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1. introducció

El segle xiii va ser una època de molta empenta que va oferir a les generacions immediatament
posteriors, transformant-lo, el llegat rebut de les precedents. Ara bé, pel que fa al panorama posat a
davant nostre pel títol que encapçala la present exposició, el ponent, a l’estil d’un pacient arqueòleg o
investigador del passat un xic o molt llunyà, ha recollit primer i disposat després una sèrie, bastant
extensa —segons com es miri, dit sigui de passada—, d’elements, molts dels quals en aparença, ben
cert, no tenen gaire relleu, però que, col·locats al seu lloc, aporten una visió de la vida d’aquell segle al
màxim acostada als sentiments dels seus protagonistes.

En dir protagonistes, em refereixo a les persones actuants, és a dir, a tots els presents en el seu
moment, des dels infants fins als més grans, de qualsevol edat i condició. Per exemple, va des del rei
que irromp tan petit i feble a l’escena pública i en desapareix ple de poder i majestat a una edat avan-
çada; des dels pagesos de Montpeller fins als hortolans de València; des dels prelats i nobles que, com
un eixam d’abelles, formaven l’entorn reial, fins als menestrals que poblaven tots els territoris subjec-
tes a la Corona reial, ja en terra ferma, ja a les illes; des dels bisbes fins als simples clergues, passant
pels monjos de presència multisecular i els dels novells convents, masculins i femenins. És a dir, tot-
hom, homes i dones, tots els qui formaven una societat que, sense ser-ne ells ben conscients, tenia una
manera de ser i de fer, heretada en bona part bé que adaptada a les circumstàncies que els tocà de
viure, al mateix temps que ells donaven impulsos a noves creacions que prendrien volada, o no, entre
els seus successors.

Adonem-nos, en efecte, que el tema proposat bascula entre dos ingredients importants, bé que en
un context comú i sòlid, com veurem. Per una banda, tenim «pietat popular», a l’estil d’un camp on
afloren els sentiments de la gent des del punt de vista, no pas de la seva categoria social (com podria
pensar-se en derivar l’adjectiu popular del nom comú poble), ans de la seva pertinença a allò que avui
en diem comunitat, si ens servim d’un vocable neutre, o bé país, si donem relleu a la geografia, o bé
estat, si ens fixem en el món del govern. Tot amb tot, el mot pietat sembla més aviat entroncat amb
les formes de viure i de sentir que emanaven de principis fondament humans bé que lligats a la con-
cepció de la transcendència de la vida humana que es perllonga en l’eternitat sens fi, com tindrem
ocasió de comentar, en tant que substracte i ferment de l’actitud acaronada en la fe cristiana.

Aquest darrer esment al·ludeix ja a la segona part del títol, que diu «clima religiós», amb el qual es
determina amb més precisió el tipus de pietat suara comentat, bé que la presenta a l’estil de l’aire que
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es respirava arreu d’aquells territoris, des dels cims més alterosos fins a les valls i planes o sorreres de la
mar. I com qualsevol clima, consta de variables, la majoria de les quals donen gust a tothom, al costat
d’algunes altres que poden agradar o disgustar una minoria, numèricament parlant, tant si es tracta
d’un que vol anar al seu ritme o d’un que té la missió de vetllar per la qualitat de l’aire que es respira.
Des de la metodologia de la present exposició, interessa molt més descobrir quin era l’ambient comú,
deixant una mica al marge les excepcions i els intents de redreç que uns pocs emprenien.

Així mateix, hem de tenir present que l’ambient que la gent respirava i que li abellia respirar no
es troba descrit i marcat especialment entre la molta documentació que aquells temps ens han llegat,
ja que el gran cúmul documental exposa esdeveniments i fets que sovint s’escapaven dels sentiments
del poble, quant a la forma específica de comportar-se d’aquells anys. En el curs de la recerca, a l’in-
vestigador se li acut molt sovint aquella afirmació tan coneguda de buscar una agulla en un paller. No
diré que tota l’arreplega que obre la porta a la present exposició sigui formada per agulles, però sí que
una bona part són menudeses. Al seu costat, bé sigui per un sol material bé sigui per la decantació
d’una colla, podré assenyalar uns trets específics d’aquella època.

Naturalment, la documentació conservada es nodreix en gran part de textos expositius fruit de
disquisicions d’alta volada i de decisions d’ordre pràctic urgides a remolc de les normes existents,
preses sobretot enfront d’actes contraris a elles, tot en mans de persones de gran relleu intel·lectual,
imbuïdes dels principis teòrics en ús entre els pensadors i els teòrics, la missió bàsica dels quals con-
sistia a refermar les normes i alhora mirar que fossin respectades. No es pot afirmar que donessin
l’esquena als interessos de la gent de forma sistemàtica, d’una forma volguda, en el sentit d’anar con-
tra ells, sinó que ells anaven a favor dels principis i s’entenia que la gent, les ovelles, també hi havien
d’anar. Tanmateix la vida és més rica i a les pàgines següents en trobarem exemples.

Paral·lelament, l’investigador, que disposa d’abundant informació documental entre els principis
i les disposicions concretes, no ho té fàcil per arribar a descobrir, enmig de tanta paperassa, quin era
el valor que hi donava la gent i com s’ho prenia. Ben segur que els interessats en aquest aspecte de la
investigació històrica, tant els oients que senten aquesta exposició com els futurs lectors, poden no
coincidir amb el ponent quant a donar valor de descripció d’un ambient popular religiós a unes mos-
tres, mentre que potser en valoraran més unes altres. Tot amb tot, el que val és caminar.

El ponent, en vista de les observacions anteriors, ha pogut extreure més suc de les dades espigola-
des ací i allà, tenint present la realitat descoberta al tombant del segle tretzè i al llarg de més de qua-
ranta anys següents, fruit de l’activitat denominada «visita pastoral» duta a terme pels bisbes als res-
pectius bisbats de Catalunya, en les actes que cuitaren a redactar, resumint no sols les respostes a
preguntes fetes —que s’atenien generalment a un qüestionari prèviament formulat— ans anotant-ne
d’altres sorgides durant la gira o bé com a resultat d’intervencions directes dels mateixos fidels. Aquest
sistema darrer, i en bona part el segon i bastant en el primer, permeté acostar-se molt, bastant o poc,
segons els casos i la forma de resumir el contingut en unes breus ratlles per part del corresponent
redactor de la visita, tret d’alguna petició conservada en l’original, a la realitat quotidiana. Aquesta
observació redactada amb abast general de la circumscripció tarraconense en el sector de parla cata-
lana és una deducció extreta de les conclusions establertes en vista de les dades, en part generals i en
part específiques, del bisbat de Barcelona, ric en textos de l’època, especialment els elaborats en el curs
de les visites pastorals que comencen el 1303.1

1. Josep Baucells i Reig, Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos xiii y xiv (1200-1344), primera
part, cap. ii, art. 1, «La visita pastoral», Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, p. 175-273.

021-Any Jaume I (2) 01.indd 248 07/01/13 20:12



pietat popular i clima religiós 249

No sense una rica intuïció, els convocants del simposi suggeriren el títol en la forma expressada:
pietat popular i clima religiós, en què es pot entendre que un tema és una part de l’altre, bé que es pot
donar pietat popular al marge de contingut religiós, i també pot existir clima religiós sense pietat
popular. A les pàgines següents procurarem harmonitzar ambdós components, en aquells graus
d’harmonia que, a criteri del ponent, tenen de comú. No deixa de ser una experiència arriscada i
apassionant, especialment per a tots els qui ens sentim més a la vora dels sentiments de la gent.

La present aportació amplia més i més el coneixement de la vida humana en el període de
temps que ens ocupa i navega amb vent favorable d’uns quants anys ençà, no gaires, havent donat
ja fruits perceptibles en obres d’abast general. Una mostra important l’ofereix una coneguda histò-
ria eclesiàstica d’Espanya de la col·lecció BAC, en la seva segona edició, amb la peculiaritat que Ri-
cardo García Villoslada és ben present en ambdues. Tanmateix la segona, en el volum II-2, sota la
direcció de Javier Fernández Conde i amb diversos col·laboradors, presenta un apartat titulat «Re-
ligiosidad popular y piedad culta», a més d’altres punts dispersos, que tracten de ple el tema que ens
ocupa.

2. Base documentaL

Entrem en l’exposició de la matèria, precedida d’unes ratlles sobre com ha anat la recerca i en què
s’ha basat.

És evident que m’ha ajudat moltíssim el fet que m’hagi mogut des de fa temps en documents i
matèries que inclouen les valoracions que la gent del moment formulava sobre coses de la vida i de les
normes, que ajuden a la creació i el manteniment del clima de cada temps.

Em refereixo a la meva extensa tesi doctoral, publicada després amb el títol Vivir en la Edad Me-
dia: Barcelona y su entorno en los siglos xiii y xiv (1200 a 1344), que consta de quatre volums i més de
tres mil pàgines i catorze mil notes a peu de pàgina. Del títol es desprèn clarament que per a l’espai
geogràfic es tingué en compte el del bisbat de Barcelona, abans de ser retocat geogràficament ara fa
quatre anys. Aquest estudi em va ajudar moltíssim per a poder assenyalar molts dels elements que
entren en la formulació de l’ambient d’aquella època.2

Tot i que ja hi figuren les aportacions documentals d’ordre general que abasten tot el període
temporal estudiat (en l’àmbit eclesiàstic, el concili general del Laterà i els concilis provincials tarraco-
nenses, i en el polític, els Usatges i les Corts catalanes, a més de dades d’altres fonts que abasten un
panorama més ampli), calia, en consideració al lema general del simposi «L’Església en temps de
Jaume I», poder aportar noves dades relatives tant al conjunt del país com al període concret.

Amb aquesta finalitat, la indagació va aventurar-se a pescar dades contingudes en la documenta-
ció publicada d’aquell període, en la vessant general i en l’específica eclesiàstica, que pel fet de ser més
rica i més a l’abast, es concentra en el sector de parla catalana de la denominada Corona catalanoara-
gonesa.

Enfocant aquest camp i observant quins elements ens poden ajudar més en la present exposició,
descobrim dos conjunts rellevants. Tots ells, naturalment, dins el cercle de l’època de Jaume I, la del
present simposi. En el camp diguem-ne civil, hi entren la Crònica del mateix rei Jaume I, la de Bernat

2. El nostre estudi Vivir..., prou extens, es transforma ara i aquí en un teló de fons que ajuda a treure més suc de mol-
tíssimes dades aparentment escasses de contingut. Per tant, i a fi de ser un mitjà útil als lectors i investigadors futurs, a les pàgi-
nes següents i totes les vegades que el ponent consideri més importants, s’hi farà una remissió.
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Desclot i la de Ramon Muntaner, aquestes dues quant al temps acotat, i també els textos de les perti-
nents Corts de Catalunya i de la documentació del temps de Jaume I ajuntada en volums per Ambro-
sio Huici Miranda i María Desamparados Cabanes Pecourt.

En el sector eclesiàstic, compten els continguts del concili general del 1215, de la mà de Joannes
Dominicus Mansi, els dels concilis provincials tarraconenses a través de Juan Tejada y Ramiro i Josep
Maria Pons Guri, i els dels sínodes dels bisbats catalans, publicats en els volums de Jaume Villanueva
i en els de la col·lecció denominada España Sagrada. A aquests, i atès que es tracta de llibres que tras-
puen els sentiments populars escrits per contemporanis, hi afegim el treball de Jaume de Voràgine i
el Llibre dels miracles atribuïts al bisbe de Vic Bernat Calbó, estimat sant. Per a completar millor el
panorama i per motius semblants als indicats suara, també hem revisat els documents que esmenten
Ramon de Penyafort en la col·lecció aportada per Josep Rius Serra.

De tots ells i dels altres que han estat útils, i que citarem en el seu lloc, es pot trobar la informació
adequada a la nota tres.3 Amb el benentès que les dades extretes donen peu a formular unes consi-
deracions de més abast i que, per tant, estimo que una dada o algunes ja són suficients per al present

3. Les quatre grans cròniques, ed. Ferran Soldevila, Barcelona, Selecta 1971: Llibre dels feits del rei En Jaume o Crònica de
Jaume I; Crònica de Bernat Desclot i Crònica de Ramon Muntaner; i també el prefaci del citat Soldevila. De Jaume Villanueva,
Viage literario a las iglesias de España, interessen els volums i, ii i iii (editats sota el nom de Joaquín Lorenzo Villanueva, Madrid,
1902), iv i v (del mateix autor, Madrid, Imprenta Real, 1806), vii (Viage a la iglesia de Vique. Año 1806, València, Imprenta
Oliveres, 1821), viii (Viage a las iglesias de Vique i de Solsona. Años 1806 i 1807, Madrid, Imprenta Oliveres, 1821), x (Viage a
Solsona, Áger y Urgel. 1806 y 1807, Madrid, Imprenta Oliveres, 1821), xi (Viage a Urgel, Madrid, Imprenta de la Real Academia
de la Historia, 1850), xii (Viage a Urgel y Gerona, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1850), xiii (Viage a
Gerona, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1850), xv (Viage a Gerona y a Roda, Madrid, Imprenta de la Real
Academia de la Historia, 1851), xvi (Viage a Lérida, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851), xix (Viage a
Barcelona i Tarragona, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851), xx (Viage a Tarragona, Madrid, Imprenta
de la Real Academia de la Historia, 1851), xxi (Viage a Mallorca, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851),
xxii (Viage a Mallorca, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1852). Ferran Soldevila, Els grans reis del se-
gle xiii: Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, Teide, 1955, col·l. «Biografies Catalanes», sèrie històrica, núm. v. Manuel Risco, Es-
paña Sagrada, tom xlii, Tortosa, 2a ed., Madrid, 1559. Antolín Merino, España Sagrada, tom xliii, Gerona, Madrid, 1819.
Robert I. Burns, Jaume I i els valencians del segle xiii, València, Tres i Quatre, 1981, col·l. «Biblioteca d’Estudis i Investigacions»,
en concret, cap. i, «Vida espiritual de Jaume el Conquistador», p. 1-49. Martí de Riquer, «El mundo cultural en la Corona de
Aragón con Jaime I», a Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón [1975], Saragossa, Institución Fernan-
do el Católico, 1979. Jaume Riera i Sans, «La personalitat eclesiàstica del redactor del “Llibre dels Feyts”», a Jaime I y su época.
Comunicaciones 3, 4 y 5, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 1982, p. 575-589. Ambrosio Huici Miranda i María
Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos de Jaime I de Aragón, vol. i, 1976, vol. ii, 1976, vol. iii, 1978, vol. iv, 1982,
i vol. v, 1988 (cada volum té paginació pròpia, però el número dels documents és seguit a tota l’obra). Jaume de Voràgine,
Llegenda àuria, a cura de Nolasc Rebull, Olot, 1976. Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima
collectio..., editio novissima xxii, 1166-1225, Venècia, 1778. Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones y de todos los concilios
de la Iglesia de España y de América (en latín y castellano) con notas e ilustraciones, toms 3 i 6, Madrid, 1859. Josep M. Pons Guri,
«Constitucions conciliars tarraconenses (1229 a 1330)», publicat als vol. lxvii i lxviii d’Analecta Sacra Tarraconensia els anys
1974 i 1975 i presentat tot seguit com a separata, la paginació de la qual és la utilitzada en aquest treball. Per als textos dels sí-
nodes de Barcelona, còdex Constitutiones tarragonenses, de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona (cf. el nostre estudi Vivir...,
p. 315-365); i per a l’Ave Maria, Ordinarium barcinonense, apud Claudium Bornat, Barcelona, 1569. Real Academia de la
Historia, Cortes de los antiguos reinos de Aragón, de Valencia y principado de Cataluña, tom i, primera part, «Cortes de Cata-
luña», Madrid, 1896. Arxiu Episcopal de Vic, Arxiu Capitular de Vic, armari col. 36, n. 1, Liber miraculorum o Llibre dels mira-
cles de sant Bernat Calbó, abat de Santes Creus i bisbe de Vic (còdex dels segles xiii-xiv), 355. Josep Rius Serra, San Raimundo
de Penyafort. Diplomatario (Documentos, Vida antigua, Crónicas, Procesos antiguos), Barcelona, Universitat de Barcelona, Facul-
tat de Dret, 1954. Javier Fernández Conde et al., La Iglesia en la España de los siglos viii al xiv, vol. II-2 de Historia de la Iglesia
Católica, Madrid, 1980, col·l. «Biblioteca de Autores Cristianos». Dictionnaire d’histoire et géographie ecclésiastiques, vol. 3, París,
Librairie Letouzey et Ainé, 1924 col. 72-73, tema «Angélus», i vol. 5, París, 1931, col. 995-996, tema «Ave Maria». Peter H. Li-
nehan, «Pedro de Albalat, arzobispo de Tarragona y su “Summa septem sacramentorum”», extracte d’Hispania Sacra, vol. 22
(1969), p. 9-30.
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objectiu. No es tracta, doncs, d’acumular documentació ni cal esperar que de cada tema es presenti
un dossier complet, amb pocs o molts documents.

3. amBient reLigiós

L’ambient propi d’aquells setanta anys pot molt bé rebre l’apel·latiu de religiós. La religió, com
l’aire, ho ambientava tot. Jaume I i les dades extretes d’altres aportacions ho expressen amb una con-
tundència total.

En aquells moments, es donava una gran entesa entre la Corona i l’Església, tot i les divergències
prou conegudes per ambdues bandes.

Tothom qui ha llegit la Crònica de Jaume I se sorprèn que el rei al·ludeixi directament i indirecta,
en moltíssimes ocasions, a la conducta cristiana i al sentit providencialista.4 I no deixa de contrapo-
sar-se a la conducta del rei el fet que en el tema de l’amor seguís uns dictats personals, allunyats de les
normes bàsiques morals imperants. I ell ho sabia. En trobarem escampades ací i allà moltes mostres,
que formen un contrast profundament humà.

La gent escoltava cada diumenge i cada dia de festa les explicacions d’ordre ascètic, teològic i mo-
ral que pronunciaven els rectors o els responsables de les esglésies parroquials, ermitanes o monàsti-
ques, després de la lectura dels textos —epístola i evangeli de la missa, o salms i lectures bíbliques a la
pregària de les hores o breviari. A més, en el cas del rei, va anar sempre envoltat de bisbes o clergues
competents en teologia i en dret. Ell, doncs, atenint-se a aquest estil comú, també va començar el seu
llibre amb una remissió a l’apòstol sant Jaume5 —el seu patronímic, tanmateix— i en una forma
seguida per altres,6 que revelen un ús molt estès i conegut, i també esperat per la gent.

Esments a components de la fe comuna i general de la societat esmalten la seva crònica: creure en
la continuïtat de la vida de l’ànima a l’altre món,7 la bondat de l’àngel de companyia,8 o la valoració
de la família en tant que portadora del fills per al bé del Senyor.9 O bé, en un altre extrem, la conside-
ració de la comissió de certs actes citats pels bisbes10 com a falta gravíssima i pública.

4. «El seu únic llibre no pretenia ser una expressió creativa de la persona, sinó unes escriptures, un psalm de lloança, un
registre de les accions de Déu a través d’ell. És en principi i per damunt de tot un llibre religiós, i només secundàriament una
autobiografia o unes memòries militars», escriu Robert I. Burns, Jaume I..., p. 15. Per la seva banda, Martí de Riquer, «El
mundo cultural en la Corona de Aragón con Jaime I», a Jaime I y su época, p. 307, observa que a la Crònica «no tan solo abun-
dan las notas de piedad, sino que se insiste en el providencialismo de la vida y de los hechos del monarca.» Nolasc Rebull, a la
introducció a Jaume de Voràgine, Llegenda àuria, p. xli, anota que «un ambient de pietat a l’Edat Mitjana existeix innegable-
ment per terres europees llatines i d’altres no llatines.»

5. Són les paraules inicials del text: «Retrau mon senyor sent Jacme que fe sens obres morta és», Llibre dels feits..., p. 3.
Ramon Muntaner va seguir el mateix camí i posa al principi de la seva crònica unes paraules que semblen un sermó, bé que un
text a manera de sentència és en sicilià: Crònica de Ramon Muntaner, p. 667.

6. Frase invocativa en llatí a l’inici del discurs a les Corts de Barcelona (21 de desembre de 1228), junt amb una pregària
a Santa Maria: Llibre dels feits..., p. 28, n. 48. Inclou tot seguit un resum del parlament de Guillem de Montcada, que indica que
ho agraïa molt a Nostre Senyor: Llibre dels feits..., p. 29, n. 49; o bé la cita donada per l’arquebisbe de Tarragona de les paraules
de Simeó en el conegut passatge de l’Evangeli de Lluc: Llibre dels feits..., p. 30, n. 52.

7. L’arquebisbe de Tarragona indicava als presents a les Corts de Barcelona del 1228 que el rei i els seus homes rebrien
la «salut» ja en aquest món «e en l’altre qui és senes fi»: Llibre dels feits..., p. 31, n. 52.

8. El rei anota que «e açò féu aquell àngel que Déus nos envià», amb relació a l’ajut rebut del sarraí Ben Abet en la con-
questa de Mallorca, quan patien penúries ell i els seus: Llibre dels feits..., p. 41, n. 71.

9. Jaume I, en el seu testament de l’1 de gener de 1241, comença amb l’afirmació que un dels béns del matrimoni és
procrear fills per al servei del Salvador: Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario..., p. 67.

10. Concili de Tarragona del 1243: són pecats públics i enormes els homicidis, adulteris, incestos, incendis, violació
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Per consegüent, arreu del país es respirava el mateix ambient cristià, estimat bo i únic, sense fissu-
res. Si bé es tolerava la presència de persones addictes a la fe mosaica i a la islàmica, no era sense tem-
porades de correcta convivència i d’altres de crispació, ja que no deixaven de ser núvols foscos enmig
d’un cel blau que, per tant, no lligaven bé. Els intents per a la seva fusió fracassaren i va tendir-se a
marcar bé els espais materials i a demanar més respecte per a la fe popular, especialment en el tema
candent de l’honor degut a les persones sagrades de Jesús i Maria, components essencials de la fe cris-
tiana de la comunitat.11 La història posterior ja abunda prou en esclats populars per esborrar-los.

Tant es valorava l’ambient, que s’actuava amb duresa contra els qui alteraven greument l’aire
general i anaven a la seva en el tema de la fe, i que rebien l’apel·latiu d’heretges. De la lectura dels
documents, fa l’efecte que aquest tema feia vibrar els responsables, mentre que el poble no s’alterava
gaire o gens, en bona part a causa de presentar-se sovint els protagonistes sota l’aspecte de pobresa,
que no sols no molesta, ans pot ser determinatiu de comprensió.12 Tanmateix sí que una conseqüèn-
cia derivada de ser heretge tocava de dret un punt molt sensible per a la societat: el lloc sagrat de
repòs final, que enllaçava, en la ment de la gent i dels capellans, amb el sentit del sagrat que envolta-
va tantes coses, com diem tot seguit, entre baptisme amb oli sagrat i aigua beneïda, i lloc sagrat i
beneït del cementiri i del cos del difunt, que preludiaven l’accés a la felicitat perenne. Per tant, la
pena adjunta a qui es mantenia heretge significava no poder ser enterrat en terra sagrada i, en el cas
de ser-ho, ser tret i llançat fora, com es va fer el 12 de gener de 1258 en el cas de Ramon de Josa.13

També incloem aquí l’interdicte que proscriví la possessió de la Bíblia —Antic i Nou Testament,14

d’esglésies, sacrilegis, depredacions, usures i altres de semblants, que comporten pena pública, ateses les circumstàncies i la
discreció del cas (d’ells). Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones..., tom 6, p. 38, i Josep M. Pons Guri, «Constitucions
conciliars tarraconenses (1229 a 1330)», Analecta..., p. 52. Els transgressors podien acollir-se a la penitència pública, consistent,
segons el sínode barceloní del 1241, a fer-los fora de l’interior de l’església el Dimecres de Cendra i reconciliar-los el Dijous Sant
següent, seguint la pauta del ritual aprovat: Arxiu de la Catedral de Barcelona, Constitutiones..., f. 179v.

11. La convivència entre el poble i els dos grups tolerats divergents per fe i costums es va atènyer alterant poc o molt els
principis que empenyien la societat catalana cap a una banda o cap a una altra: pel cantó del país, s’ordenà l’ús de vestit diferent
dels cristians (Concili Provincial de Tarragona del 1242: Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones..., tom 6, p. 35, i Josep
M. Pons Guri, «Constitucions conciliars tarraconenses (1229 a 1330)», Analecta..., p. 45), o bé que els sarraïns arribats de nou
visquessin a llocs separats dels cristians (sínode de Barcelona del 1244: Constitutiones..., f. 192); s’acceptà com a normal el fet de
canviar de lloc, per evitar inundacions, com ho va fer la sinagoga de Tàrrega el 1246 (amb oratori, escola, rètol de la llei i altres
objectes cultuals, a més de demanar respecte per al seu cementiri: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. vii, p. 271); es
permeté als jueus, malgrat una oposició frontal per part de la doctrina general d’aleshores, que ho estimava usura total, deixar
diners rebent-ne interès (Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos..., p. 133); s’obligà els jueus per Decret
del 29 d’agost de 1263 a eliminar dels seus llibres els esments sobre Jesús i Maria considerats blasfems (Ambrosio Huici Mi-
randa i María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. v, p. 65, n. 1360); s’autoritzà els sarraïns de l’aljama
de València, per Decret del 3 de març de 1268, a treballar i a tenir oberts els tallers els diumenges i festes, tret de Nadal, Pasqua,
Pentecosta, Sant Joan de juny i festes de Maria (Ambrosio Huici Miranda i María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.),
Documentos..., vol. v, p. 246, n. 1558); es permeté que jueus i musulmans juressin utilitzant els respectius llibres sagrats: la llei
de Moisès i els deu manaments els jueus (Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos..., p. 136) i l’Alcorà els
sarraïns vells d’Algesires (Llibre dels feits..., p. 127, n. 331).

12. Em limito a adduir sols un text papal i un de Ramon de Penyafort de l’any 1235 sobre la presència i l’activitat d’he-
retges a la província de Tarragona (Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario..., p. 29), a més del document
conjunt de rei i bisbes al Parlament Eclesiàstic de Tarragona de l’any 1235, que prohibí la discussió pública sobre la fe catòlica,
al mateix temps que ordenà excloure de pau i treva els heretges: Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos...,
p. 123.

13. Exhumat i tirat lluny: Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario..., p. 123-125.
14. Els posseïdors recalcitrants al cap de vuit dies serien cremats o tractats de suspectes d’heretgia, fins a ser ben purgats;

i no podien exercir cap càrrec i, a més, caurien en mala sort les seves cases i terres: Real Academia de la Historia, Cortes de
los antiguos reinos..., p. 123 i 124-125.
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especifica el decret— traduïda al romanç, en incloure la persona posseïdora entre els considerats
heretges.15

L’aire popular podia també deteriorar-se, ni que fos parcialment, per part d’aquells que valoraven
més del compte alguns elements materials estimats sagrats i podien caure en l’abús. Naturalment,
també aquests casos foren objecte d’atenció, ja que (sigui dit a criteri personal, ja que no he reeixit fins
ara a trobar fets documentals comprovatoris) devien donar-se amb una certa freqüència. Tot amb
tot, sí que en l’estimació de la gent existia un atractiu envers les coses sagrades,16 tant les més visibles
com esglésies, cementiris, objectes de culte, ornaments i especialment l’aigua beneïda (tant la posada
a l’abast de tothom com, sobretot, la utilitzada per al baptisme) i els olis sagrats (entre el simple be-
neït i el consagrat), però també l’eucaristia o l’hòstia consagrada. La seva preservació litúrgica i cor-
recta va ser objecte d’atenció de tots els bisbes i eclesiàstics reunits al primer concili provincial cele-
brat a Lleida el 1229.17

Ajudarà a entendre millor la formació i la permanència de l’ambient religiós suara comentat recor-
dar que la societat, des del punt de vista religiós, es diferenciava entre els simples fidels i els clergues.
La paraula clergue té un abast més ampli que no pas el terme capellà, sacerdot o mossèn, tant en ús als
darrers temps. Al segle xiii convivien en la societat els simples fidels i els clergues, aquests darrers en
un bon nombre, si no el mateix que es descobreix a principis de la centúria següent, sí en camí d’asso-
lir la proporció del vuit per cent ben comprovada sobre el total de la societat del moment. Entre els
clergues, es donaven realitats ben diferenciades: la del clergue que seguia entre la gent, es portava com
ells i vivia com ells, i la dels que es dedicaven a atendre beneficis i esglésies, la majoria dels quals eren
ordenats de prevere. Com és de suposar, la presència tan nombrosa entre la gent ajudava i fomentava
que molts dels elements eclesiàstics fossin de coneixement general i formessin part de l’ambient.

Atès que el clergue, des del moment del seu ingrés a l’Església per mitjà de la cerimònia de la ton-
sura, havia de mostrar una conducta adient al seu rol d’escollit per Déu a favor de tothom, li queda-
ven excloses unes activitats estimades de menys altura. L’amalgama citada comportava que els supe-
riors haguessin d’advertir sovint les coses que no eren adequades a la condició clerical, amb un fruit
ben inesperat: que són una mina per a conèixer aspectes de la mateixa societat, sobre la qual altra-
ment disposaríem de molta menys informació.18 A més del que ens servirà també per a descobrir
altres interessos d’aquells anys.

Així mateix, la vitalitat de la societat, que des del punt de vista general prenia el concepte de mo-
nolítica, atesos la seva unicitat i fortalesa i el convenciment general, no podia evitar que es produïssin
certes manifestacions i actuacions que corrien a la punta de la fe ortodoxa i de la conducta moral es-

15. Corts del 1234. Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos..., p. 75.
16. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. iv, art. 1, p. 805-871.
17. Va proveir-se que les esglésies, els oratoris, els vasos del misteri diví, les estovalles, els corporals i els vestits dels mi-

nistres es conservessin nets i que el crisma, l’oli i l’eucaristia es conservessin «caute» sota clau, i així mateix es tingués diligent
cautela de l’altar consagrat, per tal que en res de tot això no s’hi posessin mans temeràries per a fer coses nefastes: Juan Tejada
y Ramiro, Colección de cánones..., tom 3, p. 333, i Josep M. Pons Guri, «Constitucions conciliars tarraconenses (1229 a 1330)»,
Analecta..., p. 16.

18. Citem les actuacions de joglars, mims i histrions, la presència a les tavernes (Concili Provincial de Lleida del 1229:
Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones..., tom 3, p. 333, i Josep M. Pons Guri, «Constitucions conciliars tarraconenses
(1229 a 1330)», Analecta..., p. 15); jocs de sorts, de daus, espectacles i danses o ballets, evitar els carrers més transitats (Jaume
Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 297; sínode del bisbe Ramon de Sicart 1238-1247: Jaume Villanueva, Viage litera-
rio..., vol. xvi, p. 302); jocs denominats gresca, rifa, altileva, cabraboc, fer sortilegis, encantacions i divinacions, anar de dia o nit
pel carrer amb instruments o ballar (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xi, p. 288).
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tablerta i se’n situaven a la vora o al marge mateix, sense separar-se’n del tot per tal de no caure en
l’oblit i en la inanició.

«Creences» és el nom comú que abasta aquest fenomen. Entren en consideració les proves exigi-
des per a certificar la veritat d’una cosa o bé qui n’és el verdader actor, enfront d’un altre que també
ho reclama com a propi. En una actitud que pren el caire de simple credulitat que va més enllà —o
ençà, tant se val— de la fe i de la creença segons els cànons estipulats llavors, i que al mateix temps la
refermen en servir-se de punts immersos en la mateixa fe. En aquesta gavella, trobem la prova de
l’aigua freda, altrament denominada judici de Déu, o bé de l’aigua calenta o del ferro roent, els con-
jurs practicats per clergues, la pràctica de sortilegis, encanteris i endevinacions, ballades als cementi-
ris, o bé cançons indecoroses en el curs de les vetlles nocturnes per raó d’una festivitat important.19

4. punts concrets

Entrats en l’ambientació d’aquella època —complexa, sens dubte, tot i el miratge d’entrada—,
veurem que la vida de la societat es movia dins uns paràmetres ben concrets que afectaven per igual
els clergues i la resta de la gent, a més d’alguns punts particulars de cada grup.

Hores

Un primer punt comú, el constitueix el pas del temps, per mitjà del sistema utilitzat llavors a bas-
tament i en exclusiva, pel que sembla. Se seguia el sistema, originàriament romà, ben present a la litúr-
gia i, per consegüent, a totes les esglésies del país, sense cap mena de diferència. Els rectors i els clergues
en general, tant els de grau inferior que es preparaven per a ascendir o ajudaven o havien ajudat el més
superior, com els de grau superior, amb obligació de la percepció de l’ordre del sotsdiaconat —després
diaconat i al final presbiterat, per a la immensa majoria de clergues—, o bé per raó del càrrec assumit,
coneixien perfectament la repartició d’un dia en franges horàries de tres hores, entre matines quan
encara era fosc, prima, ja ben clar, tèrcia a les nou, sexta a les dotze, nona a les tres de la tarda, vespres
en decaure la llum del dia i completes ja fosc. Jaume I en el seu llibre en forneix bastants exemples, a
més de moltes altres fonts.20 Ho adduïm en el sentit que, en indicar algunes d’aquestes partions, un
havia de saber-ne quelcom que el relacionava amb l’Església i la seva fe. Enllà del nostre període de
temps, s’hi afegeix la denúncia que feien els fidels contra el rector que o bé no resava a les hores indi-
cades o bé no ho feia a l’interior de l’església, tal com estava manat. La gent participava així també de
la conveniència de resar en aquests moments. Completaven aquest quadre, reforçant-lo bé, els tocs
de campanes que tenien lloc en les ocasions de cada dia o en algunes circumstàcies especials.21

19. Fonts: judici de Déu per part de Jaume I (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. v, p. 7 i 19-21); conjurs de cler-
gues (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xi, p. 289); jocs de gresca, rifa, altileva, cabraboc, sortilegis, encanteris i ende-
vinacions, conjurs contra persones (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xi, p. 289); cançons inhonestes a les vigílies de
les esglésies o conjurs d’aigua bullent (ferventis) o de ferro roent o bé conjurar amb aigua freda (Arxiu de la Catedral de Barce-
lona, Constitutiones..., f. 183).

20. El matí del jorn del baptisme de Jaume I, «deïen matines»: Llibre dels feits..., p. 5, n. 5; en entrar a Osca, a hora de
«vespres»: Llibre dels feits..., p. 18, n. 30; les misses «mane post primam»: Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplo-
matario..., p. 158; a tèrcia i mitja tèrcia: Llibre dels feits..., p. 54, n. 103.

21. Toc de l’aurora fins al toc de la campana anomenada lladre (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 133,
constitucions del 1234); de difunts, diferents per a dones, homes i clergues (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. i, p. 188,
vers la fi del segle xiii); o bé, el 20 de juliol de 1265, al matí després de prima, i misses celebrades a l’hora de tèrcia (Josep Rius
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Sant

Un punt també comú del poble, amplament estès, dóna fe de l’alta estima que meresqueren algu-
nes persones de part de la mateixa gent, que en valorà molt la conducta religiosa i cívica i per això
mateix reberen el dictat de sants o santes, ja en vida, i molts després de morts. En aquest fet, més que
en d’altres, salta a miques la sorpresa nostra, gent del segle xxi immersa en la televisió, la ràdio, les
pàgines d’internet, els diaris i revistes i en general els mitjans de comunicació, en adonar-nos de com
corrien les notícies en els assumptes que més interessaven el poble, molt més en el tema de poder
tractar persones considerades santes i, millor encara, de demanar-ne la intervenció en moments crí-
tics i difícils.22

En obrir la porta i situar-nos cronològicament, fa l’entrada en escena la reina Maria de Montpe-
ller, per obra del seu fill Jaume I, que s’hi refereix amb paraules inequívoques («sancta és clamada per
aquells qui són en Roma, e per tot l’altre món») i explica que els devots es guareixen de malalties al
costat del seu sepulcre, situat a l’interior de l’ésglésia de Sant Pere de Roma, prop de santa Peronella,
«quan beuen ab vi o ab aigua de la péra, que raen del seu vas.»23 A les contrades ilerdenques, actuà el
bisbe electe Berenguer de Peralta, mort el 2 d’octubre de 1256 en olor de santedat i que rebé culte
durant molt temps.24 També per la seva estada d’anys a Catalunya, trobem sant Lluís, fill de Carles,
rei de Sicília, i de Maria, filla del rei d’Hongria;25 Bernat Calbó, abans abat de Santes Creus i després
bisbe de Vic, tenia fama de sant en vida i després de la seva mort esdevinguda el 26 d’octubre de 1243,
centrat en el sepulcre situat a la catedral de Vic;26 Pere Nolasc, seglar fundador de l’orde de la Mercè
per a la redempció de captius, que es va decidir a fer-ho de resultes d’haver rebut el consell animós de
santa Maria que se li aparegué el 2 d’agost de 1218;27 a Ripoll rebia culte sant Eudald al segle xiii;28 i,
altre cop a Barcelona, el gran personatge Ramon de Penyafort, estimat en vida com a sant i objecte de
popular veneració en el seu sepulcre situat a l’església dels pares predicarors, dita de Santa Caterina,

Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario..., p. 158); o bé, per disposició del Concili de Tarragona del 1242, es tocava
una campana en acabar el rés del parenostre durant la missa dels dijous normals (Juan Tejada y Ramiro, Colección de cáno-
nes..., tom 6, p. 34; Josep M. Pons Guri, «Constitucions conciliars tarraconenses (1229 a 1330)», Analecta..., p. 48), en concor-
dança amb la normativa o costum de tocar les campanes a cada una de les hores del rés litúrgic, ben comprovat a principis del
mil tres-cents (Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. i, art. 2, ap. c/2, «Los toques de campanas», p. 465 i 485-490).
Així mateix, anoto que, relacionada amb els repetits tocs de campanes en ús al present període i més desenvolupats en el se-
güent, va començar la norma de resar una avemaria en honor de la Verge Maria, tal com el bisbe de Lleida el 1301 va incloure-
ho en les normes sinodals aprovades llavors (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 318), essent aquest un primer
pas que va prendre volada i es concretà en la pregària popular dita àngelus (cf. Dictionnaire d’histoire..., vol. 3, col. 72-73).

22. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. iv, art. 2, «La protección de los santos», p. 873-945.
23. Llibre dels feits..., p. 6, n. 7.
24. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 144-145.
25. Estigué uns anys a Catalunya, a la presó, juntament amb dos germans, instruït per frares menors, d’on es féu menor,

i, promogut pel papa a bisbe de Tolosa, donava menjar cada dia a vint-i-cinc pobres («ell donave aygua a les mans, e ell los
pexia e·ls donave a mengar, e ·ls tallave lo pa») i ho feia agenollat: Jaume de Voràgine, Llegenda àuria, p. 908-910.

26. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. vii, p. 30.
27. Dada inserida en un document del 15 de maig de 1260, en prendre el bisbe de Barcelona Arnau de Gurb testimo-

niatge en el procés per enviar a Roma. El mateix document relata que Pere ho digué tot seguit al rei Jaume I a Ramon de Pe-
nyafort, els quals havien rebut aquell mandat, i procediren el 10 d’agost de 1218 a l’església de Santa Eulàlia, catedral de Barce-
lona, a la institució de l’orde dels mercedaris redemptors de captius. Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort.
Diplomatario..., p. 134.

28. Nolasc Rebull, editor de la Llegenda àuria de Jaume de Voràgine, p. xxiv, remet a Josep Vives, «Un llegendari ha-
giogràfic català», a Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer, vol. i, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1962,
p. 257, n. 2.
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a la ciutat de Barcelona, i demanada per totes les instàncies catalanes la seva canonització oficial a
Roma tot just després de la seva mort.29 A aquests sants propis, s’hi afegeixen els de l’Església univer-
sal, alguns dels quals estigueren i actuaren a Catalunya, i que són Francesc, Domènec i Antoni.30

Miracles

La fama que va acompanyar les persones venerades va córrer arreu, pels sistemes normals de vis-
ta i oïda, com tingué a bé exposar en la seva carta el prior dels predicadors de Barcelona. Que no es
tractava d’una suposició ni d’un estratagema ni de res semblant, en trobem perfecta constatació per
dues observacions, deduïdes en vista dels documents. D’una banda, trobem les notícies divulgades
pels bisbes en les seves reunions periòdiques, amb relació sobretot als sants de fora que en obtenir la
canonització romana cuitaren a escampar-la i a fer-la més present en els actes de culte i en la divulga-
ció del dia commemoratiu del sant.

Un altre camí, paral·lel a l’anteior, el formava la informació que circulava de viva veu, de tal ma-
nera que la seva fama es va estendre ràpidament i lluny. Tenim en aquest aspecte la notícia d’actes
considerats miracles obrats per intercessió de Bernat Calbó, tingut per sant. En l’opuscle començat a
escriure tot seguit de la seva mort i anotat de forma molt sintètica, es troben declaracions de persones
residents a Taradell, Sant Marçal del Montseny, Sant Andreu de Palomar, Barcelona, Espinelves,
Granollers del Vallès, Terrassola, Muntanyola, Sant Iscle de Vallalta, Sant Esteve de Castellar, Sant
Andreu de Castellcir, Samalús, Sant Pere de Rubí, etc., segons les declaracions formulades en el temps
que ens ocupa. És simptomàticament aclaridora la notícia donada de passada en un miracle exposat
i anotat el 7 de novembre de 1257 d’un jove caigut d’una olivera mentre l’esporgava, i que resultà
seriosament ferit. Ell anava a la seva, mentre que la seva mare li explicà amb insistència la interecessió
de Bernat Calbó i ell la va creure, cosa que propicià el seu guariment immediat.31

Alguns dels devots, ja abans per ser més mereixedors de la gràcia, ja després en tant que agraï-
ment, es decidien a visitar els sepulcres dels sants. En especial ens referim al de Bernat Calbó i al de
Ramon de Penyafort. Les escenes, relatades breument, traspuen els sentiments dels protagonistes. Les
mostres documentals fan referència a tres elements principals: llums o llantions, objectes de cera i
exclamacions.32 A més d’esdeveniments diversos, divulgats en el seu moment. Així, l’episodi de les
mosques sortides del sepulcre de sant Narcís arran de la invasió francesa el 1285.33

29. Concili de Tarragona del 1279, en lletra a Nicolau III (Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomata-
rio..., p. 182-183); consellers de la ciutat de Barcelona el 10 de novembre de 1296 (Josep Rius Serra, San Raimundo de Penya-
fort. Diplomatario..., p. 185); prior dels predicadors de Barcelona el 16 de juny de 1298 (Josep Rius Serra, San Raimundo de
Penyafort. Diplomatario..., p. 191).

30. Ordenat per a Barcelona al sínode del 1241. Arxiu de la Catedral de Barcelona, Constitutiones..., f. 184.
31. Arxiu Capitular de Vic, Llibre dels miracles..., f. 10v-11; és la declaració 54.
32. Per a Bernat Calbó: Arxiu Capitular de Vic, Llibre dels miracles..., al f. 3, la declaració 3, del 27 d’abril de 1244, llàn-

tia (lampada) davant el sepulcre; l’11, f. 3v, del 4 de novembre de 1244, una imatge de cera; la 46, f. 9v, del 8 d’agost de 1255,
demanà amb llàgrimes auxili del sant; la 55, f. 11v, del 19 de novembre de 1257, una mà de cera. Per a Ramon de Penyafort,
les dades documentals es recolliren els anys posteriors al present panorama i, per tant, tot i ser nombroses, les deixem de
banda. L’agraciat per sant Bernat Calbó i anotat com a 46è declarant al f. 9v, del 8 d’agost de 1255, demanà amb llàgrimes
auxili del sant.

33. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xiii, p. 188. Antolín Merino, España Sagrada, tom xliii, p. 316-321, fa
constar que també ho referí Nicolas Special Netino en un escrit sobre coses de Sicília del 1282 al 1337, de quan era ambaixa-
dor de Frederic II davant el papa Benet XII, així com ho escriví el secretari de Colbert amb relació a un cas similar esdevingut
el 1653.
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En aquesta mateixa línia corria la fama intercessora d’altres sants, com per exemple els miracles
obrats a Santa Maria d’Ullà, al Baix Empordà.34

Podria dir-se, en vista del que acabem d’exposar, que la presència en els esperits de la gent de la
fama dels sants, gràcies en part a la seva vida i molt especialment a la difusió de la seva atenció
benefactora,35 va ajudar no sols a reforçar aquell ambient, sinó que li va atorgar una modalitat per-
ceptible pel sentit de l’olfacte, que tant valor té en la valoració de l’ambient i de l’aire que hi circula.
Com no podia ser altrament, va considerar-se una olor i, per tant, una bona olor de singular fragàn-
cia. Els consellers, en la carta del 10 de novembre de 1296 al papa demanant la canonització de Ra-
mon de Penyafort, subratllen la bona olor que va deixar en vida arreu de Catalunya, Espanya i altres
llocs de l’Església universal per on va passar.36

Relíquies

Va ajudar a fer més extens el sentiment religiós popular el caliu que aportaven les relíquies de tota
mena arribades a Catalunya d’arreu, especialment fruit de la forta relació mantinguda en tot el temps
que ens ocupa amb Terra Santa. Les esglésies en tenien moltes, i les cases de nobles també. Foren
motiu de fervor. Ens detindrem una mica en un episodi estrambòtic i sorprenent iniciat al Líban i
acabat en aquesta mateixa ciutat de Lleida on celebrem el simposi.

L’abundància de relíquies es notava en el nombre i en la diversitat, entesa amb relació als orígens.
Aquest fet sols denota una propensió de la gent envers aquest tipus devocional, que acostava la pro-
tecció d’un sant al seu posseïdor, en una manifestació clara d’aquella sacralitat que ho embolcallava
pràcticament tot, des d’un grau molt minso fins a un de molt elevat. Aquesta mena de sagrat el podia
tenir cadascú a casa seva i també portar-lo en ocasió de viatges o de canvi de llar. Al mateix temps
facilitava la interconnexió. Aquest fenomen, a casa nostra, per bé que l’Església el va admetre, no el va
fomentar de manera particular des de les instàncies superiors, llevat que hi confluïssin altres conside-
racions que impulsessin una església o una catedral a prendre-s’ho com a propi i, per tant, a donar-li
relleu. Tanmateix s’acceptava el moviment i s’afavoria l’adquisició de relíquies. En aquestes ratlles,
l’interès rau més a donar fe dels sentiments de la gent en harmonia amb l’ambient general religiós.

34. Com que el còdex és del segle xiii, creiem que pot figurar a la present relació. Refereix el miracle escollit que el riu
Ter, a l’indret de Torroella, estava sec i els molins parats, i, de resultes d’una promesa a Santa Maria d’Ullà d’oferir a l’altar el
delme dels molins, a la tornada plogué tan fort que el riu no els deixà passar: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xv,
p. 20 i 215-222. Afegeixo dos esdeveniments més exposats a l’obra de Voràgine que tingué tanta difusió i que tenen per prota-
gonistes catalans. Un escolà, anant de Magalona a Montpeller, es va fer mal i no podia caminar, i recordant el que havia sentit
contar de sant Pere Màrtir, féu el senyal de la creu, agafà terra i se la posà al lloc del mal «e mantinent ell fo curat e guarit»:
Jaume de Voràgine, Llegenda àuria, p. 241. I el que explicà el papa Calixt d’un fet d’un ciutadà de Barcelona que el 1100 anà
a Sant Jaume i allí demanà no ser agafat per enemics; a la tornada per mar fou pres per sarraïns i venut dotze vegades, si bé
sempre se li trencaven les cadenes, fins que al final amb un tros de cadena penjant d’una mà va poder marxar amb admiració
de tothom qui el veié: Jaume de Voràgine, Llegenda àuria, p. 342-346.

35. Pel que fa al principal referent del present simposi en qüestió de miracles, Burns afirma que Jaume I «no patí en cap
moment aquella set de miracles que posseïa la seua època»: Robert I. Burns, Jaume I..., p. 20.

36. Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario..., p. 185. Aquesta expressió està relacionada amb el
sepulcre de sant Antoni Abat, descobert per uns lleons, que exhalà en obrir-se la tapa indicant-se que «surtiren precioses olors
que vigares los era que fossen en paradís»: Jaume de Voràgine, Llegenda àuria, p. 67. També a la catedral de Barcelona es llegia
cada any en l’aniversari del descobriment del cos de santa Eulàlia a Santa Maria del Mar i primer trasllat que, en obrir el sepul-
cre el 23 d’octubre del 878, va sortir-ne una olor suavíssima o inestimable: Àngel Fàbrega Grau, Santa Eulalia de Barcelona.
Revisión de un problema histórico, Roma, Iglesia Nacional Española, 1958, p. 152 i 1154. Aquest esdeveniment és contingut
també a Jaume de Voràgine, Llegenda àuria, p. 732.
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Esmentem relíquies que siguin curioses, demostratives de la inventiva subsegüent a l’interès que
despertaven arreu. A València, al segle xiii, en una creu de plata com a reliquiari hi havia un trosset
de la creu de Jesús, del sepulcre de Jesús i de santa Maria, de sant Andreu i sant Ambròs, entre d’al-
tres.37 A Girona, del lloc on l’àngel visità Maria, del lloc de la transfiguració, del pa de la darrera cena,
un tros de la túnica de Jesús i, el que és més increïble —diu el text—, dels cabells del Senyor, de la
pedra del lloc de l’ascensió, cabells de Maria i de la seva mare, un tros de la túnica teixida per ella, de
la camisa, o pèl de la barba de sant Pere.38 A Mallorca, la reina Mafalda un 15 d’abril trameté al seu
germà, l’infant Pere de Portugal, fill del rei Sanç de Portugal, unes relíquies, entre les quals la llança
de Longí, un dit de la Magdalena, un peu de sant Canut, amb un corall posat al sepulcre del Senyor, i
en el testament del germà del 9 d’octubre de 1255 se cita un anell d’or amb un safir que fou de sant
Tomàs de Canterbury (canonitzat el 1172).39

A Lleida, va ser famosa una relíquia del Sant Drap, nom referenciat a un trosset de bolquers de
Jesús, lliurada el 1297 al bisbe de la mateixa ciutat per Arnau de Solsona, després que la seva esposa
Elisenda fos morta. Ell no ho va saber fins a darrera hora, tot i que a causa del silenci d’ella n’hagués
patit molt amb multes prou grans entremig. La seva muller sabia també tota la història del drap. Va
dir al seu espòs, abans de morir-se, que la filla gran del rei de Tunis havia realitzat un viatge a la Meca,
i que en ser a Damieta la va acompanyar el soldà de Babilònia en el trajecte d’anada i tornada. En ser
de nou a Damieta i com a present per al seu pare, que era prou ric, va regalar-li un trosset de roba del
primer embolcall posat a Jesús acabat de néixer, que ell havia rebut dels seus antecessors de Jerusalem
i que mai no havia estat en mans de cristians. Poc després, el rei de Tunis féu una incursió a Mallorca
—ja conquistada per Jaume I— en què atacà el sector de Pollença i s’emportà presa una família d’una
alqueria consistent en el pare, la mare Elisenda —la protagonista— i la filla petita, que en ser gran es
casà amb el primogènit reial dit Miromomelí, i ella prengué el nom de Rocaia. En morir el rei, ells
passaren a regnar, i Rocaia va prendre d’amagat el drap. En aquells dies, Arnau de Solsona, mercader,
portat pel Senyor, anà a Tunis, hi estigué un temps amb altres mercaders i es casà amb Elisenda, mare
de Rocaia. Passats uns anys, i volent els pares de Rocaia morir a la terra pròpia, la filla reina féu ofre-
na d’amagat a la seva mare del citat tros de roba, perquè va dir que estaria millor en mans cristianes.
I passaren a viure a Lleida. Entretant, Miromomelí escriví a Jaume I reclamant el drap; Jaume féu
presentar Arnau i el comminà a restituir l’objecte sostret en marxar de Tunis, i ell, ignorant el fet, el
reclamà a Elisenda, que callà, un silenci que a ell li costà tres mil auris en la defensa. Elisenda, prop de
la mort, volgué donar el drap a fra Domènec de Vilella, prior dels predicadors de Lleida, i, trobant-se
enllitada, el va treure d’una arca i el va posar a dins d’un estoig que amagà a sota del llit, moviment
observat per dues nétes que la vigilaven i la vetllaven en la malaltia i delatat tot seguit al marit Arnau,
que dinava. Ella ho reconegué i lamentà les molèsties ocasionades al seu espòs, i li dóna el drap, afe-
gint que si el posava al foc no es cremaria. Ell n’estigué contentíssim i ella morí. Llavors Arnau va
cridar el bisbe de Lleida i li féu lliurament del drap, en presència del notari Guillem de Bellveí, que en
féu un document a casa d’Arnau el dimecres 4 de desembre de 1297.40 Aquesta relíquia va ser un
motiu de gran veneració i solemnitat, amb grans cerimònies anuals en ocasió de Nadal i des del 1427
també per l’Assumpció de Maria. Va tenir tanta acceptació que, al cap de pocs anys, el 1324, el bisbe

37. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. ii, p. 55.
38. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xii, p. 339.
39. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xxi, p. 263 i 265.
40. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 71 i 266-271.
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de Lleida, Vilamur, junt amb el capítol, va veure’s obligat a no permetre en avant fer retalls del drap,
perquè era ja massa petit.41

Devocions

L’expressió de les preferències que fan pessigolles a l’interior i la selecció dels aspectes d’un sant o
una santa que més atreuen i parlen dins el cor d’una persona manifesten molt el clima que un viu. És
el que en diem devocions, que varien d’un temps a un altre i d’una persona a una altra. Encara que en
aquest segon cas, es donen una colla de punts coincidents entre els qui s’hi troben, com és el nostre
cas del segle xiii, en el període marcat per la vida de Jaume I.

El mateix rei es va distingir, seguint el mateix impuls que en la redacció de les seves memòries, per
posar en un alt pedestal la devoció a Maria, la mare de Jesús, el Salvador, segons els evangelis i la doc-
trina cristiana catòlica. Són moltes les ocasions que ho manifesten. Una d’elles fou l’arribada a Mallor-
ca, a prop de Santa Ponça, amb vents favorables, que el mogueren a fer una pregària per ell i per tots
els qui anaven amb ell, bo i remarcant Maria «per les set alegries e per les set dolors que hagués del
vostre fill.»42 A més, va anar dedicant a Maria les esglésies de tots els llocs reconquerits: València, Múr-
cia, etcètera.43 Al mateix temps, es proposava resar seguint la tradició eclesiàstica, d’acord amb les
hores abans comentades, servint-se del llibre Horarium,44 que en el dir d’un entès equival a devocio-
nari,45 si bé ajustat al rés oficial. La voluntat reial en pro de Santa Maria, la seguiren també altres per-
sonatges.46 Ben segur que el rei fomentaria la seva devoció a Maria recitant sovint la salutació deno-
minada avemaria, que havien de saber de memòria i resar amb freqüència tots els cristians, ço que vol
dir tothom, tal com va especificar per a l’àmbit diocesà barceloní l’important sínode del 1241.47 El text

41. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 72-74 i 271-272. La relíquia va desaparèixer el 1936, si bé —com
m’han informat en el curs del simposi, en una atenció que agraeixo vivament a Gemma Escrivà— han aparegut en sengles re-
liquiaris dos fils, que procedeixen del Sant Drap. En el cas que algú s’interessi sobre l’ambient català de Tunis, té al seu abast,
entre altres, els documents següents: temps de Pere el Gran, Tunis, lloc de mercaders catalans i genovesos i existència del con-
solat i de l’alfòndec catalans (Ferran Soldevila, Els grans reis..., p. 150-151); el rei Jaume I no secunda la petició d’atacar Tunis
formulada pel rei de Castella el 29 d’abril de 1260 (Ambrosio Huici Miranda i María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.),
Documentos..., vol. iv, p. 264, n. 1183); nomenament de capellà a favor de Geral d’Argilet de la capella de Santa Maria, cons-
truïda a l’alfòndec de Tunis essent cònsol Ramon Arnau, el 5 de maig de 1261 (Ambrosio Huici Miranda i María Desampa-
rados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. iv, p. 306, n. 1232); permís de guerra a Guillem Grony contra els reis de
Tunis i Tremessèn el 27 d’octubre de 1263, i nomenament d’ambaixador a Ferrer de Queralt el 4 de febrer de 1268 (Ambrosio
Huici Miranda i María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. v, p. 242, n. 1553).

42. Llibre dels feits..., p. 34, n. 57. Que en el dir de Muntaner corresponien, en part —acotem—, a «set jorns per los set
goigs que ella hac del seu car fill»: Crònica de Ramon Muntaner, p. 670, cap. iv. Aquesta devoció, que corria arreu, es testimonia
per al nostre període en la «Balada dels set Goytx de Nostra Dona» inclosa al famós Llibre vermell de Montserrat, del segle xiii
en bona part, i també en la primera cantiga d’Alfons X de Castella: «Esta é a primeira cantiga de loor de Santa María, ementan-
do os vii goyos que ouve de suo Fillo»: Javier Fernández Conde et al., La Iglesia en la España..., p. 307 i 308.

43. Llibre dels feits..., p. 160, n. 450, etcètera.
44. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. i, p. 110. Si en la primera ocasió el va poder veure, després no.
45. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. iv, p. 83.
46. Teresa, viuda de Pascual Destui, el 23 de maig de 1224, dedica a Maria una església nova de Zufera (Ambrosio Huici

Miranda i María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. i, p. 123, n. 54); o bé la capella de l’alfòndec de Tunis
el 5.5.1261 (Ambrosio Huici Miranda i María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. iv, p. 306 n. 1232).
Burns remarca que la devoció mariana era «característica de l’època» i posa en relleu que el rei feia portar la imatge de Maria en les
entrades triomfants i que rebatejà el puig proper a València com a puig de Santa Maria (Robert I. Burns, Jaume I..., p. 24 i 25).

47. Arxiu de la Catedral de Barcelona, Constitutiones..., f. 183; cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., p. 491; text vigent poc
després a Tarragona i el 1258 a València: Peter H. Linehan, Pedro de Albalat..., p. 4 i 19.
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de l’avemaria s’atenia llavors a la salutació que l’àngel adreçà a Maria, reportada per l’evangelista Lluc,
bé que a poc a poc es va allargar fins a adoptar la fórmula actualment en ús. Encara el 1569, a Barce-
lona, la segona part o Santa Maria acabava amb «pecadors. Amén»,48 i, per tant, no incloïa les darreres
paraules «ara i en l’hora de la nostra mort» de la pregària a l’actualitat.49

A Tortosa tenia ja aleshores i continua tenint avui dia un gran relleu la devoció a la Mare de Déu
de la Cinta, originada al segle xiii.50 A Vic, el 9 de novembre se celebra la festa de Sant Salvador, amb
l’observació de l’erudit que també se celebrava a Barcelona.51 A Girona es disposaren per decret epis-
copal del 1254 les festes de Sant Domènec, Sant Pere màrtir i Santa Caterina.52 A Barcelona, un text
sense data concreta de finals del segle xiii es refereix a les pregàries fetes en hores fosques al carrer
davant el portal del corral de l’església dels predicadors, prostrats de genolls, clamant i plorant.53

En un altre camp devocional situem la norma del Concili Provincial de Tarragona del 1242, que
implanta una missa de l’Esperit Sant els dijous que no fossin de nou lliçons i ordena que es facin tocs
de campanes després del parenostre a fi que el poble resi per l’Església i pel poble cristià universal.54

A causa de les imatges presents a totes les esglésies, Ramon de Penyafort, en un escrit de cap al
1260 al mestre de l’orde que s’ocupa de les missions al nord d’Àfrica, menciona l’acusació d’idolatria
contra els cristians per part dels sarraïns.55

Al ritme de l’any

Pel seu caràcter d’ambient, l’aire canviava tal vegada de pressió seguint el ritme dels dies d’un any.
No era el mateix un dia qualsevol de la setmana que un diumenge o que la festa de Pasqua. L’any era
el resultat de tot. Extraurem dels documents les al·lusions a alguns aspectes del ritme setmanal i anual.

L’assistència a missa56 tenia un lloc preferent en la conducta de la gent, en connivència, podem dir,
amb la gran importància que l’Església i la litúrgia li atorgaven; tanta que, pel que fa als dies de guardar
o de precepte —diumenges i festes, que pressuposaven més de vuitanta dies a l’any—,57 tothom s’hi
atenia. Les mancances es podien comptar amb els dits d’una mà. Els presents seguien les cerimònies
drets en la seva gran majoria, excepció feta dels qui seien en bancs de pedra adossats a les parets, en
aquelles esglésies que en tenien, i potser en alguna cadira o banc. Cert que estaven drets a l’evangeli, i
també durant el cànon abans que s’introduís la posició d’agenollat. Per consegüent, Jaume I anota que

48. Segons el text editat a Ordinarium, f. 98v, en text llatí i català.
49. Cf. Dictionnaire d’histoire..., vol. 5, «Ave Maria».
50. Mare de Déu de la Cinta, amb origen al segle xii i gran devoció de la gent a prendre aigua beneita d’una pila, de la

qual prengué Maria en la seva aparició, tot i que es diu que el text més antic és del 1354: Jaume Villanueva, Viage literario...,
vol. v, p. 137-138. Podríem afegir-hi, d’acord amb el sínode del 1307, la festa de Passió de la imatge l’11 de novembre, i la de
Sant Blai el 3 de febrer: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. v, p. 294.

51. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. vii, p. 151 i 187.
52. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xiii, p. 178.
53. Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario..., p. 237.
54. Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones..., tom 6, p. 34, i Josep M. Pons Guri, «Constitucions conciliars tarra-

conenses (1229 a 1330)», Analecta..., p. 48.
55. Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario..., p. 133.
56. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. ii, art. 1, «Santificación de las fiestas», p. 507-560.
57. Es pot llegir la llista de les festes de guardar, a part dels diumenges, en un text del Concili Provincial de Tarragona

del 1242, sota l’advertiment que en temperaven el nombre. Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones..., tom iii, p. 35, i Josep
M. Pons Guri, «Constitucions conciliars tarraconenses (1229 a 1330)», Analecta..., p. 46. De fet, algunes de les festes coincidei-
xen sempre en diumenge, com les dues Pasqües, i d’altres també ho fan segons el ritme de l’any. Bastants més de la meitat de
les setmanes de l’any tenien un dia de festa en el seu interior.
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el seu pare, durant la missa que precedí la batalla, es mantingué assegut al seu setial al moment de
l’evangeli, en senyal d’excepció al ritu.58 Més enllà de l’obligació, com direm tot seguit, Jaume I va oir
missa molt sovint, especialment en ocasió de les campanyes guerreres de Mallorca i València.59

Tanmateix en el costum del rei, almenys en el curs de les dues gran temporades de conquestes,
s’incloïa la missa, i sovint la confessió i la comunió, acompanyat de cavallers i d’altres combatents que
seguien el seu exemple i s’atenien a les exhortacions que els dirigia.60

Si oir missa depenia de comptar amb el servei d’un prevere, secular o religiós, simple ordenat o
bisbe, per a la confessió el celebrant havia de disposar de les adequades llicències, un punt que era ben
observat.61 D’aquesta manera, el rei s’avançava molt al seu temps, que s’atenia a la disposició del
Concili IV del Laterà del 1215, d’ordenar oficialment la confessió una vegada a l’any i la comunió
almenys per Pasqua, que en realitat es convertí en una sola comunió a l’any. Se n’assenyalà un aug-
ment en dues o tres per als clergues encarregats de parròquies i els canonges. Tot amb tot, ni que fos
mínim, s’ordenava que se’n portés un control per escrit. El mínim de confessió i comunió anual tam-
bé era atès amb vista, sobretot, a evitar la conseqüència nefasta dels qui en passaven: l’exclusió de la
comunitat i de sepultura eclesiàtica, que els apartava de la possibilitat de descansar en lloc sagrat.62

Confessar-se o combregar més sovint era una oferta oberta als qui cercaven més perfecció espiritual.
Ara i aquí el que ens val és remarcar que la missa formava un component molt important de l’am-
bient de l’època, ben seguit per tothom.

En vista del que hem exposat, es dedueix que tota la gent era batejada,63 llevat dels jueus i els
sarraïns (i també de bona part dels esclaus que prou abundaven). No hi cabien excepcions ni es po-
sava en dubte. Una preocupació bastant estesa es donava entorn dels nadons, tant en el moment del
part com en les hores més immediates i en general fins al moment de celebrar el baptisme, que es feia
en dos o tres dies a tot estirar, atès l’alt grau de mortalitat infantil que es donava. Rectors i fidels com-
partien la idea d’actuar amb celeritat davant les emergències, amb especial èmfasi, i, en cas de no
sentir-se segurs del procediment a seguir, havien d’avisar un veí o un altre seglar, a falta de capellà, de
manera que se n’assegurés la validesa.64

Es comprova també que es respectava en absolut l’aire ambiental, ni que fos per indicis indirectes,
en la deguda atenció a les disposicions més externes i visibles del temps de la quaresma, el dejuni i

58. Llibre dels feits..., p. 6, n. 9.
59. Robert I. Burns, Jaume I..., p. 18-19, assenyala en vista dels textos «la devoció i la disposició religiosa del rei», que

sempre començava la jornada oint missa.
60. Tres dels molts exemples (Llibre dels feits..., p. 47, n. 83 i 84, i p. 93, n. 217), o bé a l’església major d’Alagó (Llibre

dels feits..., p. 13 n. 22). Costum testimoniat també per Desclot (Crònica, p. 430, cap. xxxvi): tots «anaren oir les misses e con-
fessaren-se», o bé, el diumenge «anaren oir les misses e combregaren» (Crònica de Bernat Desclot, p. 436, cap. xliv); o bé, per
Nadal (Crònica de Bernat Desclot, p. 438, cap. xliv). Sobre el costum del rei, Soldevila (al prefaci al Llibre dels Feits..., p. 18)
observa que es confessava moltes vegades i amb gran contrició, mentre que Burns (Robert I. Burns, Jaume I..., p. 21) anota que
«era un pacient crònic».

61. En la conquesta de Mallorca, un frare perdona els de les hosts, ja «que n’havia poder dels bisbes»: Llibre dels feits...,
p. 40, n. 69.

62. Cànon 21. Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum conciliorrum..., p. 1350-1351. Concili Provincial de Tarragona del
1242, que recorda la norma general (Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones..., tom iii, p. 334); acte més sovintejat pels
canonges: a Vic el 1239 (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. vii, p. 249); llista de confessats: Urgell, 1 de novembre de
1276 (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xi, p. 288); tots els conceptes, sínode de Barcelona del 1241 (Arxiu de la Cate-
dral de Barcelona, Constitutiones..., f. 180).

63. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. iii, art. 1, «El bautismo o la marca identificadora», p. 611-646.
64. A Urgell, el 1276 es recorda la necessitat d’efectuar la triple immersió de la criatura dins l’aigua, si en tenen, o bé bate-

jar per infusió amb l’aigua posada en un platet i tirar-la sobre el cap: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xi, p. 285-286.
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l’abstinència.65 La quaresma era de coneixement general,66 malgrat que el seu període canviés d’un any
a l’altre pel fet d’estar connectat amb la celebració de la Pasqua, que bascula en un espai màxim de cinc
setmanes (entre el 22 de març i el 25 d’abril). També tenien una consideració penitencial semblant la
temporada d’advent o de preparació al Nadal i els divendres i dissabtes de tot l’any.67 Podia actuar-se
altrament si s’obtenia dispensa, cosa que el rei sabia i se’n servia, potser tirant pel dret.68

També es manifesta l’atmosfera pietosa per mitjà dels llums que, de dia sense gaire potència i de
nit amb esclat, l’escolà i els acompanyants portaven tot fent claror al sacerdot que acudia amb el viàtic
a casa d’un malalt greu, al mateix temps que a totes hores s’anunciava el seu pas solemne i ràpid amb
el dring de campanetes.69 Dos sistemes que enllaçaven bé amb els sentiments de la gent i que perme-
tien i alhora estimulaven la seva expressió, fomentats encara més en adjuntar-hi la concessió d’indul-
gències, alhora que es demanava que s’associessin a la comitiva «per causa de devoció».70 Bé que els
bisbes hi sumaren la nova modalitat d’agenollar-se o bé inclinar-se per al qui només ho mirava.71

El final de la vida a la terra agafa, en aquest ambient, un to diferent que es compon de joia per
haver de traspassar al regne de la llum i de la pau i alhora de tristesa per als vivents per la pèrdua d’un
ésser estimat. Els exemples són diversos. De la tria, presentem el que devia ser un costum molt arrelat
arreu i que no ha deixat rastre en cap altra documentació: la utilització de llums i l’explosió de dolor
que, en paraules de Jaume I dedicades als companys morts en la lluita per la conquesta de la Ciutat de
Mallorca, indica: «e meteren mà a plorar e a fer dol e a cridar.»72 O bé tots els decorats del darrer
moment, ple de colorisme en la mà de Desclot entorn de la fi de Jaume I, després de nomenar rei el
seu fill Pere, en dir que Jaume es quedà quiet «tro que els àngels del cel vengren ab gran alegria, que
li presen l’arma del cors e la se’n muntaren al cel davant Déu.»73 Seguiren a València mateix, el 26 de
juliol de 1276, vives manifestacions de dol «e de plors, e els plants, e els crits començaren per tota la
ciutat», en el dir de Muntaner, que es repetiren en forma de processons a la mateixa ciutat i als indrets
per on passà el cos del rei difunt. Processons que donaren peu a la introducció de costums a València
i a Mallorca.74 Aquella realitat contrastava amb el primer desig de Jaume I, exposat en el seu testament
de l’1 de gener de 1241, de ser enterrat a Poblet, en un túmul no pintat, a sota terra davant l’altar de
Santa Maria i a l’indret per on passen els qui van a aquest altar.75

65. El rei, que a Barbastre escriu que menja, afegeix tot seguit que «era dia de dejuni» (en quaresma): Llibre dels feits...,
p. 18, n. 29. Burns (Robert I. Burns, Jaume I..., p. 43-45) indica la preocupació que el rei tenia «pels menjars, les menges i els
dejunis», i cita la nota del Llibre dels feits relativa a un bisbe que dispensà del dejuni quaresmal.

66. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. ii, art. 3, «La ley de ayuno y abstinencia», p. 591-608.
67. Sínode de Barcelona del 1241: Arxiu de la Catedral de Barcelona, Constitutiones..., f. 179; a Lleida, el sínode del bisbe

Ramon de Sicart (1238-1247) marca dejuni per quaresma, quatre témpores, vigílies dels apòstols, Assumpció i Sant Llorenç:
Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 297.

68. En una revolta de cavallers aragonesos contra el rei, en terres d’Aragó, envià cavallers i armats per quaresma «e sol-
tava’ls que menjassen carn»: Llibre dels feits..., p. 17, n. 28.

69. Concili Provincial de Lleida del 1229: Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones..., tom 3, p. 333, i Josep M. Pons
Guri, «Constitucions conciliars tarraconenses (1229 a 1330)», Analecta..., p. 16; a Urgell, l’1 de novembre de 1276: Jaume Vi-
llanueva, Viage literario..., vol. xi, p. 288.

70. A Urgell, l’1 de nombre de 1276: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xi, p. 294.
71. A Lleida, en 1238-1247, amb l’afegitó que ajuntessin les mans i resessin: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xvi,

p. 299. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. iii, art. 4, punt a/3, «El viático», p. 749-756.
72. Llibre dels feits..., p. 39, n. 68.
73. Crònica de Bernat Desclot, p. 460, cap. lxxiii. Aquesta descripció és plasmada perfectament en el sepulcre de la

reina Elisenda de Montcada († 1364) guardat a l’interior de l’església del monestir de Santa Maria de Pedralbes.
74. Crònica de Ramon Muntaner, p. 690-691, cap. xxviii.
75. Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario..., p. 67.
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Tanmateix entorn de l’enterrament es donaven també altres manifestacions de nivell inferior al
descrit, però en harmonia amb el que s’hi volia manifestar. Hi ha, d’acord amb el principi anhelat de
la protecció divina,76 l’interès a ser sebollit a l’interior de les esglésies, grans com catedrals o petites
com ermites, o bé de religiosos, en què entraven en joc els drets rectorals.77 Es mencionen també
ofertes de candeles, de llit, de teixit de porpra o de drap de seda.78 El rei Jaume, en una conversa amb
Sanç, rei de Navarra, esmenta la categoria dels llençols posats al llit dels darrers moments a l’hora de
la mort.79 I l’arquebisbe de Tarragona, en visita a Girona, es referí al costum o norma que invitava la
gent a seguir la creu major en els enterraments.80

Punts diversos

En la configuració d’un dia de festa de guardar entrava també el deure de no treballar, és a dir, el
descans. Es devia complir, en vista que no disposem de notes que en revelin actes contraris.81 Es ba-
saven en el contingut del Gènesi, el primer llibre de la Bíblia, quan reporta que el setè dia Déu va
descansar.82 Amb l’afegit explicatiu d’incloure-hi tota mena de treballs servils, punt a vegades con-
flictiu, com en el cas dels barbers.83

Es vivia bé la preocupació envers els més necessitats, que participaven de l’estat d’ànim general,
bé que necessitessin ajudes. Aquestes arribaven en abundància en les prescripcions adoptades amb
vista a la mort, especialment en els testaments. Heus aquí un petit mostrari dels aspectes afavorits:
cases de malalts o hospitals,84 vestits i aliments.85

Un bon grau de valor socioreligiós el fomentaven totes les esglésies, especialment aquelles la imat-
ge del patró o patrona de les quals tenia fama, que irradiava en un redol poc o molt extens. Aquestes

76. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. iii, art. 4, punt d, «La sepultura eclesiástica, garantía de paz
eterna», p. 770-778.

77. El Concili Provincial de Lleida del 1229 assentí en la proposta a base de fer pactes en cada cas: Juan Tejada y Rami-
ro, Colección de cánones..., tom 3, p. 340. A València, unes constitucions de finals del segle xiii donaven permís d’elecció de lloc:
Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. i, p. 183.

78. Sínode de Girona del 18 de novembre de 1250: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xii, p. 165.
79. «Bens sabets vós, Rei, que nosaltres no llevam més d’aquest món, quan ve a l’hora de la mort sinó sengles llençols,

mas que són de mellor tela que los de l’altra gent»: Llibre dels feits..., p. 69, n. 147.
80. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xiii, p. 337.
81. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. ii, art. 1, punt a, «El descanso dominical», p. 509-521.
82. Gènesi 2,2.
83. Disposició reial del 17 de setembre de 1257: es marca la llista de nou grans festes entre el període de fer-se fosc el dia

anterior —quan no hi ha llum per rasurar— fins l’endemà de la festa ja amb llum de dia: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol.
xvi, p. 316, i Ambrosio Huici Miranda i María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. iii, p. 259, n. 782.

84. Casa de malalts de Pedret i hospital nou i vell: testament de Pere de Castellnou, bisbe de Girona, el 1278 (Jaume
Villanueva, Viage literario..., vol. xiii, p. 322-323). Hospital de Tarragona i per a leprosos: testament de l’arquebisbe Ramon
de Rocabertí el 1214 (Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xix, p. 267-271). Del servei d’atenció als qui s’atansaven al
monestir de Sant Cugat del Vallès, Jaume I només en té paraules elogioses («beneficium hospicii et victualium non consuevit
alicui denegare») i demana que tothom hi aporti béns, 1 d’abril de 1219 (Ambrosio Huici Miranda i María Desamparados
Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. i, p. 53, n. 18). Semblantment, el rei, el 30 de juliol de 1257, estimulà la gent a
prestar ajut al monestir de Sant Joan de Ripoll en el servei d’atendre els hostes o estranys, tret de religiosos (Ambrosio Huici
Miranda i María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. iv, p. 120, n. 1028).

85. Testament de la reina Violant d’Hongria: que el rei doni vestits a mil pobres i menjar a trenta mil pobres; que es
venguin les pells de mantells i supertunicals i el que es cobri invertir-ho a vestir pobres (Ambrosio Huici Miranda i María
Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. iii, p. 50-52 n. 585). Testament del bisbe de Barcelona del 20
d’agost de 1241: deixes per a l’almoina dels dotze pobres a la Seu de Barcelona (Josep Rius Serra, San Raimundo de Penyafort.
Diplomatario..., p. 71-72).
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se’n servien amb vista a fomentar la devoció de persones que passaven i feien propaganda de la imat-
ge o del lloc (diguem-ne santuari). Ben cert que en la seva comesa s’enardien tant que explicaven mil
meravelles, en unes maneres tan exagerades que corrien el perill d’induir la gent a desviar-se de la fe
correcta. A fi d’evitar-ho, es va imposar l’obtenció d’una lletra86 amb el text del permís diocesà que
havien de mostrar als rectors i a qui els ho demanés, a més de cenyir-se en els comentaris als punts
continguts en la lletra, que naturalment moderava el seu discurs. Aquestes persones rebien el nom
tècnic de qüestors. Un d’ells anava pels pobles en nom de l’Hospital de Santa Eulàlia del Camp, pro-
per a la ciutat de Barcelona, que atenia malalts, pobres en gran nombre i nounats abandonats que
necessitaven l’atenció d’una dida. Un altre text ens els presenta actuant al bisbat de Lleida el 1293.87

I viceversa, l’atracció d’algunes esglésies promovia el desig d’acostar-s’hi en un pelegrinatge a peu
que afavoria la reflexió, enfortia la voluntat, propiciava l’entesa i el diàleg i afermava la fe. Una provi-
dència ben primerenca va protegir els pelegrins en el seu caminar.88

Montserrat n’és el mirall. Davant l’afluència de pelegrins que desbordava les possibilitats d’aco-
lliment, Jaume I —en resposta clara a una petició de l’abat i del bisbe de Vic, al qual pertanyia llavors
l’abadia— ordenà que els pelegrins anessin proveïts de menjar, a més de dinamitzar les hores de vet-
lla nocturna amb actes que afavorissin el rés i la contemplació, en comptes de passar-les cantant i
ballant el que fos.89 També es tingué present l’església de Santa Maria del Miracle, recordada per
l’arquebisbe de Tarragona el 1214.90

Dins la tendència a descobrir en les coses favorables la intervenció benefactora de Maria o d’al-
gun sant, un exemple exposat per Jaume I fa diana en l’estimació per Catalunya demostrada repeti-
des vegades pel seu patró sant Jordi. Enmig del fragor de la batalla per la conquesta de la ciutat de
Mallorca, llegim allò que ens diu el protagonista principal: «E segons que els sarraïns nos contaren,
deïen que viren entrar primer a cavall un cavaller blanc ab armes blanques; e açò deu ésser nostra
creença que fos sent Jordi, car en hestòries trobam que en altres batalles l’han vist de cristians e de
sarraïns moltes vegades.»91

Candeles i hòstia

La manifestació dels sentiments devocionals religiosos a través del foc o de la claror d’un element
encès que dura llargues estones, que hem descobert en anteriors apartats on hem parlat de llums o
llantions, pren més relleu encara en algunes de les manifestacions documentades d’aquell període.
Posem al davant, naturalment, la narració contada per escrit de qui en va ser protagonista involunta-
ri i sense que en el seu moment se n’adonés. Jaume I, que al·ludeix almenys dos cops a la seva procrea-
ció extraordinària, ens fa saber que el dia del seu baptisme, a la ciutat de Montpeller on havia nascut,

86. S’hi citen aportacions per a esglésies, hospitals i ponts: Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones..., tom 6, p. 31,
i Josep M. Pons Guri, «Constitucions conciliars tarraconenses (1229 a 1330)», Analecta..., p. 39.

87. El bisbe Gerald d’Andria exhortà els diocesans a la generositat: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 152.
88. A les Corts de Vilafranca del 24 de juny de 1218, se’ls posà sota la capa de pau i treva: Ambrosio Huici Miranda i

María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. i, p. 35-39, n. 9. I en un altre document reial del 12 d’agost
de 1250 es protegiren especialment els pelegrins a Santa Maria de Sales, d’Osca: Ambrosio Huici Miranda i María Desampa-
rados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. ii, p. 359, n. 543.

89. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. vii, p. 151.
90. En el seu testament: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xix, p. 267-271.
91. Llibre dels feits..., p. 48, n. 84. Ferran Soldevila exposa a la nota 12 del mateix número que Ramon d’Alòs-Moner, a

Sant Jordi, patró de Catalunya, Barcelona 1926, p. 65 i següents, afirma que és la primera citació de l’aparició de sant Jordi.
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després de resar matines i cantar el tedèum, s’encengueren dotze candeles, cada una de les quals por-
tava el nom d’un dels dotze apòstols de Jesús, amb el resultat que a la candela de sant Jaume, quan
totes les altres s’havien acabat, encara li quedaven «tres dits de través», justificant així el perquè del
seu patronímic.92

Un dels altres serveis amb què les candeles ajudaren a acréixer la devoció de la gent va ser que es
comencés a difondre la modalitat d’ofrenar un ciri gros a una església a fi que fos encès exclusivament
durant el període del Sanctus fins a la comunió de la missa.93 Aquest costum, que cobreix la secció
principal de la missa anomenada cànon, incideix directament en la presència de Jesucrist en el pa
consagrat, que s’inicia en el moment de la consagració i acaba amb la comunió ja feta, tal com s’esta-
bleix a l’acta fundacional. Dins d’aquest ferment esclataria, d’una banda, el desig de veure Crist pre-
sent en el moment de la consagració en un acte devocional que creixeria més a finals del segle xiii i
inicis del xiv, i, d’altra banda, en la gran jornada festiva del Corpus des que es va impulsar amb èxit
grandiós la processó del mateix nom.94

Relacionat també amb la llum, amb un matís quelcom diferent de l’esmentat, hi ha la fundació o
establiment d’un llum que havia de cremar perennement —nit i dia és l’expressió documental— al
costat o al davant d’una imatge, amb un desig innegable que representés el fundador. Es requeria un
bon import econòmic, o bé el lliurament puntual del material —candeles o oli— en la quantitat ade-
quada necessària per al seu manteniment.95

A més del relleu devocional de l’eucaristia proporcionat per la llum, l’interès per la forma consa-
grada va discórrer també per altres vies. D’una banda, consta l’atenció prestada a la forma consagrada
continguda en una capseta al front de la imagte del Sant Crist del conjunt escultòric romànic conser-
vat encara a Sant Joan de les Abadesses, que a partir del 1251 va prendre volada arran de la descober-
ta feta en el curs d’una restauració de les imatges ordenada per l’abat Arnau de Vilalba.96 L’interès
popular envers la forma consagrada anava estenent-se des d’entorn del 1240, si no abans, i va impul-
sar el ritu de l’elevació de la forma tot just haver dit les paraules consacratòries, en un gest que passa-
ria després a la litúrgia general i que encara és viu pel fet que en aquesta novetat res no s’oposava a la
fe correcta, ans l’enfortia. Per això, els bisbes cuitaren a afavorir-ho: el de Lleida justificà l’elevació de
la forma perquè tothom la veiés,97 i el de Barcelona recollí el nou corrent devocional envers la pre-
sència dels cos de Crist en aquell moment, en el sentit que en aquell instant poguessin veure que hi
havia el cos de Crist, bé que portava l’aigua al seu molí i volia que tothom s’agenollés i l’adorés.98 El
poble vol veure el cos de Crist, i aquesta línia anirà més endavant encara, mentre que el bisbe, repre-

92. Llibre dels feits..., p. 5, n. 5.
93. A Girona per part del bisbe Pere de Castellnou el 1278: Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xiii, p. 184 i 324.
94. Cf. Josep Baucells i Reig, Vivir..., segona part, cap. iv, art. 1, punt c, «La eucaristía centra el interés de obispos y

pueblo», p. 822-851.
95. Heus-ne aquí quatre exemples: testament de l’arquebisbe Ramon de Rocabertí el 1214, una candela a la catedral

(Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. xix, p. 267-271); testament de l’infant Pere de Portugal el 1255: en el cas de morir
allí i ser enterrat a la seu posaran dos llums a l’altar de Sant Vicenç, prop del seu sepulcre (Jaume Villanueva, Viage literario...,
vol. xxi, p. 264); el bisbe de Tortosa institueix el 1194 una candela a l’altar de Santa Maria (Manuel Risco, España Sagrada, vol.
xlii, p. 317), i Jaume I funda a la catedral de València el 1246 un llum a l’altar de Sant Jaume (Ambrosio Huici Miranda i
María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), Documentos..., vol. ii, p. 210, n. 419).

96. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. viii, p. 251. La forma va desaparèixer fa uns quants anys.
97. L’elevació és perquè tothom la vegi, testimonia el sínode ilerdenc del bisbe Ramon de Sicart de 1238-1247: Jaume

Villanueva, Viage literario..., vol. xvi, p. 305.
98. En harmonia de les dues postures, el sínode de Barcelona del 1241 ordenava també que es procedís a l’elevació cau-

tament, és a dir, a poc a poc: Arxiu de la Catedral de Barcelona, Constitutiones..., f. 181.
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sentant del pensament episcopal, vol que l’adorin, amb un matís diferent: el poble en té prou de mirar
i descobrir, mentre que la jerarquia se centra en la reverència.

Meravelles

Anotem en aquestst darrer apartat unes poques mostres d’esdeveniments que deixen constància
fefaent del sentir de les persones. A la parròquia de Sant Salvador de València, que mudà en aquest el
seu patronímic anterior de Sant Jordi, es venerà des de mitjan segle xiii una imatge de Jesús crucificat,
procedent de Beirut (escrit Berito en els abundosos textos de segles posteriors), arribada miraculosa-
ment pel riu Túria procedent del Líban.99 Així mateix, s’esmenten les «representacions d’escenes del
Gènesi i de l’Evangeli, dels mesos, de les faules d’Isop, de les vides dels sants...» presents a les cons-
truccions del convent dominicà de Santa Caterina de Barcelona.100

D’altra banda, el nostre prominent personatge que en ocasió del centenari del seu naixement ha
propiciat el present simposi va utilitzar el mot «meravelles» amb relació al conjunt de circumstàncies
que confluïren entorn del seu naixement a la ciutat de Montpeller,101 amb la indicació, per part de
Muntaner, que tots els interessats en l’engendrament anaren a veure el rei de matinada «cascun ab
son ciri encès en la mà.»102

5. síntesi vaLorativa

En vista dels diversos punts aportats en la present comunicació, bé es pot concloure amb tota
certesa que un ciri, un llum, és poca cosa, i que un gran nombre de llums aporten ben segur una cla-
ror sobre la realitat viscuda durant aquells setanta anys del segle xiii quant al clima religiós i la pietat
popular, i alhora sobre els sentiments pregons i els valors ferms que els propiciaven i que així mateix
enfortien els protagonistes com a comunitat social concreta. Ben cert que formaven la societat els
milers de persones que habitaven la terra que va estar regida, amb invocacions i referències constants
a la seva fe cristiana, per Jaume I.

Si ens fixem, a la manera de síntesi brevíssima final, en els titolets de cada un dels apartats: Hores,
Sant, Miracles, Relíquies, Devocions, Al ritme d’un any, Punts diversos, Candeles i hòstia i Merave-
lles, i tenim present de quina forma ho vivien els contemporanis i quin valor hi donaven, tal vegada
podrem descobrir el fort corrent intern que es movia entre els membres de la comunitat que satisfeia
les necessitats de la gent d’aquells anys —tant se val que fos un simple laic com un clergue o un reli-
giós. Amb aquest corrent es cobrien les demandes més elementals (elemental, dit sigui en el nivell
intel·lectual, que no interfereix per motius doctrinals del moment en la conducta pròpia o col·lectiva).
L’intens corrent o doll interior que ho cobria tot estava dotat d’un atractiu inqüestionable, nascut en
la intimitat més pregona, talment una saba que amarava tots els individus del país, i es pot descriure
com a transcendència interactiva.

99. Jaume Villanueva, Viage literario..., vol. i, p. 118-132.
100. Ferran Soldevila, Els grans reis..., p. 80.
101. Mencionat, de passada i sense detalls, pel mateix monarca en el discurs inicial de les Corts de Barcelona del 21 de

desembre de 1228 (Llibre dels feits..., p. 28, n. 48), conta l’engendrament a Miravalls i el naixement a Montpeller, i ho atribueix
a la voluntat del Senyor (Llibre dels feits..., p. 5, n. 5). Hi fan llarga referència Desclot (Crònica, p. 409-410, cap. iv) i Muntaner
(Crònica, p. 669-671, cap. iii-v).

102. Crònica de Ramon Muntaner, p. 671, cap. v.
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El poble, i amb ell la immensa majoria de clergues —tret del nombre reduït dels pensadors i di-
rectors doctrinals—, ho vivia i se’n glatia. La seva vida tenia ple sentit, sense fissures ni acabament, en
tant que formava part d’un tot junt amb la divinitat ben encarnada en Jesucrist i en aquells que pro-
curaven imitar-lo més fidelment (els sants), de manera que tot el que s’hi relacionava estava xop de la
Vida, aportava un encís que atreia un magnetisme positiu i alliberador que ajudava a suportar tantes
misèries que envoltaven la vida de cada dia, fins al punt que el clima que ho envoltava tot no podia
ser altre que aquell que ells vivien i que, als historiadors, i més si som religiosos, ens ajuda a entendre-
ho tot una mica millor, a tall d’espectadors. Per a ells el clima era religiós i piadós (a la seva manera,
naturalment), i no anaven junts, sinó que eren una mateixa cosa, amb la participació alhora del poble
i de la divinitat, íntimament relacionats en cada moment i en cada cosa dedicada a Déu, que aportava
caliu i goig, que ajudava a sobreposar-se a totes les limitacions que envoltaven el viure de cada dia, per
part de tots sense distincions. La vida de cadascú tenia valor pel simple fet de ser de la colla i d’anar
tots a l’una en les formes expressives dels sentiments interns més íntims, que permetien la continuïtat
de la vida en tota la seva brillantor en l’esfera eterna, a condició que en l’etapa terrenal ja s’hi trobessin
immersos, en una mútua acció beneficiosa al cent per cent.

021-Any Jaume I (2) 01.indd 267 07/01/13 20:12


