
CERIMONIAL DELS CONSELLERS DE MANRESA 
A MITJANS DEL SEGLE XVII 

Consultant els nlanuscrits que el meritíssim manresP senyor Antoni 
Roca i Fabregas conserva en el seu domicili particular, vaig trobar un 
inte~essant quadern de l'any 1657, que fa referPncia al cerimonial dels 
consellers de la ciutat de Manresa d'aquella epoca. Consta de setanta-cinc 
fulls dle paper de fil, de 215 155 mm., relligats en pergamí. El text, 
inacabat, agafa les trenta-una primeres planes ; en segueixen unes quan- 
tes amb anotacions que no tenen gens de relació amb aquell, d'altres en 
blanc i les darreres amb escuts heraldics de Manresa, fets ja en epoca 
bastant recent. El  contingut d'aquest manuscrit es pot dividir en els se- 
guents apartats : 

[l'ortada.] 11  [nExtracciÓ)) i jurament dels consellers.] 11  Obl"gaci~&s 
dels consellers nous .  1 1  Promenia. 11 Dzumeages. 11  Mazg. I/ [Oblzgacid de 
celebrar Consell per a l'ellecció dels diversos ofzc_is.] 11  Santa Creu. 11  
Festa del Roser. 11  Lledanies.  11  Festa de les Stas .  Espznas. 11 Festa del 
SL. Sperzt. I /  Festa de la Trini ta t .  11 Corpus. 11 Jun i .  11  Juliol., S t .  I g ~ a s z .  11 
Agos t ,  N a  Sa dels Angels ,  Na Sa,  Octava. 11  Cossos Sants .  / I  S[e tem]bre  
íVn Senyora, S t .  Maurici, S t .  Cosme y Damih. 11  Octubre. 1 1  Sbre., die 
dels morts ,  S t .  Bonifaci y S t .  Ubert.  

A la portada, hi consten el títol, l'any en que fou escrit el quadern 
i la relació de  ciutadans que llavors exercien carrec de conseller. Vegeu 
la transcripció exacta : 

Dzetari y Serimonilal dels concellers de I La ciutat de Manrzesa fet y 
escrit lo any  de la Naltivitat de Nostre S r .  Déu  Jesuchrist de 1 1657, essén 
concellers 10s mol t  i l lustres I sen[y]ors  10 Dn .  Francesc Thauler ,  Magi 1 
Canyelles,l Jauma Gal i  y Bernat Soler, I to ts  ciutadans de la d&_a c i u h t ,  
N .  Sr .  I 10s dexe ben regir y governar a honra / y gldria sua bé y p[m]- 
jit de la República, I amén.  

De la resta del manuscrit n'he fet un resum que dono a continuació. 
El primer dia de maig es feia ((extracció)) dels consellers i mostassaf 

de la ciutat i de fora d'ella. L'endernA tenia lloc el juramlent d'aquests, 
per a la qual cosa els consellers antics ordenaven als verguers que poses- 
sin a punt tel iioc del jurament, parat amb rebosters o draps de domas, 
cadires i ((altres requisits)). A l'hora assenyalada, els consellers sortien junts 

1. En Magi Canyelles (162A - 1665) deisa illteressantissimes obres inkdites, la dar- 
rpra de les quals és  la coneguda amb el nom de Descripció de  la grandesa i ant iqui -  
t a l i s  de  la Ciutat  de  Manresa,  o, corlentment, amb el de Cbdex  Canyelles.  L'arxiver 
municipal de Manresa, Leonci Soler i March publich aquesta obra i, junt amb ella, 
una biografia de Magi Canyelles, en el volum I de la ((Biblioteca Histdrica Manresanau, 
que va sortir l'any 1896. 
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de la Casa d'e la Ciutat i, arribats al lloc del jurament, enviaven a cercar 
el Batlle davant qui juraven el nou chrrec, comenGant el Conseller quart 
i seguint el Conseller terg, després el Conseller segon i finalment el Con- 
seller en cap. A continuació el notari estipulava l'acta del jurament. Els 
consellers vells, després de jurar ((en m& y poder del senyor Batlle)), lliu- 
raven les claus i les insígnies als consellers nous i se n'anaven a la Casa 
de la Ciutat, mentre els nous consellers ocupaven el lloc dels antics. 
Acabada,aquesta cerimbi~ia, el notari estipulava l'acta del juranient dels 
mostassafs, els quals prestaven jurament i rebien la vara prdpia del seu 
chrrec. Després sortien els consellers nous en direcció a la Casa de la 
Ciutat, d'on havien ja marxat els antics. 

Tenien obligació d'assistir ctconsularment)) a tots els actes assenya- 
lats, després d'haver-se rieunit i posat l'hhbit consular a la Casa de la 
Ciutat, evitant així que els consellers haguessin de sortir sols, amb els 
respectius verguers, de llurs cases, i els forasters ((fessin glosa sobra de 
eix fet)). 

El  mateix any que fou redactat el Dietari y Serimonial, el Consell 
acordh que, a causa de l'abús que se'n feia, no es poguessin prestar  els 
draps i rebosters de la Ciutat a cap església, fora de les següents i comp- 
tades excepcions, fetes en la deliberació del susdit Consell : per la festa 
de Nostra Dona del Roser, al convent de Sant Domhec;  el dia de la 
Mare de Déu del Carme i per la Llum, al convent del pares Carm~elitans ; 
per Sant Francesc de Paula, al convent dels Mínims; el dia de Nostra 
Dona dels Angleis, als frares Caputxins ; els tres dies de Carnestoltes, 
als pares de la Companyia de Jesús ; per Sant Carles, a les Caputxines ; 
per Pasqua Granada, a Nostra Dona die Valldaura, i a les monges de 
Santa Clara, el dia assignat. Quiedava exclosa d'aquest acord 1'EsglCsia 
Major o de la Seu, per a la qual ctn0.i a llímits)). 

Quan, anant ctconsularment)) pel carrer, trobaven un sacerdot que 
duia el Santíssim Sacrament a un malalt, abaixaven les maces i el seguien 
fins a la casa on anava, i ajudav~en econbmicament la família del malalt 
en el cas que es trobés en necessitat. 

A partir de lJOctava de Corpus, els consellers havien d'assenyalar el 
dia per a passar els comptes i a aquest fi convocaven el Clavari, el Ra- 
cional, els conselíers vells i els oidors de comptes. TambC el dia assenya- 
lat per ells, els consellers passaven tels comptes de lJHospital de Sant 
Andreu i recomanaven ((molt apr.:tadament)) al Prior la bona adminis- 
tració i el control absolut dels oficials del susdit Hospital. 

Les festes de Corpus, Mare de Déu d'Agost, Cossos Sants, Nadal i 
Pasqua, anaven acompanyats dels prohoms i, si era dia de fer ballar 
I ' aAg~i l a ) ) ,~  s'asseien interpoladament als bancs parats a la plaga, de 
manera que cada conseller tingués d sleu prohom a l'esquerra. De la ma- 
teixa manera es collocaven a la Seu i durant l'ofertori. Acabat aquest, 

2. Moltes de les representacions simbbliques o aentremesosu que antigament anaven 
a la processb de Corpus, foren suprimides a les darreries del segle XVI. Una de les 
que van perdurar fou 1'aAguilao (símbol de l'evangelista sant Joan) la qual es  feia 
dansar a la placa. A la tarda, abans de sortir la process6, l'aAguila8 entrava a la Seu 
i dansava davant el Santíssim, perb el bisbe ho proh~bi  l'any 1753, degut als avalots 
qbe es produien (veg. J .  SAI¿RE~ 1 A R B ~ S ,  Ethologia de Manresa, 84).  
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prestaven acatament a la Vera Creu, i es collocaven novament als bancs 
del presbiteri per tal d'oir l'ofici. 

Cada primer diumenge havien d'assistir a l'ofici i a la processó per 
l'interior de la Seu, i cada tercer diumenge, a l'ofici, prsdica i processó 
a la mateixa església, acompanyats de quatre jurats per a portar el talem. 

Durant els deu dies seguents a l'ttextracció)) dels consellers, havien de 
celebrar consell per a fer l'ctextracció)) d ~ l  racional, del clavari i dels 
obrers de dintre la ciutat i de fora. 

Així mateix, d i n t ~ e  aquests dies, es feien els següents nomenaments : 
administradors del Cos Preciós; administradors de la llurninaria vella 
(un canonge, un beneficiat i dos administradors del Consell) ; adminis- 
tradors de 1'Hospital (consellers velis) i prior (un prevere) ; obrers del 
Tabernacle (el regent de la batllia i el conseller en cap) ; obrers de la 
Seu (consellers vells,-un canonge i un beneficiat) ; obrers del convent de 
Predicadors (dos jurats del Consell) ; obrers del Carme (idem) ; obrers 
de Sant Francesc (idem) ; obrers dels Caputxins (idem) ; obrers de Santa 
Clara (ídem) ; obrers de les Caputxines (idem) ; obrers de Santa Caterina 
(idem) ; obrers de Sant Salvador de les Espases (idem) ; obrers de les 
vaiís (idem) ; provei'dor dels Caputxins (un jurat del Consell) ; proveydors 
de les Caputxines (dos jurats del Consell) ; registre de cartes (un jurat 
del Consell) ; síndic d'ambaisades (un notari) ; venedors d'emoluments 
(consellers vells i nous i quatre jurats aptes) ; pesador de la farina (un 
jurat del Consell) ; afinador de pesos i mesures (un serraller o altre a 
propbsit) ; guarda de penyores i tocador del temps. 

El dia de Santa Creu, 3 de maig, a les vuit del matí, els consellers 
vestits amb les gramalles anaven a l'ofici i processó de la Seu. A la 
tarda tornaven a l'església per a oir les vespres i anar a la processó, amb 
un ciri que els donaven els administradors de la Sang de Jesucrist. Collo- 
cats al davant de la capella de Santa Margarida i de cara al Cor, dona- 
ven els ciris a un verguer i anaven a adorar el Sant Crist. 

Per la festa de la Mare de Déu del Roser, els consellers assistien a 
l'ofici i predica que tenia lloc a l'església dels pares Predicadors. A la 
tarda anaven a la processó amb un ciri que els donaven els confrares del 
Roser. Acabada la processó, els consellers estaven agendats  mentre el 
poble cantava els goigs. 

Assistien a les processons de les lletanies els dies assenyalats. 
El 13 de maig, fiesta de les Santes Espines, assistien, vestits amb les 

gramalles de domas i acompanyats de quatre jurats, a la processó que 
tenia lloc a la Seu, abans de l'ofici. A la tarda acudien tamb6 a les ves- 
pres i a la processó per l'interior de la Seu amb les Santes Espines. 
Acabada la processó, comengaven els canonges a adorar les relíquies, 
i els seguien els beneficiats i, després, els conselbers i jurats. 

A la segona Pasqua assistien ctde conformitat)) a l'ofici i prsdica del 
dia, que tenien lloc a la capella de Nostra Dona de Valldaura. Per la 
festa de la Santíssima Trinitat, invitats pels pares Carmelitans o pels 
administradors de la Confraria, anaven al Carme. 

E l  dissabte de Corpus, els consellers enviaven els síndics al veguer 
per a pregar-li que  els acompanyés a la processó portant les vares del 



5.6 F .  SOLER 1 QUINTAATA 

talem, junt amb els oonsellers i prohoms. Aquest dia els consellers havien 
de tenir preparats tretze ventalis de la forma major i deu de la mitjana. 
Els d~e forma major eren per als quatre consellers, el Veguer, els pro- 
homs dels consellers, ,el Racional, el  Clavari, el'Mostassaf de dintre la 
ciutat i e1 Rector dels estudis. Ejls mitjans eren per als quatre verguers, 
els dos obrers de dintre la ciutat, els dos mostassafs ioranis, el Síndic 
de la ciutat i el Mestre de llegir i escriure. Igualment havien de tenir 
preparades setze atxes, quatre per a cada conseller 1 convidar quatre 
persones per tal que l'etldern?i, Lestivitat del Corpus Christi, portessin 
les quatre atxes dels consellers a la processó. Les clotze restants er~en re- 
partides a casa de cada un d'elis per u n  verguer." 

E l  dia d~e la festa anaven a ofici a l a  Seu i a veure dansar l'ccAguila)) 
a la Plaga i es dirigien, idespré~, a la Casa de la Ciutat, amb llurs prohoms. 
A la tarda presenciaven també aquest tradicional acte i a continuació 
anaven a la Seu, 'a oir les vespres, i a la processó, durant la qual 
uns minyons els ventaven. Acabada la processó, anaven al presbiteri 
de l'església a fer oració i se  anaven després a Casa de la Ciutat. 
Tots els dies de l'octava de Corpus tenien obligació d'anar a la Seu per 
a oir l'ofici i les completes. SI els sen~blava, assistien a les processons 
que organitzaven els convents cle Sant Domenec, Nostra Dona del Carme 
i Sant Francesc, per a la qual cosa eren invitats previament. E n  aquest 
cas avisaven dos jurats per a portar, junt amb tells, les vares del thlem. 
Els jurats portaven les del darrera. E l  dijous cap de lPOctava, els con- 
seuers anaven al convent de Santa Clara amb les quatre personles que 
per Corp~is havien portat les atxes dels consellers a la processó i, una 
volta reservat el  Santíssim Sagrament, visitaven la mare Priora i s'in- 
teres~av~en per l'estat del convent. La  Prlora, ccreconesén 10 cansasio que 
10s conseiiers an  pres del camí, acud ab molta p~ultualitat en donar-10s 
un refresch y, avent refrescat 10s consellers ab 10s d~ernésn, s'acomiaden 
de la Comunitat. 

Tant el dia de Sant Joan com el cle Sant Pere anaven a la Seu 
i des de  les cadires del Cor oien I'oficl i predica prbpies dje cada festivitat 

E l  dia de la Mare de  Déu del Carme aliaven a l'ofici, predica i pro- 
cessó del convent dels pares Carmlelitans. Per Sant Cristbfol acudien a la 
Seu i en processó votiva anaven a olicl a Santa Caterina,5 i tornaven des- 
prés, de la mateixa manera, a la Seu, on fieien oració. 

3.  els ventalls eren de palla o pa ln~a ingeniosament tesida, ab sos dibusos de. 
))coloraynes, verd o vermell ; la guarnici6 de la vora era d,e guadamasil platejat, de 
st laje dits d'ample, puntilla y flbcs de cot6 flux, sarrell de seda 1. bastó fet de palma 
))o de fusta lleugera. El portaven tots els acompanyans de les banderes, els Concellers 
ay Jurats del Consell y la Reverend Comunitat. Era costum abdós Cabildos repartir 
,,cada any el ventall de Corpus a cada un de sos individuos, y costaven a la ciutat 
,,I! sbus y deu diners pbc mes o n16ncsr (SARRIX, OP. cit., 85, n. 1). 

4. L'original d iu :  aY juntament an de tenir 16 atxes y enviarne 4 a cada Co~lceller 
y lus Concellers deuen convidar quatre pel-sones per a que 10 endemA 10 die del Cor- 
pus porten les 4 atxes dels Co~lcelleis a la professó y las restants yuiscun Co~lseller 
per son Verguer se'n Pari portar tres en sa Casax. 

.5. L'església de Santa Caterina, anomenada també de Sant Cristbfol, estava situada 
al cim de la muntanya d'aquell nom en el lloc on actualment s'aixeca la coneguda 
Torre. Era l'esglksia d'un antic monestir de edeodates, que des del segle s111 esis- 
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Per Sant Ignasi, 31 de juliol, anaven a la Casa o Collegi de la Com- 
panyia de Jesús i aiií oien l'ofici i pritdica propis de la festa. 

El dia de la Mare de Déu dels Angels anaven a l'ofici al convent 
cle Santa Clara, vestits amb les graillalles de domas, i visitaven la mare 
Priora, la qual els oferia un refresc igual que per llOctava de Corpus. 
Després anaven a Il'ofici que celebraven els pares Caputxins. 

Per la Mare de Déu d'agost (dia IS), assistien a l'ofici i predica de 
la Seu. A la vigília anaven a les vespres i convidaven els prohoms, que 
11avien d'ésser els illateisos de la diada de Corpus, 1, dos dles abans, al 
Veguer o al Regent de la batllia, per a portar les vares del talem, du- 
rant el curs de la processó i tornar Nostra Dona al sepulcre. Després els 
consellers, un per un, anaven a fer adoració i marsaven. 

La festa dels Cossos Sants, patrons de la Ciutat, sle celebrava el 
30 d'agost. Aquest dia havien d'avisar els prohoms a qui per Corpus 
havien donat els ventalls, i amb ells assistien a la processó. Pler Sant 
Maurici anaven també, junt amb els quatre jurats, a l'ofici, pritdica, 
vespres i processó per l'interior de la Seu, amb les relíquies del Sant. 
Deixaven les vares del talem, que havien pres, baixaven els Cossos Sants 
,a la Cripta i estaven agenollats mentre els ((capellans)) deien alguna oració. 

A la vigilia de la festa de Sant Cosme i Sant Darnia havien de fer 
fer crida que dintre els murs de Manresa calia fer Sesta puix que era vot 
de la Ciutat, i, convidats pel Prior o administradors de la Confraria, els 
conseiiers assistien a la festa del Convent del Carme 

També anaven, invitats del Prior o administradors del Ros~er, a la 
festa que, en commemoració de la victbria de Lepant, clelebraven els 
pares Dominicans el 8 d'octubre. 

Durant aquest primer mes hom celebrava consell i era nomtenat se- 
quier. 

Per Tots Sants els consellers deixaven les gramalles de domas carmesí 
que usaven durant l'estiu. El nostre manuscrit diu que no les portaven 
més ((en tot el temps de son consulat)), perd aixb sembla una equivoca- 
ci6 de l'escrivii, puix hi ha proves que les gramailies s'estrenaven cada 
quatre anys i nocada temporada, com sembla deduir-se de les paraules 
transcrites. Després de dinar, vestits ja amb les gramalles de grana o 
escarlata guarnides de peiis, anaven a la Seu i oYen les vespres dels vius, 
la pr6dica i les vespres dels morts. 

t i r  en aquell indret i que' fou enderrocat durant la Guerra de Separaci6 (veg. J. SAR- 
RET I ARB~S,  Monum,enta  Historica Civitntis .~VIinorisae, I V  (His ior ia  religiosa de  
Manresa) ,  199-202). En un treball publicat ja fa anys (Casa e n  runes  a Sania  Caiarina, 
eButlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bagesn, núm. 178 (agost-setembre 
1934), 174-179), mossen Josep Guitart pretén demostrar 11exist6ncia de dues capelles 
diferents en aquell lloc - la de Santa Caterina i la de Sant Cristbfol- basant-se en 
testimonis bibliogrlfics i documentals que, unes vegades, cita parcialment i, altres, 
interpreta en forma indeguda. Les proves aportades per Sarret deu anys abans (op .  
cit., 201), bé que fan referencia a una epoca anterior a la que ens ocupa, indiquen cla- 
rainent que es tractava d'una sola capella amb doble advocaci6. A més tenim el tes- 
tinloili coetani d'En Canyelles, segons el qual a la capella de Sailta Caterina hi  havia 
un altar dedicat a Sant Cristhfor (Descripció de  la grandesa y aniiquitabs de la Ciu- 
tat de  Manresa, 461), i inolts d'altres que, com ,el nostre Dietari y Serimonial ,  afirmen 
que els consellers, el dia de Sant Cristbfoi-, anaven a Santa Caterina, cosa que no 
s'explicaria si allí prop hagués existit una altra capella exclusivament dedicada a 
aquell Sant. 
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L,'endemA oien l'ofici a la Seu i anaven al cementiri, seguint els ((ca- 
pellans)), i marxaven acabada l'absolta. 

Finalment, el dia de Sant Bonifaci i de Sant Hubert, assistien també 
als actes que tenien lloc a la Seu. Després de la processó baixaven a la 
Cripta i estaven agenollats mentre els ((capellans)) deien les oracions. En 
acabar, s'algaven i romanien drets fins que aquells havien marxat. 

FRA~NCESC SOLER I QUINTANA 

Manresa. 




