70 Entre els manuscrits de tradició llatina tenim: Ms. Ripoll 82(ACA); Ms.
9/2005( RAH); Ms. 4671 (BNP). Pot ser significatiu que els manuscrits catalans
que no contenen els Casos siguin els més antics: Ms. Z-3-14 (BE); Ms. 10152
(BNP); Ms. 7087 (AEV).

71 Entre els manuscrits de tradició llatina: Ms. R. 188 (BCA); Ms. 4672 (BNP);
Ms. Z-II-10 (BE); Ms. 4673(BNP); Ms. 2100 (ACSU). Entre els manuscrits de
tradició catalana: Còdex Generalitat 3 (ACA); Ms. 78(ACB); Ms. 10185 (BNM);
Ms. R.282 (BCA); Còdex B (AMT); i 1' incunable de 1495.
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de les Costumas de Catalunya..''2. Algunes vegades les Commemoracions de

Pere Albert van acompanyades també del Tractat De batalla'1^.

Des del punt de vista de la tradició manuscrita, sembla ser que les

Commemoracions i els Casos, són dues obres independents, atribuïdes, per

la tradició posterior, a Pere Albert, de manera que, finalment, s' haurien

unit sota la denominació general de Commemoracions de Pere Albert. Amb

tot, els Casos haurien circulat en un primer moment com una obra

independent dels capítols, com un recull jurisdiccional consuetudinari

sintètic, fixat pels usos de la cúria.

No sabem sí els Casos foren redactats abans o després dels capítols de

les Commemoracions, ja que no hem trobat cap manuscrit on consti una

data, ni del seu contingut material s' extreu cap pista.

Pel seu estil sintètic podria ser que s' haguessin redactat amb

posterioritat als capítols, a la manera del recurs literari dels glossadors,

com exemplificacions per una millor circulació i coneixement de les

normes jurídiques fonamentals de la relació entre el senyor i el castlà que

a l g u n s Usatges i especialment els capítols de les Commemoracions

desenvolupaven més àmpliament. Però també podria haver succeït a la

inversa, es a dir, que s' haguessin redactat els Casos en un estadi més

primitiu com unes fórmules consuetudinàries feudals per poguer ser

utilitzades i invocades per les parts en els tribunals, ja que la forma en que

han estat redactats elsCasos és pròpiament imperatiu i, sí bé, venen a

resumir en certa manera el cont ingut essencial dels capítols

Commemoracions, no és pot dir que en fassin un comentari interpretatiu.

Sí a tot això, afegim la disposició que presenten els Casos en els còdexs

manuscrits, majoritàriament abans dels capítols de les Commemoracions, és

72 Entre els manuscrits de la tradició llatina trobem diverses disposicions, a):
Casos-Costumas de Catalunya- capítols: Casa Reial. Còdex 10(ACA); Generalitat.
Còdex 2; Ms. sense cota(BMC); Ms. 2101(ACSU); b): Capítols-Costumas de
Catalunya-Casos: Ms. 1216(BC); Ms. 1375 (AMPLI); Ms. 4671A(BNP); Ms.
2059C(ACSU); Els manuscrits de la tradició catalana no presenten la
interposició de les Costumas de Catalunya.

73 En el manuscrit llatí Z-I-3 (BE) el Tractat de Batalla precedeix els Casos i els
capítols de les Commemoracions.
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probable que aquests s' haguessin redactat amb anterioritat als capítols i

que, posteriorment, per raons sistemàtiques haguessin quedat fixats en la

disposició que coneixem, el que hauria donat lloc a la seva interpretació

tradicional d' apèndix o resum dels capítols de les Commemoracions.

Independentment de com hagi estat el seu ordre temporal de

redacció, el que queda força clar és 1' origen independents d' aquestes

obres, ja que apart de les observacions que obtenim a partir de tradició

manuscrita, el fet que Socarrats, en el seu comentari tracti separadament i

per aquest ordre: en primer lloc els 43 capítols, seguidament les Costumas

de Catalunya i finalment els Casos, també sembla confirmar una originaria

redacció independent que amb el temps hauria conformat una unitat

artificial com sí es tractés d' una sola obra.

La sanció oficial de les Commemoracions no arribà fins a les Corts de

Montsó de 1470 sota Joan II74, on es demanava el reconeixement de les

Commemoracions entre altres fons legals. Però aquesta sanció no seria més

que el reconeixement formal de la fama de 1' obra atribuïda a Pere Albert

ja consagrada entre els juristes i de 1' aplicació que ja es venia fent del seu

text. Tomàs Mieres ja expressava en la seva obra el valor de les

Commemoracions de Pere Albert dient que les Commemoracions :(...) sunt

consuetudines generales Cathaloniae^S.

74 3a CYADC I, 8,4,3: "lats sie per Constitucions, Usos, e Statuts en Cathalunya
appel lades . Commemorations de Pere Albert, per observança, e pratica
antigament, e inconcussament servats, los Poblats en las Ciutats, Vilas, e Locs
de dit Principat, si per pacte special encontrari no es diffinit, no sien
tenguts, ni obligats a obras de Castells indifferentment (...) Perquè la dita
Cort humilment supplica Vostra Altesa, sie mercè vostra proveir, statuir, y
ordenar, que las ditas Consuetuts, Usos, e Praticas Antiquats, e Antiquades
sien servats juxta lur ferie, y tenor, e los Poblats, e habitants de las ditas
Ciutats, Vilas, e Locs no ésser tinguts a altras, ne mes obras, pallas, lenyas, e
altras munitions, e cosas, que las ditas commemorations. e Capitol de
parlament disposen (...) proveint totalment, que sien toltas vexacions, e las
Ciutats, e Vilas nos deshabiten, fahentne Ley, e Constitutio perpetual, las
ditas Costumas, Observantias, e Capítols de parlament confirmant. Plau al
Senyor Rey sien servades las Constitutions, e commemorations de Pere
Albert, e lo que es estat atorgat en los parlaments (...)"•

75 Tomàs MIERES, Apparatus II cit. 214.
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Com sabem, el seu text en versió catalana quedaria fixat i recollit a

les Compilacions catalanes, però convindria tenir present i destacar

algunes diferències sobre la forma com han estat integrades les

Commemoracions i els Casos a les dites compilacions.

Veiem com en totes tres Compilacions els cosos legislatius de

temàtica feudal -Cosíumes de Catalunya, capítols i Casos- han estat reunits

en el volum primer. El que varia és 1' ordre de col·locació, ja que mentre a

1' incunable de 1495 es troben en el LLibre X, a la segona Compilació (1588-

89) passen al Libre IV, ordre que es manté a la tercera compilació (1704)

però, modificant el número del títol, així, a la segona Compilació les

Commemoracions són en el títol 27, en canvi a la tercera passen al títol

3O76. El que es manté entre la Compilació de 1588-89 i la de 1704, és la seva

disposició interna que és la fixada per la segona compilació, és a dir, en

primer lloc les Costumes de Catalunya i seguidament els capítols de les

Commemoracions i els Casos, disposició diferent a la que presenta 1'

incunable de 1495: Casos -capítols-Cosíumas de Catalunya., però, malgrat

aquesta diversitat sistemàtica, a les tres Compilacions, es mantenen sempre

sota el mateix títol: "De feus e postals e empares reals".

Finalment, recollim i compartim 1' opinió de Font Rius quan diu que

el fet que el text de les Commemoracions, tant en la seva versió llatina com

catalana, es trobin al costat dels Usatges, normalment a continuació d'

aquests, ja és un indici de la seva autoritat77.

76 Pel que fa a la sistemàtica de les compilacions, Vid. el treball de Montserrat
BAJETROYO, La compilació de 1588/89: Notes sobre la seva sistemàtica, a El
territori i les seves institucions històriques. Actes. Ascó, 28, 29 i 30 de
novembre de 1997 II (Barcelona, Fundació Noguera, 1999) 657-685, espec. el
quadre de les equivalències de la pàg. 682: CYADC 1704= 4.30; CYADC 1588-89=
4. 27; CYADC 1495=10.7; 1413-22= 10.7.

77 Josep Ma. FONT RIUS, Commemoracions de Pere Albert cit. 462-463.
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El text català de les Commemoracions de Pere Albert, que utilitzem és el

Ms. de Vic 7087, editat per Josep GUDIOL, Traducció dels Usatges, les més

antigues constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert, a AIEC

(1907) 285-334, citant per la pàgina corresponent. Pels capítols 41, 42 i 43,

que falten en el Ms. esmentat, seguim el text de Josep ROVIRA i ERMENGOL,

Usatges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert (Barcelona, 1933),

Aquesta edició utilitza com a base el manuscrit de Vic, i té en compte

algunes variants del Ms. 10.152 de la Biblioteca Nacional de París i del Ms.

Z-III-14 de la Biblioteca del Escorial. Aquest dos manuscrits li serveixen per

reproduir els capítols 41 -incomplet en el Ms 7087 de Vic- i el 42 i 43 que

com hem dit, manquen en el Ms. de Vic. En aquells capítols que

presentaven dificultats de comprensió pel llenguatge utilitzat em acudit a

la 3a. Compilació (3a. CYADC I, 4, 30), on es recullen les Commemoracions de

Pere Albert.

Pels Casos, també em anat al text de la tercera compilació de Les

Constitucions y Altres Drets de Catalunya, compilats en virtut del capítol de

Cort LXXXII. de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV.

Nostre Senyor celebradas en la ciutat de Barcelona. Any MDCCII.

Reproduïda a la col·lecció Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums IV/2.

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. (Barcelona, 1995); amb

una acurada introducció de Josep M. Pons Guri. (=3a. CYADC I, 4, 30 "Los

Casos en los quals lo senyor no es tengut, segons los Usatges de Barcelona, e

observancia de Cathalunya, retre la postat presa de Castell, ne emparament

de Feu a son Castla, o Vassall, compilats per dit Pere Albert" pp. 341-342).

Pel text llatí, ens servim de l'edició de Joan SOCARRATS, In Tractatum

Petri Alberti canonici Barchinonensis, de consuetudinibus Cathaloniae

inter Dominós et Vasallos, ac nonnullis aliis, quae Commemorationes Petri

Alberti appellantur, doctissima, ac locupletissima commentaria nunc

primum typis excusa, quibus feudorum matèria diligentissime

pertractatur. (Lugduni, Apud Antonium Vincentium, 1551). Tot i que 1'

obra de Socarrats es datada a 1' any 1476, fou editada molt més tard. El seu
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Tractat abasta, amb el seu comentari corresponent, a més del text de les

Commemoracions (pp. 1-520), el de les Costumas de Catalunya (pp. 521-595)

i el dels Casos (pp.596-606). Citarem el text abreujadament: In Tractatum i a

continuació la pàgina corresponent.

Pel seu contingut feudal, hem tingut en compte el contingut de les

Costumas de Catalunya i la seva coincidència, en alguns punts, amb les

Commemoracions. Es molt freqüent la reproducció d' aquesta obra en molts

manuscrits de les Commemoracions precedint el text d' aquestes o a

continuació d' aquestes. En tot cas, citem el text de les Costumas en els

supòsits que cal fer-ho. Aquesta és la raó d' haver dedicat un breu apartat a

la relació entre els Usatges, les Commemoracions i les Costumes de

Catalunya. En els supòsits en que fem referència al text específic de les

Costumas de Catalunya prenem, per 1' edició catalana, el text que apareix a

les Constitucions de Catalunya (la.CYADC 1,4,30 "Costumas de Cathalunya"

pp.322-325) i per 1' edició llatina, el text de Socarrats.

Per facilitar la seva identificació, hem numerat els capítols de les

Commemoracions, ja que en la majoria dels còdexs manuscrits que

contenen 1' obra que estudiem, no hi ha la numeració (sols figuren les

rúbriques) i els que tenen la numeració en xifres romanes o aràbigues,

normalment, ha estat feta amb posterioritat o per una altra mà. Això no

passa amb els Casos, que són citats en els manuscrits com Casus primus,

secundus, etc, fins el cas novè que en alguns manuscrits s' inclou en el

vuitè Cas.

Les Commemoracions les citem així: Com, després de 1' abreviació

figura el número del capítol en xifres aràbigues, la rúbrica del capítol i el

text quan és necessari. Per facilitar la distinció dels textos llatins dels

catalans hem optat per deixar en cursiva els primers i posar entre cometes

els segons.

Quan ens referim als Casos direm Cas 1, Ca s 2, i així successivament. I

per les Costumas de Catalunya utilitzarem 1' abreviatura Cost. i a

continuació el número del costum a que ens referim. Per citar le text hem

triat, tant pels Casos com per les Costumas de Catalunya, el mateix criteri

que seguim per les Commemoracions.
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Pels Usatges utilitzem el text de la Vulgata , -publicat per primera

vegada per Ramon d' ABADAL- Fernando VALLS TABERNER F any 1913, en

la seva reedició Los Usatges de Barcelona. Estudiós, comentarios y edición

bilingüe del texto ( Barcelona, 1984). Citerem el text així: Us. amb el seu

número corresponent, posem el títol entre cometes i, a continuació, el text

català entre cometes. En aquells casos que ens ha semblat necessari, hem

anat a 1' obra de Joan BASTARDAS, Usatges de Barcelona. El Codi a mitjan

segle XII (Barcelona, 1984).
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A.- L' ESTRUCTURA FEUDAL I EL DRET EN LA PERSPECTIVA DE
LES COMMEMORACIONS DE PERE ALBERT.

1) LA REAFIRMACIO DEL PODER DEL COMTE-REI.

L' obra feudal que analitzem pretén, en conjunt, reforçar la figura

del príncep per damunt dels senyors feudals partint d' una separació clara

entre el dominus i el vassallus. Les complexes relacions de dependència

personal, que regien la societat feudal catalana, necessitaven d' una

regulació més concreta que 1' establerta pels Usatges de Barcelona. Per

obtenir-la, en el text de les Commemoracions es fa un esforç per esgotar els

àmbits jurídics més rellevants, entre els que tenen un lloc prevalent els

que fan referència a 1' àmbit patrimonial. La formació romanista de 1'

autor o autors d' aquesta obra és clau a 1' hora de configurar un ordre

feudal renovador que fos, al mateix temps, pacificador dels continuats

enfrontaments entre els barons de Catalunya que s' intensifiquen durant

el regnat de Jaume I1.

El caràcter pactiste d' arrel profundament feudal dels sobirans

catalans en les diferents entitats polítiques que constituïren la Corona d'

Aragó té una rellevança especial a Catalunya. En tot cas, no hi ha en el

1 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES- Carlos J. MALUQUER DE MOTES BERNET,
Història del Dret espanyol (Barcelona, 1997) 150 "El model de monarquia
legislativa que vehicula el dret comú farà que els nobles s' hi oposin, atès
que la seva acceptació comporta la pèrdua de les jurisdiccions al.lodials i
potestats públiques originàries que els permetien afirmar el seu dret per la
força i que únicament es trobaven limitades pels pactes feudals privats".
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nostre territori una reproducció pura de la figura de 1' emperador, tal com

apareix en el Corpus luris Civilis, com a cap de la comunitat política, sinó
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que aquesta s' estructura, tal com queda palès en les Commemoracions,

segons una jerarquia que impedeix que el poder del comte-rei sigui un

poder absolut.

El text de les Commemoracions gira al voltant de la teoria política

centrada en la figura del Priceps com a primer senyor de la jerarquia

feudal. D' aquesta manera s' obre una via transitable per ordenar

adequadament les tèrboles relacions de poder que comportava el

fraccionament feudal. Les Commemoracions són fidels a la terminologia i al

sentit de la figura del Prínceps, segons la versió catalana establerta en els

Usaíges, perfilant-la encara més amb les tendències del dret feudal comú

europeu .
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a) L* ASCENS DEL PODER DEL PRÍNCEP SOBRE ELS SENYORS

FEUDALS: EL SEU REFORÇAMENT ENFRONT LA DISPERSIÓ DE

PODER DE LA SOCIETAT FEUDAL.

L' Us. 41 "De aliis namque" sembla remetre, de forma general, a 1'

aplicació dels costums feudals de Catalunya al consignar la ferma de dret2.

En aquest sentit, les Commemoracions rebien una resposta que mostraria

quines són les prescripcions del dret consuetudinari al que fa referència

aquest Usatge.

Durant 1' època comtal, els senyors feudals venien exercint el seu

poder amb certa autonomia i independència, tot sovint arbitrari i abusiu.

Aquesta situció serà pal.liada per la nova estructura política que de mica en

mica configuren els comtes-reis.

Els Usatges, no deixen de fer referència al Liber iudiciorum per

suplir la manca de regulació en determinades matèries3. Seran la via d'

entrada per la configuració d' un poder concretat en la figura del comte de

Barcelona, com Prínceps feudal. Es aquest 1' esperit que impulsaran les

2 Us. 41: "De aliis namque": "De las altras bausias e maleficis qui poden ésser
redreçats o esmenats, ferm hom dret a son senyor, axi com costum es de
aquesta terra, e faça li axi com ell li farà jutjar", a Fernando VALLS
TABERNER, Los Usatges de Barcelona (Barcelona, 1984) 84.

3 Us. 3 "Cum dominus": "Com lo senyor en Ramon Berenguer vell, comte e
marques de Barcelona e subjugador de Espanya, hagué honor e vehe e conec
que en tots los plets de aquella terra no podien ésser observades las leys
godas, e vehe molts clams e molts plets que aquellas leys no jutjavan
specialment, ab loament e consell dels prohomens, ensemps ab la sua molt
sàvia muller Adalmus, constituí e mes usatges ab que tots clams e los malfets,
en aquells insertats, fossen destrets e pledejats e ordenats e encara esmenats
o venjats. (...), a Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges cit. 73-74.
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Commemoracions de Pere Albert. De fet, tots els seus capítols reflecteixen

la intencionalitat ordenadora i conciliadora de' les relacions entre el senyor

i el seus vassalls precisant, clarificant i desenvolupant la regulació jurídica

del feu. Sí els Usat ges venien a ser el remei per cubrir les mancances del

Liber iudiciorum4, les Commemoracions servirien per reforçar 1' eficàcia

dels Usatges, sempre en la línia de recerca del desenvolupament dels

aspectes no regulats o potser més descuidats dels seus preceptes.

Les Commemoracions contrueixen la seva teoria política arrel de la

figura del Prínceps de baix a dalt, es a dir, a partir de les relacions feudals

més quotidianes i senzilles de caire patrimonial, com la tenencia de castells,

la successió del feu o la prestació d' homenatge amb les seves variants. Això

proporciona la suficient solidesa per justificar el poder del Príncep, al

mateix temps que permet revestir-lo d' altres atributs, especialment del ius

generalis jurisdictionis que es justifica en el tractament de Prínceps terrae

que és propi del titular del poder suprem que ostenta el comte-rei.

L' afany ordenador de Jaume I troba en el jurista-es els homes

adequats per dur a terme el recull feudal que era necessari fer per

completar i renovar el text dels Usatges. Per això es va valdré de perits en

dret que tenia al seu costat i al seu servei, homes de confiança i de prestigis.

A més a més, el rei assetjat per les cruentes lluites i enfrontaments entre

els barons veié possiblement en 1' obra de les Commemoracions un

instrument de consolidació del seu poder enfront la dispersió de la societat

feudal.

Això explica que el to general de les Commemoracions giri entorn a

4 A principis del segle XIII, només es continuava invocant el Liber en
determinats casos, segons deixaren escrit alguns juristes dels segles
posteriors, com Jaume de Montjuïc o Marquilles. "El Liber havia complert el
seu paper a Catalunya i podia, doncs, desaparèixer, de mort natural, podríem
dir, com a llibre de lleis, sense que calgués esperar a la prohibició de Jaume
I", a Aquilino IGLESIA FERREIROS, La creació del Dret. Una història de la
formació d' un dret estatal espanyol II (Barcelona, 1993) 47-48.

5 Sí poguéssim tenir la certesa documental absoluta de que Pere Albert fou el
veritable autor o un dels autors de part de les Commemoracions, tampoc seria
tant estrany que fos veritat, vista la seva trajectòria vital on queda palès el
prestigi que gaudí com a jurista en la seva època i com a home de confiança
de Jaume I.
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la finalitat de consolidar el poder del dominus. Amb aquesta intencionalitat,

a les Commemoracions trobem expressions jurídiques pròpies del

llenguatge feudal com la presa de postat, la ferma de dret, la fadiga de dret,

o 1' emparament de feu que ja són en els Usat ges 6.

Presa de postat del feu i ferma de dret, expressions típiques de les

relacions feudo-vassallàtiques, són recollides ja en el primer capítol de les

Commemoracions 7.

Els 10 primers capítols de les Commemoracions r e g u l e n

detalladament la presa de postat i les conseqüències que es segueixen de la

seva negació per part del feudatari al seu dominus, quan aquest li reclama.

Com diu Carreras i Candi, les Commemoracions de Pere Albert es dediquen a

establir detalladament la manera com el castlà o feudatari tenia que

entregar el castell al seu senyor, que és el que en el llenguatge feudal s' ha

traduït com "donar la postat del castell"8.

La presa de postat apareix com una prerrogativa del senyor feudal.

Aquest terme derivat de potestas i que s' equipara en els escrits llatins

6 Per la presa de postat del castell o altres feus vid. U s. 30 "Si quis
contradixerit" 81, Us.42 "Potestatem" 84, Us. 48 "Omnes nòmines" 85 ; Per la
firma de dret vid. Us.28 "De Omnibus namque" 80-81, Us.29 "Magnates" 81,
Us.42 "Potestatem" 84; Per la fadiga de dret vid. Us.47 "Cunctum malum" 85,
Us.66 "Emparamentum" 89-90, Us.84. "Stabilierunt" 96-97, Us. 103 "Si aliquis
malum" 102, Us.104 "Si quis nòmines" 102-103, Us. 121 "Si quis dixerit" 107.
Per l'emparament vid. Us.29 "Magnates" 81, Us.33. "Si aliquis suum feudum"
82, Us.66 "Emparamentum" 89, Us. 107 "Rusticus si desemparaven!" 103, a
Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges cit.

7 Com. 1: "Que nuyla excepció ne despulacio no sia reebuda contra senyors qui
demannen poçtat e ferma de dret": "Sil senyor Rey demanarà a son vasal que
li don postat del Castel o de casa que per el tenia, o ferma de dret, lo vasal no
contastant alcuna excepció ne encara excepció de despulacio si es proposada
deu custuma da questes coses fer a son senyor" Josep GUDIOL, 318; "Quod
nulla exceptio expoliationis admittatur contra requirentem potestatem in
iure et firmamentum": Si dominus petierit potestatem a vasallo suo sibi dare
de Castro, sive de domo, quod vel quam pro eo tenuerit, vel firmamentum de
directa, vasallus debet sine aliqua exceptione non obstante, etiam si
opponatur expoliationis exceptio, quaelibet istorum facere debet domino suo.
(...) SOCARRATS, In Tractatum, 5.

8 Vid. F. CARRERAS I CANDI, La Institución del Castlà en Catalunya, a BRABLB
1 (1901-1902) 4-24, esp. 22.
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medievals a licentia, pren, en el règim feudal, el significat de jurisdicció

sobre un castell o territoris tinguts en feu. També s' enomenarà Pastat al

comte de Barcelona per indicar que, com a màxim representant del poder

públ ic9 , és el primer de la jerarquia feudal10. En aquest sentit, s' expressen

també varis Usatges : l 'Us. 44 "Similiter", 1' Us. 62 "Camini et Strate" i 1' Us.

122 "Omnes nòmines".

Segons les Commemoracions de Pere Albert, la presa de postat

9 Vid. Eulàlia RODON BINUE, El lenguaje tècnica del feudalismo en el sigla XI
en Cataluna. (Contribución al estudio del latín medieval) (Barcelona, 1957)
200-202.

10 Vid. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, El renacimiento del poder legislativa
en y la Corona de Aragón (s. XIH-XV), a Renaissance du pouvoir legislatif et
genese de 1' etat; Publications de la Societé d' Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays de Droit écrit sous la direction de André Gouron
et Albert Rigaudière (Montpeller, 1988) 165-177, 1' autor constata que en el
contingut de 1' Us.3 "Cum Dominus" hom pot reconèixer la base del poder
legislatiu a Catalunya:"Por ello la actuación del derecho por los individuos
irà dejando paso, progresivamente, a la formalización de los
comportamientos exigibles por medio de las normas jurídicas emanadas por
un príncipe o un conde como Ramon Berenguer quien "laudo et consilio
suorum proborum hominum una cum prudentissima et sapientissima
cònjuge sua Adalmoda, constituit et misit usaticos" 166-168; També, sobre el
concepte i desenvolupament del poder legislatiu i jurisdiccional del monarca
a Catalunya durant 1' Edat Mitjana i la seva problemàtica, Tomàs de
MONTAGUT ESTRAGUES, La Sentència Arbitral de Guadalupe de 1486, a L'
Avenç 93 (Maig, 1986) 54-60; Vid. també 1' anàlisi social i antropològic pel
qual es podria explicar per abstracció, el pas d' una jurisdicció privada
personal a una pública territorial. Des de 1' experiència italiana Pietro
COSTA, Lo Stato Immaginario. Metafore e paradigme nella cultura giuridica
italiana fra ottocento e novecento (Varese, 1986) "L" unità delia società,
immaginosamente reppresentata come 1' effetto di "una forza impulsiva
naturale", produce spontaneamente, naturalmente, prima delí' intervento di
un' autorità esterna, un effetto di retorno sugli interessi particolaristici dei
gruppi e degli individui, realizzando la lora integrazione (...)". La percezione
di una opposizione problemàtica fra una multiplicità di soggetti (di gruppi
sociali, di individui) e un momento di síntesi e unità (...)"; sí això és així diu
Costa, pel dret aquest moment d' integració i d' unitat, més que una solució,
és un problema. Segons ell, "La soluzione, per il giurista, non è
sostanzialmente già contenuta nell' immagine del sociale, ma è rinviata al
momento in cui la reppresentazione organicistica del sociale viene attratta
nella procedura generale di costruzione di un modello giuspolitico: movendo
dal conflitto dei gruppi e degli individui, dalla divergenza degli interessi,
non si raggiunge la síntesi e 1' unità attraverso 1' ipotesi di una spontanea
dinàmica coesiva delia società, ma solo attraverso un salto oltre quel livello
rappresentativo, verso la sovranità, lo Stato, i che significa, spostandosi dall'
ordine delia realtà all' ordine del discorso (...)" 55-56.
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suposarà una ocupació real i efectiva del castell per part del senyor del feu,

la qual devia ser consentida pel vassall sota pena de bausia o delicte de

traició. Hi ha una sèrie de deures que cap vassall pot defugir, un dels més

importants, com assenyala Bonnassie i que consta com a clàusula

vassallàtica, és precisament la rendició de les fortaleses11. En aquest cas, el

castlà es veia obligat a abandonar el feu amb la seva família i el passava a

ocupar el senyor per un màxim de 10 dies; passats aquests, el vassall el

podia tornar a ocupar sempre que no hagués negat la postat al seu senyor.

L' entrega de postat es fa mitjançant un ritual feudal descrit en el

capítol 2 de les Commemoracions. En aquest cas s'estableix que el vassall ha

de sortir del castell i del seu terme amb les seves pertinences i lliurar el

castell al seu senyor, llavors tenien que pujar a la torre dos o tres dels seus

homes els quals invocaven amb grans crits el nom del seu senyor,

aleshores, el vassall només podia romandre en el terme del castell sota el

consentiment exprés del seu senyor, o bé en aquella part del terme que el

vassall tingués en propi alou12.

11 Pierre BONNASSIE, La Catalogne du mileu du X è à la fin du XI è siècle. 2Vols
(Toulouse, 1975-1976); trad. catalana: Catalunya mil anys enrera. Creixement
econòmic i adveniment del feudalisme a Catalunya de mitjan segle X al final
del segle XII. 2 Vols (Barcelona, 1979) Vol. II, 209.

12 Com. 2: "En qual manera deu ésser dada poçtat": "Si demanada serà per lo
senyor postat al vasal de son castel, sia dada en aquesta manera lo vasal
tretes del Castel e de son terme totes ses coses sens tota retencion e sens
contradiccion deliurat el castel a son senyor, e entran lo senyor o altre per
el en la força del dit castel farà puyar al cap de la torre .ü. o .iii. homens seus
ho qualsques vuyla qui a grans veus cridaran et nomenaran lo nom del
senyor e adons lo vasal exira de tot lo castel et del terme que no deu aquí
romandre nir, si no aytant con lo senyor espressament volra o si no es en
propi alou del vasal si laura el terme del castel. En altre manera tant cel
vassal romandrà el terme del castel, no es entès que aya donada poçtat e
romandrà baare segons custum de cataluya tant con alongara donar plena
poçtat" , Josep GUDIOL, 318; "De modo dandi potestatem": Si petita fuerit per
dominum potestas a vasallo de suo castro, dabitur in hunc modum: Vasallus
abstractus de castro et eius termino cum omnibus rebus suís sine omni
retentione et contradictione deliberabit castrum domino suo, et intrante
domino suo vel aliis pro eo: et in fortitudine ipsius castri dominus faciet
ascendere in summitate turris duos vel tres, vel quot voluerit homines suos,
qui magnis vocibus clament et advocent nomen domini sui: et tunc vasallus
exibit de toto castro et termino eius: non enim debet remanere, nisi quando
fuerit de expressa voluntate domini, vel nisi in proprio allodio ipsius vasalli
si ipsum habuerit in termino ipsius castri, alioquin quantum vasallus
remanserit in termino ipsius castri non intelligetur potestatem donasse et
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Les Commemoracions pretenen una regulació ordenada i sistemàtica,

de tots els aspectes de la presa de postat tal com indiquen els títols dels

capítols subsegüentsl3.

Aquesta insistència en el tractament de la presa de postat o donació

de postat, en el començament de les Commemoracions i en diversos dels seus

capítols es deu possiblement a la facultat que possibilita aquesta fórmula, la

qual, havia estat introduïda amb destresa en el jurament de fidelitat, com

un mitjà per integrar i assegurar en última instància el poder del prínceps

i, evitar d' aquesta manera, una revolta contra la seva autoritat14. Hom veu

en la presa de postat una via profitosa pel poder públic per instaurar amb

força la seva jurisdicció. Coincidiria aquesta intencionalitat amb el regnat

de Jaume I durant el qual van succeir-se moltes revolucions dels senyors

bausator remanebií iuxta consuetudinem Cathaloniae quamdiu distulerit
dare plenam potestatem. SOCARRATS, In Tractatum, 33-34.

13 Com. 3: "Daquels qui embarguen donar plena poçtat" Josep GUDIOL, 319; "
De his quae impediunt plenam dare potestatem" SOCARRATS, In Tractatum
,42.

Com. 4: "En qual guisa dara poçtat de castel si el castel es canut" Josep
GUDIOL, 319;" Qualiter datur potestas castri, si castrum est destructum"
SOCARRATS, In Tractatum, 51.
Com. 5: " De les coses del vassal trobades el castel ho el terme cant lo senyor

reeb poçtat" Josep GUDIOL, 319;"De rebus vasalli inventis in castro, vel eius
dominio quando dominus recipit potestatem" SOCARRATS, In Tractatum, 319.

Com. 6: "Que no ajut prescripció en donar plena poçtat" Josep GUDIOL,
319;"Non iuvat praescriptio in non dando plenam potestatem"; SOCARRATS,
In Tractatum, 6 2.
Com. 7: "Quant se deu retre e quant no poçtat" Josep GUDIOL, 319-320; "Quando
debet, et quando non debet reddi potestas" SOCARRATS, In Tractatum, 73-74.

Com. 8: "Quant no sia ésser dada plenament poçtat" Josep GUDIOL, 320; "Quando
non dicatur plena data potestas" SOCARRATS, In Tractatum, 87.
Com. 9: "De les despeses de les gardes restituides al senyor" Josep GUDIOL, 320;
"De expensis custodum restituendis domino" SOCARRATS, In Tractatum, 92.
Com: 10: "En qual guisa enant hom contra vassal qui farà a son senyor
injuria" Josep GUDIOL, 320-321 ;"Qualiter procedatur contra vasallum
iniuriantem domino" SOCARRATS, In Tractatum, 101.

14 Pierre BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera cit. Vol.II 146 "Els barons
són obligats a reconèixer que existeix damunt les llurs fortaleses una
autoritat superior a la d' ells i de la qual no els és pas permès sostreure's".
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feudals contra el poder del comte-rei15. De manera que el mecanisme de la

presa de postat, al ser un acte de reconeixement del poder del senyor

superior, podia ser molt útil per apaivagar les violències dels barons.

Malgrat tot, com a assenyalat Montagut, aquest no seria un camí fàcil a

causa de 1' oposició dels estaments privilegiats que veien perillar el seu

poder16.

Els Casos també reafirmen aquesta tendència a assegurar la presa de

postat, el mateix incipit és un indicador d' aquest objectiu17. El seu

tractament és de prerrogativa del dominus principal, a la qual s' afegeix la

ferma de dret, la fadiga de dret i 1' emparament.

Al costat de la presa de postat apareix una altra obligació del vassall

respecte del seu senyor, es tracta de la ferma de dret o firmamentum de

, que vol dir reconèixer o afirmar el dret d' algú i donar garantia

15 Víd. Tomàs de MONTAGUT-CARLOS J. MALUQUER, Història del Dret espanyol
cit. 150-151.

16 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, El renacimiento del poder legislativa cit.
167 i not. 11 "Las principales limitaciones al poder del monarca y
concretamente a su pretensión de obtener la exclusiva en la creación del
derecho general se encuentran en la voluntad de los estamentos dirigentes
de la sociedad de participar directamente en las tareas legislativas y
jurisdiccionales". Aquest ambient hostil voldria ser serenat més tard per
Pere el Gran, a les Corts de Barcelona de 1283 amb la Constitució "En totes
causes feudals", amb la qual "los nobles consiguen del monarca una
jurisdicción especial integrada por jueces pertenecientes al mismo
estamento social del barón o del Caballero que se enfrenta al monarca por
razón de causa feudal. Vide: Constitucions i Altres Drets de Catalunya...,
Barcelona, 1704, 1,4,30,3".

17 Vid. 3a. CYADC I, 4, 30 "Los Casos en los quals lo senyor no es tengut,
segons los Usatges de Barcelona, e observancia de Catalunya, retre la postat
presa de Castell, ne emparament de Feu a son Castla, o Vassall, compilats per
dit Pere Albert". 341-342.

18 Guillem Ma. DE BROC A, Historia cit. 191: "El usaje De aliïs namque bausiis, al
sancionar la forma de firmar de derecho, con las palabras sicut mos est
ipsius patriae, evidencia que tales costums eran el complemento de los
usajes, y que por lo tanto a ellas debe recurrirse para el cabal conocimiento
del derecho feudal (...)"; Vid. també els comentaris de aquestes figures a
partir del text de les Commemoracions de Pere Albert a Ramon D' ABAD AL i
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(fermança) de cumplir en justícia19, instrument, per altra banda, vinculat

a una concepció subjectiva del dret, com a reclamació i exigència d' un

"dret ferm". La ferma de dret es pot equiparar a la caució romana iuditio

sisti et iudicatum solvi, que ordenava el magistrat al demandat per garantir

el compliment de la sentència o satisfer la condemna pecuniària. Les

paraules del primer capítol de les Commemoracions, posen al mateix nivell

la ferma de dret i la presa de postat, com prerrogatives del senyor rei

davant els seus vassalls: "Sil senyor Rey demanarà a son vasal que li don

postat del Castel o de casa que per el tenia, o ferma de dret, lo vasal no

contastant alcuna excepció ne encara excepció de despulacio si es

proposada deu custuma da questes coses fer a son senyor"20.

Les Commemoracions no especifiquen en què consisteix la ferma de

dret, cosa que sí es fa amb la presa de postat. En el capítol 7 de les

Commemoracions s' indica que un cop el vassall, lliurement, hagués

entregat postat del castell al seu senyor, dins els 10 dies prescrits en el

capítol 3, aquest podrà exigir al seu vassall que li presti homenatge en nom

seu i en nom de tots els seus familiars i dependents, abans de retornar-li el

control sobre el castell. I s' afegeix que, abans de la restitució del castell, el

senyor també podrà demanar a aquest vassall firma de dret si el vassall no

li hagués ofert abans: "ítem, ans que el senyor reta lo castel al vassal, porà

lo senyor demanar ferma de dret, si el no la ofer; e reebuda ferma de dret,

deu-li retre lo castel, sens alcun peyorament del castel. E si el senyor o els

seus auran piyorat el castel o el terme, tot ho deu lo senyor restituir; si no

no és entès que <plan> plenament aya retuda la postat"21.

de VINYALS, Dels Visigots als Catalans II cit. 370-371.

19Vid. el mot firmaré a Eulàlia RODON BINUE, EL lenguaje cit. 118-120.

20 Vid. supra not. 7.

21 Com. 7: "Quant se deu retre e quant no poçtat" Josep GUDIOL, 319-320;
"Quando debet, en quando non debet reddi potestas": (...) ítem antequam
dominus reddat castrum vasallo, potent dominus petere firmamentum iuris,
nisi ipse offerat ei, et recepto iuris firmamento debet ei reddere castrum
absque aliquo detrimento castri : quod si dominus, vel sui detrimentum
contulerint in ipso castro, vel eius termino, totum debet restituere, alio quin
non intelligitur plenarie reddita potestas. SOCARRATS, In Tractatum 73-74 i
84. Socarrats comenta en dues parts aquest capítol. Nosaltres hem transcrit

178



La interpretació d' aquest capítol ens indica que les

Commemoracions semblen considerar la ferma de dret com un complement

de la presa de postat, equiparant-les pràcticament en el sentit més primari

de promesa o reconeixement del poder del dominus a qui es déu el vassall,

que aquest fa al prestar-li homenatge per raó d' un feu.

Es ben possible que, al considerar la ferma de dret com accessòria a

la postat, no es presti atenció a la seva regulació fent-la extensible a la

presa de postat. En aquest mateix sentit s' expressa en el capítol 10, al

obligar al vassall injuriador a entregar postat i fer firma de dret al seu

senyor2 2 .

Una altra expressió del llenguatge feudal que apareix en les

Commemoracions és la fadiga de dret o fatigaré de directa, que també

apareix en alguns Usatges i a les Costumas de Catalunya 23. En el primer Cas

de les Commemoracions, es presenta com una eina de coacció en mans del

senyor principal, la qual li permet prendre postat del castell quan el

la segona part que és on parla de la firma de dret.

22 Com. 10: "En qual guisa enant hom contra vassal qui farà a son senyor
injuria": "(...) e manarli ha que don postat del Castel e que fermen e que
fasça dret al senyor mayor per raho del jusa vassal Lo qual al senyor o als
homes del castel forfeu. E aquest vassal segon significarà açò a son vassal
qui forfeu e manarà li que don poçtat del castel e que ferm e fassa dret al
senyor sobirà quis clama del la qual cosa es tengut de fer aquest derrer
vassal forfetor (...)" Josep GUDIOL, 320-321; "Qualiter procedatur contra
vasallum iniuriantem domino": (...) et mandabit ei quod donet potestatem de
castro, et quod firmet, et facial ius domino superiori conquerenti de eo, quod
tenetur facere iste ultimus vasallus forefactor: et si non firmaverit, id est, si
non dederit potestatem de castro intra decem dies (...) SOCARRATS, In
Tractatum , 101.

23 Eulàlia RODON BINUE, El lenguaje cit. 113-114 "En nuestros textos se
encuentra la expresión fatigatio de directa, que expresa la "situación
jurídica del que no recibe satisfacción a sus demandas de justícia".
Originariamente el demandante podia en este caso recurrir sin ningún
tràmite a una sèrie de medidas extrajudiciales para resarcirse del dano
recibido sin tener que responder de ellas. Mas tarde fue necesario que
hiciese previamente una declaración oficial, por lo que fatigatio ind ico
también la "declaración de no haber recibido satisfacción a una demanda de
justícia".
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vassall refusa fermar dret o prestar homenatge2-*.

El terme "emparar" i "emparament" ve del llatí emparamentum que

vol dir retenir un feu en garantia25. En el seu sentit ampli "emparar"

(imparare o empararé) equival a apoderar-se o prendre possessió d'

alguna cosa26. Aquesta terminologia adquireix en el llenguatge feudal dels

Usatges i a les Commemoracions de Pere Albert, la significació de potestat

que té el senyor de prendre el feu encomenat al seu vassall, per

incumpliment d' una obligació, cosa que li permetrà "desemparar" al seu

vassall, en base a 1' obligació d' "emparança" o protecció que el senyor déu

al vassall en virtut del contracte feudal.

Presa de postat i emparament corresponen a la mateixa acció del

dominus consisten en fer fora del feu al vassall. Es podria interpretar que

la diferenciació escau en la força de 1' acció: mentre que la presa de postat

no deixa de tenir una connotació arbitrària per part del senyor, 1'

emparament està directament vinculat a 1' incompliment d' una obligació

per part del vassall o a un càstig del Príncep.

24 Cas. 1: "Lo primer cas es, quant lo Vassal contradiu al Senyor fermar dret, o
fer Homenatge, e lo Senyor per açò, o per altra fadiga de dret per força
haurà presa la postat del Castell, la doncs no es tengut retre la postat, o
encara altra Feu, si per açò serà estat emparat, entro que que li haja fet dret,
e li haja restituidas totas las despesas, las quals lo Senyor haurà fetas en la
aprehensio del Castell, e custodias daquell, o las quals encara haurà fetas en
emparar lo Feu" , 3a. CYADC I , 4, 30. 341; Primus casus est quando vasallus
contradlcit domino firmaré directum: et dominus propter hoc, vel propter
aliam faticam de directa per forsa appraehendit potestatem de castro, tunc
non tenetur reddere potestatem, vel etiam aliud feudum si propter hoc ei
emparamentum fuerit donec fecerit ei directum, vel homagium , ut est
dictum et restituerit omnes expensas, quas dominus fecerit in
appraehensione castri, et eius custodibus, vel quas fecerit in emparamento
feudi. SOCARRATS, In Tractatum , 596.

25 Eulàlia RODON BINUE, El lenguaje cit. 97-98 "Retención de un feudo en
garantia. (...) Corresponde al catalàn emparament y espanol emparamento ".

26 Eulàlia RODON BINUE, El lenguaje cit. 145-146 "apoderarse de, tomar
posesión de algo". (...) De este significado amplio procede su uso técnico como
retirar a alguien, por incumplimiento de una obligación, lo que se le había
encomendado (en feudo)"
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Trobem referència a 1' emparament en el títol dels Casos 27 i, més

concretament, en els Casos I28, 429 i 630, on no és clara la diferenciació

entre emparament i presa de postat perquè el redactor en fa un ús indistint

i confús. En els capítols de les Commemoracions Y ús del mot emparament

no és tant freqüent, tot i que apareix en el capítol 11, on es diu que el

senyor major podrà fer emperament de la terra tinguda en feu (honor), del

s e n s a l e r 3 1 . I en el capítol 29 de les Commemoracions, on recorre a 1'

27 Vid. supra not. 13; "Isti sunt casus, in quibus dominus non tenetur reddere
appraehensam potestatem de castro, nec emparamentum de feudo,
castellano, seu vasallo, secundum usaticos Barchinonae et observantiam
Cathaloniae" SOCARRATS, In Tractatum , 596).

28 Vid. supra not. 24.

29 Cas. 4: "Quart cas es, si lo Castla, o Vassall haurà contradit al Senyor, fer lo
servey que li es tengut fer, segons son poder, o segons la covinença, e lo
Senyor peraço li haurà emparat lo Feu o presa postat, lavors no es tengut lo
Senyor retre a ell lo Feu, o la postat, entro que lo servey perdut, o fallit li sie
en doble esmenatm e be assegurat, que daqui avant no li sie contradit" 3a.
C Y A D C I, 4, 30. 342; Quartus casus est, si castellanus sive vasallus
contradixerit domino facere servitium, quod tenetur ei facere secundum
quod posseí, vel secundum consuetudinem: et dominus propíer hoc
emparaverit feudum, vel potestatem acceperit, tunc non tenetur ei dominus
reddere feudum, seu potestatem, donec praedictum servitium sit ei in duplo
emendatum, et quod a modo non sit ei contradictum, et bene assecuratum.
SOCARRATS, In Tractatum, 597.

30 Cas. 6: "Sisè cas es, si aquell Vassall son Senyor superbiosament haurà
desafiat, o son Feu li haurà lexat, lavors lo Senyor pora emparar a ell totas
cosas que per ell te, ne es tengut retre li aquellas cosas, entro altra vegada li
haja fet Homenatge, e li haja fermat dret, e esmenada per Sagrament la
deshonor que li haurà feta" 3a. CYADC I, 4, 30. 342; Sextus est, si ipse vasallus
ironice diffidaverit, vel suum feudum reliquerit ei: tunc dominus potent
empararé ei omnia, quae per eum tenet, nec tenetur ei reddere ea, donec in
toto ei fecerit hominaticum, et firmaverit ei directum, et emendaverit per
sacramentum dedecus, quod ei fecerit. SOCARRATS, In Tractatum, 597.

31 Com. 11: "En qual guisa enant hom contra sensaler qui farà injuria": "(...)E
si el sensaler terz alongara fermar e fer dret al senyor sobirà pus que li serà
denunciat, el senyor mayor farà emparament de la honor al seu primer
sensaler; el primer al segon, el segon al terz, per lo senyor sobirà (...)" Josep
GUDIOL, 321; " Qualiter procedatur contra emphyteutam iniuriantem": Et si
emphyteuta tertius distulerit firmaré, et facere ius domino superiori,
postquam ei a domino suo fuerit denuntiatum, dominus maior faciet
emparamentum honoris suo proprio emphyteutae, et primus secundo : et
secundo tertio, et pro domino superiori quoties fregerit emperamentum (...)
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emparament com a mitjà que té el senyor per castigar el seu vassall en cas

d' incompliment d' una obligació32.

Veiem doncs com a les Commemoracions de Pere Albert es manegen

àgilment totes aquestes expressions del règim feudal com a mecanismes de

submissió que posa al servei de la consolidació d' un poder hegemònic del

Prínceps sobre els seus vassalls.

SOCARRATS, In Tractatum, 110.

32 C om. 29: "De la pena del vassal contradien fer al seyor servey que sia
tengut de fer": " Si el castla o el vassal, atort contradirà a son senyor fer lo
servey que li es tengut de fer segons son poder, o segons la covinença el
senyor per ço li empara el feu en aytal cas no es tengut lo senyor que li retal
feu tro aquel servey li aya en doble esmenat e be assegurat que daqui enant
no li sia contradit, en aquest cas, lo senyor farà los fruits cuyler e sens que
non reebra negun tendra lo senyor lo feu emparat, tro aquel vassal li aura
assegurat tot son dret" Josep GUDIOL, 328; "De poena vasalli contradicentis
domino servitium facere, quod tenetur": Si castellanus, sive vasallus iniuste
contradixerit domino suo facere servitium, quod tenetur ei facere secundum
posse, vel secundum conventionem: et dominus propter hoc emparaverit
feudum, tunc in tali casu non tenetur ei dominus reddere feudum donec
praedictum servitium ei sit in duplo emendatum, et quod a modo non sit ei
contradictum, bene assecuratum: et tunc in isto casu dominus faciat fructus
suos, quos inde perceperit, quamdiu tenuerit ipse dominus feudum
emparatum, donec a vasallo cautum ei fuerit de iure suo propter
contumaciam vasalli . SOCARRATS, In Tractatum, 282.
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b ) PODER DOMINICAL I PODER ECONÒMIC.

L' essència agrària de la societat feudal comportava una estructura

política basada en el lligam de 1' home amb la terra, terra que,

paradoxalment, servia per subvenir a les necessitats de qui la cultivava i

alhora era un mitjà en mans dels poderosos per explotar els seus

treballadors. Aquesta unió entre 1' home i la terra no permetia subsistir

aïlladament fora de la relació nascuda dels vincles feudovassallàtics, que es

feia més intensa per la subjecció de tots els homes al poder jurisdiccional

del dominus del feu.

La conciència de la necessitat de protecció en 1' home medieval s'

uneix a un instint de supervivència que no veia altre camí que el de la

submissió a qui tenia i exercia la força, impedint tot anhel de llibertat,

acceptant una estructura i dinàmica socials injustes. Tenia que passar

encara força temps, abans no es produís una reacció reivindicativa contra

els abusos i vexacions dels senyors feudals.

Els habitants del territori sotmesos al poder dominical, que en sentit

general anomenem serfs, tenien com a nucli aglutinador el castell, i el

castlà, segons la definició que dóna Socarrats en el comentari que fa al

capítol 4 de les Commemoracions "En qual guisa dara poçtat de castel si el

castel es cahut", era el vassall que posseia en feu el castell, possessió

derivada del poder del senyor33. Alhora que, com diu Bonnassie, la compra

de castells al castlà seria un mecanisme del Comte de Barcelona per

33 (...) Quaero iuxta textum, in verbo, castellana quis dicatur castellanus. Et dic
quod est vassallus tenens castrum in feudum pro domino quia omnis
castellanus est vasallus, sed non omnis vasallus est castellanus. (...)
SOCARRATS, In Tractatum, 59a, 21.
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assegurar la seva fidelitat34.

Pe això les Commemoracions de Pere Albert es refereix

indistintament al vassall i al castlà per identitificar el feudatari que, en

definitiva, està sota el poder del Prínceps, i per distingir-lo dels altres

"homes habitadors del castell", tal com els anomena en el capítol 15 de les

Commemoracions^5.

Les Commemoracions parteixen de la definició material de castell

establerta ja en els Usatges^6, que equipara la noció de castell als "oppida" o

recinte fortificat. El text també té en compte la -seva consideració d'

institució de dret públic, que també recullen els Usatges^7, i utilitza aquest

conceptes per elaborar i desenvolupar les relacions de poder que tenen lloc

en aquest nucli essencial de 1' organització feudal.

Els castells, construïts especialment durant 1' època carolíngia,

primer amb fusta i més endevant amb materials més resistents,

normalment de pedra, tingueren en un primer moment un valor estratègic

34 Pierre BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera II cit. 145-148, ja que
mitjançant jurament "aquest (referint-se al castlà) li obre les portes del
castell sempre que ell ho vulgui" i afegeix que "aquestes són les dues
clàusules més importants de les convenientiae que negocia amb ells".

35 Com. 15: "En quals coses prescriu castlà e quant contra son senyor": "(...)
Cor con lo castlà ho el vassal nuyl temps no pot fer guerra daytal Castel per
rahon del qual es vassal, ne neguex als homes habitadors daquel castel fer
questa ne demanar valença fora els termens del castel (...)"Josep GUDIOL
322-323; "In quibus praescribit castellanus, et quando contra dominum
suum": "(...) nam castellanus, sive vasallus nunquam potest facere gratiam
de tali castro, ratione cuius est vasallus, nec etiam hominibus habitatoribus
illius castri facere qaestiam, nec ab eis exigere valentiam extra terminos
castri (...) SOCARRATS, In Tractatum, 159-160.

36 Us. 152 "Castrum": "Castell los antics dixeren oppido en lo loc molt alt
situat, quaix que vulla dir tant com casa alta la qual ab molts murs departida
es tenguda per castell" Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges cit. 118.

37 Us. 73 "Rochas": "Las rochas han las potestats en tal senyoriu que qui las
haja en son feu o en son alou no bastesca sobre ellas ne entorn de ellas
alguna força ne castell ne esgleya ni monestir, sens licencia y consell del
príncep; Q si negu ho farà de aquells qui sa honor hajan jurat al príncep,
perjur serà en açò sens alguna entremissio, en tro que leix la condirectio".
Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges cit. 92.
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per la defensa del territori, per passar a convertir-se en centres

administrat ius i jurídico-polítics3 8. Seran els anomenats "castells

termenats" .

El castell simbolitza i encarna la manera de viure del món feudal,

que es configura com "una unitat jurisdiccional bàsica"39. No és doncs

estrany que el redactor de les Commemoracions parteixi d' aquesta temàtica

per desenvolupar la seva doctrina i que la seva obra giri al voltant de la

tenència dels castells.

A partir del castell, recollirà i justificarà les relacions econòmiques

que es deriven del vincle feudovassallàtic. Diversos passatges de les

Commemoracions deixen entreveure 1' interès per prevenir les

extralimitacions del castlà envers el seu senyor superior en el camp

econòmic. En tenim un exemple en el capítol 9 on es recull la facultat que

té el senyor d' exigir al seu vassall que li aboni les despeses fetes en 1'

administració que com a castlà ha tingut sobre el castell. La valoració d'

aquestes despeses, segons 1' escriptor de les Commemoracions, s' hauran de

sotmetre a judici o arbitri d' un bon home de condició senyorial40. El que es

38 J.M. PONS GURI, Compendi sobre els drets dels castells termenats (segles
XIII-XV), a Recull d' Estudis d' Història Jurídica Catalana III (Barcelona, 1986)
342 "El castell termenat era sinònim de la baronia o senyoria jurisdiccional
que portava aparellada".

39 Flocel SABATÉ CURULL, El territori de la Catalunya Medieval. Percepció de
I' espai i divisió territorial al llarg de I' Edat Mitjana (7a ed) (Barcelona,
1997)

40 Com. 9: " De les despeses de les gardes restituides al senyor": "Encara sil
vassal no aura plenament restituïdes al senyor les despeses les quals féu en
les gardes posades el castel, lo senyor pot aquestes coses e totes les
demondites demanar a sos vassal ans que li reia lo castel. (...) E si el vassal
dirà, per aventura, que massa an despeses les gardes, per ço cor no entén
tantes gardes mester a gardar lo castel, ladoncs a albitre de bon baró seran
pagades les despeses,(...)" Josep GUDIOL 320; "De expensis custodum
restituendis domino": ítem si vasallus plenarie non restituerit domino
expensas, quas fecit in custodibus positis in castro, ipse dominus potesí haec
omnia supra dicta petere a vasallo priusquam restituat eis casírum (...) Et si
vasallus dixerit fore nimium expensum in custodibus, pro eo quia non erant
tot custodes necessarii ad custodiendum castrum: tunc arbitrio boni viri
solventur expensae, qui considerabit et attendet si castrum fuerií magnum
(...) SOCARRATS, In Tractatum, 92.
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pot interpretar com un reflex de la concepció subjectiva del dret, amb el

seu sistema d' autotutela, que com diu Tomàs de Montagut, s' havia instaurat

a 1' Alta Edat Mitjana "a causa de la crisi de la monarquia visigoda i de 1'

esclat del règim feudal", en aquest sentit, "els juristes medievals jugaran

un paper fonamental en la teorització d' un dret objectiu que xocava amb la

realitat i les pràctiques de la societat feudal assentada sobre els drets

subjectius (...)"41.

Com és sabut, sotmetre una causa a un àrbitre era molt típic i

freqüent a Catalunya durant 1' Edat Mitjana. L' Us. 1 " Antequam Usatici", ja

explica com antigament, abans de 1' objectivització del dret per escrit, els

jutges decidien els plets segons 1' amical composició de les parts i de no ser

factible es recorria a les proves ordàliques "quin dret subjectiu era tort i

quin era dret"42.

El redactor de les Commemoracions recull la institució arbitral, ja

arrelada en la tradició jurídica catalana, la qual va també ser objecte d'

interès dels glossadors i dels comentaristes. Socarrats, seguint la literatura

bolonyesa afegirà: (...) in arbitrariis iudex non obligatur se qui iuris

rigorem, etiam scriptum ideo est in facultate iudicis sequi aequitatem, etiam

non scriptam (...) 43.

En el capítol 15 de les Commemoracions de Pere Albert es recullen

una sèrie de drets de contingut econòmic que té el senyor sobre el seus

vassalls. Una era 1' obligació que tenia el castlà d' entregar part de les

rendes del castell al seu senyor. Altres eren obligacions dels habitants del

41 Tomàs de MONTAGUT-Carlos J. MALUQUER, Història del Dret espanyol cit. 73-
75 "Ara els drets subjectius derivaran del dret objectiu i consistiran en
facultats que els individus poden exigir perquè estan tutelades per 1'
ordenament jurídic legal del monarca" 79.

42 Tomàs de MONTAGUT-Carlos J. MALUQUER, Història del Dret espanyol cit.
146.

43 SOCARRATS, In Tractatum 99b-100a, 26.
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castell que es traduïen en serveis forçats i tributs44.

La questa, la valença, i els serveis forçats (forcies), eren una sèrie de

tributs que el senyor feudal exigia als seus súbdits i que sovint, al ser

imposats de forma abusiva, derivaven en mals usos senyorials45. Les

Commemoracions de Pere Albert recullen aquestes pres tacions

econòmiques com exigibles a tots els habitans del castell, "Cor no deu lo

castla ne pot al senyor seu pinyorar (empitjorar) lo feu".

El redactor de les Commemoracions sembla allunyar-se d' una

concepció abusiva d' aquestes obligacions econòmiques, potser per un

rebuig intern al grau d' aquesta exigència, però sobre la que no acaba de

pronunciar-se obertament. Tinguem present 1' acostumat abús amb què els

senyors feudals solien sotmetre als habitants del feu a aquestes prestacions,

sobretot aquells de la Catalunya Vella46.

Com hem dit, les relacions de poder entre el senyor i els seus vassalls

es desenvolupen, segons el contingut de les Commemoracions, dins 1'

anomenat "castell termenat", que s' ha definit com aquell castell amb

terme i jurisdicció pròpia, per diferenciar-lo de la fortalesa de defensa o

44 Com. 15: "En quals coses prescriu castla e quant contra son senyor": (...) a
fer daquel aytal castel en que el senyor reeb part del fruits o en serviis
forçats, o questes e valences d' aquels homes: car en aquestes coses que en
deserviment de castel son, no pot prescriure lo castla, ne en alienació de
possessions a fer, del castel, sens consentiment del senyor seu (...) Josep
GUDIOL 322-323; "In quibus praescribit castellanus, et quando contra
dominum suum": (...) de ipso tali castro, in quo dominus recepit paríem
fructuum, et in servitiis fortiatis vel, vel questis, et ipsorum hominum
valentiis: quia in his, quae in destructionem castri sunt, non potest
praescribere castellanus sicut, nec in alienationibus possessionum castri
faciendis sine consensu domini sui (...) SOCARRATS, In Tractatum, 159-160.

45 Sobre la distinció i conflicte entre drets reals, drets jurisdiccionals i drets
personals, com a qüestions més importants que voldran ser resoltes per
Ferran el Catòlic el 1486, Vid. el treball de Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES,
La Sentència Arbitral de Guadalupe cit. 54-60, posant de relleu, que les
obligacions personals que comportaven els mals usos, al no tenir una
contraprestació econòmica palpable s' acabaran suprimint.

46 Vid. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La Sentència Arbitral de Guadalupe
cit.
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castell no termenat47. Un dels deures principals dels homes que viuen dins

de les fites del castell termenat és la defensa del castell quan és atacat pels

seus enemics, però no inclou 1' obligació de perseguir-los fora dels límits

del castell4».

A les Commemoracions de Pere Albert es fa extensible 1' obligació de

defensa als altres habitants del castell termenat que tenen propietats en

règim alodial, els quals també seran ajudats pels altres habitants del castell,

sí son atacats pels seus enemics.49 En aquest cas Pere Albert dissenya un

deure d' auxili recíproc entre uns i altres habitants i estableix un lligam

solidari entre ells alhora de defensar el seu territori, independentment del

4lVid. el treball de Joaquim DE CAMPS I ARBOIX, Sociologia feudal i dels
castells, a Els Castells catalans I (1990. 2a. ed. ) 57-80, especialment 72-74, on
1' autor esmenta les Commemoracions de Pere Albert i la seva importància
com instrument d' ordenació del règim de la castlania; Per la definició i
diferenciació entre el castell termenat i no termenat, Vid. Luís G. DE
VALDEAVELLANO, Curso de Historia de la Instituciones espanolas. De los
orígenes al final de la Edad Media (Madrid, 1982. 6a ed.) 402.

48 Com. 15: "En qual coses prescriu castla e quant contra son senyor": (...) E si
el castla ho el vassal serà encalçat per sos enamics dins los termens del Castel
don es vassal, los homes da quel castel son tenguts de aiudar aquel entre els
termes del castel e encalçar los enamics. Mas foral terme del Castel no son
tenguts (...) Josep GUDIOL, 322-323; "In quibus praescribit castellanus, et
quando contra dominum suum": (...) Si tamen iste castellanus, sive vasallus
fugatus fuerit ab inimicis suís intra terminos castri sui, ratione cuius est
vasallus: homines illius castri tenentur intra suos terminos iuvare ipsum, et
fugare inimicos: extra vero terminos castri non tenetur.(...) SOCARRATS, I n
Tractatum, 159-160.

49 Com. 16: "Quels aloers sien tenguts defendre sos castels, et els habitadors de
les cases en les quals an alou":"Si alcuns aloers tamben cavalers com pageses
com altres seran el terme dalcun castel et auran aqui mases o cases ho
fortalees ab homes ho sens homes qui sien alous aytals aloers et lurs homes
que aqui an son tenguts defendre el castel o el senyor del castel et tots homes
habitadors del castel dins los termes daquel castel axi con lo senyor del
castel. E el senyor del Castel e els habitadors daquel son tenguts de deffendre
aquels aloers.(...)" Josep GUDIOL 323; " Quod allodiarii tenentur defendere
castrum et habitatores castrorum, in quibu habent allodium": Si vero aliqui
allodiarii, tam miles, quam rustici, quam etiam alií fuerint in termino
alicuiius castri, habentes ibi mansos, vel domos, sive fortitudines cum
hominibus, quae siní allodia, tales allodiarii et omnes eorum homines, quos
ibi habent, tenentur defendere castrum, et dominum castri, et homines
habitatores castri intra terminos ipsius castri, et quemadmodum dominus
castri ipsius habitatores tenentur defendere ipsos allodiarios (•••).
SOCARRATS, In Tractatum, 167.
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seu status.

Les Commemoracions també recullen 1' obligació que té el castlà, de

collir els fruits alhora que imposa sancions de tipus econòmic com és la

prohibició de la seva percepció com a càstig, que pot imposar el senyor, per

incompliment dels serveis que deu com a vassall50

Apreciem que el redactor de les Commemoracions és un home del seu

temps que entén que les relacions personals del vassall amb el seu senyor

van estretament lligades amb els interessos econòmics d' arrel agrària, que

condicionen les diverses i complexes formes d' aprofitament de la terra, les

quals s' expliquen a partir del context social que els hi donà vida.

Relacions, com diu Bonnassie, que sempre s' havien plantejat més en

termes de força que no pas de dret. La fixació, elaboració i justificació de les

obligacions compreses en les diverses categories de tenència de les terres,

constitueix un objectiu a fi de garantir el funcionament de 1' engranatge

econòmic de la societat feudal que vol posar en consonància amb les noves

tendències de la concepció del poder dominical.

50 Com. 29: "De la pena del vassal contradien fer al seyor servey que sia
tengut de fer". Vid. supra not. 32.
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c) PODER DOMINICAL I PODER JURISDICCIONAL: DE LA CONFUSIÓ

A LA DISTINCIÓ.

La confusió entre el poder dominical i el poder jurisdiccional és

sempre present en 1' estructura feudal, ja que en virtut dels drets

jurisdiccionals "el senyor esdevé el governador i el jutge, el titular del

poder públic dins el seu senyoriu"51. La organització feudal es

fonamentava més en els vincles personals que no pas en els territorials i a

les Commemoracions de Pere Albert advertim un gir a favor de la relació

territorial com a camí per dur a terme una nova ordenació política52.

El poder del d o mi nu s es basava en la seva titularitat sobre un

territori, sovint rebut com a feu del senyor superior53. Una de les

prerrogatives que assolia el dominus, sobre el seu feu, era 1' exercici de la

iurisdictio , en virtut de la qual, el senyor podia intervenir com a jutge en

els plets entre els seus vassalls. Aquesta situació era conseqüència de la

disgregació de poders teixida per la societat feudal i enfortits per la manca

d' un poder central fort i unificador.

Però aquesta jurisdicció no sempre s' identificava amb el poder

dominical ja que el període medieval comprèn també pobles subjectes a una

senyoria, on era el batlle (bajulus ) o representant del príncep, qui donava

una resolució a les controvèrsies i no el senyor.

51 Tomàs de MONTAGUT, La Sentència Arbitral de Guadalupe cit. 55.

52 Vid. Francesco C ALÀS S O, Medio Evo del Diritto -I- Le fonti (Milano, 1954)
263-264. Com adverteix 1' autor, "II territorio emerge accanto alia persona"
però molt llarg serà encara el camí per recuperar la llei territorial a causa
de 1' experiència feudal.

53 Vid. el concepte i distincions entre: jurisdicció pública general, que
correnpon al monarca, i la jurisdicció delegada per aquest al senyors
feudals, posant de relleu els conflictes constants que hi haurà entre la
justícia reial i la senyorial, a Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La recepción
del derecho feudal común cit. 94-98.
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La regulació usàtica tampoc ens dóna una resposta clara sobre la

separació entre el poder dominical i el poder jurisdicional. Només trobem

una regulació general de la jurisdicció senyorial, a partir de la graduació

jeràrquica feudal, que assenyala 1' Us. 25 " Placitare Vero" 54 i i1 uS- 26

"Placitum ludicatum" al tractar del plet entre el senyor i el seu vassall55.

Les Commemoracions mostren en diversos dels seus capítols un

interès en concretar i regular aquells supòsits específics, però comuns al

sistema feudal, com per exemple el règim que s'havia d' aplicar als homes

que tenien propietats alodials dins del castell termenat.

L' alou per definició es contraposa al concepte de feu i clàssicament

es considera una propietat lliure de tota càrrega senyorial, sense més

dependència que la deguda al príncep. La distinció entre els bens alodials i

els bens feudals s' havia establert a 1' Us. 145 "Precipimus", on es

consignava la lliure disposició que tenia 1' aloer sobre els seus bens, els

quals podia vendre a esglésies, monastirs o a qualsevol altre persona56,

però sense parar atenció, com es fa a les Commemoracions, en la solució

jurídica dels problemes que podien tenir lloc dins els límits del castell

termenat on convivien aloers i feudataris.

En el capítol 17 de les Commemoracions es declara 1' obligació de

sotmetre a arbitratge la controvèrsia pendent entre 1' aloer i el feudatari.

D' aquesta manera delega la iurisdictio del senyor feudal a una persona

escollida de comú acord per el castlà i 1' aloer perquè posi fi al seu conflicte

54 Us. 25 "Placitare vero": Pledejar deuen ab comte, lo[s] vecomtes e Is
còndors e Is vasvessors e Is altres cavallers, la hont ell manarà dedins son
comtat; (...) Semblantment deu ésser entre los comtes e vescomtes e
vasvessors e altres cavallers, que quiscun pledeig ab son senyor de qui sia
soliu o de qui tenga major benefici, dins la porta de la sua cort, si lo senyor
ho volra; (...)" Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges cit. 79-80.

55 Us. 26 "Placitum ludicatum": "Plet jutjat entre vassall e senyor, e judici loat
d abdues las parts e authoritat e en ma del senyor ben assegurat, que li sia
fet, redres lo senyor primerament a son home tot quant li deurà en alguna
guisa, puys prena de son home tant quant li serà jutjat" Fernando VALLS
TABERNER, Los Usatges, cit. 80.

5 6 Vid. Guillermo Ma. DE BROCA, Historia del Derecho Civil en Catalunya
(Barcelona, 1918) 240.
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i, en el supòsit de no posar-se d' acord en 1' elecció de 1' àrbitre,

intervindrà el príncep o el seu veguer. Es justifica dient que el príncep o el

seu veguer es "comuna persona" a tots els habitants de la terraS?. Amb

aquesta afirmació, s' està reivindicant el poder de general jurisdicció que

obstenta el príncep sobre tot el territori i per sobre del domini

jurisdiccional dels senyors feudals.

Hom pot també veure en el significat de persona comuna un

producte de la Recepció del ius commune que vindria a superar el concepte

de persona pròpia del ius proprium, el qual havia encunyat diversos

qualificatius com propius, solidus i affocatus. D' aqusta forma, el concepte

de comuna persona vindria a configurar així un nou ordre jurídic i polític

per superar 1' antic, en el que el príncep seria ara el representant de la

comunitat general, no per vincles de fidelitat sinó per vincles de

naturalesa.

Com diu Montagut per raó d' origen i de naturalesa es pot

comprendre que la jurisdicció dels senyors quedi subordinada a la general

del monarca i que 1' apel·lació sigui el camí el ordinari de mostrar aquesta

jerarquia i que malgrat la pluralitat de jurisdiccions, totes quedin

57 Com. 17: " En poder de qui los aloers sien tenguts de pledeyar": "(•••) E si no
savenen de cominal persona et per aventura no plau al senyor del castel
aquel eligira lo alouer ho no plaurà al aloer aquel que el senyor del Castel
eligira sil aloer vol venir en poder del príncep ho de son veguer, lo senyor
del castel es tengut que ho fasça vuyla ho no, o desempar lo plet. Per ço cor
lo princep ho son veguer es comuna persona a tots los habitadors en aquesta
terra ( ...)" Josep GUDIOL 323-324; "Sub cuius examine allodiarii tenentur
experiri": (...) et si non convenerint de comunali persona, guia forte non
placet domino castri quem elegit allodiarius, vel econverso, si allodiarius
vuit venire in posse principis, vel sui vicarii, dominus castri tenetur
acceptaré, velit, nolit, vel cedere liti, pro eo quia ille prínceps, vel eius
vicarius est communis persona omnibus habitatoribus in haec pàtria (...)"
SOCARRATS, In Tractatum, 183-184.; Vid. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, El
Territori de Catalunya cit. 158-159, on 1' autor veu en el contingut d' aquest
capítol, una manifestació clara de la recepció del dret comú en matèria de
dret polític, a partir d'ara els habitants de la terra estaran vinculats al
príncep, no per llaços de fidelitat personal, sinó per raó del territori, en
virtut del caràcter general d' aquest poder públic, que es vehicula pel vincle
de naturalesa.

192



vertebrades per la jurisdicció reial i els seus òrgans58. L' ape.lació al mer i

mixt imperi5 9 a favor del príncep de la terra és un altre recurs destinat a

limitar la iurisdictio s e n y o r i a l 6 0 . Socarrats, en el seu comentari a les

Commemoracions, afegirà que el senyor no té mer i mixt imperi sobre el

seu vassall, ja que solament el príncep de Catalunya té mer i mixt imperi

sobre el Principat61.

58 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La recepción del derecho feudal común
cit. 96.

59 Per una distinció clara de les facultats del mer i del mixt imperi Vid. Tomàs
de MONTAGUT ESTRAGUES, La recepción del derecho feudal común cit. 95-96
"Al mero imperio se reserva el conocimiento de aquellas causas que
conllevan la pena capital o de mutilación de miembros. Al mixto imperio: las
causas pecuniarias de mayor cuantía, las que afectan a la libertad de las
personas, las que exigen cognición plena y que se tramitan por el oficium
iudicis y no por el derecho de acciones, la ejecución de sentencias en causas
civiles, etc. (...) En definitiva la relación entre el dercho regió general y el
derecho particular feudal tiene su correlato en la relación existente entre el
mero imperio o plenitud de jurisdicción, que corresponde al Príncipe y lo
que està segregado de la misma para concederla a los senores".

60 Com. 43: "Quints e quants són los drets que.l senyor ha en son home": "Si
alcun ha hom vassall soliu, aquell senyor soliu a si sa pròpia jurisdictio, per
rahó del homenatge, en aquell seu home soliu; car per ço com aquell vassall
és hom soliu d' alcun senyor (per ço com és sotmès a la jurisdictio d' aquell
senyor soliu), e aquell senyor soliu es jutge de aquell, e tots los béns d' aquell
soliu vassall los quals no ha de altre en feu, són a aquell senyor soliu
sotsmessos per rahó de jurisdictio, jatsie que aquells béns no tenga d' aquell
senyor soliu per rahó de feu; (...) No és, emperò, a entendre que per açò
aquell senyor haja en aquell seu hom soliu mixt o mer imperi, axí com lo
Príncep de la terra, jatsie que haja en ell jurisdictio, e en las suas cosas, axí
com dit és. (...)" Josep ROVIRA 195; "Quae, et quanta sint iura, quae dominus
habet in homine suo": Si aliquis habet hominem, sive vasallum solidum, ipse
dominus solidus sibi vendicat ratione homagii iurisdictionem in ipso suo
homine solido: quia eo ipso quod ille vasallus est homo solidus alicuius
domini, eo ipso est subiectus iurisdictioni illius domini solidi : et ipse
dominus solidus est eius iudex, et omnia bona ipsius solidi vasalli, quae non
habet ab alio in feudum non solidum sunt ipsi domino solido subiecta ratione
iurisdictionis, quamuis illa bona non teneat ab ipso domino ratione feudi(...)
Non est tamen intelligendum quod propter hoc dominus illius habeat in
ipsum suum hominem solidum mistum, vel merum imperium, sicut prínceps
terrae, licet habeat in eum iurisdictionem, et in rebus suís: ut dictus est (...)
SOCARRATS, In Tractatum, 446.

61 (...) dominus non habet in eius vasallo merum nec mistum imperium (...)
quod prínceps Cathaloniae habet merum et mistum imperium in hoc
principatu (...) SOCARRATS, In Tractatum, 448a, 4.
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Tot i la dificultat en delimitar el poder dominical i el jurisdiccional,

degut a la complexitat de les relacions polítiques i socials que tenen lloc en

el món medieval, el redactor de les Commemoracions, en el seu esforç

ordenador dels efectes jurídics dels vincles feudovassallàtics, cerca una

justificació coherent i pacífica per limitar la iurisdictio del dominus feudal

en el seu domini territorial a favor de 1' enfortiment del Prínceps, com a

titular jurisdiccional d' una entitat territorial superior, el regne, que

aglutina tots els dominis territorials dispersos en mans dels barons

catalans, Cor totes coses que son el regne son del rey quant a jurisdicció 62.

Aquest plantejament contribuirà a la clarificació i delimitació del poder del

príncep i el dels senyors feudals63.

62 Com. 38: "Qui son homes de vassals [qui sien dits] homes del príncep et qui
no, en que [son] tenguts a aquest príncep ho aquel" : "(...) Axi que per dret
de feeltat o de homenatge sien estrets. Esters son dits ésser en poder del
príncep per rahon de general jurisdicció que ha en son Regne. Cor en tots
homes del regne seu a mer imperi Cor totes coses que son el regne son del
rey quant a jurisdicció. (...)" Josep GUDIOL 332; "Qui homines vasallorum
dicantur homines Principis, et qui non, et in quibus tenentur Principi isti,
et illi": (...) Ita quod iure fidelitatis, sive homagii sint ei astricti, tamen
dicuntur esse in potestate ipsius principis ratione generalis iurisdictionis,
quam habet in regno suo. Nam in omnibus hominibus regni sui habet
imperium. Omnia enim, quae sunt in regno suo, sunt regís quantum ad
iurisdictionem. (...)" SOCARRATS, In Tractatum, 404-405.

63 El lus generalis jurisdictionis del Príncep, en les Commemoracions de Pere
Albert, el tractarem més extensament en 1' apartat dedicat a la centralitat del
príncep de la terra.
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d) LES RELACIONS FEUDALS EN EL NOU CONTEXT DE LA

CONSOLIDACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA DE PÀTRIA.

Per comprendre el grau de maduresa a que arriba la consciència de

comunitat general en el Principat durant 1' època de Pere Albert, i que

queda palesa en la doctrina feudal de les Commemoracions, caldria potser

veure els antecedents que van teixir aquesta evolució. Convindria per tant,

assenyalar alguns dels factors històrics que van conduir cap a la

consolidació d' una identitat autòctona.

Com és sabut, abans de 1' any 1000, Catalunya no coneixia encara les

institucions feudovassallàtiques, serà la dominació franca qui obrirà la

porta al procés de feudalització i, solament, un cop culminada 1' etapa de

repoblació i colonització del territori64.

L' adquisició d' una consciència nacional i la seva consolidació és

una qüestió que va lligada amb el sentiment propi d' una comunitat que s'

identifica, creix i evoluciona en un determinat espai. En el Principat, al

igual que en altres territoris, és un procés lent.

Com hem dit, els fonaments d' aquest sentiment de pàtria

començaven a contruir-se en 1' anomenada Catalunya Pre-feudal, arrel de

la integració dels territoris de la Marca Hispànica sota 1' Imperi Carolingi,

on anava prenen força la consciència autòctona d' una població

hetereogènia establerta entre dues fronteres: per una banda la meridional,

amb el Califat de Còrdova i, per 1' altra la septentrional, amb els francs.

Ens sembla il·lustrador, el relat d' Ibn Hàuqal, comerciant i viatger

64 Catalunya fa Mil Anys. Notes històriques en ocasió del Mil·lenari.
Generalitat de Catalunya. Comissió del Mil·leni del Naixement Polític de
Catalunya (Barcelona, 1988); i Tomàs de MONTAGUT-Carles J. MALUQUER,
Història del Dret espanyol cit. 144 " Amb aquest territori, els carolingis van
constituir una zona defensiva de 1' imperi que s' anomenarà la Marca
Hispànica, i que s' estructurarà en circunscripcions administratives
anomenades comtats (...)'.
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oriental que arribà a la península ibèrica 1' any 948, com un testimoni

històric que dóna una visió i una impressió espontànea sobre alguns pobles

de la península, entre ells, el poble català sota el domini franc:

"Entre les diverses categories d' infidels veïns d' Al-Andalus no hi

ha cap altre poble més nombrós que els dels francs. Tanmateix, els qui

viuen al costat dels musulmans [els catalans] són bastant febles, poc

nombrosos i disposen d' armes insuficients. Quan estan sotmesos són

obedients, donen un bon exemple i tenen moltes qualitats. Es entre ells que

els andalusins prefereixen cercar aliances matrimonials per als seus fills, i

no entre els gallecs. Aquests tenen un fons millor i són més sincers, però

menys dòcils; demostren més energia, força valor, però no els manca la

perfídia. Es troben situats en el camí dels francs"65.

Un altre exemple el tenim en un tractat de geografia atribuït a Al-

Zuhrí, científic escriptor d' Almeria i coetani a Alfons VII, el qual ens

acosta una visió de la geografia humana i econòmica. La seva traducció ens

descriu la Barcelona de 1' època així: "A continuación, a la orilla de este mar

y en el país de los francos, se encuentra la ciudad de Barcelona (Barsaluna).

Forma parte de lo que conquistaren los francos en su primera incursión a

Al-Andalus. Es una ciudad que no es ni grande ni pequena y està situada

en... rodeadada por el Yabal Ataryiyus (Pirineos) que es el monte que

separa Al-Andalus del país de los francos"66.

També s' ha vist 1' origen de la identitat nacional en una necessitat

quasibé imposada de defensa dels habitants del territori, davant la manca d'

ajut i a les cada cop més evidents mostres de feblesa defensiva dels francs,

per fer front a les constants amenaces musulmanes sobre el territori de la

Marca. La situació geogràfica entre aquests dos nuclis de poder també donà

peu a una certa actitud ambigua dels comtes catalans durant els segles X i

65 Pere BALANA ABADIA, Visió cosmopolita de Catalunya. Vol.I. Relats de
viatgers i escriptors (segles I aC-XIX). Col·lecció Textos i documents 9
(Barcelona, 1991) 57-59.

66 Dolors BRAMON, El mundo en el siglo XII. El tratado de Al-Zuhrí. Orientalia
Barcinonensia 11 (Sabadell, 1989) 134.
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XI, en la seva relació amb aquests dos fronts. Paral·lelament, els comtes

catalans començaven a fer ús de prerrogatives pròpies de la dignitat reial i

amb plena autonomia respecte els reis francs, on 1' exemple clàssic fou la

concessió d' immunitat als monestirs. Tot plegat venia a mostrar ja una

voluntat d' independència67.

Durant 1' Alta Edat Mitjana, s' estructura per tant, un esquema de

poders a partir de la integració del territori, sobre el substrat de la tradició

romano-goda, en un espai on 1' aristocràcia -d' origen hispanoromà-

representada pels comtes, i que havia estat escollida pels francs a fi que

exercissin de caps militars i administratius en els territoris de la Marca,

despleguen cada cop amb més força el seu poder. Com constata Bonnassie,

aquesta actitud fou especialment demostrada pels comtes de les fronteres

amb els sarraïns i, sobre una població molt diferent a la carolíngia68.

La submissió d' home a home que comportava el règim feudal

adquireix en les Commemoracions de Pere Albert, una intencionalitat que

va més enllà de la finalitat ordenadora de les relacions de poder, perquè

pren un camí transformador de la mentalitat social.

El fil conductor d' aquesta transformació serà la subjecció de tots els

habitants d' un territori al seu príncep69. Aquesta identificació del

territori, com a Regne o Principat, ha de provocar necessàriament en els

seus habitants, un sentiment de poble, el qual té com a manifestació més

primària i natural la defensa del seu espai de convivència. Aquest s' ha de

defensar dels enemics no solament perquè ho mana el príncep, sinó perquè

67 Aquestes conclusions ja han estat posades de relleu per Ramon d' ABADAL i
de VINYALS, Dels Visigots als catalans. La Hispània Visigoda i la Catalunya
Carolíngia I (Barcelona, 1969); especialment en 1* apartat dedicat al pas del
domini franc a Catalunya (153-172) i el dedicat al concepte polític i geogràfic
de la locució "Marca Hispànica" (173-179), constatant que els textos de 1'
època anomenen Marca, a una entitat geogràfica político-militar de defensa.

68 Pierre BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera (Segles X-XI) I. Economia i
Societat Pre-Feudal (Barcelona, 1979) 276 i ss.

69 Vid. supra not. 60.
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pugui subsistir com a comunitat. Aquesta necessitat contribuirà a

desenvolupar una consciència de pàtria en la que els habitants del territori

troben en la figura del príncep - la "comuna persona"-70, el cap

representatiu i rector sobre el que pren conciència la nova comunitat

nacional nascuda en les terres de 1' antiga Marca carolíngia i en les que

han seguit, fruit d' una voluntat d' expressió i de reconquesta.

El capítol 39 de les Commemoracions de Pere Albert anteposa la raó

de dret general del príncep, al dret del senyor feudal i, es justifica, dient

que el primer és més important perquè resideix en la jurisdicció natural

del príncep, mentre que el dret del senyor feudal parteix de 1' homenatge,

així si el "Rey manarà que li ajuden los homes del comte contra el rey de

castela ois sarrains qui volen sa terra subiugar e alcuns dels dits homes son

homes del comte naturals o de son alou e els altres del [feu que] per lo Rey

te lo comte, tots aquests homes aloers e feueters com encara naturals del

comte son tenguts en aytal obeyr al Rey [e no al dit comte] Cor los homes

qui apelats son per raho de publica utilitat [a] mayor seyoria, son escusats

de la menor seyoria a seguir [car es preferida] utilitat publica mes que

privat e axi son tenguts los dits homes a obehir en aytal cas al Rey et no al

comte.(...)". Queda així reforçada la jurisdicció natural del príncep71 amb la

70 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, El territori de Catalunya, a Comentaris
sobre 1' Estatut de Autonomia de Catalunya I (Barcelona, Institut d' Estudis
Autonòmics, 1988) 158-159, 1' autor assenyala com el territori es converteix
en un element fonamental per la nova forma d' organització política
monàrquica, promuguda i impulsada pels Comte de Barcelona, el Príncep.
Una prova d' aquesta nova concepció política i jurídica es posa de manifest
amb les paraules del capítol 17 de les Commemoracions: Prínceps vel eius
vicarius est communis persona omnibus habitatoribus in haec pàtria.

71 Superada la concepció teocèntrica (concepció subjectiva del dret) pels
glossadors, a partir de la recuperació de 1' obra de Justinià, aquest
defensaran el iuscentrisme polític (concepció objectiva del dret). A partir d'
aquesta concepció erudita del dret, es diferenciarà el dret natural del dret
positiu i aquest últim quedarà subordinat al primer. Ara el dret positiu serà
ratio scripta i alhora un límit de la voluntat del monarca en 1' exercici del
seu poder sobre els naturals del seu territori. Malgrat tot, la teoria del
iuscentrisme polític xocaria de ple amb les pràctiques de la societat feudal i
senyorial arrelada en la pràctica dels drets subjectius. Les Commemoracions
de Pere albert són un testimoni d' aquesta realitat política i jurídica. Vid.
Tomàs de MONTAGUT- Carlos J. MALUQUER, Història del Dret espanyol cit. 75-
79; Juan VALLET DE GOYTISOLO, iQué es el derecho natural? (Madrid, 1997)
81-82.
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raó de pública utilitat ja que, segons el redactor d' aquest capítol, aquesta

prima sobre 1' interès privat: " (...) Mayorment con lo Rey fa el manament

per raho de profit públic e profit públic val mes que privat(...)"72.

Aquesta reflexió que vol deixar clar a qui s' ha d' obeir en cas d'

enfrontament amb els enemics de la terra, va més enllà ja que abraça una

doctrina jurídica més profunda: quan es tracta de la defensa del territori,

tots els seus habitant tindran el deure d' auxiliar el príncep, ja que el Dret

general s' anteposa al Dret particular del comte perquè només el rei és

titular del lus Generalis lurisdictionis., i el bé comú que reprenia la seva

empresa és prioritari a 1' interès privat dels senyors feudals. Aquesta

respon a la teoria sobre la relació entre el dret general i el dret feudal, que

analitzà Calasso73 a partir de la doctrina de Juan Blanc la qual identifica la

ratio dels drets regis i feudals, que resideixen en la jurisdicció natural i en

1' homenatge feudal respectivament. La trobem reproduïda, tal com a posat

de relleu Montagut, en línies generals en aquest capítol 39 de les

Commemoracions a partir del binomi jurisdicció general - jurisdicció

especial, que és correlativa a la de dret general regi-dret especial feudal74.

72 Com 39: "En quals coses son tenguts al princep los homes que an sots rics
homens ho per raho de alous ho per altra guisa naturals" Josep GUDIOL, 332-
333; "In quibus tenentur principi homines, quos habent barones, tam
ratione allodiorum suorum, quam etiam alii eorum naturales": (...) Rex autem
praedictus praecepit praedictis hominibus dicti comitis ut iuvent eum contra
Regem Castellae volentem subiugare terram suam, vel contra saracenos
valentes hoc ídem facere. Et quidam ipsorum hominum sunt homines de
allodio Comitis praedicti, quidam vero de feudo, quod pro domino Rege
Aragonum tenet ipse comes: omnes isti homines, tam de allodio, quam de
feudo, quam etiam homines naturales dicti comitis, tenentur in tali casu Regí
Aragonum obedire, et non comiti(...) potissime quia ipse rex facit
praeceptum gratia publicae utilitatis: et publica utilitatis praeferenda est
privatae. (...) SOCARRATS, In Tractatum, 417-418.

73 Francesco CALASSO, I glossatori e la teoria delle sovranità (Milano, 1951)

74 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La recepción del derecho feudal común
en Catalunya 'I (1211-1330), a Glossae 4 (1992) 81 "En el momento de graduar
el valor de ambas rationes se encuentra el criterio discriminador (igual que
en las CPA 39) en su finalidad. Mientras que el homenaje feudal tiende
principalmente a una finalidad privada, la jurisdicción natural del monarca
tiende a la utilidad pública, por lo que lógicamente debe imponerse en caso
de conflicto".
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e) DE LA RELACIÓ PERSONAL A LA TERRITORIAL: DE SERFS A

SÚBDITS.

L' organització feudal comporta una concepció patriarcal del senyor,

fermament arrelada en la mentalitat d' aquells homes. Aquests, subjectes al

territori, consideren al dominus, el seu amo però també el pare protector

que els defensa en temps de guerra contra els enemics i els obre refugi

dins les muralles del castell. Aquesta idea és utilitzada a les

Commemoracions per consolidar el poder del Prínceps, d' una manera

entenedora per aquella societat. La visió del príncep, com un pare

protector de la pàtria, vitalitza el seu poder a una escala territorial superior

a l'estrictament basada en les relacions feudovassallàtiques desenvolupades

en 1' àmbit de la baronia entre el senyor i els habitants dels seu terme.

El treball d' Ullman75, assenta 1' origen del poder a partir de dos

teories oposades: una concepció descendent per la qual el cap de la

comunitat rebria el poder directament de Déu i una concepció ascendent,

per la qual el poder està en mans del que està al front de la comunitat

política com un officium regís, ja que el príncep haria estat escollit per

aquesta. La segona teoria és la que és començarà a imposar, al menys

teòricament a partir del segle XIII. Aquest procés que Ullman concreta pel

cas anglès nosaltres la podem aplicar també a Catalunya, on les

Commemoracions són exemple viu de 1' inici o gestació del pas de la relació

personal, originada pels vincles de fidelitat que regien el sistema feudal,

cap una relació territorial basada en el vincle de naturalesa que

possibilitarà la maduració del nou concepte de súbdit.

75 Walter ULLMAN, Principios de Política y Gobierno en la Edad Media
(Madrid, 1985). Títol original:A History of Political Thought. The Middle Ages
(Fenguin Books, 1965); Vid. també la recenció feta per José Antonio
ESCUDERO, El Pensamiento Política Medieval, a Administración y Estado en la
Espana Moderna. Consejería de Educación y Cultura (Valladolid, 1999) 543-
548; Publicada anteriorment a AHDE 35 (1965) 644-650.
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El redactor de les Commemoracions s' esforça en traslladar el nucli

de força cap una entitat superior ja anomenada Principat, i el príncep com

a cap visible superior de la jerarquia feudal o caput regnum. L' efecte

ordenador de la teoria política del Principat, ja gestada en els Usatges,

entrava d' aquesta manera sense traumatismes en la vida quotidiana però al

mateix temps el seu resultat era revolucionari, ja que obria les portes a una

transformació en la mentalitat d' aquella societat.

Tot i que a les Commemoracions no trobem una manifestació oberta

en contra, sí que es percep en la seva obra una consideració menys servil

de 1' home a favor d' una concepció més avançada de súbdit del regne, que

1' implica en la defensa del territori i 1' obliga a obeir al seu rei, "E axi los

homes son tenguts combatre per la terra e obeir al rey (...)" 76.

Trobem així a les Commemoracions una concepció moderna de 1'

home medieval que s' avança en el temps, com també un producte de la

preocupació latent en tota 1' obra, per salvar el dret consuetudinari per

una banda, i al mateix temps renovar-lo i conciliar-lo amb les

transformacions viscudes per una societat en que 1' engranatge feudal s'

afebleix cada cop més, entre d' altres causes, pel naixement d' una societat

urbana, cada cop més rica i poderosa, i pel desenvolupament del comerç i T

artesania, que tenen com a nucli les ciutats.

El redactor de les Commemoracions contempla el dret com una cosa

viva, al servei de la societat, que s' adapta i transforma segons les

necessitats i exigències dels homes.

76 Vid. supra not. 46.
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2) LA REGULACIÓ JURÍDICA DEL FEU.

La maquinària feudal que tenia com a nucli aglutinador el feu,

necessitava una regulació jurídica clara, per dirimir els conflictes que

derivaven del cúmul d' infeudacions i subinfeudacions a que es veia

sotmesa la propietat feudal com a conseqüència de la prestació d'

homenatge. Aquestes relacions provocaven un embolic jeràrquic que

demanava una graduació i una ordenació dels drets i obligacions generats

per la relació feudal.

Les Commemoracions .de Pere Albert es preocupen d' ordenar i

desenvolupar el conjunt de drets i deures que provocaven les relacions

entre el senyor i el vassall derivades de la tenència del feu. Algunes d'

aquestes relacions estaven ja més o menys configurades en els Us. 32 "

Castellani", Us. 33 "Si aliquis suum feudum", Us. 57 "Fevos", Us. 114 "Hoc

quod juris est sanctorum" i Us. 115 "Tutores vel bajuli".

El fenomen de la infeudació i de la subinfeudació és regulada a

partir de 1' Us. 93 "De magnatibus", on es defineix la noblesa feudal com

aquella formada pels " magnats, ço és, vescomtes, comdors e vasvessors"1.

En el capítol 38 de les Commemoracions estableix la composició de la

1 Us. 93:"De magnatibus": "Dels magnats, ço es vescomtes, comdors e
vasvessors, negu presumesca de aci avant en nenguna manera tormentar ni
punir los culpables, ço es a saber penjar per justitia ne edificar novellament
castell contra lo príncep ne tenir força assetiada ne combatre ab ginys, que
los pagesos appellan fonevol, gossa ni gala, car gran onta seria a las
potestats. E celi qui ho farà, mantinent que n serà request per la potestat leix
lo castell o 1 desfaça e reta li la força sens pijorament, si presa la haurà, e
esmen tots los malfets que fets y haje en doble, aquell aquí fets los haja, per
destret del príncep. E si aqui ha presos cavallers o d altres homens solts, reta
los li, après esmen al príncep la deshonor que en açò feta li aura, ab haver o
honor, per sagrament jurant ab sas mans que pus no deu esmenar; car
aquesta força no es atorgada de fer sinó a las potestats", en aquest Usatge
podem apreciar també la dicotomia força pública versus guerra privada.
Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges cit. 99-100.
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jerarquia feudal, " Rics homes axi con comtes e vezcomtes varvessors et

lurs semblans e cavalers simples qui son vassals del príncep de la terra et

han alcuns homes sots si per rahon de feus que tenen per lo príncep de la

terra aquestos aytal son homes del príncep per dret de feeltat e per dret de

general jurisdicció que el príncep ha en son regne"2. Hom pot veure en

aquest passatge la coordinació dels vincles de fidelitat amb els de

naturalesa3 . Aquest homes formaven el conglomerat de senyors feudals

que, ja des del temps de Ramon Berenguer I, reberen el calificatiu general

de barons4.

Les Commemoracions fixen, seguint els Usatges, una prelació

jeràrquica feudal composta en aquest ordre: comtes, vescomtes, vasvessors

i cavallers. Els burgesos, ja contemplats en el Us. 10 "Cives autem", són

considerats persones de més baixa condició5. Això es fa notar en el capítol

43 de les Commemoracions, al prohibir que un vassall vengui el feu a una

persona de més baixa condició: "car si el vassal venedor és cavaller, deu

vendre a cavaller de sa conditió, no a burgès, ne encara a cavaller de

2 Com. 38: "Qui son homes de vassals [qui sien dits] homes del príncep et qui
no, en que [son] tenguts a aquel príncep ho aquel" Josep GUDIOL, 332; "Qui
homines vasallorum dicantur homines Principis, et qui non, et in quibus
tenentur Principi isti, et illi": Baranes, ut sunt comitès, vicecomites,
valvasores, et consimiles, et etiam alii milites simplices, qui sunt vasalli
principis huius terrae, habent homines quosdam sub se ratione feudorum,
quae tenent pro principe huius terrae. Et isti tales homines sunt homines
ipsius principis tam iure fidelitatis, quam iure generalis iurisdictionis, quam
ipse prínceps habet in regno suo (...)" SOCARRATS, In Tractatum, 404-405.

3 Manlio BELLOMO, L' Europa del Diritto Comune 4a ed. (Roma, 1989)

4 Guillermo Ma, DE BROCA, Historia cit. 210: "Los Vizcondes, Comitores, y
Vasvasores, constituían los Magnates y se comprendían en la denominación
de Baranes, que desde Ramon Berenguer I principio a usarse como
calificativo de todos los senores feudales. Formaban la clase preeminente de
la nobleza"; Vid. també les pàgines sobre la jerarquia feudal catalana que
dedica Luis G.DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia cit. 397-398.

5 Us. 10 "Cives autem": "Ciutadans e burgesos sien entre si pledejats e
esmenats axi com a cavallers: mas a la potestat sien esmenats axi com
vasvessors" Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges cit. 76.
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jusana conditió"6.

L' establiment d' una graduació jeràrquica permet fixar les

limitacions a 1' hora de dur a terme les infeudacions, i especialment les

subinfeudacions, que, amb la seva generalització provocava un nombre

indefinit de relacions de senyor a senyor. D' aquesta manera, ordena els

drets i deures de 1' adquisició del feu i consigna, en el capítol 11 de les

Commemoracions, el principi general que un noble no pot adquirir una

senyoria inferior que no sigui 1' inmediata a la seva: "En aquesta guisa

metexa que desús es dit enantara hom contra sensaler cor sil senyor sobirà

se clamarà al sensaler iusan qui haurà for fet a el en la honor perquè fa lo

senç, enantat a el senyor ab lo primer sensaler e lo primer ab lo segon e lo

segon ab lo terz, axi con de sus es dit de vassal. E si el sensaler terz alongara

fermar e fer dret al senyor sobirà pus que li serà denunciat, el senyor

mayor farà emparament de la honor al seu primer sensaler; el primer al

segon e lo primer al segon, el segon al terz, per lo senyor sobirà"7.

Subratllem que amb 1' ús a les Commemoracions del recurs de 1'

empara feudal, com una prerrogativa del dominus sobre el seu vassall, no

queda clar si aquesta privació del feu la considera temporal o definitiva.

En definitiva, veiem com les Commemoracions pretenen una

regulació ordenada i completa de totes les relacions derivades de la

possessió del feu. A partir d' un aprofundiment en la regulació

6 Com. 43: "Quints e quants són los drets que.l senyor ha en son home", Josep
ROVIRA, 197. "Quae, et quanta sint iura, quae dominus habet in homine suo":
(...) quia si vasallus venditor est miles, debet vendere militi suae conditionis,
non burgensi, nec etiam militi inferioris gradus, sive conditionis(...)
SOCARRATS, In Tractatum, 469a.

7 Com. 11: "En qual guisa enant hom contra sensaler qui farà injuria", Josep
GUDIOL, 321; "Qualiter procedatur contra emphyteutam iniuriantem": Eodem
modo de emphyteuta procedit, quod si dominus superior conquestus fuit de
emphyteuta inferiori, quod forefecit in honore emphyteutico, quem tenet,
procedat dominus cum primo emphyteuta, et primus cum secundo, et
secundus cum tertio, ut supradictum est de vasallo. Et si emphyteuta tertius
distulerit firmaré, et facere ius domino superiori, postquam ei a domino suo
fuerit denuntiatum, dominus maior faciet emparamentum honoris suo
proprio emphyteutae, et primus secundo et secundus tertio , et pro domino
superiori (...) SOCARRATS, In Tractatum, 110.
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consuetudinària, s' acota, es clarifica i motiven diversos supòsits a fi d'

establir una sèrie de regles escrites, sempre sota 1' impuls d'un afany de

perfecció.
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a) LA PREVALENCIA FEUDAL EN ELS TERRITORIS QUE FORMAREN

EL NUCLI PRIMORDIAL DE LA MARCA CAROLÍNGIA I DE LA

SEVA POSTERIOR EXPANSIÓ. L' ESTRUCTURA SOCIOPOLITICA I

ECONÒMICA DE LA CATALUNYA VELLA I DE LA

CATALUNYA NOVA.

Com ja digué Font Rius, el redactor de les Commemoracions sembla

ser el primer jurista que estableix la divisió entre la Catalunya Nova i la

Catalunya Vella8.

Recordem que 1' anomenada Catalunya Vella, corresponia i estava

integrada pels territoris que conformaven 1' antiga Marca Hispànica,

definida fins 1' eix geogràfic dels rius Llobregat, Cardener i Segre. Eren els

territoris que havien quedat anexionats a 1' imperi carolingi, arrel de la

intervenció dels francs per expulsar els sarraïns d' aquestes contrades. En

canvi els territoris de la Catalunya Nova, eren aquells que, com es sabut

havien quedat fora de la dominació carolíngia, a la mercè del poder

musulmà fins el segle XII, moment en el que foren conquerits per la

corona catalano-aragonesa.

Tenint en compte aquest precedent diferencial, entre els vells

territoris i els nous conquerits, el tracte que rebria la població d' una i

altra part de Catalunya, havia de ser diferent. I les Commemoracions de

8 Aquesta apreciació ja fou destacada per Josep Ma. FONT RIUS, Franquicias
Urbanas Medievales de la Cataluna Vieja, a BRABLB 29 (1961-1962) 17-46;
reproduït a Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya
Medieval. Col.lactanea de treballs del professor Dr. Josep Ma. Font Rius amb
motiu de la seva jubilació (Barcelona, 1985) 11-34; més recentment Paul H.
F R E E D M A N , The Llobregat as a frontier in the thirteenth century, a
Miscel·lània en homenatge al Pare A. Altisent (Tarragona, 1991) 109-118.
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Pere Albert van voler recullir aquest contrast9.

La prevalència feudal sobre els territoris que conformaven la

Catalunya Vella era, per tant, producte d' una evolució que arrancava del

període en que aquestes contrades havien quedat sotmeses al domini franc.

Arrel d' aquest fet sabem que s' inicià un moviment repoblador i

colonitzador de la Marca Hispànica per una població d' origen hispano-

romana que s' havia refugiat a les muntanyes pirinenques i que s'

instal.là progressivament en el pla a la recerca de noves perspectives de

vida, accedint a la propietat de la terra, mitjançant el conegut sistema de 1'

aprisió. Eren homes lliures que cultivaven les seves petites porcions de

territori per viure, en règim d' aloers. Aquesta migració, com ja s' ha dit10,

tindria conseqüènces bàsiques i fonamentals per la configuració d' un nou

tipus de societat a la Catalunya Vella amb els trets feudals que 1' han

identificat.

La influència franca havia obert, per tant, la porta a un progressiu

procés de feudalització que prengué una gran força, a partir del segle XI.

Com es sabut, quan, un cop culminada la colonització i repoblació d' aquells

territoris, els petits nuclis familiars de pagesos lliures que cultivaven les

seves terres, empobrits per èpoques de males collites, ja no tenien cap

possibilitat de començar de nou en altres terres, cada cop més indefensos

davant una aristocràcia dirigent que s' enriquia i, augmentava el seu

poder, el que conduí inevitablement a un status servil, d' aquesta població

camperola, indefensa i sotmesa als designis dels seus senyors.

Aquesta realitat feudal en els antics territoris de la Marca Hispànica

es mantingué i consolidà durant el segle XII, alhora que contrastava

enormement amb la concreció jurídica i social que s' establia en els nous

territoris que el poder comtal anava arrabassant als sarraïns. Aquestes

9 Paul H. FREEDMAN, Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya Medieval
(Vic, 1993) 155.

10 Ramon d' ABADAL i DE VINYALS, Dels visigots als catalans II. La formació
de la Catalunya independent (Barcelona, 1970) 282-283; Josep Ma. SALRACH,
Catalunya, comunitat d' origen medieval, a L' època Medieval a Catalunya.
Cicle de conferències fet a la Institució cultural del CIC de Terrasa. Curs
1980/1981. Biblioteca Milà i Fontanals 11 (Separata) 9-20.
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terres conformarien, com sabem, 1' anomenada Catalunya Nova. On els seus

habitants rebien, a diferència dels de la Catalunya Vella, un tracte molt

més favorable del poder públic, sobretot, per 1' interès que hi havia en la

repoblació d' aquests territoris. Evidentment, aquesta realitat tant clara i

distinta entre les dues parts del Principat, no podia passar per alt en el les

Commemoracions, i així ho reflecteix la seva doctrina feudal.

Podem dir, que la distinció que el redactor de les Commemoracions

entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova, no és solament geogràfica,

sinó que va més enllà, al relacionar les diverses conseqüències jurídiques

sobre els habitants de les dues parts de Catalunya.

Aquesta diversitat serveix per posar de relleu el règim jurídic

senyorial a que estan sotmesos els pagesos de remença, d' una i altra part

de Catalunya, "(-..) E si es pagès usas diversament en cataluya. Cor en

alcuna part de cathaluya qui ha nom cathaluya veyla , axi com tot lo bisbat

de gerona e quax la meytat del bisbat de barcelona que es part lo flom de de

lobregat ves orient e la mayor part del bisbat de vic, homes solius qui no

son cavalers son si estrets a lurs senyors que lurs fils son homes de lurs

senyors, e que no poden fer matrimonis ni dels mases partir. (...) En altra

part de cataluya que es per tot lo dit flom de lobregat ves ponent que tots

temps sol ésser apelada del temps del senyor en Ramon Berenguer comte de

barcelona en ça nova cathaluya nels fils dels cavalers nels fils del pageses

no sos homes daquels rics homes dels quals lurs pares son homes, levat axi

com dit es hahuda la heretat del feu ans podem tots los pagesos solius partir

e menar on se vuylen, e lurs fils, lexades les heretats.(,..)"11.

11 Com. 35: "Dic si el fil dalcun hom sia hom ho no del senyor de qui lo pare
seu era hom" Josep GUDIOL, 330-331; "Utrum filius alicuius hominis sit homo,
vel non, domini ipsius patris dicti filii": (...) Si aut est rusticus , servatur
diversimode in Cathalonia: quia in quadam parte Cathaloniae, que dicitur
vicus Cathalonici, ut totus episcopatus Gerundensis, et fere media pars
episcopaíus Barcinonensis que est ultra flumen Lupricati, versus orientem,
et maior pars Vicensis episcopatus, homines solidi, qui non suní milites, sunt
astricti dominis suís, quod filii eorum sunt homines dominorum suorum, sic
quod non possunt contrahere matrimonia, nec de mansis recedere. (...) In
alia aut parte Cathaloniae, quae est ultra praedictum fluvium Lupricati
versus paríem occidentalem, quae semper consuevit appellari a íempore
domini regís Berengarii Comitès Barcinonae ciíra, nova Cathalonia, nec filii
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En aquestes dues parts de Catalunya, tot i que el règim d' explotació

de la terra, basat en la emfiteusi, era el mateix, és a dir, hi havia un

posseïdor del domini directe, dominium eminens, i un altre del domini útil,

que era el qui treballava la terra i recollia els seus fruits, tenien un

tractament jurídic diferenciat, segons fossin habitants d' una o altra part

del Principat.

Com hem dit, arrel de la força amb que s' havia consolidat el règim

feudal, sobre els antics territoris de la Marca carolíngia, els habitants de la

Catalunya Vella, havien sofert una progressiva subordinació vers els

senyors feudals i, a la pràctica dels mals usos senyorials12. De manera que

passaven a la condició servil d' homes lligats completament a la terra i als

designis del seu senyor, amb poques esperances de llibertat. En el cas de

volguer abandonar la terra del seu senyor, com diuen les

Commemoracions, tenien que pagar la redempció per posar fi a la servitud.

Però la seva manca de medis feia que, en la majoria dels casos, no

poguessin pagar aquesta redempció.

Els homes de la Catalunya Nova, en canvi, gaudien d' una situació

jurídica molt més ventatjosa i que havia estat afavorida, com hem recordat,

per 1' interès del poder polític en repoblar els nous territoris conquerits.

El lligam amb el seu senyor era menys estret, pràcticament no coneixien

les servitud, i el pagament de les rendes no era tant elevat. Com a corol·lari,

predominava el nombre d' aloers, homes lliures, que cultivaven les seves

terres amb exempció de les feixugues càrregues dels senyors feudals.

Davant aquest panorama, podem veure que el redactor de les

Commemoracions, es limita a recollir la realitat social dels habitants d'una

i altra part de Catalunya, molt diferent des del punt de vista de la llibertat

personal, per ordenar-la i regular-la jurídicament. A les Commemoracions

queda perfectament contrastada la bonança jurídica que disfrutaven els

homes de la Catalunya Nova, enfront la desafortunada situació a que eren

militum, nec filii rusticorum sunt homines ipsorum magnatum, quòrum
patres sunt homines: nisi, ut supradictum est, adita haereditate feudali. Imo
possuní omnes solidi rustici recedere quandocumque voluerint, et eorum
filii, dimissis haereditatibus.(...) SOCARRATS, In Tractatum, 337-338.

12 Vid. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La Sentència Arbitral cit. 54-60.
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sotmesos els homes de la Catalunya Vella, els quals estaven en una situació

de servitud absoluta vers el seu senyor.

Aquesta constatació, feta pel redactor de les Commemoracions, és

objectiva i mostra un respecte absolut per la tradició jurídica observada

en les dues parts del Principat. Però també es podria dir que manté una

actitud neutral respecte el règim obsevat en ambdues parts de Catalunya

perquè no justifica el tractament diferenciat, ni tampoc mostra cap

preferència pel règim més favorable de la Catalunya Nova. En definitiva,

es limita a recollir les dues realitats jurídiques i resta mut respecte el

tractament servil al que es veien subordinats els habitants de la Catalunya

Vella.

Tradicionalment s' ha dit que Pere Albert va ser el primer jurista

que empra el concepte de Catalunya Vella enfront al concepte de Catalunya

Nova per posar de relleu la realitat social i jurídica dels homes d' una i

altre part del país. D' haver estat així, hauria estat el precursor en posar de

relleu aquesta distinció en una obra jurídica i el seu criteri hauria estat

seguit pels juristes posteriors. Malgrat tot, insistim, que al no comptar amb

fonts documentals donant fe que 1' autoria de les Commemoracions és de

Pere Albert, no ens atrevim a afirmar que fou el primer jurista que va fer

la dita distinció territorial.
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