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l. - EL GOVERN DE BARCELONA

DES DE L'ÈPOCA ROMANA FINS AL SEGLE XI

Als homes els cal viure en comunitat. Un poble, una ciutat, una comarca, un estat poden
ésser les diferents agrupacions en les quals es desenvolupa la variadíssima activitat humana.
Ara bé: allò que és comú a totes és l'organització política, és a dir, la distribució de les fun
cions de govern i d'administració: l'ordre públic, els serveis públics com la sanitat, la cultura,
els transports , la qüestió dels impostos quant a fixació i recaptació; problemes relacionats amb
les empreses i els treballadors i, en resum, tot allò que s'adreci a satisfer les necessitats dels
habitants.

Totes aquestes funcions, indispensables dins el marc de qualsevol societat, s'articulen des

de fa dos mil anys en una organització que té com a base l'aglomeració poblada, diguem-ne ciu

tats, viles o pobles. Ens estem referint al Municipi.
És clar que si ja abans dels romans existien les necessitats a les quals hem alludit, els mit

jans que la collectivitat empra per a solucionar-les són rudimentaris; hem de tenir present, mal

grat tot, que les activitats humanes estaven en un grau d'evolució força endarrerit.
És l'estructura política i administrativa de l'Imperi romà la que crea una perfecta orga

nització del municipi, i això per dues causes que s'influencien mútuament: el sentit jurídic del

poble romà i el creixement socio-econòmic i cultural de la seva civilització.
I és des d'ací d'on volem començar l'exposició dels 6rígens i la creació del municipi de

Barcelona a l'Edat Mitjana, del qual el Consell de Cent és el principal i més important or

ganisme.
El murucrpt romà es basava en uns magistrats -els curials- encarregats de les fun

cions generals necessàries per a administrar una ciutat, que eren escollits pel poble. Gràcies

a les inscripcions de les làpides es pot conèixer bastant bé la vida del municipi romà de Bar

celona; però, què és el que passa quan s'acaba el domini romà sobre la nostra terra? Com



s'organitza en concret la ciutat de Barcelona en allò que afecta el seu ajuntament?
La manca de documentació clara i nombrosa fins entrada l'Edat Mitjana posa greus pro

blemes i dóna respostes difícils a les preguntes que ens hem fet suara. Entenem per docu

ments no solament els pergamins i altres escrits que es conserven en efs arxius històrics, sinó

també tot allò que ens pot servir per a reconstruir algun aspecte del passat de la nostra ciu

tat. Les excavacions que es duen a terme sota el barri gòtic comencen a donar-nos material per
a això; però encara és molt el que resta a fer i a interpretar. Un altre camí a seguir és de

comparar l'evolució de les ciutats de l'Europa Occidental més conegudes i estudiades, tenint pre
sents les diferències històriques, que són molt importants.

Les lleis dels visigots són l'únic testimoni escrit que ens pot servir per a conèixer quel
com de l'estructura política de la ciutat de Barcelona en desaparèixer el municipi romà.

Cal, però, no limitar-se exclusivament a un punt en parlar del que significa el pas del

poder romà al regne dels visigots. És ben sabut que la cultura, el dret, àdhuc l'economia ro

mana del Baix Imperi es mantenen en bona part durant els segles que segueixen a la desepa
rició de Roma i el seu imperi; i és que la fi d'un sistema polític no té com a conseqüència ne

cessària la desaparició de tota la civilització que ha anat creant.

De l'època de la Barcelona visigòtica, és per ara difícil fer-se'n una idea clara, per la

manca de coneixements que en tenim. És ben palés. però, que durant els segles VI i VII la que
fou abans colònia romana des del segle I al V, va prenent més importància i fins i tot arriba
a superar la gran ciutat hispano-romana, la Imperial Tarraco, la actual Tarragona.

Els estudis sobre la fi dels municipis romans a la península ibèrica duen a una conclu

sió, admesa de forma general, en el sentit d'una progressiva desaparició de les principals auto

ritats -els curials- i de la seva substitució, no pas per altres persones escollides, com els

curials, pels habitants de la ciutat, sinó per persones que al mateix temps ostenten el poder po
lític i judicial: els comtes, els reis, els senyors feudals i tots el seus delegats.

A Barcelona la importància del comte, ja en el regne visigòtic, és molt gran. No mana

solament en la ciutat, sinó en tot el comtat -bona part de l'actual província barcelonina-. Els

Una penoremtce general del Barri Gòtic, bressol de la història de la nostra ciutat. Les

tècniques modernes ens permeten de fer ressortir la seva natural armonia. ____.



 



vescomtes i els veguers són els seus agents delegats que tindran especial transcendència per a

Barcelona. Així, doncs, l'ajuntament representatiu mor de m'oment i la comunitat barcelonina

resta regida per les autoritats que depenen del rei visigot de Toledo. Ara bé: cal esmentar el

paper que jugà en les ciutats d'aquest període el bisbe, i fer sobre això una especial reflexió.

Avui estem acostumats, i cada vegada més, a distingir clarament el que han de fer en la socie

tat l'Estat i l'Església; en canvi, després de la conversió oficial de l'estat visigòtic al catolicisme,

la mútua influència d'Estat i Església és molt forta, i davant dels habitants d'una ciutat que ha

perdut els seus propis representants, la figura del bisbe adquireix un gran prestiqi i autoritat en

totes les qüestions ciutadanes que es plantegen. No es tracta pas que les lleis donin una auto

ritat política al bisbe. L'autoritat a Barcelona la té el vescomte, com a representant del comte;

però cal saber que a vegades tant important com les lleis és la voluntat de les persones que

arriben a imposar allò que creuen que és millor per a la collectivitat.

D'altra banda, sabem que durant la dominació visigòtica al nostre país hi ha una crisi

econòmica. Els productes surten del camp en proporcions relativament pelites, per la qual cosa

no permeten un comerç amb altres llocs com a medi de guanyar-hi diners. És un sistema d'e

conomia dita de subsistència, és a dir, es produeix per viure solament d'aquests mateixos pro

ductes. Això és important quan es parla de qualsevol aspecte de la vida de la ciutat en aquests

segles.
Avui tenim molt clar el que és una ciutat i la diferenciem exactament del món del

camp: on hi ha indústries, presses, neguits, moviment i, per tant, contaminació de l'aire, ningú

no dubta que són ciutats. El camp ens fa pensar en tranquil·litat, en el fet de respirar aire pur,

en feines dures però llunyes dels neguits de les ciutats. Quan parlem de la ciutat visigòtica i

de la posterior durant tota l'Edat Mitjana, ens hem d'imaginar la ciutat d'una manera molt di

ferent. Passegeu un diumenge d'estiu a primera hora de la tarda pel nostre estimat barri gòtic

i us podreu fer una mica d'idea del que podia ésser la ciutat medieval. A la plaça de Catalunya
hi havia hortets, camps i vinyes. La diferència entre la ciutat i el camp, tan palesa avui, llavors

no ho era tant, i això dura fins als segles darrers dels temps medievals.

L'arribada i ocupació de Barcelona pels musulmans no va representar cap gran canvi en



la vida i el govern de la ciutat. El fet més important fou la destrucció de les muralles i de
bona part de la ciutat per AI-Mansur, un dels més destacats caps militars dels àrabs. Però

aquesta destrucció, que tingué efectes immediats de caire negatiu, serví alhora com a punt
de partida de la reconstrucció" material i econòmica de la ciutat, en coincidir amb una renova

ció general a l'Occident cristià cap a les acaballes del. segle X. Aquesta autèntica revolució,
que comportarà una renaixença en la vida i el govern de les ciutats, va començar en el nostre

país, primordialment, per la nostra ciutat de Barcelona.
Cal aprofundir en les causes i formes en què això s'esdevingué per entendre el perquè

de l'ajuntament que es crearà tres segles més tard i gràcies essencialment a aquest desenvo

lupament econòmic i social.
Es tracta d'un procés molt lent que va afectant progressivament les distintes estructures

econòmiques, socials i polítiques de la societat medieval. El món rural n'és el primer respon
sable, i a partir de les transformacions de l'agricultura s'arribarà a un gran creixement del co

merç i a un despertament de la vida de les ciutats. Aquests canvis en l'agricultura els veiem pri
merament en la quantitat de noves terres que es llauren i que fins ara eren o ermes o bos
coses i que, naturalment, permeten augmentar les produccions del camp; però també hi ha
canvis en els sistemes de cultius, noves tècniques i eines, millores i intensificació de les for
mes de regatge que permeten un més alt rendiment dels camps.
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Il. - LA CREIXENÇA DE LA BARCELONA MEDIEVAL.
FACTORS I MANIFESTACIONS

Evidentment, l'eplicació d'aquestes millores no. fou igual en totes les zones de l'Occident
europeu ni en un lapse de temps concret i simultani; ei que SI resta clar és que, d'una o.

altra manera, tingueren influència i significació en un procés de canvis generals que constitueix
una reno.vació tótal de les formes de vida ante rior s. Totes aquestes qüestions comencen a que
dar ben explicades en molts palsos. però en el cas espanyo.l i co.ncretament a Barcelona, tot

[ust són esbrinades per alguns hlstoriadors que han sabut veure i escatir-ne la impo.rtància. Real-
ment, en els segles XI i Xli hi ha una transfo.rmació essencial de l'agricultura en allò que afecta
Barcelo.na i el seu terr l tori, sego.ns es pot anar seguint per l'estudi dels documents que ens

queden i a la llum dels mètodes més moderns emprats en altres països. Aquesta revo.lució agrà
ria és especialment transcendental [a que, ultra augmentar la pro.ducció per al consum de la po
blació, que cada dia és més nombrosa, permet l'existència d'uns sobrants en aquesta produc
ció que poden ésser comercial itzats i són causa de la gran transfo.rmació i embranzida que
el comerç asso!ei x tot segu i t.

Tot això dóna peu perquè, a po.c a poc, es vagi fent una distinció dintre de la mateixa
societat entre el Ilaurado.r o. campero.l i el co.merciant o. artesà; entre el camp i la ciutat. La
divisió del treball, que no havia existit d'ençà del temps dels romans, torna a ésser una esti
mable realitat i un punt de partida del desenvo.lupament urbà general. A Barcelo.na hi anem tro

bant ferrers, fusters, paletes, [oier s, mercaders que 'co.mpo.nen la societat i que més tard que
daren perpetuats en els noms dels carrers fins als riostres dies. Els obradors, petits tallers espe
cialitzats en feines d'artesania, són cada vegada més nombrosos i són co.nsiderats de gran và

lua, tant pels productes que fabriquen i que són venuts corn pel fet d'ésser el mateix taller
objecte de vendes i d'arrendaments.

L'intercanvi de productes a nivell de ciutat a ciutat i de país a país és un aspecte fo
namental en la Barcelo.na de l'època. Des de les darreries del segie X i sobretot a partir del
segle XI, tenim constància a Barcelo.na de la presència i tasca de persones dedicades a aquest
comerç internacio.nal que aconsequir à, en centúries posteriors, un nivell extraordinari que farà
de la nostra ciutat una de les més importants de tota la Mediterrània. Aquests contactes amb
altres terres i altres mentalitats tindran, a més de la influència econòmica, un pes impo.rtant
en la modelació de formes de go.vern i normes reguladores de diversos aspectes de la vida

política i mercantil de la ciutat.



En aquest procés d'engrandiment de les ciutats tenen una importància cabdal els ante

cedents de cedascune. d'elles. En el nostre cas caldrà, doncs, analitzar les relacions que les aglo
meracions urbanes que van creixent tenen, sobretot des del punt de vista físic o topogràfic, amb

els nuclis anteriors, molt sovint romans. En aquesta qüestió han parat esment molts dels nos

tres historiadors especialistes en aquests temes i períodes. Però, què és el que ha passat a

Barcelona? Les sistemàtiques excavacions que l'ajuntament duu a terme i que hom pot visitar,
ens illustren d'una manera fefaent sobre molts aspectes 'diversos de la Barcelona romana des del

segle I endavant, i encara n'hem d'esperar més. pel que fa als segles VIII i IX, immediat pre
cedent de l'embranzida general de la qual estem parlant. La continuïtat topogràfica de la nos

tra ciutat és ben clara i ninqt' no pot negar-la: la colònia romana Barcino es trobava sota de

l'actual barri gòtic, l'espai medieval de la Bar::elona que ens ocupa. No hi ha cap dubte en

aquest sentit. Com sempre passa, damunt d'un espai habitat se n'hi superposa un altre quan

el primer desapareix i perd la seva funció pròpia: en el cas de Barcelona es poden veure

aquests distints nivells o estrats, des de la ciutat romana del segle I a la ciutat dels segles XI

i XII, moment en què la ciutat creixerà ja radialment i horitzontal, no verticalment com fins

aleshores.

Ara bé: què té de comú aquesta Barcelona del segle XI amb la ciutat del mateix

nom de nou segles abans? Només el nom i la situació topogràfica? Quelcom més, cal dir-ho.

Els habitants de la ciutat han d'ésser considerats, quant als trets racials, descendents dels bar

celonins romans, amb influèncie"s molt relatives de l'aportació sarraïna i molt menys importants
encara de l'element ètnic germànic. Això no ho diem gratuïtament, sinó guiats per les opinions
avui generalitzades que ,els visigots representaren una minsa proporció dins el context gene
ral hispano-romà, respecte al seu nombre, i que els alarbs no influïren en la nostra ciutat com

en altres ciutats del llevant o del sud peninsular. El que cal no oblidar mai és que les condi

cions socials i econòmiques, així com les institucions i lIeis.que les creen i regulen, sí que han

sofert un canvi important en aquests segles que van des de l'Antiguitat fins a la plena Edat

Mitjana. Per tot això, quan es parli de continuïtat romana referida a la nostra ciutat, s'haurà

de fer acuradament i amb molta precisió.



 



Factors determinants de la forma com es constitueix una ciutat qualsevol són els geogrà
fics: les condicions del territori -mar, muntanyes, rius, valls, clima, etc.- fixen, en bona part,
el desenvolupament d'una ciutat en un sentit determinat i concret que la diferencien d'una
altra. A Barcelona, és evident que el mar ha jugat un paper de primer ordre en tota la seva

història, des de l'època romana fins als nostres dies; i fou, en els temps medievals, l'element

essencial de l'expansió de Catalunya i Aragó per la Mediterrània. En un altre llibret d'aquesta col

lecció es parla àmpliament del port i del que significa per a la ciutat. Sembla que la primera
ciutat romana era situada al Montjuïch, probablement per raons estratègiques; després, la colò

nia de Barcino ho fou al Mons Taber -l'actual barri gòtic-, on també va créixer la ciutat

medieval. Tot això ens fa veure el paper de la geografia en la formació d'una ciutat determi

nada.
Sabem la importància que en la formació de les ciutats tingueren els burgs i els subur

bis; és a dir, les fortificacions o bé simples aglomeracions que neixen i s'engrandeixen fora de

les muralles de la ciutat, però molt a prop seu, i que tenen, sobretot, caràcter mercantil. Val

a dir que, com a conseqüència de les transformacions de l'agricultura, de les quals hem fet es

ment abans; augmenta la producció i cal collocar els sobrants d'aquests productes del camp. Els

comerciants es van establint prop de les portes de les muralles de les ciutats o dels castells,
com a venedors d'aquestes mercaderies. Reis, comtes i senyors els concedeixen privilegis i drets

especials que els fan diferents dels altres habitants, i d'ací prové la diferència que cada ve

gada serà més palesa entre homes de la ciutat i homes del camp.
Arrancant de l'actual estructura de la part vella de la nostra ciutat, intentem imaginar

com era formada la ciutat al segle XI: les muralles -les romanes, encara, del segle IV- en

clouen una superfície de la qual la Catedral -primer la romànica i després la gòtica- és el

centre. Ben a prop hi ha el mercat que tanta importància va adquirint en anys successius i

que trobem mencionat en molts documents de l'època. Les esglésies són molt importants per

què als seus voltants van creixent nuclis de població en una plaça de dimensions regulars:
Sant Just, Sant Miquel Sant Jaume en són exemples. En les muralles, però encara dins de la

ciutat, trobem el Castell Vell, residència dels vescomtes barcelonins, i l'Hospital d'En Guitart,

Les muralles són factor essencial del desenvolupament urbà. Les de Santa Madrona,

construïdes per Pere el Cerimoniós, prova de la continuïtat històrica barcelonina. _____.



 



nom del seu fundador, i que assolí una gran importància. Les cases són generalment de fusta

i sols les més importants de pedra, circumstància que anirà canviant en els segles posteriors.
El callo barri dels jueus -els principals comerciants del moment- és també, dins les muralles.

Pel que fa al nostre tema, té una especial transcendència el creixement de la ciutat grà
cies als suburbis i a les anomenades viles noves. També ací l'església té una importància cab

dal que ens permet de situar-les avui dia: les viles noves de Sant Pere (on hi ha actualment

l'església de Sant Pere de les Puelles) i de Santa Maria del Mar en són bon exemple. Cap a

l'altra banda, la més important és la de Santa Maria del Pi. Més lluny comencem a trobar

agrupacions d'habitants -sempre amb l'església com a centre- que actualment són populoses
barriades i fins ciutats: Sant Andreu, Santa Eulàlia de Vilapiscina -avui I'Hospitalet-, Sant

Martí de Provençals, etc ... Fixem-nos bé que l'aparició i el desenvolupament de tots aquests su

burbis és lent i que Barcelona encara no tindrà una fesomia prou clara els segles XI i XII, sinó

que l'anirà assolint a poc a poc fins que arribarà a necessitar, en temps del rei Jaume, el

creador del Consell de Cent, unes noves muralles. D'altra banda no ens imaginem que el co

merç és el mitjà normal de vida dels barcelonins. La base de la seva riquesa segueix essent

l'agricultura.
Hem parlat suara de drets especials o privilegis que es concedeixen a comerciants. tS

un aspecte molt interessant per a comprendre l'evolució d'uno ciutat qualsevol, perquè aquests

privilegis es van ampliant i arribaran a tots els habitants de la ciutat. A Barcelona tenim notí

cies de preceptes referents als seus habitants des d'èpoques anteriors al procés d'engrandiment
econòmic, social i material de la ciutat. Els emperadors carolingis atorguen, des del segle IX,

cartes amb drets especials als habitants de l'anomenada aleshores «Marca Hispànica»; i, en

concret, en coneixem una referida a Barcelona en què es fa referència a la fidelitat dels seus

habitants, sobre els quals reconeix l'emperador poder i als quals, per conducte del seu bisbe,

fa una important donació de diners per construir la catedral. Molta més importància, pel que

representarà tot seguit, té la carta o privilegi atorqat pel comte Ramon Berenguer el Vell als

barcelonins i que ja recull les idees de llibertats urbanes i drets de la ciutat de què parlàvem
més amunt. La lliure propietat de béns, l'existència de propietats de la ciutat -de tots els ciu-

Penorèmicé; actual de /'Església de Santa Maria del Pi, un dels exemples més

representatius del gótic barceloni, reflexe del redreç polític i econòmic de la ciutat. __.



 



tadans-: boscos, pasturatges, carrers ... ens ho demostren prou bé. Qualsevol impost o altra

càrrega que limitin els drets dels ciutadans queden anullats. Les poques restes de feudalisme

que hi podia haver en el territori i ciutat de Barcelona aniran desapareixent a partir d'aquesta
concessió comtal de privilegis.

Fins ací hem volgut analitzar, a poc a poc, la història de la nostra ciutat fins al segle XII,
en què ja podem parlar de la formació de Barcelona, tant des del punt de vista econòmic i so

cial, com cultural i material. Ara veurem com es creen els sistemes de governar aquesta ciu-.
tat que en l'espai de dos segles va créixer tant. És ací on hem de veure la relació de tot el que

fins ara ha estat explicat amb l'aparició i el funcionament del nostre municipi, a través del

Consell de Cent.



III. - ELS PRECEDENTS DEL CONSELL DE CENT:

ELS PROHOMS

La manera de viure dels barcelonins comporta, en els segles XI i XII, un enfilall de trans

formacions en sentit pos,itiu que es reflecteixen ben clarament tant en l'aspecte urbanístic com

en l'institucional, En, aquest context de desenvolupament urbà neix a poc a poc, com veurem tot

seguit, l'organització política que governarà la ciutat i que amb els canvis normals en set segles
es manté fins a nosaltres: estem parlant-vos del Municipi, de lAjuntament. Des del temps dels
romans, com ¡a hem vist, existeixen una sèrie de ciutadans que tenen unes facultats especials
que els destaquen dels altres '! assoleixen les funcions de govern. Aquest municipi de l'Espanya
romana, que també es donà a Barcelona i que coneixem mercès a les inscripcions en les pe
dres i a algunes lleis d'aleshores, va anar morint lentament per causa de circumstàncies diver
ses i complexes de caire polític, social i econòmic, i desaparegué totalment a les darreries
del segle VI. El govern de les ciutats va prendre altres formes que perduraren fins a l'època
de què estem tractant. En aquestes formes de govern, la participació dels ciutadans és pràc
ticament inexistent -sobretot en els primers seqles=-s , quan, lentament, els habitants de la ciu

tat començaran a participar en el seu govern, s'anirà formant i afaiçonant el municipi medie
val. Aquesta participació es veu possibilitada d'una banda, pels condicionaments de l'època dels

quals [a hem fet esment, i a més per l'evolució de determinades funcions de persones que te

nen un prestigi i una autoritat moral especials. Fixem-nos en aquest procés d'evolució en la
ciutat de Barcelona, perquè d'ell arrenca la formació del Consell de Cent, la principal força del
municipi barceloní a les .acaballes del segle XIII.

Volem insistir, però, en alguns punts que ens semblen previs i indispensables perquè
comprengueu millor tot el que anem explicant. La nostra ciutat en aquests moments, als se

gles XI i XII, cal que ens esforcem a imaginar-la molt diferent de l'actual. Pensem, primer, en

la reduïda extensió que ocupava el barri gòtic actual. Després, en la població en menys quan
titat relativa que no pas ara. En tercer lloc, en els edificis, de dos a tres pisos, i la major ia
de fusta. I així podríem anar buscant diferències múltiples, Ara bé: qualsevol grup humà, per
petit que sigui, va adquirint una sèrie de problemes que s'agreugen en fer-se grans i que cal
resoldre. Quan B�rcelona, fa gairebé mil anys, començava a engrandir-se, es trobà amb un

seguit de problemes. que abans no tenia i li calgué cercar les mesures adequades per tal
de donar-hi solucions. Per això sorgirà el municipi, que hom no pensi que és un caprici o



una decisió impulsiva de Jaume I, sinó conseqüència de fets diversos provocats per factors

que, entrecreua�t-se, faran que els reis vegin la necessitat d'establir un sistema nou de govern

de les seves ciutats, en el qual els mateixos habitants prenguin una part molt activa. Volem

remarcar, amb tot això, la importància que tenen les necessitats sorgides de la convivència dels

homes er! societat. Vegem-ne un exemple. Dues persones es barallen i discuteixen per la pro

pietat d'unes cases amb hort i jardins. Si això passa avui, es fa el judici corresponent i els

jutges decideixen qui té la raó, segons el que disposin les lleis i el que cadascuna de les per

sones dirà. A la Barcelona de començaments de l'Edat Mitjana, al costat de gent que actua

com a jutges (comtes, vescomtes, veguers i batlles), trobem altres persones que actuen com a

àrbitres entre les dues parts que s'escometen, i la seva decisió és acceptada per tothom. Aques

tes persones són els prohoms, que a poc a poc van adquirint una gran autoritat moral davant

els ciutadans i que acabaran essent els consellers del municipi. Ara veurem com.

La primera presència d'aquests prohoms, que al principi en diuen «bons homes», ve de

terminada en funció del propi nom. La bondat pressuposa la justícia i per raó d'aquella quali

tat són cridats aquests homes en judicis, convenis i diferències que sorgeixen entre dues per

sones que reclamen uns drets. AI començament són citats com a simples testimonis. Hi són

presents per a assegurar el compliment de les lleis i de les formes judicials. Així, en els testa

ments apareixen des de ben aviat els prohoms. Es tracta dels testaments anoments testamen

tals, que es feien expressant la voluntat del qui l'atorgava davant d'un altar determinat de

certes esglésies i en presència de dos prohoms. Així, doncs, des del segle X, aquests bons

homes o prohoms són testimonis de molts actes jurídics: judicis, vendes, testaments, etc.

Qui eren, aquests prohoms? D'on prbcedien? Eren els més rics? Eren aquells qui te

nien més cultura, que sabien més coses, que coneixien les lleis? Eren considerats com a tals

per la lliure voluntat del comte o dels seus delegats? Resulta difícil per a nosaltres saber-ho

amb seguretat. El nivell de saber coses, de la cultura, no té en aquestes èpoques un valor deci

siu per a reflectir-se en la societat. Tampoc no es veu clar que només fossin prohoms els rics

o els nobles, car, en els documents on es mencionen, apareixen prohoms menestrals o merca

ders petits. Podrien ésser simplement persones d'un cert nivell social i de bona conducta i que

de mica en mica s'anaven guanyant la confiança dels habitants de la ciutat.
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Làpida que fa referència a una fundació de misses a Sant Pau del Camp en la qual
apareixen els prohoms encarregats de vigilar el seu acompliment.
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Aquests prohoms van adquirint poc després unes funcions i unes tasques més àmplies
que desemboquen en uns poders concrets. No es tracta ja solament de garantir o ésser tes

timoni d'alguns actes, sinó que són veritables jutges en moltes de les causes i plets que el
continuat progrés comporta. En un primer moment solament aconsellen els jutges; a poc a poc,

però, es converteixen en autèntics jutges en grup ,i resolen qüestions ben diverses: delimiten pro

pietats de terres, castells o cases; intervenen en els casos de successions de béns de persones
mortes sense fer testament; fixen els preus de determinats objectes, els drets sobre la uti

lització dels 'molins, que tan importants eren en aquesta època ... El conjunt de prohoms arri

ba a constituir un tribunal amb tots els poders que això representa.
Fins ací hem vist com unes persones determinades, els prohoms, tenen unes atribucions

importants, dins de la societat, que sobrepassen l'actuació simplement individual, però que
encara no arriben a representar una intervenció plena en els afers públics de la ciutat, que
estan en mans d'una altra mena de persones diferents dels .prohorns i que amb un caire dis
tint influeixen decisivament en el procés de la formació dels municipis medievals. Es tracta de

persones designades pel rei o pel comte, que són els seus representants en la ciutat i hi acom

pleixen les tasques de govern. No són, doncs, representants dels ciutadans, com en certa ma

nera ho comencen a ésser els prohoms, sinó delegats de l'autoritat sobirana, en aquest cas, a

Barcelona, la dels comtes, primer, i dels reis de la Corona d'Aragó des de mitjan segle XII.

Aquestes persones de les quals ens interessa parlar, per tal com foren bases essencials

del moviment municipal, són el veguer i el batlle. El procés que segueixen durant els se

gles XII i XIII és digne d'ésser remarcat: aquestes autoritats delegades del comte o del rei

són les úniques que governen les ciutats fins a les darreries del segle XII, i, en canvi, a finals

de la centúria següent, les trobem moltes vegades per sota d'un altre tipus de gent, els conse

llers o paers. Aquestes transformacions expliquen el sorgiment del municipi i cal que ens hi

fixem ben bé.

El veguer és el cap de la vegueria, demarcació territorial administrativa que comprèn di
verses ciutats i que és com una divisió intermèdia entre les comarques i les províncies. La ca

pital de la vegueria és la residència del veguer (Barcelona, Manresa, Girona ... ) i, quan és del



cas, des d'on intervé en la direcció dels afers de les ciutats. La seva feina és, a més, ésser jutge.
És a dir, el veguer té poder i autoritat sobre un territori (la vegueria) dins del qual hi ha di
verses ciutats. Precisament en aquestes ciutats trobem l'altre delegat real, el batlle, que encara

assoleix una importància més gran en l'afaiçonament dels municipis catalans. Primer és l'encarre
gat de l'administració econòmica de les propietats del comte, el rei o els senyors feudals. Però,
a poc a poc, la seva feina abraça també funcions de justícia. En les ciutats que són cap de ve

gueria coincideixen, doncs, veguer i batlle i sovintegen les disputes i lluites sobre afers en els

quals tots dos es creuen amb el dret d'intervenir. Ultra aquestes funcions de caire judicial,
n'hem d'assenyalar d'altres de tipus administratiu i urbanístic: les obres públiques de la ciu
tat; les mesures sobre qualitats i quantitats dels productes de la ciutats; la fixació dels im

postos, etc ... Totes aquestes feines són les que a poc a poc passaran a mans dels prohoms,
originades precisament per una mútua collaboració entre veguer o, sobretot, el batlle i els pro
homs de les ciutats.

Barcelona, cap i casal de les terres catalanes, segueix més que cap altra ciutat tots

aquests passos fins arribar a constituir-se en municipi. Més d'una vegada hi ha entre veguer i
batlle discussions sobre competències en un mateix afer. El que més ens interessa és, però, la
mútua participació del batlle i els prohoms en moltes qüestions que abans resolien el veguer
o el batlle tots sols. Recordem que els prohoms eren aquelles persones que des de feia ja uns

quants segles havien anat augmentant la seva importància dins de la societat i actuaven com a

persones imparcials en la resolució de molts casos.

Esmentem especialment alguns exemples en què és ben clara aquesta intervenció con

junta de l'autoritat real (el batlle) i les incipients autoritats del poble (els prohoms) i que fan
referència a la ciutat de Barcelona. En la divisió que es fa del comtat de Barcelona entre els
germans Ramon Berenguer II i Berenguer Ramón 11, actuen com a testimonis els prohoms i
el batlle: ací, doncs, encara que la feina dels prohoms es limiti a la presència testifical, és clar
que l'afer és prou important perquè el destaquem. En una venda d'unes cases que fa un

altre compte, Ramon Berenguer IV, on autoritza la construcció d'unes escales noves, també sur

ten prohoms i batlle conjuntament donant consell al comte. Trobem una semblant collaboreció
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en una concòrdia sobre la propietat d'un obrador, una mena de petit taller, que es disputaven
dos pressumptes propietaris. Ja en temps de Jaume I, el rei s'adreça, en' algunes disposicions,

conjuntament al veguer, al batlle i als prohoms com a responsables de fer-les complir i de cas

tigar, si cal, al qui no en faci cas.

Altres vegades, els prohoms prenen part d'una manera conjunta en actes importants per

a tota la collectivitat de la ciutat, com és el cas de la donació que es fa a l'abat de Sant Cugat

del Vallès de l'església de Sant Pau del Camp, a Barcelona, ultra els nombrosos judicis en què
els trobem, també d'una manera colleqiada, resolent casos ben diversos.

Resumim: a partir del segle XII podem veure realment una institució perfilada de fet,

encara que les lleis no la recullin ni en parlin: és la que integren el batlle i els prohoms en la

defensa i l'administració de la ciutat i que hem de considerar com el precedent més imme

diat de l'organització del municipi barceloní.

Situem-nos, ara, a darreries del segle XII. El moviment comunal -forma del municipi
al nord de França i a Itàlia- va prenent força. És obligada conseqüència del gran progrés que

les ciutats europees han assolit en poc més de dos segles. A la nostra regió, de la qual Barce

lona és centre polític i econòmic, també a poc a poc anirà tenint lloc aquest procés. Els pro

homs, els delegats reials o comtals, les normes d'organització dels sistemes polítics de les ciu

tats es perfeccionen, evolucionen, i donen lloc al naixement d'unes noves institucions que s'in

tegren .en el municipi, organisme rector de la vida de la ciutat.

A Barcelona, el precedent més immediat del seu ajuntament, després de les funcions en

collaboració de batlle i prohoms, el constitueix l'establiment dels cònsols -la paraula ens re

corda l'antiga Rorna- que tornen a anomenar-se així a les ciutats italianes i del sud de França,

i que vénen a significar entre nosaltres aquelles persones investides d'unes facultats i funcions

específiques referides al governament i a l'administració de la ciutat. No coneixem amb exac

titud ni quan fou establert aquest sistema polític local a Barcelona, ni les exactes i completes
funcions que exercien. Ho sabem per altres localitats, de les quals s'ha conservat la documentació

suficient. És clar, però, que també va existir a la nostra ciutat durant alguns anys immediats

a la reforma municipal decisiva de Jaume I el Conqueridor. Malgrat que els termes siguin



idèntics, les funcions (i en general el paper) que els cònsols italians acompleixen, no són les
mateixes en el cas de les ciutats catalanes. Caldr an estudis sobre aquest tema per a veuren

les clares diferències i, sobretot, les seves conseqüències posteriors. Un punt que apareix com

a comú en ciutats italianes i catalanes és el jurament mutu de cònsols i ciutadans integrants
d'una confraria (casos de Vilagrasa i Cervera). No tenim notícies de cap cosa semblant a Bar
celona. Solament esments de cònsols de Barcelona que intervenen en actes jurídics o en rela
ció amb altres cònsols; són poques dades per a arribar a cap conclusió en un sentit deter
minat.

Així, doncs, pel que fa a Barcelona, ens trobem amb una sèrie d'incògnites respecte a

la gestació immediata del règim municipal que de sobte veurem instaurat per Jaume I i que
ell mateix, i això ho 'analitzarem punt per punt, anirà reformant i canviant en cerca d'una ar

ticulació més perfecta entre societat i autor itats. Això encara sorprèn més i fa més incompren
sible la manca de dades anteriors a la prmera disposició que crea l'ajuntament barceloní

l'any 1249.
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IV. - LA CREACiÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA PER JAUME I

En començar el segle Xli I trobem, doncs. trets ben clars que ens diuen que la comu

nitat urbana barcelonina, que havia assolit un notable nivell socio-econòmic, té tanmateix una per
sonalitat jurídica pròpia. Que juntament amb els agents reials hi tenim una representació de
tots els habitants de la ciutat.

.

La consolidació d'aquesta estructura primària municipal vindrà donada per una serie de
disposicions fonamentals de Jaume l. Sembla estrany que una ciutat de la importància de Bar
celona no tingui uns precedents més clars, com passa a Lleida, a Gironà o a Cervera; però tin
guem ben present que encara queden documents que poden aclarir tots aquests extrems. El prin
cipal problema consisteix a saber com es fa el pas des del suposat, amb prou fonaments. rè
gim consular, al pròpiament dit règim municipal de 1249.

La complexitat dels nous condicionaments de la vida urbana barcelonina és la causa bà
sica de la profunda reforma institucional del govern de la ciutat que es va escometre en la se

gona meitat del segle XIII i que fou iniciada, com hem reiterat, per Jaume I el Conqueridor,
i perfeccionada i definitivament acabada pel seu fill i successor Pere el Gran.

Calia, abans que tota altra cosa, dictar una sèrie de disposicions legislatives que recone

guessin explícitament aquesta personalitat jurídica de la comunitat, i a partir d'aquí determi
nar competències, atribucions i funcions pròpies del govern i l'administració de la ciutat. Com
veurem tot seguit, el detallat procés de la gestació del municipi pot resultar sorprenent si el
comparem amb altres creacions de règim municipal, tant a casa nostra, com en terres estra

nyes; i molt més si tenim present la total absència -o almenys desconeixement- d'organitza
ció municipal anterior, com ja ha quedat demostrat.

Cinc preceptes són aquells amb què, en vint-i-cinc anys, Jaume I estructura, amb nom

broses transformacions, el municipi barceloní. Sembla, segons opinions dels nostres historiadors,
que el rei prengué com a model el municipi valencià que ell mateix havia creat qua
tre anys abans. Després, els canvis successius faran que els organismes municipals de les dues
ciutats siguin ben diferents i peculiars. Aquests canvis reflecteixen, al mateix temps que una vo

luntat de perfectibilitat de les institucions, les necessitats i canvis socials que es produeixen en

el transcurs del segle, així com el paper de centre polític econòmic que Barcelona exerceix en

aquests moments dins la Corona catalano-aragonesa.



L'abril de 1249 el rei nomena quatre ciutadans barcelonins paers de la ciutat per aquell

any, a fi que procurin pel seu bé i perquè tinguin cura dels corresponents afers. Es tracta de

la primera organització municipal senzilla oficialment sancionada que coneixem. Els paers po

dien escollir uns consellers, com a collaboradors en la seva tasca, per tal que els ajudessin. Aquest
nom de paers ve de la paraula pau. Des d'alguns segles abans se celebren entre .els francs unes

reunions denominades assemblees de Pau i Treva. AI començament tenen sobretot un caràcter

eclesiàstic: es tracta de respectar dies i llocs considerats sagrats. Els càstigs per a les persones

que no respecten allò que ha estat declarat en Pau i Treva són inexorables. D'aquesta primera
estructuració es passa a una organització més àmplia que agrupa associacions diocesanes de

pau que són el precedent més immediat dels municipis del nord de França. Cal, encara, es

catir entre nosaltres el significat que a Catalunya tingueren, a aquests efectes, les assemblees de

Pau i Treva, però ací en tenim un bon exemple: els primers encarregats del govern de la ciutat

d'una manera oficial pel rei, són anomenats «paers», com si la pau fos una de les seves prin

cipals funcions. Pau no significa aleshores només absència de guerra, ni tampoc benestar de la

comunitat, sinó concòrdia i superació de les diferències existents entre els habitants de condí

cions tant diverses com els barcelonins del moment. Paers i consellers, doncs, són el punt d'o

rigen del municipi i del seu Consell de Cent.

Tres mesos després, per un altre privilegi, veiem ja molt més detallada la constitució del que

serà el primer municipi de Barcelona. S'estableix un organisme de quatre persones -els paers

designats com a autoritats superiors del govern de la ciutat, que han de jurar el compliment
de les seves obligacions davant del veguer, el batlle i els prohoms -els tres organismes fins

aleshores principals de la ctutat- i que tenen facultats per nomenar consellers, els quals encara

que no s'assenyala un nombre concret, foren de fet vuit. La durada del càrrec de paer era

anual i les seves funcions consistien en l'ajuda al veguer, al batlle i l'elecció dels seus suc

cessors; els mancaven del tot les funcions judicials que estaven en mans del veguer i en les

quals els paers intervenien aconsellant. L'assemblea o consell general de tots els ciutadans podia
ésser convocada pels mateixos paers quan creguessin que calia, d'acord amb les circumstàncies.

Per primera vegada trobem una representació dels ciutadans (paers i consellers) dins lassern

blea general; per damunt d'ells segueix tenint força l'autoritat dels delegats reials: el veguer i el

Part de la façana gòtica de la Casa de la Ciutat, centre de l'activitat política del Consell

de Cent Jurats. �
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batlle. Fixeu-vos bé en aquesta assemblea general (reunió de tots els habitants de la ciutat),
perquè és l'antecedent del Consell de Cent quan es redueix per causes de comoditat i de rapi
desa. Ho veurem de seguida.

Tots sabeu el nom del nostre alcalde actual, oi? Sabeu com es diuen aquests paers
-com si diguéssim els primers regidors de Barcelona-? Doncs són Jaume Giralt, Galceran de

Lacera, Berenguer Dufort i 'Arnau Sanahuja. L'actual alcalde era aleshores el veguer i els qui ara

anomenem regidors eren els paers.
Com he dit abans, aquesta estructura del municipi barceloní tindrà en anys posteriors al

guns canvis. Així, el 1258 els quatre paers són substituïts per vuit consellers que tindran la
feina dels paers i segueixen aconsellant el veguer. La gran assemblea de tots els ciutadans

desapareix i es forma un Consell de dues-centes persones -prohoms- amb la finalitat d'acon
sella r el s consellers i el veguer qua n farà falta, aquestes dues-centes persones són des ignades pels
vuit consellers i el veguer. Recordeu que unes planes enrera hem parlat dels prohoms, aque
lles persones que intervenien en judicis, baralles i qüestions de la ciutat. Ara hi segueixen,
per ajudar els consellers i el veguer.

No s'han acabat encara les reformes del sistema municipal, que, com veiem, són nom

broses en pocs anys. El que és important és la reducció que acabem de veure de l'assemblea
de tots els habitants a dues-centes persones. Però és que aquest Consell de dues-centes perso
nes serà encara reduït l'any 1265, quan el rei el fixarà en cent prohoms. Aleshores apareix
per primera vegada el Consell de Cent, del qual ara només tenim el record dels documents i

el nom d'un carrer de la nostra ciutat. Això deia aquest document tan important que fa néixer
el Consell de Cent: «els quatre consellers, després d'haver jurat, elegiran juntament amb el ve

guer i el batlle cent prohoms de la ciutat que així mateix juraran ajudar el veguer, el batlle i

els consellers, quan això els sigui demanat». Fixeu-vos bé que el que han de fer aquestes cent

persones és ajudar aconsellant: per això se'n diu Consell. No tenen, doncs, poder per manar

directament, però com que són molts, representen més bé el poble i poden a través de les

seves opinions fer força sobre el veguer o els consellers, que són els qui manen. Els con

sellers passen a ésser quatre, com els paers del principi, i l'assemblea general, que es diu par
lament, serà convocada pel veguer, quan li ho demanin els consellers o li ho ordeni el rei.
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Els prohoms que formen el Consell de Cent són escollits pels consellers tota vegada que

aquests canvien, o sigui cada any. Això no vol dir que cada any fossin canviats tots, n'hi ha

via que podien formar part del Consell de Cent durant un temps illimitet.

L'última disposició de Jaume I que fa referència a l'organització de l'ajuntament de Bar

celona també té importància en allò que pertoca al nostre Consell de Cent. El nombre de conse

llers queda establert en cinc i són encarregats de nomenar-los una comissió de dotze persones es

collides pels cent prohoms del Consell. Abans els consellers que deixaven d'ésser-ho eren els qui
devien nomenar els seus successors; ara no. El dia de sant Andreu de cada any, el Consell de

Cent es reunia i designava els dotze homes encarregats d'elegir els cinc consellers, que per la

seva banda escollien els prohoms del Consell de Cent. Es pot pensar, com realment passà, que

s'anà formant un nombre reduït de persones, sempre les mateixes, que eren o consellers o mem

bres del Consell de Cent i que en el transcurs dels anys serien causa de revoltes i de protestes
de molts ciutadans.

Quina era la feina d'aquests cent prohoms quan es reunien tots amb els cinc consellers

o el veguer o el batlle? Com hem dit i el seu nom indica, primer de tot, aconsellar. S'ha de

tenir present que la convocatòria de les reunions no calia que sortís dels oficials del rei (veguer
i batlle), sinó que podia sortir dels cinc consellers o dels mateixos prohoms. Aleshores el ve

guer i el batlle tenien l'obligació d'assistir-hi. La cosa més corrent, però, era que dues vegades
cada setmana es reunissin els cinc consellers i els oficials del rei.

Segurament molts de vosaltres deveu conèixer el Saló de Cent. Una gran sala amb molts

ornaments i decoracions, on ara es fan conferències, concerts i altres actes culturals. Ja podeu
suposar que en l'època en què fou construït servia perquè s'hi reunís el Consell de Cent. Però

en el segle XIII encara no s'havia construït. El Consell de Cent -no ho confongueu amb el Saló

de Cent- es reunia, pel que sembla, a la plaça de la Cort del Veguer, l'actual plaça del Rei,

i poc després en el convent de Santa Caterina, que avui ha desaparegut. Fins al segle següent no

serà construït el Saló de Cent, lloc on el Consell de Cent es va reunir fins al segle XVIII, en

què, com veurem, va desaparèixer.
Tenim algunes notícies de les intervencions més destacades dels prohoms del Consell en
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afers importants per a tota la coliectivitat urbana barcelonina. Així, per exemple, una fa refe

rència a la utilització del Rec Comtal, una altra a protestes de bona part dels prohoms i altres

ciutadans sobre un intent de canviar el valor de la moneda per part de l'infant Pere, el fill de

Jaume l.

Amb un llarg privilegi que era el resum de molts d'anteriors, el rei Pere el Gran acabà

del tot la formació del municipi barceloní. A més de lleis sobre els judicis, la família, el comerç,

els delictes, hi ha una sèrie de normes sobre el municipi. El veguer i el batlle han de fer ju
rament davant dels prohoms de respectar els privilegis de la ciutat i deixar-se aconsellar per

ells. Tots els ciutadans vénen obligats a contribuir als serveis públics segons els seus béns. El

Consell de Cent segueix posseint les funcions anteriors, a les quals s'afegeix la d'ésser testimoni

del jurament dels oficials reials.

Els sistemes de designació de consellers i prohoms, dits des d'aleshores prohoms-conse
llers i prohoms-jurats, va concluir al domini per part d'unes poques famílies que, a més de ma

nar en el govern de la ciutat, eren les més riques. Això fou causa de descontentament entre ar

tesans i comerciants i portà en 1287 a la primera revolta de la ciutat de Barcelona, revolta

que encapçalà Berenguer Oller, menestral, el qual fou ajudat no tan sols per la massa de classes

més inferiors, sinó també per elements de classes superiors, com eren mercaders i notaris. Unes

setmanes abans de la Pasqua uns vint-i-vuit homes encapçalaren una revolta i s'apoderaren de

la ciutat. El càstig no tardà, unes vuit-centes persones en sofriren les conseqüències i foren jut
jades o exiliades.



V. - LA FORMACiÓ DE BÀNDOLS EN EL CONSELL DE CENT:

LA BIGA I LA BUSCA

Gràcies a un escriptor del segle XVI ens ha arribat una completa relació de fets que
fan referència a les activitats del Consell de Cent i de les persones que el componien: les Rú

briques de Bruniquer, títol i autor de l'esmentada obra, van ésser continuades per altres histo

riadors fins a començaments del segle XVIII en què el Consell de Cent, com veurem, va deixar
d'existir.

En la llista de consellers que va des de 1249 a 1713, hom pot trobar nombrosos cog
noms ben coneguts i que sovint es van repetint i que ens fan veure com a vegades el poder po
lític de la ciutat estava en mans d'algunes famílies, les més importants.

La desigualtat en la participació del poder directiu de la ciutat fou la primera causa d'una

llarga crisi que a mitjan segle XV sofrí el Consell de Cent, la institució municipal que tan bé

havia funcionat des de dos segles abans com a rectora de la vida de la ciutat de Barcelona.

A darreries del segle XIV hi tornen a haver uns moviments revolucionaris per part del

poble, que està descontent per les diferències entre els prohoms i mercaders i els menestrals i

treballadors, descontent que es va concretar en un atac al Call, barri on vivien els jueus, sense

respectar els oficials del rei, i després en la violenta entrada a la Casa de la Ciutat, on era el

Saló de Cent, mentre se celebrava una sessió. El Consell de Cent, doncs, augmentà de nombre d'u

na manera automàtica: es calcula que eren tres-cents els assistents a la sessió del 25 de juny
de 1391, moment de les revolucions socials que estem explicant. El que demana, aquest grup
de descontents que pertany a les classes socials inferiors, són diverses coses que permetin d'a

propar el patriciat -els rics- que governa la ciutat a ells mateixos. Així, per exemple, que
es rebaixi el sou dels consellers, que s'examinin detingudament els comptes de la ciutat,
car hi havia acusacions d'estafes i malguany dels diners públics. S'aconsegueixen algunes peti
cions, com la de rebaixar els impostos, que tindrà unes conseqüències molt dolentes per a la

hisenda de la ciutat. Queixes sobre els sous de notaris, metges i advocats, així com sobre els

preus de lloguers de les cases eren altres punts que durant tot l'any anaven presentant els me

nestrals i treballadors en les diverses sessions del Consell de Cent.

El resultat pitjor de tot això van ésser les conseqüències econòmiques. desastroses per a

la ciutat, i les mesures repressives que les autoritats prengueren. Els problemes queden, doncs,
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sense resoldre, i això serà el que provocarà durant la primera meitat del segle XV la formació
d'un partit, la Busca, que seguirà mantenint les reivindicacions que hem vist i que, enfrontat

amb el partit dels més poderosos, la Biga, significarà uns anys d'enrenou i de mal funciona
ment del Consell de Cent.

A partir del 1425 hom pot veure una sèrie de símptomes característics d'un mal moment

social i econòmic: devaluació de la moneda, manca de protecció del comerç marítim, baixa de

preus en la indústria tèxtil que ocasionà una minva de producció i, en conseqüència, l'atur d'al

guns obrers. En una memòria redactada pels Cònsols de Mar i alguns mercaders, els més afec

tats, s'exposaven detalladament tots aquests problemes. Es presentà a les corts de Montsó

del 1435.

Es veu ben clar que són el comerciants, enriquits en el segle anterior, els qui són més

pè1'fudicats per la crisi i per tant els qui més es mouen en contra dels ciutadans honrats, que

ocupaven majoritàriament els llocs del govern de la ciutat de Barcelona.

Aquestá enemistat entre mercaders i ciutadans honrats queda reflectida �n fets que avui

ens poden semblar nimietats, però que llavors tenien una gran importància: per exemple, les

disputes que un dels cònsols de Mar, mercader, tingué amb els ciutadans sobre el lloc a ocupar
en la processó del Corpus i altres festivitats religioses i que palesava una categoria inferior dels

mercaders respecte als ciutadans honrats.

A vegades es produïa el cas que dins d'una mateixa família hi havia ciutadans honrats

i mercaders que s'enfrontaven durament. L'organització dels estaments menestrals i comerciants

enfront del patriciat (ciutadans honrats) es va concretant: és el partit popu lar de la Busca.

Durant les eleccions dels consellers, l'any 1436 hi hagué una conspiració dels mercaders i me

nestrals que acabà amb un aldarull de protesta contra l'administració dels consellers. La reina

Maria ordenà processar els revoluci.onaris i prohibí qualsevol reunió d'aquestes persones, que

van ésser condemnades amb multes i fins dutes a la presó.
Algunes reformes sobre la manera d'elegir els dotze homes encarregats de nomenar els

consellers, així com certs privilegis concedits als mercaders -poder ésser jutges de L1otja ...
-

no aconseguiren d'acontentar mercaders ni menestrals, que cada vegada tenien més força davant

dels ciutadans honrats. Perquè tingueu una idea de la desigualtat de la participació en el Con-
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Tèpis en el qual es representa la visita dels consellers

a la Fira del vtdre. gue se celebrava

anualment en el mercat del Born.



sell, sapigueu que el 1446 el Consell de Cent, ampliat fins a dues-centes persones, està format

per cent ciutadans honrats i seixanta mercaders, i la resta són artistes i menestrals.

Alguns fets que es produïren en anys posteriors ens fan veure la força que el nou par
tit de la Busca va assolint. La construcció d'un moll en el port barceloní era una necessitat evi

dent i demanada de manera palesa des de feia anys. El Consell l'aprovà i, per bé que amb
moltes dificultats, problemes de finançament i notables interrupcions, es dugué a terme. Al

tres mesures proteccionistes, és a dir, d'ajuda a l'economia de la ciutat, són un altre aspecte
de la importància que la Busca va tenint i que la portarà, just a mitjan segle, al domini polític
de la ciutat.

Enfront d'aquest partit popular, la Busca, se'n va formant un de contrari: la Biga, cons

tituït pels ciutadans honrats, que de sempre es volien comparar a la petita noblesa catalana i

que des de la fundació del Consell de Cent per Jaume I havien estat majoritàriament al cap de

les institucions municipals.
Ara bé: de què viuen els ciutadans honrats o patricis, que formen la Biga? �s clar que

els components de l'altre partit, la Busca, són comerciants -viuen del comerç- i menestrals

-viuen dels seus oficis: pellaires, fustanyers, daguers ... Els ciutadans honrats són els qui, a

partir del segle XIII, en el moment que es forma el Consell de Cent, es dediquen a esmerçar

diners en negocis, tot associant-se amb comerciants, que són els qui fan el viatge, i aleshores

es reparteixen els guanys. Després, els ciutadans honrats inverteixen diners en terres i en el

comerç. Així s'entén que quan hi ha. una mala producció, els primers que se'n queixen i se'n

veuen perjudicats són els mercaders i menestrals, no pas els ciutadans honrats.

El partit de la Biga -biga vol dir tronc gruixut sobre el qual es recolza el sostre- és con

trari a qualsevol canvi polític que el pugui afectar. El passat ha d'ésser l'exemple a seguir, diuen

ells mateixos al rei Alfons el Magnànim. La noblesa, l'Església i la Diputació del General aju
den la Biga, perquè les seves finalitats són les mateixes.

Tornem a la Busca. Com un partit sense experiència política, amb ben poques rique
ses i sense cap ajuda de classes superiors, va poder enfrontar-se i arribar a imposar-se a la

Biga? Dues són les respostes que sorgeixen immediatament: el gran nombre de components i,

sobretot, l'ajuda 'decidida del governador de Catalunya, Galceran de Requesens. Per què obrà

així aquest important polític, que arribaria a ésser lloctinent reial? L'explicació més convincent



és l'enemistat i les contínues diferències que tenia amb el patriciat, o sia els integrants de la
Biga.

Hem de parar esment en el fet que Galceran de Requesens era un home de la total con

fiança del rei Alfons. Ell solucionà el problema del municipi a Mallorca. El seu caràcter va to

par de seguida amb els ciutadans honrats, i una munió de fets que acabaren amb l'empreso
nament del mateix governador van provocar protestes i aldarulls constants que assenyalen el
començament de la lluita dels dos partits.

Fins i tot els reis, Alfons a Nàpols i la reina Maria ad, decanten les seves preferències
pel partit popular. El rei sempre s'havia queixat de la poca ajuda monetària que Catalunya i en

especial Barcelona li atorgava en les seves lluites per terres italianes, i en feia principalment
responsable l'avarícia dels ciutadans honrats, que eren els més rics. A Nàpols van ambaixadors
tant de la Biga com de la Busca. Ara els primers li ofereixen diners i el rei no els vol i només
cerca la pacificació de la ciutat, els diu ell mateix, i creu que això s'ha d'aconseguir amb una

més gran participació dels elements buscaires en el govern de la ciutat.
Quan Requesens lluita obertament amb els ciutadans honrats és quan la Busca s'orga

nitza ja plenament com a sindicat dels tres estaments, reconegut per la reina i, per tant, amb
una força legal que el portarà al primer pla de l'acció política municipal.

Ouè pretenia aquest partit popular que tenia al seu costat les principals autoritats del
país? No tractava solament d'oposar-se a l'altre partit, la Biga, sinó que té uns propòsits ben
concrets que procurarà de dur a terme en el moment que aconsegueixi el qovern del municipi.
El redreç de la ciutat, en tots els seus diversos aspectes, és la finalitat última i primordial de
la Busca. Atesa la impossibilitat d'una coJ.!aboració eficaç i fructífera entre els dos partits que
s'han anat constituint durant la primera meitat del segle XV, els mitjans de participar en el
poder munclpal per part de la Busca eren dos: comptar amb l'efectiva ajuda del governador
i dels reis, la qual cosa volia dir oferir a Alfons, sempre mancat de diners, una subvenció,
o bé valer-se de la violència per tal de conquerir el govern i així p�der realitzar l'anhelat redreç.

Però fou la Biga la qui s'avançà i trameté al monarca regals i diners, amb una vàlua
total de més de deu mil lliures. La violència era una amenaça terrible per al rei, puix encara

era ben present a la memòria de tothom l'aixecament ciutadà a les Illes que obligà Requesens
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a implantar el sistema de la insaculació, del qual després parlarem, en l'elecció dels consellers

de la Ciutat de Mallorques.
Una sèrie de fets ens fan veure com entre el poble va naixent una consciència del pa

per que pot jugar el partit de la Busca: enfrontaments verbals entre membres dels dos partits,
aldarulls provocats per qualsevol petita diferència eren aprofitats per atacar els regidors i la

seva tasca de govern.



VI. - LA BIGA I LA BUSCA LLUITEN PEL PODER

Els tres anys que van des de la constitució formal i autoritzada de la Busca fins al
moment en què prenen part activa en el govern de la ciutat, es caracteritzen per una sèrie de

punts que representen el programa d'acció del partit popular i que podem resumir de la se

güent manera. En primer lloc, la defensa dels privilegis, les llibertats i els costums de Barcelo

na, que trobem repetidament en les protestes que es formulen als consellers o als reis. Sa

bem que l'observança dels privilegis d'una ciutat és a l'Edat Mitjana una autèntica obsessió
dels seus habitants i dels seus regidors, i si bé en el cas de Barcelona els ciutadans honrats
també havien reclamat al rei moltes vegades tal defensa, els regidors -ciutadans- la inter

pretaven d'una manera molt particular i sempre afavoridora d'alguns d'aquests privilegis i de
les lleis urbanes. Alguns privilegis concedits per Alfons el Magnànim i la seva dona la reina

Maria havien fet canviar substancialment les normes d'eleccions de consellers donades des de
Jaume I fins aleshores, que eren més favorables a la minoria rectora dels ciutadans honrats

que no als comerciants i menestrals, que ara formen la Busca.

Vegem ara com, des de 1436 a 1453, varià la composició del Consell de Cent, el qual,
com ja hem dit més amunt, canvia de nombre contínuament i sempre per damunt dels cent con

sellers que instituí el rei Jaume l.

Any 1436. 96 ciutadans 68 mercaders 28 artistes 57 menestrals

Any 1438. 80 ciutadans 71 mercaders 28 artistes 58 menestrals

Any 1452. 71 ci utadans 51 mercaders 31 artistes 54 menestrals

Any 1453. 22 ciutadans 50 mercaders 26 artistes 78 menestrals

L'últim any (1453) és el que significà que el partit de la Busca obtenia una clara ma

joria en la composició del Consell, com pot hom deduir de les xifres.



Una de les acusacions que es repetia sovint i que venia des de feia ja anys era la im

moralitat en les finances per part dels ciutadans, que se servien dels càrrecs públics com un

mitjà d'obtenir guanys i riqueses que sortien dels diners que els ciutadans, en forma d'impos
tos, lliuraven a la ciutat. A més a més hi havia una mala administració evident que portava,
com a clara conseqüència, a moments de crisi econòmica del municipi. S'intentà regular i con

trolar l'entrada i recaptació dels impostos, però encara que es dictaren noves normes encami

nades a aquest objecte, ben poc fou el que es va aconseguir.
El problema de la devaluació monetària -que avui tant preocupa els governs- era

ja aleshores també qüestió important i que permeté a la Busca plantejar una necessària re

forma monetària ajustant la vàlua de la moneda de plata a la vàlua real del metall en el mer

cat. Llargues foren les deliberacions sobre si es devaluava o no la moneda. La Busca ho volia,
la Biga, no. De moment no hi hagué la pretesa devaluació, que només s'assolí quan la Busca

entrà majoritàriament en el govern municipal i pogué començar a aplicar les seves idees po

lftiques i econòmiques.
L'anullacló dels privilegis que afavorien la Biga i el reconeixement del sindicat per part

del rei Alfons eren símptomes clars que el partit popular tenia tots els avantatges per a asso

lir el poder municipal. La Biga, desesperada, intentà cercar ajuda prop del germà del rei, el

futur Joan li, sense cap èxit. Dins el govern municipal apareix una nova facció de la Busca, de

caire moderat, i que procura arribar a una solució de compromís entre els dos partits.
Les eleccions de 1453 van resultar decisives. El retorn a les normes electorals de Joan I

va determinar el triomf de la Busca en la proporció que abans hem vist, si bé cal tenir pre

sent que no tots els menestrals integraven el partit de la Busca, sinó que els mestres d'oficis

estaven moltes vegades al costat del partit minoritari de la Biga.
Ja en el govern municipal, la tasca de la Busca era escometre les reformes que tant ha

via demanat i que la Biga havia refusat. No oblidem el paper de Requesens en la victòria de

la Busca. Quan el mes de novembre el partit de la Busca aconsegueix el domini de la conse

lleria (els cinc consellers), Galceran de Requesens és lloctinent reial.

El jurista Marquilles fa entrega als consellers, presidits per la reina Maria, esposa d'Alfons
el Magnànim, de la seva obra «Comenterie super Usaticis Bsrchinone». ___..



 



Els excessius sous de molts càrrecs del municipi eren una de les causes de la manca de

diners públics i de les crisis financeres. La primera cosa que els nous governants feren va és

ser de rebaixar sistemàticament els honoraris dels cònsols de mar, de l'escrivà, del jutge d'apel
lacions, de l'administrador del mercat, dels advocats, del pesador de monedes de la «Taula de

Canvi», etc. L'estalvi que tots aquests canvis de sous representaren per a la ciutat ha estat

fixat en unes 429 lliures anuals. També el temps de duració d'alguns d'aquests càrrecs són re

visats i en tot cas escurçats. Es tractava, doncs, d'una profunda i important reforma adminis

trativa que tan necessària es feia. No va ésser, però, gens fàcil. Aviat les dues tendències que

s'albiraven dins la Busca, els moderats i els extremistes, tingueren les primeres topades: les

eleccions dels síndics a Corts i. del Clavari -funcionari fiscal- i qüestions de cerimonial, que

tant importaven aleshores, foren les causes de certes divergències que entorpien el normal des

enrotllament de la reforma administrativa esmentada.

El problema de la moneda era un dels principals que en l'etapa anterior ja havia plan
tejat amb força la Busca. La necessitat de devaluar la moneda era ben clara, sobretot per als

comerciants i menestrals, com a instrument de lluita enfront de la crisi econòmica general que

vivia la ciutat i que es veia agreujada per la crisi municipal. El rei aprovà la devaluació i, els

rumors primer i la realitat després, causaren el natural disgust dels rics, als quals no interes

sava l'operació financera esmentada. Molts d'ells fins arribaren a retirar diners de la «Taula de

Canvi» -el banc d'aleshores-; la devaluació, però, era ja un fet consumat: el «croat» passava

de 15 a 18 diners. Els diputats partidaris de la Biga demanaren al rei la revocació de la dis

posició que ordenava la devaluació. Els problemes que la mesura reial va posar eren molts i

de diversa mena i obligaren a dictar disposicions complementàries per tal d'evitar especula
cions i retencions de monedes de determinats tipus per part d'algunes persones. El principal
avantatge de la devaluació ho fou respecte del comerç internacional -que tanta importància

tenia a Barcelona-; en canvi, a l'interior no resolgué, com es pensava abans, els greus pro

blemes econòmics i financers existents.

Millorar el sistema de forniment de la ciutat dels productes bàsics era un punt destacat

de la Busca ja abans del seu domini polític. Es realitzà una enquesta sobre la quantitat de

ramaderia necessària per al consum anual a la ciutat i els defectes de subministrament que hi



havia. çs reformaren els sistemes de comptabilitat i control i de la distribució de cereals, aliment
primari i molt subjecte a variacions de producció i de preus. Totes aquestes dificultats foren
la causa que el govern municipal de la Busca no pagués so.lucionar totalment els problemes de
forniment, si bé s'avançà força respecte de l'etapa anterior.

Els impostos era un altre cavall de batalla del partit popular. Un cop dins el govern
es va .veure ben clar que era totalment impossible de rebaixar-los, i que 'més aviat caldria
augmentar-los. No es féu res respecte a això.

La protecció al comerç i a la indústria va ésser un altre aspecte del seu programa que
la Busca va intentar d'abordar, un cop en el poder. Les dificultats eren grans, sobretot per cau
sa de la sistemàtica oposició del partit contrari, la Biga. Dos van ésser els punts que el nou

govern municipal intentà de sostenir pel bé de la ciutat i dels seus habitants: la marina i la
indústria tèxti I.

La pirateria mediterrània representava per al comerç barceloní un veritable ofec en el
seu normal desenvolupament, car no hem d'oblidar que el port de la ciutat fou sens dubte
un dels elements més importants de la ciutat medieval barcelonina. Els danys causats pels pira
tes al comerç català es calculaven pels mateixos consellers en uns cent mil florins. La solució
fou la d'armar bé les naus de guàrdia, mesura que fou aprovada, però que no resolgué del
tot el problema, ja que es donà el cas que naus armades destinades a la vigilància es dedica
ven pel seu compte a la pirateria.

El privilegi reial de 1453 ordena que totes les mercaderies dels súbdits reials que si
guin carregades en els seus regnes hauran d'ésser transportades en naus de la Corona d'Aragó.
El privilegi afavoria els catalans en detriment de la resta dels habitants de la Corona catalano
aragonesa: valencians, mallorquins, sicilians ... L'oposició dels qui es consideraven lògicament per
judicats pel privilegi del rei Alfons V es veié encoratjada per la república de Gènova, que no
veia amb bons ulls la decidida construcció de nous vaixells per part de Catalunya, i tot plegat
representà dificultats en I 'api icació de I 'esmentat privi legi.

.

La crisi de la indústria tèxtil era una altra de les qüestions posades per la Busca en el
seu programa d'actuació, demanant el proteccionisme del municipi com a solució. La prohibició
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de l'entrada i venda de llanes procedents de l'estranger fou la decisió d'una comissió de dotze

membres designada pel mateix Consell de Cent i a la qual va ésser encarregat d'estudiar les

causes de la crisi de producció i de distribució tèxtils. Aquesta disposició proteccionista no

era altra cosa que un retorn a la constitució de l'any 1422, que fou anullada amb el pretext que

s'oposava a les llibertats catalanes. És clar que aquesta decisió perjudicava notablement els

grans mercaders i els interessos de la Biga: el dret de Bolla, impost sobre productes impor

tats, se'n ressentia, i això era un cop' massa fort per a la Diputació del General, sempre al

costat del partit aristocràtic de la Biga.
El veguer i el batlle actuen com a àrbitres entre l'Ajuntament i la Diputació, oposats to

talment en la lluita sobre el proteccionisme. El procés d'enfrontament té diverses alternatives

en les quals intervenen els monarques, el rei sempre mitjançant les ambaixades, així com el

rei de Navarra, el futur Joan Il. Però els delegats reials -batlle, veguer i sots-veguer- prenen

part, moltes vegades, per un o altre bàndol, fet que complica la situació. Interessos familiars

d'aquestes autoritats hi són ben palesos i determinen llur actuació. Hem de tenir ben present

que l'afer escapà de l'exclusiu marc ciutadà i pasà a les Corts que presidí el primogènit Joan, rei

de Navarra.

Qüestions de tipus formal -haver estat promulgada la constitució esmentada, emanada

de les Corts parcialment per part del veguer- serviren al rei per a retreure-ho, encara que

poc després el mateix rei donava validesa al document.

El rei es trobà, doncs, entre dos focs. L'absència de Requesens fou una circumstància to

talment adversa per als buscaires. El rei decidí finalment de revocar la reiteradament oblidada

disposició prohibitiva y anulià així els esforços que per tal de protegir la indústria tèxtil havien

realitzat els consellers barcelonins.

L'última gran obra del govern municipal de la Busca, abans de l'ofensiva de l'altre par

tit, la Biga, fou la reforma del govern de la ciutat. Calia consolidar la majoria de la Busca en

el Consell de Cent en les eleccions de 1454. La qüestió dels privilegis reials de Jaume I i de

Joan I se suscità de nou. La nova provisió reial significà l'entrada de l'estament popular en

el Consell de Cent i, en conseqüència, el gran triomf del seu partit, la Busca, el sindicat dels



tres estaments. Catorze ciutadans, trenta-vuit mercaders, vint-i-quatre artistes i setanta-dos me
nestrals formen la composició del Consell. Sobren els comentaris. Quant a la conselleria --els
cinc consellers en cap- la proporció queda establerta de la manera següent: dos ciutadans hon
rats i un mercader, un artista i un menestral. Evidentment s'havia arribat a una estructura de
mocràtica de les institucions municipals, tal com preveia la constitució municipal de Jaume I:
fou el més gran i transcendental guany de la Busca.

El període 1450-1455 ha d'ésser considerat com el més gloriós i decisiu del partit popular. Des d'ara el retorn al poder municipal serà una constant del partit de l'oposició, la Biga,
que, com tor seguit veurem, s'ho proposà com una de les principals finalitats.

La destitució de Galceran de Requesens, que tant afavorí la .causa de la Busca, del
seu càrrec de lloctinent, fou una de les metes que s'imposà la Biga i que aconseguí gràcies als
ambaixadors de la Biga a Nàpols: Fivaller i Santcliment. Joan de Navarra fou el qui el substi
tuí. Requesens tornà com a governador general de Catalunya.

L'oposició de l'estament eclesiàstic a la Busca, clarament demostrat en les successives
Corts, fou una gran ajuda per a la Biga. Els atacs de l'abat de Ripoll a la Busca en les Corts
de 1454 són dignes d'esmentar-se. Nàpols es converteix en el centre d'ambaixades d'un i altre
partit prop del rei, cadascú amb les seves raons i peticions.

.

En les Corts es trobaven els representants de l'Ajuntament i els de la Diputació. Per tant,
era molt normal que hi sorgissin els durs enfrontaments entre els dos tan reiterats partits de
la Busca i de la Biga. Veqem ara resumidament com funcionaren les Corts de començaments de
la segona meitat de segle des del punt de vista de la lluita entre les dues esmentades faccions.

L'elecció dels síndics -representants del municipi a les Corts- representà el primerfet en què toparen Biga i Busca. Tradicionalment, eren els ciutadans honrats els nomenats sín
dics. Ara les coses havien canviat. Designats els buscaires, els representants d'altres ciutats ca
talanes -Perpinyà, Lleida, Vic- no volen acceptar els síndics barcelonins, en considerar-los
com a oficials reials (recordem la independència que hi ha entre representants a Corts i el
monarca) pel fet d'haver estat creats pel lloctinent, representant del rei.

L'afer central de les Corts va ésser el donatiu reial, que finaiment fou aprovat, per bé



que condicionant-lo al retorn del rei Alfons a Catalunya per tal de solucionar tots els proble

mes plantejats. No fou complerta aquesta condició, com tampoc no es féu mai efectiu el dona

tiu condicionat. Les Corts són successivament ajornades. Hi ha una nova ambaixada de la Biga

a Nàpols, que presideix Dusay. La divisió entre els dos partits arribà a un punt culminant que

portarà a la fi a una lluita oberta entre Diputació i Ajuntament, i que tindrà conseqüències en

la ja propera guerra civil catalana.

Requesens seguia essent el centre d'atacs, i fins de calúmnies, per part dels ciutadans

honrats, car sabien que el poder de la Busca es basava en gran part en la aliança amb el Go

vernador.

Una prova clara del progressiu retorn del partit de la Biga al govern de la ciutat és l'e

lecció de dos qualificats membres de dit partit en la conselleria de 1460: Guillem Romeu i Bar

tomeu Agustí de Massanet. Noves pràctiques que anaven contra els privilegis reials sobre reunió

dels Consells són fetes per en Romeu i Massanet, la qual cosa produeix descontent i protestes

entre la resta de consellers.

Novament convocades les Corts pel nou rei Joan II -Alfons havia mort dos anys abans-,

els dos Consells --el Trentenari i el de Cent- es reuneixen per procedir a l'elecció dels seus

representants a les Corts esmentades. Això fou, naturalment, motiu d'un. nou enf.rontament.

El cèlebre privilegi de 1455 que regulava la participació en el govern municipal no especifi

cava, en canvi, quins estaments havien d'ésser representats a les Corts per conducte dels sín

dics. La discussió fou llarga i dura. Els advocats foren sollicitats per tal que donessin la seva

opinió. La majoria s'inclinà per interpretar la disposició reial en el sentit que el Consell de

Cent tenia facultat per designar síndics, representants a les Corts, dels quatre estaments. Al

guns advocats, però, no veien l'obligació que fossin dels quatre estaments i d'altres afirmaven

fins i tot que els síndics havien d'ésser nobles, com a la resta del Principat de Catalunya. La

situació va esdevenir tan tensa que el Consell féu una doble elecció: els ciutadans en designa

ren quatre d'entre ells com a síndics, i els altres estaments designaren un síndic represen

tant de cada un dels quatre estaments. El rei rebutjà aquesta estranya representació a Corts i

decidí de suspendre les que havia convocat. També decidí que els representants fossin, quan

les Corts se celebressin, un per cada estament. Els consellers en cap s'hi oposaven fortament.

Les bases de la guerra civil havien estat posades.



I és que, juntament amb aquesta inestabilitat política, s'accentuava greument la crist so
cial i econòmica a la ciutat, manifestada en la indústria, les finances i el descontent popular.
El moment era especialment delicat per al nostre Consell de Cent que, com s'acaba de veure,
era totalment dividit.

Un fet que ha donat lloc a interpretacions històriques de tota mena anà a escaure's en

aquest moment: l'empresonament del príncep de Viana, fill de Joan Il. S'imposà la convocatòria
del Consell de Cent per est�diar la qüestió i la posició a prendre per part de la Casa de la
Ciutat. Però ja la Díputació s'havia avançat nomenant un Consell de vint-i-set persones que apro
fità l'avinentesa per anullar la possible acció de la Busca i reforçar el creixent poder de la Biga.

Malgrat que la reacció a favor del príncep empresonat fou pràcticament unànime, per
als buscaires era motiu d'enfrontament amb el rei, mentre la Biga anava guanyant terreny. De
cisiva fou la campanya de difamació que s'extengué per la ciutat, amb motiu de l'afer de Car
Ies de Viana, en la persona de Galceran de Requesens i que significà el final de la seva actua
ció política, perquè després d'ésser jutjat fou condemnat a l'exili.

El cop que aquesta decisió significà per a la Busca és ben imaginable. La mort de Car
Ies de Viana, també envolupada en la llegenda, portà a Barcelona la reina Joana i el seu fill,
el petit Ferran, el futur rei Ferran el Catè)lic, que jurà el càrrec de lloctinent del rei. Semblà
que la Busca podria treure profit d'això, però els esdeveniments van demostrar tot el contrari.

Mitjançant complots i falsedats, els ciutadans honrats comencen a empresonar els ele
ments més caracteritzats de la Busca, i, malgrat les protestes que la reina fa al veguer que
els ha permès, els processos contra Jaume Perdigó, Sabater, Martí Solzina, Pere Comes i An
toni Abelló assenyalen un dels moments més crítics per al futur del partit popular. En Solzina
fou torturat per tal que declarés sobre una conspiració dels buscaires. El procés fou ràpid, ful
minant. La principal de les acusacions era que la Busca ajudava els reis per acabar amb la
Biga. Sis foren els condemnats a mort i executats. Això comportaria no solament la fi del poder
de la Busca a la Casa de la Ciutat sinó la guspira que poc despr�s encendria la guerra civil,
de conseqüències tan funestes.

L'oligarquia tornava al poder polític de la ciutat. La repressió de 1461 fou dura, i justificada pels seus autors en el sentit que la reina volia anar contra la Diputació i la conselleria
-ara amb majoria de la Biga- i processar-los, cosa que atemptava a les llibertats de la ciutat.
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Llibre «Anima de les Bosses» on eren

relacionats els noms dels consellers elegibles.



VII. - EL CONSELL DE CENT A LES DARRERIES DEL SEGLE XV

Son dos els fets cabdals que cal esmentar i analitzar de manera especial: el paper as
sumit pel Consell de Cent en la guerra civil catalana (1462-1472) i la transcendental reforma
en l'elecció dels consellers i molts altres càrrecs municipals que féu Ferran el Catòlic,.

Hem vist, en el capítol anterior, el punt de partença de la dura guerra que enfrentà
Joan 11, amb la ciutat de Barcelona, primer, i amb una bona part de Catalunya, després. Com qualsevol guerra civil, cal considerar-la perniciosa i fora de lloc, si bé serví per a demostrar d'algu
na manera la força que certes institucions tenien enfront del rei.

No volem pas referir-nos ací al descabdellament dels embolicats fils conductors de la
guerra, car ens sortiríem del tema; solament hi farem referència en allò que tingui relació amb
el Consell de Cent.

ts clar que novament amb el partit de la Biga en el poder i en el govern de la ciutat,la Casa de la Ciutat -de la qual el Consell de Cent és la principal manifestació organitzadaféu costat a la Diputació i s'oposà als monarques. Ja poc abans havia tingut més d'una topadaamb la reina Joana, la qual, el febrer de 1462, atorgà un privilegi a la ciutat que confirmava
els anteriors privilegis dels reis des de Jaume I a Pere el Cerimoniós.

L'aspecte més important de la intervenció dels consellers en la guerra fou, naturalment,la formació d'un exèrcit amb què lluità contra les tropes del rei. Dos són els fronts de lluita
que apareixen de bell antuvi: el del nord, on hi havia l'exèrcit de la Diputació i on tindrà lloc
el famós i fins legendari setge de Girona, i el de l'Oest, que fou el que determinà que la Ban
dera -exèrcit- del municipi, acabada de crear, es dirigís cap a Balaguer, on havia arribat el
rei, i no a Girona per reforçar les tropes de la Diputació, com havia estat previst en principi.La composició d'aquest exèrcit era com segueix. El capità -Marimon- i quatre consellers n'eren
els caps responsables. Els soldats procedien de tres grups diferents: el primer, el dels que s'en
llistaven a l'exèrcit amb un sou que els pagava el Municipi; en .seqon lloc, els que eren de-

les.



signats pels gremis, segons sembla digitalment; i un tercer nucli es nodria de les Parròquies
de la ciutat i del «carrer» de Barcelona, és a dir, de les rodalies de la ciutat. Una qüestió molt

important és el finançament d'aquestes tropes. Precisament el pagament als soldats fou un

dels problemes a què hagué de fer front durant els mesos de campanya la ciutat i especial
ment el Municipi. Primer va ésser la Diputació qui subvencionà la meitat de les despeses de

l'exèrcit de la ciutat. Més tard, i en vista que mancaven diners, calgué recórrer a noves i ex

extraordinàries imposicions. Els càlculs estimaven necessaris uns cent cinquanta mil florins, que

equivalien gairebé a cent mil lliures. Sobre els productes alimentaris bàsics varen recaure

aquestes imposicions: el peix, el vi i la carn eren venuts a un determinat preu per pes, però
al client se li escatimava part del pes, benefici que anava a parar al municipi: així, si per una

lliura -36 unces- de peix es pagava un tant, només li eren lliurades al comprador 31 un

ces i el valor de les cinc que mancaven passava com a un impost que el venedor havia de sa

tisfer al municipi.
Un altre dels fets que determinà el "total fracàs de la Bandera fou que els homes que

la formaven estaven mal armats, -problema connex amb el que acabem d'analitzar. Efectiva

ment, l'exèrcit fou desconfit a Rubinat. Després el rei entrava a Tàrrega, punt de partença de

les tropes municipals. La desfeta de l'exèrcit era un fet.

El rei aprofità el moment de desconcert i durant el mes de setembre de l'esmentat 1462

començà el setge de Barcelona, quan ja Girona havia caigut a les seves mans. Precisament l'e

xèrcit francès que ajudava el rei i que era el que havia assetjat i pres la ciutat de Girona fou

el que s'adreçà cap a Barcelona per tal d'envigorir l'acció del rei. El setge no es manifestà

amb un enfrontament obert, sinó més aviat per mitjà d'alguns bombardeigs. El problema prin

cipal era, como és ben natural, el proveïment i la defensa de la ciutat, en la qual, des del pri
mer moment, es replegà l'exèrcit del Principat, format per la unió del desfet exèrcit del muni

cipi -la Bandera- i el de la Diputació. Sembla que, afortunadament, la via del mar no fou

mai tallada, i és per ací per on arribaven les vitualles. D'altra banda, un enfilall de disposicions

prohibien el trànsit per les muralles, els sorolls i llums de nit, etc., semblantment al que ara

passa quan es declara l'estat de setge o d'alerta. El sètge durà 21 dies. Les causes que motiva-
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ren que fos aixecat foren les grans dificultats que l'avituallament de les tropes atacants ocasio

nà al rei, així com el fet que hi havien notícies que alludien l'arribada d'un exèrcit castellà.

A més, sembla que el rei mai no cregué oportú el setge, que havia estat començat pel comte

de Foix. Evidentment, el fet de deixar córrer l'acció de l'assetjament determinà que la guerra

civil prosseguís i s'allargués encara nou anys més.

Les eleccions del nou Consell de Cent se celebraren els primers dies de desembre: foren

elegits trenta-dos membres de cada estament. Prèviament es realitzà una mena de dret de pre- .

sentació: els prohoms de la ciutat indicaren aquelles persones que creien més aptes per al càrrec

de consellers.

Poc després es procedí a l'elecció del Consell dels Trenta-Dos, organisme principal del go

vern de la ciutat en circumstàncies normals.

Noves imposicions queden establertes per fer front a les necessitats que la guerra crea:

importacions, vendes i elaboracions dels teixits són objecte de càrregues fiscals que es repetiran
vuit mesos més tard. Hom pot imaginar com reberen els mercaders i els menestrals aquestes

imposicions en un moment de plena guerra civil en què l'economia era malmesa i en crítica

situació. Allò que més interessa remarcar és que la societat barcelonina d'aquest període està

mediatitzada per la guerra civil. El Consell municipal es dedicava més als problemes que la

lluita comporta que no pas a governar la ciutat i a resoldre totes les qüestions encara pendents,
cosa ben natural si tenim en compte la conjuntura en què es troba la ciutat.

La capitulació de Pedralbes posà terme a la guerra. Realment es tracta d'un acord de pau

en què s'ordenen unes variades disposicions sobre restitució de bens immobles, rendes, confir

mació d'impostos creats durant la guerra. Les conseqüències de la lluita civil foren lògicament

negatives per al desenvolupament de la vida i el govern de la ciutat de Barcelona.

La liquidació de la guerra civil era una feina massa feixuga per a un rei quasi octo

genari com era Joan 11. Serà el seu successor el qui trobarà i resoldrà en bona part la pro

blemàtica derivada de I 'esmentada guerra. Ferran II sabrà adequar els necessa ris instruments

i farà les inevitables reformes per tal de palliar al millor possible, les desfetes de l'enfronta

ment civil anterior, com tot seguit mirarem d'explicar.



Ens interessa fer notar, sobretot, l'acció del rei Ferran respecte al govern municipal. Les
primeres actuacions aclariran la restitució dels béns confiscats durant la guerra. En les pri
meres Corts convocades pel nou monarca s'aprovà una constitució força lmportant que consa

grava el pactisme: rei i representants del poble com a caps del govern, tant municipal com

general.
Dels catorze privilegis que conservem referits a la ciutat de Barcelona i concedits per

Ferran el Catòlic, quatre pertoquen al seu règim municipal. Són d'una gran transcendència,
car llur aplicació siqnlflcarà un redreç en el sistema de designació de consellers i altres càrrecs
municipals, que fou una de les causes dels enfrontaments interns a la Casa de la Ciutat en
els segles precedents.

El privilegi concedit l'any 1481 és el primer intent per reformar el règim municipal bar
celoní. Aquesta reforma és feta pel rei a petició del mateix Consell de Cent. Vegem un tros
del privilegi que raona el perquè de les modificacions i en què consisteixen bàsicament.

«Los consellers e consell de cent jurats de la vostra ciutat de Barchinona, zelants per
lo servey de Nostre Senyor Déu e de vostra altesa, e lo repòs de la dita ciutat, per evitar e

squivar tota natura de discòrdia en les eleccions de consellers cascun any fahedors en virtut
de privilegi e per donar maior e millor ordre que les persones pus ydòneas e sufficients puxen
ser elegides en consellers per governar e regir la dita vostra ciutat e altres officis de aquella, a

lahor de Nostre Senyor Déu, servey de vostra magestat e bé de la dita ciutat han deliberat sup
plicar així com suppliquen a vostra excellència los atorgue en privilegi perpetual sens preiu
dici e derogació dels privilegis de la dita ciutat les coses següents : ... »

Fins ací el llarg preàmbul justificatiu de la petició de reformes del municipi barceloní,
que conté el privilegi que podem resumir de la manera següent: per a l'elecció dels consellers
(els cinc) davant el Consell de Cent, el dia de Sant Andreu es traurien a la sort dotze electors
que, per escrutini secret, designarien una terna de persones per a cadascuna de les cinc conse

lleries. Sobre aquestes ternes es procedeix tot seguit a ia votació, de la qual sortirà elegit el que
més vots reuneixi. Altres disposicions del privilegi pertoquen a diversos càrrecs municipals.

Quant al Consell de Cent, és especialment interessant un altre privilegi posterior, de data



24 de octubre de 1493, en el qual s'augmenta el nombre de membres, que passa de cent vint

i-vuit a cent quaranta-quatre. El repartiment er.tre els diversos estaments queda establert així:

quaranta-vuit ciutadans honrats i trenta-dos membres de cadascun dels altres tres estaments.

Els setze membres nous pertanyen, doncs, a l'estament superior dels ciutad.ans honrats. Els cinc

consellers serien tres ciutadans honrats i un mercader, i el cinquè un menestral i un artista al

ternativament any per any. L'elecció dels consellers es faria pels dotze electors esmentats abans

i pel sistema que preferissin. Els jurats -membres del Consell de Cent- haurien de tenir tren

ta anys, ésser amullerats o vidus i residir a la ciutat.

El Consell dels Trenta-Dos o Trentenari queda ara modificat de la manera següent: tin

drà trenta-sis membres i dotze ciutadans, i vuit de cada un dels altres tres estaments: merca

ders, artistes i menestrals.

La intervenció més important en el municipi barceloní per part del rei Ferran II fou l'a

torgament dels privilegis de 1498 i 1499 que significaven l'establiment total del règim d'insacu

lació en la designació dels elements de govern de la ciutat.

El 13 de desembre de 1498 és concedit un privilegi que representa una reorganització
de la vida municipal barcelonina i que fonamentalment conté les característiques que segueixen.

El rei fa collocar en unes bosses els noms de les persones que li semblen idònies per

a ocupar els càrrecs de conseller, jurat o altre càrrec municipal. D'ací ve el nom d'insaculació

(<<in saculum», en un sac). Les bosses es guarden dins una caixa tancada amb sis claus, que

guarden els cinc consellers i el notari-escrivà del municipi. Quan s'ha de fer l'elecció de qual
sevol dels càrrecs, davant del Consell de Cent o del Consell dels Trenta-Sis s'obre la caixa, i

de la bossa corresponent un noi de menys de deu anys treu els rodolins adients amb els

noms dels elegits.
Què es preté amb aquest nou sistema? ts evident que comportà nombrosos avantatges:

en primer lloc es posà fi a la lluita i les discòrdies anteriors en l'ocupació del govern munici

pal i es desvinculà l'oligarquia tradicional dels oficis municipals que ocupaven des de feia tants

anys. A més, el rei féu mostra d'una total imparcialitat en la designació dels insaculats en in

cloure persones que se li havien oposat anys enrera.



Una de les novetats més remarcables en la seva organització municipal és la presèn
cia en els càrrecs de govern dels militars, de moment isoladament, però que després del privi
legi de 1499 entrarien al municipi com un estament més.

Precisament aquest novell privilegi no fou altra cosa sinó un complement del que acabem
de referir. Aixr es diu en la introducció del document: «E com a present per maior unitat,
concòrdia, bé e repòs de la dita ciutat per alguns justs respectes nos sia vist. corregir, supplir,
aiustar e ordenar les coses davall scrites, provehim, statuhim e ordenam sobre lo, dit regiment
en la forma següent: ... »,

Dos són els extrems que passa a regular el privilegi, sempre amb referència a l'ante
rior: solucionar el problema de l'entrada al Consell dels militars, i estendre el sistema de la
insaculació a tots els nivells de la vida associativa barcelonina. Els cònsols de Llotja, advocats,
verguers dels cònsols, etc., serien tanmateix eiegits per l'esmentat sistema de la insaculació.

Que quedi ben clar que les disposicions dels privilegis de 1498 i 1499 són moltes més,
i que una de les coses més sorprenents és el seu gairebé exagerat detallisme. Ad hem vol
gut, només, donar una idea del més important canvi que, des de la creació del municipi i del
seu Consell de Cent per Jaume l, es produí en tota l'Edat Mitjana.



 



VIII. - EL CONSELL DE CENT DURANT L'EDAT MODERNA

Durant els segles XVI i XVII no hi ha reformes dels órgans municipals. La principal fun
ció del Consell de Cent i del Trentenari, així com dels cinc consellers, es limita a l'observança i
defensa dels privilegis de la ciutat. No oblidem que Catalunya forma part' ara d'Espanya i

per més que la unió entre la Corona d'Aragó i Castella té un caire més aviat personal que no

pas real, el perill de perdre els privilegis de dret públic és constant i manifest en moltes de
les actuacions dels nostres governants locals.

tS per això que els reis d'Espanya donen privilegis que no són altra cosa sinó confir
macions dels anteriors: la reina Joana i el seu fill Carles, futur Carles l, ho fan el 15 de fe
brer de 1519. L'infant Felip, fill de Carles l, l'any 1547; Felip III renova el 8 de maig de 1615
la protecció reial concedida als consellers i oficials del Consell de Cent. Altres privilegis reials
afecten aspectes econòmics: encunyacions, impostos; qüestions socials; creació de confraries
d'arts i oficis, o modificacions de les ja existents; participació del' Braç militar en el govern de
la ciutat, etc.

Entre les noves funcions atribuïdes al Consell de Cent cal assenyalar l'administració de
Justícia, que cau en mans d'un grup de vint-i-quatre prohoms sortits del Consell de Cent, més
els cinc consellers, tots ells presidits pel virrei.

Les qüestions de cerimonial són les que més discòrdies provoquen en aquesta època
entre els mateixos membres del Consell i sobretot entre els organismes municipals i els virreis,
delegats del rei a Catalunya, València i Aragó. El virrei està obligat a jurar els privilegis de la
ciutat quan pren possessió del càrrec. Les seves facultats semblen massa àmplies als conse
llers i als jurats: convocatòria de Corts, afers de jurisdicció pena!. ..

, i d'altra banda hi ha so

vint reaccions enfront de la seva persona: absència de recepció oficial, protestes per la seva ac

tuació, etc. Recordem que una de les principals fites és en aquests segles l'observança dels pri-
vilegis.

La clara intervenció del municipi al costat de l'arxiduc Carles en la Guerra de Succes-
sió, en començar el segle XVIII, tingué desastroses conseqüències per a la vida de la ciutat,
car, en perdre la guerra Carles, la venjança del guanyador Felip V fou immediata i significà no res

menys que la desaparició del Consell de Cent i, en definitiva, del règim municipal establert pel
rei Jaume el Conqueridor més de quatre-cents anys abans.



 



Certament és ben coneguda aquesta reacció del primer rei de la dinastia borbònica en

allò que pertoca al règim de dret públic de Catalunya. Les institucions més representatives
-Consell de Cent, Diputació-, així com els priVjlegis de què gaudiren les ciutats del Prin
cipat des de l'Edat Mitjana ... tot això fou enullat, no solament com una mostra del desconten
tament del rei per l'actuació contrària a ell durant l'esmentada guerra, sinó també com un se

nyal prou clar de la nova concepció polftica del moment, basada, més que res, en un centra
lisme administratiu del qual encara patim les conseqüències. L'anomenat decret de «Nova Plan
ta» dugué a terme aquesta esmentada reforma.

El municipi borbònic ja no recorda en res el Consell de Cent: un corregidor i vint-i
quatre regidors constitueixen la base del nou sistema. La desaparició del Consell de Cent és un fet.

Als nostres dies hi ha alguns intents que parlen de tornar a crear una mena de Con
sell de Cent, és a dir, 'un organisme municipal ampli, on prenguin part representants de tot el
veïnat de la gran Barcelona. Malgrat que els temps canvien, ens sembla que la idea fóra ben
factible i profitosa, sempre que es fes la necessària adequació al moment present d'aquesta
enyorada institució, la història de la qual hem assajat d'explicar en aquestes breus pàgines.

� Introducció del Decret de Nova Planta, pel qual Felip V féu desaparèixer el Consell de Cent.
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