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El Seminari permanent i interuniversitari de recerca d’història del Dret Català «Josep Maria
Font i Rius» (SFR) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria. S’inicia
el 1993 per honorar el mestratge del gran historiador del dret català Josep Maria Font i Rius
i entorn del projecte de recerca finançat pel MEC (PB-93-0404) sobre la «Història d’una ins-
titució jurídica: la Generalitat de Catalunya en les èpoques medieval i moderna», dirigit i format
per membres de la UPF i integrat per membres de la UB, URV, UAB, UOC, UdL, UdG i UIB. El
projecte ha donat com a resultat l’elaboració i publicació de nombrosos treballs, com articles
i llibres, entre els quals destaca la realització de dues tesis doctorals sobre la història de la
Generalitat de Catalunya —una de les quals ha obtingut el premi extraordinari de doctorat—
i unes altres sobre el Mostassaf de Barcelona i les seves Ordinacions, i sobre el Senyoriu i el
Municipi a la Catalunya Nova. Totes elles amb resultats publicats. Aquesta unitat interuniver-
sitària de recerca va continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel
MEC (PB-96-0284): «Història d’una institució jurídica: la Monarquia a la Corona d’Aragó»
(1996), que es va plasmar en la celebració d’un congrés internacional sobre les Corts
Generals de la Corona d’Aragó del 1585 a Montsó, on van participar membres del grup amb
la contribució de ponències i comunicacions que ja han estat publicades (Ius Fugit, n.10-11).
A continuació, i amb la inclusió de professors de la UIC i de la UAO CEU, s’ha treballat con-
juntament en el projecte de recerca finançat pel MEC (BJU 2000-0971): «Els juristes i el Dret
a la Corona d’Aragó» i —arran d’un Conveni subscrit amb la Fundació Noguera per a la cura
de la reedició de l’obra Tractatus de Pactis Nuptialibus del conegut jurista català Joan Pere
Fontanella (1576-1649)— s’està elaborant una tesi doctoral sobre aquest jurista.
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Dins del projecte, s’han celebrat les I i II Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera
amb la col·laboració de la Fundació Roca Sastre i de la UNED. Les actes d’aquestes jornades
s’han publicat, respectivament, en els n. 12 i 13-14 de Ius Fugit. També sobre aquest àmbit s’ha
defensat tres tesis doctorals amb resultats ja publicats: sobre el jurista Pere Albert i les seves
Commemoracions; sobre les Ordinacions de Sanctacilia i la seva problemàtica, que va obtenir
el premi extraordinari de doctorat, i sobre els primers anys de la Diputació Provincial de
Tarragona, que també va obtenir el premi extraordinari de doctorat. Sense solució de conti-
nuïtat, el SFR va obtenir finançament del MCT (BJU2003-09552-CO3-01) per a un nou pro-
jecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors, sobre els juristes i la
construcció d’un sistema de dret privat: el cas de Catalunya (s. XIII-XX) (2003). Dins d’aquest
període, es va llegir una tesi doctoral, diverses memòries de DEA i es van publicar llibres i
articles. Actualment, els membres del SFR pertanyents a distintes universitats del Principat
i de les Illes Balears participen en un nou projecte coordinat de Recerca, també continuació
dels anteriors: «El dret històric en els pobles d’Espanya: àmbits públic i privat (s. XI-XXI)», que
compta amb un ajut del MEC de referència SEJ 2006-1501-COI-O1. A més a més, el SFR ha
obtingut el reconeixement com a Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya
en dues ocasions (2005SGR117 i 2009SGR766), amb els corresponents ajuts que han per-
mès la celebració de les «III Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera» (2006) i la
programació de les «IV Jornades sobre els drets històrics i l’Autonomia», que hauran de cele-
brar-se a la UPF el proper mes de desembre. Els n. 15-16 i 16-17 de la revista d’Història del
Dret de la Corona d’Aragó Ius Fugit publicaran les actes respectives d’aquestes dues jorna-
des. La col·lecció «Estudis d’Història del Dret» està oberta a la publicació de treballs de recer-
ca en aquest àmbit de coneixement, tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió
i qualitat editorial de les col·leccions d’estudis.
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PRÒLEG

De nou em trobo amb l’encàrrec plaent de prologar un altre llibre
de Montserrat Bajet i Royo fruit de la seva aplicada i fecunda dedica-
ció a la recerca historicojurídica, dins del marc de la vida acadèmica de
la Universitat Pompeu Fabra i de les activitats ordinàries del seminari
permanent i interuniversitari d’Història del Dret Català Josep Maria
Font i Rius (SFR).

L’estudi del significat polític i jurídic del jurament a partir de la
visual del dret català durant el període àlgid del ius commune (segles
XII a XVIII) porta la doctora Bajet a considerar un dels mecanismes
fonamentals de la constitució política de Catalunya durant l’antic règim
que està dirigit a limitar la potestat pública del monarca i a garantir
l’observança del dret català i, per tant, la vigència dels principis de
l’imperi del dret i del pactisme jurídic.

Ja sabem pels estudis de Pietro Costa que les doctrines polítiques
del període del ius commune europeu giren sobre la noció de jurisdic-
ció pouada del Corpus iuris civilis i configurada a partir del model de
la monarquia catòlica, cesaropapista i absolutista de l’emperador bizan-
tí Justinià, que va regnar entre els anys 527 i 565.

Tot i amb tot, el procés històric que va validar aquest model a la
Catalunya medieval i moderna no ho féu en la seva integritat, i no pas
sense introduir-hi correccions substancials.

Així, la potestat pública del monarca de Catalunya i de la Corona
d’Aragó no consistirà en un poder absolut que el deslliuri de l’obser-
vança del dret sinó que li conferirà tan sols una plenitudo potestatis, és
a dir, unes competències jurisdiccionals supremes en l’ordre legislatiu,
governatiu, judicial i graciós, però no úniques ni exclusives, atès que
existiran uns límits jurisdiccionals o naturals a la seva capacitat políti-
ca, bé d’índole superior (Església i Imperi), bé de caràcter parcialment
igual (el General de Catalunya), o bé clarament inferiors (municipis,
senyorius i altres corporacions diverses de col·lectius o de territoris
radicats dins del Principat).
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Per tant, el model català de Constitució política o jurisdiccional es
caracteritza pel seu caràcter plural i per l’equilibri fràgil i inestable dels
diversos nivells i graus de jurisdicció que el componen. El dret general
i especial de Catalunya garantirà un cert nivell d’estabilitat del sistema
polític pactista. Tanmateix, el dret català està integrat plenament i
directa per la cultura jurídica europea, és a dir, es configura com un
ordenament jurídic complet i independent, format per la interacció
peculiar del ius commune romanocanònic amb els iura propia de Cata-
lunya, si bé també formant part del marc polític de la unió territorial de
la Corona d’Aragó.

Montserrat Bajet analitza a consciència la figura jurídica i política
del jurament tal com queda perfilada pel dret general català, pel dret
especial de la ciutat comtal i segons les funcions que li corresponen
exercir en l’organització municipal de Barcelona, la qual cosa l’obliga,
de forma natural, a parlar no solament del jurament dels oficials muni-
cipals sinó també del jurament dels monarques i dels oficials reials.

El jurament polític, a la Catalunya cristiana dels segles XII-XVIII,
consisteix a posar Déu per testimoni de la veritat d’una afirmació o de
la sinceritat d’una promesa. Es promet observar en el futur un determi-
nat comportament de respecte i d’obediència, bé a la paraula privada,
bé al dret oficial. El trànsit d’una monarquia feudal a una monarquia
estamental (s. XII-XVIII) correspon a Catalunya al procés de renaixe-
ment del poder públic i al de construcció d’un sistema de jurisdiccions
basades en la llei general i en la delimitació precisa de les competèn-
cies i funcions de les diverses persones físiques, corporacions o insti-
tucions que les exerceixen o administren.

Amb el jurament de fidelitat de les societats feudals s’afirmava i
garantia un ordre de legitimitat basat en les relacions privades de pro-
tecció i d’obediència entre senyors i encomanats de diversa mena (vas-
salls, parents, amics, partidaris, pagesos, etc.) El consentiment indivi-
dual i subjectiu obligava a creure i a tenir fe en la paraula privada i
subjectiva del senyor que manava i protegia. 

Amb el jurament de lleialtat de les noves societats jurisdiccionals
s’afirmava i garantia un ordre de legalitat basat en els vincles de natu-
ralesa que sorgeixen pel mer naixement o per la residència. Aquests
vincles polítics, formulats en normes públiques i objectives, s’establien
entre el titular del poder públic (rei, baró, municipi, oficial, etc.) i
aquells naturals del Principat que residien en la corresponent circums-
cripció administrativa (principat, baronia, municipi, districte, etc.). Ara,
el poder públic i objectiu obligava a observar l’imperi del dret, d’un

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...10
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MONTSERRAT BAJET ROYO

dret català que, en el seu nivell general, es pactava i es constituïa de
manera legal en el si de les Corts catalanes (Capítols de Cort i Consti-
tucions), on es celebrava periòdicament aquest pacte legislatiu entre el
rei i els estament catalans (eclesiàstics, nobles i ciutadans).

Montserrat Bajet, que ha tingut en compte la bibliografia més
rellevant sobre el tema (Prodi, Guenée, García Marín, Gaudemet, entre
altres), ens presenta en aquest llibre un documentat estudi sobre «els
juraments pronunciats pel rei, pels oficials municipals i pels oficials
reials en el municipi de Barcelona des del segle XIII fins al Decret de
Nova Planta». En ell el jurament es configura com «una garantia d’ac-
ció política», és a dir, com un mecanisme que garanteix el bo i legal
funcionament de la complexa xarxa jurisdiccional de Catalunya. L’es-
tudi reposa sobre diverses fonts documentals, entre les quals desta-
quem: (i) el Libre appellat Consueta, manuscrit de finals del segle XIV
que fou editat parcialment per Valls i Taberner ja fa temps (1927); (ii)
els Llibres de Cerimonial, que tenen el seu origen en el segle XV i que
encara al segle XVII es lliuraven al nous consellers de Barcelona per tal
d’informar-los sobre les obligacions protocol·làries i sobre les bones
pràctiques que havien d’adoptar en l’exercici de les seves funcions, i
(iii) el Llibre de juraments, que consisteix en la forma i pràctica de
celebrar els juraments i les eleccions d’oficials municipals a la ciutat de
Barcelona en el segle XV. En efecte, a més a més del juraments que ha
de retre el rei, el primogènit, el lloctinent general i els altres oficials
reials i municipals, aquest llibre conté el procediment d’elecció d’al-
guns d’aquests últims i també un elogi al bon govern dels comtes de
Barcelona que han complert el seu jurament d’observar el principi de
l’imperi del dret català i també, fins ara (1484), el de mantenir en la
seva integritat política la unió territorial de la Corona d’Aragó.

D’aquesta manera, encara es recorda a finals del segle XV la com-
plicitat política i institucional que va existir històricament, i des dels
orígens de Catalunya, entre els comtes de Barcelona i el patriciat d’a-
questa pel que fa a la defensa dels interessos polítics, morals i materials
de la ciutat.

Gràcies a l’acurada transcripció i edició del Ms. 47 conservat a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, que fins ara romania inèdit,
la professora Montserrat Bajet ens facilita la consulta d’una valuosa
font de coneixement del jurament polític a Catalunya, el qual en el seu
minuciós estudi ens apareix com un mecanisme fonamental de defensa
i de garantia de la constitució política pactista i alhora com un instru-
ment de vindicació de l’autonomia jurisdiccional de Barcelona (legis-

11
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lativa, judicial, financera i governativa) i del seu dret especial (privile-
gis, franqueses, llibertats, usos, costums...).

El jurament de la professora Bajet és també l’afirmació d’una
pràctica acadèmica rigorosa en l’anàlisi dels fets estudiats i en la seva
escaient interpretació. En aquest sentit, em congratulo per la seva apor-
tació a la Col·lecció d’Estudis d’Història del Dret, la qual està dedica-
da des dels seus inicis a honorar la figura i l’obra del mestre Josep
Maria Font i Rius, per raó de la destacada rellevància de la seva con-
tribució personal i acadèmica a la història jurídica de Catalunya.

Per acabar, felicito vivament la doctora Montserrat Bajet per ofe-
rir-nos un treball d’edició de text i d’estudi molt de ben reeixit, per
haver sabut copsar la importància del tema i per haver sabut concebre
i explicar-nos, en un text ple de sentit històric, el seus trets polítics i
jurídics més significatius.

Per altra banda, he d’agrair a la Universitat Pompeu Fabra el
suport que ha ofert i que ha fet possible la publicació d’aquest llibre.
També cal fer constar que aquesta activitat s’emmarca dins dels pro-
jectes de recerca: Els drets històrics i l’autogovern dels pobles d’Es-
panya, finançat amb SGR, AGAUR, Generalitat de Catalunya, amb la
referència 2005SGRl17, i El derecho histórico en los pueblos de Espa-
ña: ámbitos público y privado (siglos XI-XXI), que compta amb un ajut
del MEC, amb la referència SEJ 2006-1501-C03-01.

Tomàs de Montagut Estragués
Catedràtic d’Història del Dret i de les Institucions 

i director del SFR
Universitat Pompeu Fabra

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...12
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INTRODUCCIÓ1

EL JURAMENT EN EL MARC DEL DRET GENERAL
DEL PRINCIPAT I EN EL DRET PROPI: FONTS
CONSULTADES

La noció de jurament en la seva dimensió historicopolítica inte-
gra dos elements: la religió i el dret. Formalment, el jurament consis-
teix a repetir una fórmula oral acompanyada d’un gest codificat però,
com a model, el jurament és una invocació a la divinitat, en qualitat
de testimoni de la veritat, d’una afirmació o del manteniment d’un
cert comportament en el futur.2 Es posa Déu com a testimoni però,
com que es tracta d’un acte humà, requereix l’ànim i el consentiment
de la voluntat del jurador. El present estudi s’interessa especialment
en el jurament acollit per la llei, en aquest cas el Dret General de
Catalunya.

El jurament generava l’obligació de respectar la fórmula pronun-
ciada. Era, com ha destacat Prodi, un acte eficaç i d’aquesta manera
esdevenia una garantia d’acció política. Una violació de jurament, un
perjuri, havia de ser castigat per l’Església, ja que es tractava d’un
pecat, amb una penitència tan pública i solemne com el jurament rea-
litzat, i també comportava les conseqüències previstes en cas de vio-
lació d’una llei: destitució del càrrec, pagament d’una multa, etc. 

1. Aquest treball s’inscriu en els projectes d’investigació El Derecho Histórico en los
Pueblos de España: Ámbito público y privado (siglos XII-XXI). SEJ 2006-15051-C03-01.
Director principal Dr. Tomàs de Montagut. Finançat per Ministerio de Educación y Ciencia.
Dirección General de Investigación i el Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de
Catalunya: Seminari Interuniversitari d’Història del Dret Català Josep Mª Font i Rius
2005SGR117, finançat per la Generalitat de Catalunya.

Per a la preparació d’aquest treball he pogut comptar amb l’ajut de diverses persones a qui
em complau expressar aquí el meu reconeixemnet. A Tomàs de Montagut, que ha llegit els
originals, pels suggeriments i les observacions que m’ha fet i que he intentat tenir en compte.
A.M. Rosa Bayà, Immaculada Muxella i Pilar Cendra per la correció del text i la puntuació.
També he d’agradir les facilitats rebudes en tots els arxius i biblioteques consultades, i molt
especialment al personal de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Finalment vull expressar el meu agraïment a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
per la publicació d’aquesta obra, que pretén contribuir a la recuperació del reconeixement del
passat de Catalunya i de Barcelona en l’àmbit historicojurídic.

2. PRODI, P.: Il sacramento del potere. Bolonya 1992, p. 22
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Per a Bernard Guenée, a partir del segle XIV el jurament era
divers, múltiple i gairebé quotidià, i afirma que era l’únic llaç que
sostenia la societat.3 Seguint Guenée, es pot considerar que la socie-
tat medieval feia servir el jurament com un element estructural, així
doncs, coexistiren diferents juraments: el burgès, el vassallàtic, el que
obligava els súbdits i el que obligava el rei, etc. 

En aquest treball s’estudiaran els juraments pronunciats pels reis,
pels oficials municipals i pels oficials reials en el municipi de Barce-
lona des del segle XIII fins al Decret de Nova Planta, per tal de conèi-
xer-ne els continguts des d’una perspectiva historicojurídica, la seva
evolució temporal i, al mateix temps, el seu significat com a meca-
nisme que permet la relació entre grups de poder en tant que vincula
persones entre si o amb institucions.

El treball es basarà fonamentalment en tres fonts: El Libre appe-
llat Consueta; la Rubrica de juraments antics i els Llibres de Ceri-
monial. 

Al primer capítol es pretén posar en relleu el jurament dins l’en-
tramat organitzatiu de la ciutat de Barcelona (s.XIII-XVIII) i conèixer
la xarxa de juraments; al segon i tercer es fa un seguiment dels dife-
rents tipus de juraments que es pronunciaven a la ciutat a partir dels
textos transcrits. Finalitzem el treball amb unes conclusions que recu-
llen les aportacions més significatives. 

Com a annex reproduïm l’exemplar manuscrit que es conserva a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, sig. L-47, que possible-
ment és, pel format i l’aparença, una còpia oficial de les fórmules dels
juraments feta per encàrrec de les autoritats municipals així com el
text d’altres matèries concomitants. El manuscrit no té títol propi i
general, les primeres paraules del text són: Rúbrica de juraments
antics4 «Rubrica de tots los juraments o sagraments que deuen fer e
prestar lo Senyor Rey, primogenit, loctinent general, e altres officials
reyals. Consellers, concell e altres officials e ministres de la Ciutat de
Barcelona». A la transcripció s’ha pensat donar-hi un títol propi que
fa referència a tot el seu contingut i és el que posem a la portada:

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...14

3. GUENÉE, B.: «Non perjurabis». Journal des Savants. 1988, vol.I, pp. 241-257. Vegeu pp.
247 i 248 i notes 42 i 47.

4. Arxiu Històric de la Ciutat Barcelona, a partir d’ara AHCB manuscrit L-47.
L’encapçalament del llibre és el següent: Rubrica de tots los juraments o sagraments que deuen
fer e prestar lo Senyor Rey. Primogenit. Loctinent General. Altres officials reyals.Consellers.
Consell e altres officials e ministres de la Ciutat de Barcelona. (A partir d’ara L-47) 
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«Forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions a la ciutat
de Barcelona en el segle xv»

Fonts consultades

A. Constitutions y altres drets de Catalunya:5 El títol primer «De
jurament axi voluntari com necessari y de fidelitat» del llibre quart,
volum primer de la compilació de les constitucions de Catalunya està
dedicat al jurament. Aquest títol conté dotze capítols: nou usatges i
tres constitucions, de les quals destacarem només les tres normes que
es poden relacionar amb el jurament polític.6 A més a més, de mane-
ra dispersa i distribuïdes en diferents capítols del primer volum,
també hi ha compilades normes aplicables a aquest tipus de jura-
ment.7

Els aspectes principals que contempla la normativa recollida en
la compilació són: a) El jurament que han de prestar els oficials
reials8 b) el jurament dels veguers;9 c) a qui s’ha de prestar el jura-
ment de fidelitat;10 d) com s’ha de fer el jurament;11 e) jurament que
ha de prestar el rei abans que li sigui prestada la fidelitat;12 f) jurament
de les universitats;13 g) l’obligació de jurar.14

B. Libre appellat Consueta:15 Redactat a l’escrivania major,
conté el procediment de l’elecció dels consellers, els textos dels jura-

15

5. Constitucions y altres drets de Cathalunya. Compilats en virtut del capitol de Cort
LXXXII. De las Corts per la S.C. Y R.. Majestat del Rey Don Philip IV. Nostre Senyor celebradas
en la ciutat de Barcelona any 1702. Barcelona 1995. A partir d’ara CYADC.

6. CYADC, vol.I, 1,4,1 (P.245 i 246) Usatges: Omnes homines, lo II (usatge 48);
Sacramentum (usatge 49); Constitucio: Nostres succeidors...

7. CYADC, vol. I, 1, 3, 4, 3 (pàg. 11); CYADC, vol. I, 1, 48 (pàg. 117); CYADC vol. I,1, 48,
9 (pàg. 118) ; CYADC vol. I, 51, 8 (pàg. 125); CYADC vol. I, 9, 2, 3 (pàg. 415); CYADC vol.
I,1,17,3 i 5 (pàg.44)

8. vol. I, 1, 3, 4, 3 (pàg. 11)
9. CYADC, vol. I, 1, 48 (pàg. 117)
10. CYADC, vol. I, 4, 1, (usatge 48), (pàg 245)
11. CYADC, vol. I, 4, 1, (usatge 49), (pàg.245)
12. CYADC, vol. I, 4, 1, 2, (pàg.246)
13. CYADC, vol. I, 1, 3, 6. (pàg.12 i pàg. 135)
14. CYADC, vol. I, 9, 2, 3. (pàg. 415); I,1,17,3 i 5 (pàg.44).
15. Libre appellat Consueta. B.U.B. signatura: m.s. 65. Estudiat i transcrit en part per VALLS

I TABERNER, F.; posteriorment Agustí DURAN I SANPERE hi afegí unes petites notes. Fou publicat
a Revista Jurídica de Catalunya XXXIII. Barcelona 1927. La consueta és un manuscrit de finals
del s.XIV (1397), escrit a partir d’una antiga consueta de mitjan del mateix segle. Conté la
fórmula de les eleccions municipals i dels juraments. 
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ments i de presa de possessió de diferents oficials municipals. Segons
Valls i Taberner, es tracta d’un llibre de caràcter oficial i públic.16 Dóna
un quadre molt complet de l’organització municipal de Barcelona a
finals del segle XIV. Recull, d’una banda, la fórmula dels juraments dels
electors dels consellers de Barcelona, dels jurats del Consell de Cent,
dels veguers, del sotsveguer i el lloctinent del veguer i també les pro-
meses del batlle, sotsbatlle. D’altra banda, la dels oficials que treballa-
ven a la Casa de la Ciutat: obrers, guardes de la moneda, advocats de
la ciutat, els racionals, els administradors de l’hospital, l’administrador
del pont de Sant Boi, el sobreposat del sagramental, el síndic de la ciu-
tat, el jurament del mostassà, el procurador de les rendes de l’hospital,
el servidor del garbell, el mesurador de vi, el pesador de farina, el pesa-
dor de palla, el reconeixedor de draps, el repartidor d’aigües de les
fonts, el clavari, els cònsols de mar i el procurador general. 

C. Llibre Verd de Barcelona:17 iniciat el 1346, és una àmplia font
documental que conté dret vigent a Barcelona, és a dir, textos jurídics
que configuren el dret general i especial de Barcelona. Per tant, ens
permet de conèixer aspectes polítics i institucionals relacionats amb
el regiment de la vida municipal, en especial del dret general de Cata-
lunya i sobretot del dret privatiu de Barcelona, coordinat aquest amb
aquell.18 Recull la fórmula dels juraments dels electors dels consellers
de Barcelona, dels jurats del Consell de Cent, dels veguers, del sub-
veguer i del lloctinent del veguer i també les promeses del batlle,
sotsballe, i lloctinent del batlle.19

D. Llibre de juraments: Rúbrica de juraments antics20 «Rubrica
de tots los juraments o sagraments que deuen fer e prestar lo Senyor

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...16

16. VALLS I TABERNER, F.: «La Consueta Municipal de Barcelona» a Revista Jurídica de
Catalunya XXXIII. Barcelona 1927, p. 1i 2

17. Llibre Verd I. Manuscrit escrit sobre pergamí a partir de l’any 1346. AHCB, 1G-10
18. Segons Sobrequés: L’edició facsímil del Llibre Verd ha estat un ocasió única per

estudiar-ne amb rigor l’origen i contingut. L’estudi s’ha publicat amb el títol: Primer volum del
Llibre Verd de Barcelona. Presentació JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ. «Estudi Històric i
Codicològic» RIERA VIADER, S.; ROVIRA I SOLÀ, M.; pp. 11-58; «Estudi jurídic» MONTAGUT

ESTRAGUÉS, T. DE, pp. 59-98. «La Il·lustració», JOAQUÍN YARZA, pp. 99-159. Barcelona, 2004
19. MONTAGUT, Tomàs de: Llibre Verd de Barcelona. «Estudi jurídic» op., cit., p. 69; RIERA

VIADER, S.; ROVIRA I SOLÀ, M., «Estudi Històric i Codicològic» op., cit., p. 42
20. Arxiu Històric Ciutat Barcelona (AHCB), manuscrit L-47. L’encapçalament del llibre és

el següent: Rubrica de tots los juraments o sagraments que deuen fer e prestar lo Senyor Rey.
Primogenit. Loctinent General. Altres officials reyals.Consellers. Consell e altres officials e
ministres de la Ciutat de Barcelona. (A partir d’ara L-47). 
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Rey, primogenit, loctinent general, e altres officials reyals. Conse-
llers, concell e altres officials e ministres de la Ciutat de Barcelona».
Sembla escrit a finals del segle XV, cita en el foli 17v una ordenació
municipal de l’any 1483. Es tracta del mateix exemplar que cità
Duran i Sanpere a les notes al marge de la transcripció de la Consue-
ta: l’any 1484 fou confeccionat un altre llibre de pergamins amb les
fórmules de juraments.21

El manuscrit L-47 és un llibre escrit sobre pergamí amb lletra
gòtica a dues columnes en tinta negra. Encapçalaments il·luminats i
en dos colors, fols.1-76. La primera lletra capital del manuscrit està
il·luminada en pa d’or i decoració floral. Els primers dos folis no
numerats contenen les rúbriques dels juraments.22 Les pàgines poste-
riors contenen un elogi als comtes de Barcelona per raó del seu bon
govern i de professar el principi del l’imperi del dret (prohemi), la
justificació del Llibre (introhit) i 16 juraments que pertanyen al rei i
als oficials reials,23 després segueixen 57 juraments que hauran de
pronunciar els oficials municipals.24 La segona part del llibre es dedi-
ca al procediment d’elecció dels oficials.25 Finalment se li van afegir
anotacions posteriors en diferents folis. Per la seva factura, presenta-
ció i anotacions fa pensar que es tracti d’un llibre de caràcter oficial
i públic. Possiblement la primera part del llibre, fins al fol.51v., es
deuria fer servir fins a l’any 1714 ja que s’hi troben ordenacions amb
data del 1709 (L-47 fol.26v. 27r., i molts més). 

En resum, la primera part conté la fórmula del jurament del rei,
dels oficials del rei i dels oficials municipals.26 Un total de 70 fórmu-

17

21. VALLS I TABERNER, F.: «La Consueta Municipal de Barcelona» a Revista Jurídica de
Catalunya XXXIII. Barcelona 1927, pp.1-3, en concret pp. 30 i 31 

22. L-47 en el manuscrit folis no numerats, a la transcripció (fol.00 i fol.0)
23. L-47 (fol.1r) i els juraments entre (fol.1v-7v)
24. L-47 entre (fol.19v-51v)
25. L-47 entre (fol.65r-76v) Sobre la reforma del privilegi del Magnànim (1455) i el

control del sistema electoral, vegeu JUNCOSA, E.: «La reforma del govern municipal i la
formació dels partits ciutadans» pp. 116-163 a Història de l’Ajuntament de Barcelona. Dels
orígens al 1808. Barcelona 2007.

26. L-47 Rubrica officials reals: Del Senyor Rey; Del Senyor primogenit; Del dit
primogenit com a governador general; Del Loctinent general; Del canceller; Del
vicecanceller; Del Regent la Cancelleria; Del Governador general o portanveus del
governador; Del Thesorer general o loctinent de aquell; Dels secretaris; Del Prothonotari;
Dels Scrivas de manament; Dels Procuradors fiscals; Dels Algutzirs; Del Baguer; Del Batle.
Rubrica oficials de la ciutat: Dels Consellers de Barcelona; Altre dels dits Consellers; Altre
del dit Vaguer; Del Batle; Del sotsvaguer; Del sotsbatle; Dels Cent jurats; Dels Consellers e
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les que permeten apreciar des d’una òptica oficial les tasques essen-
cials dels juradors.27

La segona part conté el sistema d’elecció de consellers i altres
oficials de la ciutat (fol.65v.a fol.76v.).

E. Els Llibres de Cerimonial.28 L’any 1642 es confeccionaren sis
llibres, un per a cada conseller de la ciutat de Barcelona. Al llom es
pot llegir la referència i a la portada apareix l’escut de la ciutat, l’any
d’enquadernació i el nom dels sis consellers que governaren aquell
any. El seu origen es troba gairebé segur en uns antics llibres de ceri-
monial que, segons explica Duran i Sanpere, van ser realitzats l’any
1465. Es tractava de cinc llibres de cerimonial, tants com consellers,
i van ser realitzats en pergamí i amb les insígnies de la ciutat a les
cobertes.29 Possiblement part del material d’aquests llibres antics és
el que trobem enquadernat en els nous exemplars del 1642. També es
pot pensar que aquest és el llibre al qual es refereix Bruniquer quan
explica la cerimònia de presa de possessió del càrrec, en el passatge
on afirma que cada un dels consellers sortints lliura al nou conseller,
segons el seu rang, les claus i el llibre d’obligacions generals i ceri-

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...18

cent jurats; Dels obrers; Dels Advocats; Del Sindich; Del Clavari; Del Mostacaff; Dels
pesadors de aquell; Del administrador; Del sotsadministrador; Del vergador de vi; De les
guardes de la moneda; Del administrador del hospital den Vilar; Del Procurador del hospital
den Vilar; Dels Racionals; Dels elegidors de Consellers e obrers; Dels elegidors de Mostaçaff
e administradors; Dels elegidors de Batlle; Dels Consols de Mare jutge de appells; Dels
Administradors de la taula e ministres de aquella; Dels dits ministres; Dels Sindichs a corts;
Dels Missatgers; Del Procurador general de les viles e lochs de la ciutat; Del Scriva del
consell; Del Regonexedor dels draps; Dels Patrons de galeas de la ciutat; Del ministre de les
fonts; Dels pesadors albaraners e pesadors de la farina; De la guarda del ancoratge; De
qualsevol offici elegit per la ciutat; Del que ha carrech de tenir lo manifest dels draps
strangers; Dels guardes de Muntiuic; Del pesador de la palla; Del Triador de la lana; Del
surtidordel cyram; Dels Consols dels officis; Dels juristes; Dels exhaminadors de aquells; dels
exhaminadors de metges; Dels exhaminadors dels cirugans; Dels examinadors del notaris;
Dels dits notaris; Dels escribans de las Corts; Del Carceller o loctinent de aquell; Dels saigs;
Del procurador dels pobres;Dels Archivers; Del Consol del Pont; De les eleccions que·s fan de
qualsevol officis per aqusta ciutat e altres coses.

27. Relacionats amb el manuscrit L-47 existeixen dos llibres més: Juraments «Los
juraments que fan los reys en la primera entrada. De los juraments dels Consellers y dels
officials». AHCB m. L-48. Sembla una còpia posterior del m.L-47; Cerimonia de juraments
AHCB m. L-49. Sembla un llibre complementari als m.L47 i m.L-48. Conté la còpia del
jurament dels habilitadors de l’any 1587

28. AHMB, L-58 al L-63. Enquadernats l’any 1642
29. VALLS I TABERNER, F.: op., cit., Duran i Sanpere. A.: «Notes al marge del Libre apellat

Consueta» a La Consueta Municipal de Barcelona, p. 30
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mònies que haurà de complir durant l’any del seu mandat.30 Els Lli-
bres de Cerimonial contenen els juraments, cerimònies i protocol que
els consellers de la ciutat acostumen a fer i a observar.31

19

30. GILABERT BRUNIQUER, E.: GILABERT BRUNIQUER, E.: Relació sumaria de la Antiga
fundació y cristianisme de la ciutat de Barcelona. Facsímil València 1993, p. 41 

31. Els sis manuscrits tenen les mateixes rúbriques i s’aprecien poques diferències en el
contingut. Rúbriques del manuscrit L-58. Fol.s.n. Rubrica del present llibre. Iuraments.
Iurament dels Consellers lo endema que son extrets fol.1. Iurament que prestan los Consellers
lo die Santa Lucia fol.4. Iurament dels Lochtinent y Capita General en titol de entrades fol.100.
Iurament del Veguer fol.92. Iurament del Balle de Barcelona fol.94. Iurament del Mostassaph
fol.95. Iurament del Clavari fol. 95v. Iurament del Clavari fol.95v. Iurament dels Taulers fol.95v.
Iurament dels Administradors del Banch fol.96. Iurament del Prior dels Juristes (fol.s.n.) de la
Cort del Veguer fol.96v. Iurament de los Consols de Llotje fol.97. Juy de Prohomens fol.97.
Janer Al primer festa de Cap de any fol.57. A sis festa dels tres Reis fol.57. A set festa de San
Ramon fol.58. A 20 festa de San Sebastia fol.58. Febrer. A 2 La Purificacio de nostra Senyora
fol. 59. A 12 Santa Eulalia fol.59. Mars. A 15 Santa Madrona fol.60. (fol.s.n.) A 25 La enunciatio
de nostra Senyora fol.60. Abril. A 23 Sant Jordi fol.61. A 25 San March fol.62. Aniversari de
Don Pedro de Moncada en la Llotja fol.62. Maig. Al primerfesta dels Apostols fol.63. A 3 festa
de la Santa Creu fol.63. Juny. A 2 Sant Elm fol.64. Juliol. A 20 Santa Margarida fol.69. (fol.2v.)
A 29 Santa Marta fol.69. Agost. A 4 Santo Domingo fol.66. A 15 Nostra Senyora fol.66. A 16
Sant Roc fol.67. A 22 Santa Clara fol.68. A 28 Sant agusti fol.68. Setembre. A 7 Vigilia de la festa
de Nostra Senyora fol.69. A 14 Santa Creu fol.70. A 29 Sant Miquel fol.70. A 30 Sant Hieronym
fol.70. Octubre. Al primer Lo Angel Custodi fol.71. A 4 Sant Francesc fol.1. A 18 Sant Lluch
fol.71. A 23 festa de la transladatacio de Santa Eulalia fol.72. (fol.s.n.) Noembre. Al primer
festa de tots Sancts fol.72. A 2 festa dels morts fol.72. A 3 Sermo del Rey en Jaume fol.72. A 6
Sant Steve fol.73. A 18 Edificatio de la Seu fol.73 A 30 Sant Andreu fol.73. Dezembre. Al primer
Jurament de Consellers fol.73. A 2 Visita al Bisbe fol.76. A 2 visita al Canceller fol.76. A 6 Sant
Nicholau fol.76. A 8 la Concepcio de Nostra Senyora fol.76. A 13 Santa Llucia fol.77. A 18
Nostra Senyora de Speransa fol.77. A 25 feta de Nadal fol.77. A 26 Sant Steve fol.77. A 28 Sants
Innocents fol.78. (fol.s.n.) Festes movibles entre lo any. El primer de Quaresma fol.88. Dijous
Sanct fol.88. Divendres Sanct fol.89. Dissapte Sanct fol.90. Pasqua de Resurrectio fol.90.
Assensio fol.90. Sincogesme fol.90. La Santissima Trinitat fol.90. Vigilia de la festa del Corpus
fol90. Die del Corpus fol.91. Cap de octava del Corpus fol.92. (fol.4) Serimonies
extraordinaries ques fan entre any axi en la instancia de trentenari com de Concell de Cent.
Baix en la stantia de trentenari Rey o Reyna fol.80. Princeps o persona Real fol.81. Venint a
Concell de Cent Rey o Reyna axi ab embaxada com altrament es a fol.86 usque ad fol.88.
Entrades. Del Excelent Lochtinent y Capita general en la present ciutat fol.100. Del Archabisbe
de Tarragona fol.102.
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CAPÍTOL PRIMER
EL JURAMENT EN L’ORGANITZACIÓ 
DE BARCELONA

1. EL PODER MUNICIPAL I LA SEVA ORGANITZACIÓ

A la ciutat de Barcelona fou característic, des del segle XIII fins al
Decret de Nova Planta (1716), la coexistència d’una pluralitat orga-
nitzativa. D’una banda, àrees de competències privatives del municipi
amb càrrecs i autoritats municipals el poder dels quals s’establia insti-
tucionalment amb un instrument jurídic: el Recognoverunt Proceres32

(donat per Pere el Gran l’any 1284) i altres privilegis d’autogovern
municipal que els monarques havien concedit anteriorment i poste-
riorment; d’altra banda, àrees delegades pel poder del rei, amb oficials
reials que tenien assignades tant les tasques polítiques com les fun-
cions aplicatives d’execució tècnica.

A Catalunya, com en altres llocs de la Península, al llarg de l’E-
dat Mitjana i al començament de l’Edat Moderna fou constant el dià-
leg entre les unitats bàsiques municipals, àmpliament autònomes, i
unes estructures de la corona que havien de negociar-hi constantment
per dur a terme els seus propòsits.33 A més a més, a Barcelona, la coe-
xistència d’aquella Administració règia, representada pels oficials del
rei, i l’organitzada pel municipi fou sovint conflictiva, efecte reflex de
la tendència a evitar el control del monarca.34

32. Recognoverunt Proceres. Barcelona 1927; CYADC 1704, Vol.II lib.I tit.13 (pp. 39-50);
En general es reconeix un règim propi de les ciutats i viles per Pere II l’any 1283 vegeu CYADC
1704, Vol.I. 1.55.1(p. 134)

33. MONTAGUT, T. DE: «El sistema del derecho tributario común en la Corona de Aragón.
Notas para su estudio» dins «Panta rei». Studi dedicati a Manlio Bellomo. T. IV, Roma 2004 p.
49-68; MONTAGUT, T. DE: «Ordenamientos jurídicos locales catalanes» dins Revista de Historia
Jerónimo Zurita 78-79/2003-2004, Zaragoza 2005, pp. 153-178, en especial p. 163; DEDIEU,
J.P. «Real Hacienda y haciendas municipales siglo XVIII Castilla» en El municipio en la España
moderna Córdoba 1996 pp. 173 -189

34. Al Principat de Catalunya no succeí el mateix fenomen que a Castella. GARCÍA MARIN,
J.M.: El oficio público en Castilla durante la baja Edad Media. Madrid 1987, p. 31, l’autor
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El resultat era un sistema polític administratiu complex: d’una banda,
l’administració règia amb un conjunt d’organismes i persones amb exerci-
ci i ocupació pública el poder dels quals, en última instància, procedia del
rei i, d’altra banda, el municipi, òrgan de govern i administració local, que
adoptava una forma juridicopública pròpia, amb un sistema de jurisdicció
autònoma, autoritats pròpies, organització i competències precises, és a
dir, tota una organització, la del municipi, nascuda per contestar activa-
ment les necessitats de les comunitats socials en les quals s’imbricava.
Mitjançant aquesta fórmula juridicopública els ciutadans participaven en
el govern de la comunitat local, aconseguien una autonomia creixent, afir-
maven el seu poder jurisdiccional, i desenvolupaven un aparell institucio-
nal d’oficials aplicats a diferents funcions i serveis.35 La fixació de l’orde-
nament jurídic tingué lloc l’any 1284, quan els barcelonins demanaren a
Pere III que aprovés els antics privilegis i costums. La compilació cone-
guda per l’incipit Recognoverunt Proceres consta de 116 capítols i recollia
el dret especial de Barcelona.36 Tots dos circuits de poder, el reial i el muni-
cipal, obraven per dret propi però, com veurem més endavant, es comuni-
caven entre si per mitjà de determinats càrrecs vinculats per jurament.37

El poder municipal es trenava per a la seva governació en una
pluralitat politicoadministrativa i reglamentava el seu aparell intern
distribuint tant les tasques polítiques com les funcions aplicatives d’e-
xecució tècnica. Es basava en l’ordenació corporativa pròpia de la
Baixa Edat Mitjana, és a dir, en una societat ordenada per estaments.

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...22

destaca el paper dels reis baixmedievals lligats a nobles i vassalls i anota que «Objeto principal
de las concesiones regias fueron los oficios públicos que se utilizan como res patrimoniales.
Esta política que en principio solo afecta a oficios de la administración central y territorial, más
tarde invade la esfera municipal, donde la ingerencia real hace suyos los oficios antes
administrados por las ciudades...»; Vegeu també, POLO MARTIN, R.: El régimen municipal de la
Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos. Madrid 1999 en especial pp. 747-
777; sobre l’establiment formal dels organismes municipals al Principat de Catalunya vegeu
FONT I RIUS, J.M. «Los orígenes del régimen municipal de Cataluña» Estudis sobre els Drets i
Institucions locals en la Catalunya Medieval pp. 281-597, Barcelona 1985; BENSCH, S.P.:
Barcelona i els seus dirigents 1096-1291. Barcelona 2000.

35. FONT I RIUS, J.M.: «Franquicias urbanas medievales de la Catalunya Vella», Estudis
sobre drets i institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona 1985, pp. 11-54 Escudero,
J.M.: Curso de Historia del Derecho. Madrid 1995, pp. 569-578

36. Recognoverunt Proceres. Barcelona 1927. CYADC 1704, Vol.2 lib.I tit.13
37. Recognoverunt Proceres. Op., cit., p. 16 «39. Del sagrament dels veguers. Encara mes

quels veguers, qui novellament son establits en Barcelona, juren sobrels sants evangelis en
poder dels promens de Barcelona, devant lo poble, destar a conseyl dells, e de servar les
costumes els drets de Barcelona, salvant la senyoria del senyor Rey.»
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Pel que fa a la seva organització, es distingeixen dos col·lectius: d’una
banda, els integrants de dos òrgans col·legiats de caràcter polític, el
Consell General o Consell de Cent jurats i el Petit Consell,38 i d’altra
banda, els oficials de la Casa de la Ciutat.

El Consell General estava format per ciutadans de diferents esta-
ments, que rebien el nom de Jurats. El Consell General o Consell de Cent
constituïa el cos consultiu i legislatiu municipal i podia actuar per mitjà
de comissions delegades permanents com l’anomenada Trentanari, o
eventuals, com les anomenades vuitena, vint-i-quatrena etc.39

Des de finals del segle XIII també existí el Petit Consell. El Petit
Consell era presidit pel conseller en cap i el formaven cinc o sis con-
sellers, segons el moment històric. Constituïa una autoritat col·legiada
i presidia el Consell General o Consell de Cent Jurats. Sobre el Petit
Consell requeia la direcció executiva del municipi i la facultat de pro-
posta al Consell de Cent Jurats.40

Els consellers s’escollien entre els diferents estaments de la ciutat, les
seves decisions vinculaven tota la comunitat. Tal com posa de manifest
Abadal, no cal dir que la majoria dels habitants de la ciutat, les tres quar-
tes parts, és a dir, el poble, romania al marge del govern de la ciutat.41

23

38. CYADC, vol.I,1,55,1 (p. 135).
39. Vegeu a VI Congrès d’Hª de Barcelona. El temps del Consell de Cent, vol. I —II. Bar-

celona 2001, L’obra recull bibliografia clàssica i essencial.; en especial ORTÍ GOST, P.: «El Consell
de Cent durant l’Edat Mitjana»., op., ci.t vol I; VICENS VIVES, J.: Ferran II i la ciutat de Barce-
lona. 1479-1516. Barcelona 1936, vol.I p. 118; TORRAS I RIBÉ, J.M.: Els municipis catalans de
l’Antic Règim. Barcelona 1983; Per a l’estructura institucional vegeu DANTE I RIU, J.: El Consell
de Cent de la ciutat de Barcelona (1249-1714). Barcelona 2002. Per anàlisi històrica de l’evolució
del govern municipal de Barcelona en el segle XIV vegeu C. BATLLE, M.T. FERRER I MALLOL,
M.C. MAÑE, J. MUTGE, S. RIERA, M.ROVIRA: El «Llibre del Consell» de la Ciutat de Barcelona
Segle XIV: Les eleccions municipals. Barcelona 2007. Per a un treball de síntesi global vegeu:
AVENTÍN, M.; MONTAGUT, T. de; SADURNÍ, N.; SALRACH, J.; JUNCOSA, E.; BAJET, M.; SERRA, E.;
LÓPEZ, M.: Història de l’Ajuntament de Barcelona. Dels orígens al 1808. Barcelona 2007.

40. RIERA VIADER, S.: «Les fonts municipals del període 1249-1714. Guia d’investigació» El
temps del Consell de Cent, I. L’emergència del municipi XIII-XIV. Barcelona 2001

41. D’ABADAL, R.: Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya.
Barcelona 1972, p. 117. Afegeix que el mateix Carreras Candi extreu conclusions d’aquells
polítics, explicant que destacaven per la seva gran vanitat i el poc treball; les seves grans
preocupacions consistien en les visites, les funcions, les exhibicions personals, les dignitats, els
coixins d’honor, etc. i les col·locacions d’amics i familiars dins la burocràcia municipal. En
realitat els assumptes principals que interessaven realment a la cosa pública eren realitzats pels
oficials de la Casa de la Ciutat, envoltats per nombrosos assessors; també fou característic dels
magistrats municipals esquivar qualsevol resolució que pogués afectar els interessos particulars;
vegeu també AMELANG, J.: «L’oligarquia ciutadana a la Barcelona moderna: una aproximació
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Tant per accedir al càrrec de conseller com al de jurat calia ser ciuta-
dà de Barcelona i complir els requisits establerts.42 El dia de l’extracció
dels nous consellers, un cop havien esgotat el seu mandat, els vells magis-
trats donaven gràcies a Déu per l’any de mandat i demanaven perdó a Déu
i al Consell General per si per descuit o fragilitat havien faltat a les seves
obligacions.43 En un acte protocol·lari havien de respondre de la seva
actuació davant de la comunitat que els havia escollit, acció que possible-
ment responia a una obligació efectiva dels portadors de les magistratu-
res, obligació a la qual s’havien compromès per jurament.

Existiren, en el temps, dos sistemes per accedir a ser membre del
govern municipal o de les seves comissions: en les primeres èpoques
la cooptació i, més endavant, la designació a la sort per mitjà de les
insaculacions.44 Tots els magistrats, consellers i jurats —així s’anome-
nen en la documentació de l’època els membres del Consell General i
del Petit Consell— tenien un mandat temporal de caràcter anual.

El segon col·lectiu, els oficials de la Casa de la Ciutat, comprenia
els oficis públics municipals la funció dels quals era administrar i exe-
cutar. Els càrrecs que tenia encomanats podien ser temporals o perpe-
tus, i el sistema d’accés, diferent, en tot cas sembla que pocs càrrecs
varen passar a ser venals. 

2. EL PODER REIAL I LA SEVA RELACIÓ AMB EL PODER
MUNICIPAL

Per influència del pactes feudals i el sistema del ius commune45

imperant, els contactes al voltant dels oficials reials i municipals es
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comparativa». Recerques 13, pp. 1-25. Barcelona 1983. Ens parla de la concentració de poder a
les mans de les petites oligarquies urbanes, tot i que reconeix que, sens dubte, a Barcelona es
donà un augment real de la representació corporativa en el govern local en el segle XVII i el
caràcter obert de la oligarquia local permetien l’absorció dels nouvinguts dins l’élite de govern.

42. BRUNIQUER, E. G. : Rúbriques de...Cerimonial dels Magnifics Consellers i Regiment de la
ciutat de Barcelona. Barcelona, 1912-1913, vol.1, p. 131-181; FERRO, V.: El Dret Públic... 164-166

43. BRUNIQUER, E. G. : Rúbriques...,op., cit., vol.1, p. 72
44. JUNCOSA, E.: «La reforma del govern municipal i la formació dels partits ciutadans» pp.

116-163 a Història de l’Ajuntament de Barcelona. Dels orígens al 1808. Barcelona 2007.
45. Un sistema jurídic elaborat per la ciència jurídica basat en l’estudi del dret romà justinià,

el dret canònic i el dret feudal llombard. Vegeu CALASSO, F.: Medioevo del Diritto. Milano
1954, pp. 375-390; GROSSI, P.: El orden jurídico medieval. Madrid 1996, pp. 137-248;
BELLOMO, M.: La Europa del derecho común. Roma 1996.
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concretaven de manera precisa amb juraments, formant un entramat,
els juraments, que com veurem, foren variats perquè responien a dis-
tintes exigències i significacions.

Pel que fa al rei i als oficials reials, la societat cristiana de la baixa
Edat Mitjana era una societat iuscèntrica, és a dir, una societat on
regia el principi de l’imperi del dret; per tant, tant el monarca, titular
de la jurisdicció general a Catalunya, com els oficials i càrrecs de
govern i l’administració de justícia havien de jurar que observarien el
dret.46 El jurament significava la subjecció del rei a l’ordenament jurí-
dic i el compromís de respectar lleis i llibertats.

Respecte a l’entramat de juraments en la cúspide de la jerarquia, el rei
prestava jurament i alhora rebia el jurament dels seus vassalls, oficials, etc.

Els consellers, com a membres del braç reial, havien de jurar fideli-
tat, però calia que prèviament el monarca hagués jurat. A causa del caràc-
ter contractual de la relació entre el príncep i els súbdits, l’obediència
dels súbdits quedava condicionada al fet que el rei respectés els seus
drets, lleis i llibertats.47 L’any 1339 Pere el Cerimoniós establí una dis-
posició per la qual el rei, al començament del seu regnat, havia de rebre
a Barcelona el jurament tradicional de fidelitat dels seus súbdits catalans
i alhora el monarca havia de jurar l’observació del dret.48

El virrei, màxim representant del rei en el territori, també havia
de jurar a la ciutat de Barcelona com a oficial delegat. Els Consellers
al·legaven que la ciutat era metròpoli i cap del Principat i que, un cop
presa possessió d’aquesta ciutat, es consideraven preses la resta de
terres del Principat. S’al·legava també que era la residència dels Dipu-
tats de Catalunya.49 El virrei realitzava el jurament a l’altar major de
la seu de Barcelona, acompanyat pels consellers.50

El veguer era un oficial nomenat pel rei, romania tres anys en el seu
càrrec i representava l’autoritat suprema en matèria de justícia local i

25

46. MONTAGUT, T. DE : Una compilació del dret especial de Barcelona a la Baixa Edat
Mitjana. Discurs de recepció com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica,
llegit el dia 16 de juny de 2004. Barcelona 2004, pp. 17

47. PRODI, P.: Il sacramento del potere. Bolonya 1992, pp. 230; Vegeu també FERRO, V.: El
Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta. Barcelona 1987,
p. 32

48. MONTAGUT, T. DE : Una compilació del dret especial de Barcelona a la Baixa Edat...
op., cit., pp. 17

49. LALINDE, J.: La Institución virreinal en Cataluña, Barcelona 1964 p. 216 i 217; 
50. L-62 fol. 91bis
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comarcal, percebia un salari fix i el càrrec atorgava poder social i presti-
gi.51 Dins l’entreteiximent de juraments el veguer havia de jurar davant del
rei defensar la jurisdicció i els drets del monarca, encara que fos un mer
executor del manament de la llei, però també existia una dependència
mútua entre les primeres autoritats municipals i el veguer. 

Aquesta realitat també es posa de manifest en els juraments dels
dirigents de la ciutat: els consellers havien de jurar en poder del veguer52

i el veguer de Barcelona havia de jurar sotmetre’s al consell dels conse-
llers de Barcelona.53 De tal manera que sembla que els poders municipals
podien mediatitzar l’actuació del veguer o compartir en alguns casos la
seva jurisdicció segons el privilegi concedit per Jaume II a la ciutat de
Barcelona i donat a Tarragona el 10 de les calendes de febrer del 1319.54

Aquest privilegi atribueix als consellers la facultat de fer la pau i poden,
segons això i en el seu termini, fer i ordenar ordenacions, amb penes
pecuniàries i temporals, inclosa la mutilació de membres, la mort i fins i
tot l’últim suplici, les quals el veguer i el batlle han de «servar». 

El batlle, representant dels interessos econòmics del rei a la ciu-
tat, havia de fer promesa de fidelitat davant dels consellers.55 En canvi,
els consellers no juraven en poder del batlle.

D’altra banda, cada any per Sant Andreu, el nou conseller primer
prestava el seu jurament en mà del conseller primer sortint i tots els
nous consellers en mà del conseller primer.56 I ells mateixos rebrien el
jurament dels membres del Consell de Cent i dels altres oficials en una
cerimònia tradicional on cada un dels consellers tot just escollits per
formar el Consell de Cent havien de jurar en poder dels consellers. 

En aquest entreteiximent de juraments, els consellers sota la pre-
sència del Consell de Cent rebien el jurament de les persones escolli-
des per als nous càrrecs de la ciutat.57
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51. ALONSO TAMBO, A.: «El veguer de Barcelona y su relación con el Consell de Cent (1584-
1718)». La administración de justicia en la Historia de España. Guadalajara 1999, pp. 687-699.
LALINDE ABADÍA, J.: La jurisdicción real inferior en Cataluña. Barcelona 1966, pp. 201- 205. 

52. CYADC vol.II, 1, 26, 2 (Fragment d’una pragmàtica de l’11 de març del 1368),
53. L-47 fol.19; Consueta p. 8 ; Llibre Verd, vol.I fol. 82; CYADC vol.II,1, 23, 1 (fragment

d’una pragmàtica del 7 de les calendes del maig del 1261).
54. CYADC vol. II, 1,12,1 (p.38) 
55. L-47 fol.19; VALLS I TABERNER, F.: op., cit., p. 8
56. GILABERT BRUNIQUER, E.: Relació sumaria de la Antiga fundació y cristianisme de la

ciutat de Barcelona. Facsímil València 1993, pp. 39-40. «... y tornats a casa la Ciutat prestan
son iurament lo cap novell en ma del vell y tots en ma del cap novell...»

57. L-47 fol.26-51; VALLS I TABERNER, F.: op., cit., pp. 14-23
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Per acabar la xarxa de juraments o diagrama de connexions, a la
base de la jerarquia trobem que alguns d’aquests oficials rebien el
jurament d’altres oficials o auxiliars que es trobaven sota la seva juris-
dicció, aquest és el cas del mostassà de Barcelona, que rebia jurament
de lleialtat dels veedors o cònsols dels gremis.58 I el jurament que
havien de prestar els juristes de la ciutat en poder del veguer però en
presència dels consellers de la ciutat de Barcelona.59

Els oficials de la Casa de la Ciutat, un cop designats per al càrrec
públic i abans de ser investits de l’ofici que havien d’acomplir, esta-
ven obligats a garantir l’exercici del seu càrrec mitjançant la prestació
del jurament.

En aquest complex entramat el jurament és un dels instruments
que servirà per a l’afirmació del propi poder i del compromís col·lec-
tiu.60 La vinculació del jurament estableix un sistema en el qual les
seves peces tenen un encaixament adient i on totes elles guarden un
nexe de connexió per mínim que sigui, en tot cas serà la soldadura
d’una relació de forces vertical jeràrquica o d’una relació horitzontal.61

D’altra banda, per a tots els oficials tant reials com municipals, el
jurament era també l’acte que complementava la designació i el nome-
nament, i que posava en condicions d’exercir la jurisdicció, és a dir,
permetia l’exercici de la jurisdicció.62 Després d’haver jurat els ofi-
cials podien actuar com a peça humana organitzativa (en l’aspecte tèc-
nic) i com a subjecte jurídic titular de drets i obligacions públiques
(efecte jurídic).63

A simple vista podia semblar que el jurament era un acte mitjan-
çant el qual els consellers, com a autoritats municipals, prometien rea-
litzar durant un període de temps determinades activitats.64 Però era
més: el jurament polític era el requisit que precedia la investidura o
presa de possessió del càrrec perquè, per mitjà del jurament, els ofi-
cials i els magistrats accedien i participaven en algun grau de la juris-
dicció, és a dir, a conservar la justícia del rei, ja que els oficials reials

27

58. BAJET ROYO, M.: El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle XVI.
«Edició del Llibre de les Ordinatíons». Barcelona 1994, p. 106 i 309. La lleialtat al mostassaf
consistia a assessorar degudament l’oficial i denunciar els fraus; L-47 fol29v.

59. L-47 fol. 47.
60. PRODI, P.: op., cit., pp. 161
61. PRODI, P.: op., cit., pp. 78 i 79
62. LALINDE, J.: La Institución virreinal en Cataluña. Barcelona 1964, p. 208 i 216.
63. DE VALLES, Teoria Giuridica della organizacione dello Stato, vol., I 1931 pp. 77 i ss.
64. PRODI, P.: Il sacramento del potere. Bolonya 1992, p. 161. 
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i municipals governaven, administraven justícia i participaven en l’e-
laboració de les normes.65 Tal com adverteix Prodi, el jurament polític
de fidelitat condiciona l’exercici de la responsabilitat pública.66
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65. La doctrina castellana es mostra molt rigorosa en l’exigència d’aquest tipus de
jurament. Vegeu LALINDE, J.: Los medios personales de gestión del poder público en la
historia española. Madrid, 1970, pp. 114-115 i García Marin, J.: El oficio público en Castilla
durante la baja Edad Media. Madrid, 1987, pp. 224-225. A Catalunya vegeu nota 30. Text
Bruniquer p. 41 

66. PRODI, P.: Il sacramento..., pp. 253 i 254
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CAPÍTOL SEGON
JURAMENT DEL MONARCA I DELS OFICIALS
REIALS

1. PLANTEJAMENT

Prodi considera que la institució del jurament no és estable al
llarg del temps i pateix una evolució, motiu pel qual cal considerar-la
una institució dinàmica que, com veurem, pot tenir versions múltiples
i situacions més o menys simples o complexes.67 Per tant serà neces-
sari fer referència, des del punt de vista històric, a la diversitat de jura-
ments en l’àmbit del Dret Públic. 

El Diccionario de Autoridades assenyala diferents sentits pel que fa
al terme jurament, entre els quals cal destacar-ne dos: a) «Juramento: Se
toma así mismo por hacer profesión de alguna cosa, o resolución de
seguirla o exercitarla» i b) «<Jurar Plaza o Empleo>: Tomar posesión del
mismo haciendo el previo juramento que se acostumbra».68

Etimològicament el terme català jurament és una evolució llatina
de la locució llatina jus jurare, pronunciar la fórmula ritual i sagrada,
el ius iurandum, per la qual una persona es comprometia a observar
una promesa feta en nom dels déus i de la llei. Deriva de Ius, Iuris «el
dret de la llei».69 Un derivat és jurat, terme que a l’Edat Mitjana desig-
na sobretot magistrats municipals que han jurat els seus càrrecs en ins-
titucions públiques generalment municipals.70 Coromines assenyala

67. PRODI, P.: op., cit., pp. 65
68. Diccionario de Autoridades. Madrid 1990, vol 2,p. 333
69. COROMINES, J: Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona

1984, vol IV, p. 924-5. 
70. L’origen podria ser el manteniment de la pau. El seu nom, procedent del vocable llatí

conjuratio, al·ludeix a la seva natura, és a dir, una persona lligada a unes altres per jurament
mutu de vigilar la cosa pública, en concret, el manteniment de la pau. Aquesta responsabilitat
establia llaços d’unió molt forts i la seva actuació en l’àmbit del dret públic. Vegeu PRODI, op.,
cit., pp. 251; RIGAUDIÈRE, A.: Saint Flour Ville d’Auverne au bas Moyes Age. París 1982, vol.I
pp. 132. Per a l’autor, segons la documentació del 1367, és clar que existien dues categories
diferents: una consiliarii et cosselhers i l’altra jurati et juratz.
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també que antigament apareixia amb gran freqüència el terme sagra-
ment amb valor de jurament.71

Per la seva banda, Emile Benveniste distingeix el iurare del
sacramentu,72 en el món romà, distinció que també explica Calore en
la funció del jurament arcaic.73

Tots dos autors coincideixen en el fet que ens enfrontem a un
terme d’origen obscur.74 El terme ius, que significa dret, és en sentit
restringit la fórmula de conformitat, considerada la seva afinitat parti-
cular amb el verb dico, (ius dicere, iudex), ius pot ser definida com «la
fórmula de conformitat». El verb de ius és iuro «jurer».75 Iurare és
repetir la fórmula pronunciada. A Roma el jurament era sacramentum
i ius iurandum,76 indicava el caràcter solemne de l’enunciat, dir «la
formula a formular» i el jurador havia de repetir paraula per paraula la
fórmula que li imposaven.77 El jurament també és un acte eficaç per
l’obligació de respectar la fórmula pronunciada i, a nivell antropolò-
gic, troba el seu desenvolupament en la invocació d’una divinitat reco-
neguda com a protecció comuna i en el càstig que la divinitat infrin-
girà per a aquell qui viola el pacte.

També de Roma procedia la idea que el jurament era un instrument
que comportava l’eficàcia de la provisió del càrrec. Els magistrats de
l’època republicana juraven observar les lleis i administrar imparcial-
ment la justícia C.9,27,6; obligació que posteriorment també es recull
en les Novellae de Justinià Nov. 8.7.

A l’Alta Edat Mitjana, com veurem, amb la generalització de les
relacions privades, el jurament feudal o homenatge serà un mecanisme
d’estructuració del poder. Els ordenaments jurídics es construeixen
sobre uns ordres de legitimitat basats en la fe, la justícia no depèn de
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71. COROMINES, J.: op., cit., vol.VII, p. 592
72. BENVENISTE, E.: Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris 1965, vol.II,

pp. 118.
73. CALORE, A.: «PerIovem Lapidem» Alle prigini del giuramento. Milano 2000, pp. 129-147
74. BENVENISTE, E.: op., cit., pp. 163 i s.
75. BENVENISTE, E.: Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol.II, pp. 111 i s.

Especialment 118
76. C. 4.1
77. BENVENISTE, E.: op., cit., p. 118 «Au terme de cette analyse, nous trouvons dans iurare

confirmation de ce que l’examen prope de ius nous avait enseigné, que ius désigne bien une
formule, ici la formule énonçant la conduite que le jurant tiendra, la règle à laquelle il se
conformera. Mais le ius iurandum indique la nature de la procédure et le caractère solennel de
l’énonciation, non le texte même du serment.» 
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cap rei, el dret és dins de cada individu, que està facultat per descobrir,
declarar i afirmar el seu dret per ell mateix. Es tracta, doncs, d’una con-
cepció subjectiva del dret.78

Tanmateix, la llavor del món clàssic germinaria de nou a partir del
segle XI gràcies a l’activitat dels glossadors tant civilites79 com cano-
nistes.80 El pensament dels glossadors, com veurem en el cas del jura-
ment del rei, modificaria en alguns aspectes la tradició visigòtica.81

La compilació del dret català i el dret municipal acabaran per
fixar l’obligació de jurar i altres aspectes del jurament que podien apli-
car-se tant als oficials reials com municipals. 

Usatge: Sacramentum fit. Sagrament sie totstemps jurat sobre altar
sagrat, e sobre sants evangelis. E aquell qui jurara, en tot sagrament deu
metre a son scient, exceptat que en bausia, e en traycio diga per Deu e
per aquests sancts.82 La glossa a l’usatge 49 feta pel jurista català Mar-
quilles83 (1368-1451) fa referència precisament als fragments de l’Au-
tèntica Nov.15,c.1 i Nov.8,3 que mencionaven i que tracten del fet que
els defensors de la ciutat que juren, juren que hauran de fer-ho tot segons
les lleis i el dret. El glossador defensa una concepció iuscèntrica de la
comunitat, ningú està per sobre de la llei i el dret és un límit per a tots.84

L’usatge 49, Sacramentum fit, recull el ritual de com s’havia de
fer el jurament. Segons l’usatge i les gloses són tres els elements que
envolten l’acció: l’element sagrat (l’altar i els evangelis),85 el jurador
que invoca la potència divina i el subjecte que rep el jurament (indivi-
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78. MONTAGUT, T. de: Història del Dret espanyol. Barcelona 1997, pàg. 73-75; ORESTANO,
R.: Introduzione allo studio del diritto romano. Bologna 1987, pp. 316-332 

79. IOANNIS FEHI. Corpus Iuris Civilis Iustinianei. Studio et Opera 1627. Reimpressió,
Osnabrück 1966. C.9,27,6 a T.IV, column.2406; Nov 8, 7 a T.V, column. 86. La glossa
incideix tant en la necessitat de jurar com en diversos aspectes del jurament com ara jurar
temeràriament, vegeu a IOANNIS FEHI, Op., cit., (C 4,1,2) column.766,767 i (C 2,4,41)
column.374, ja que és una transgressió de l’esfera divina i humana. 

80. JOAN ANDREU In principio sui Apparatus sexti libri decretalium. Liber sextus II, XI, c.1:
«Praelati, canonici rectores et officiales locorum, qui iurant stauta et consuetudines loci vel
ecclesie servare, praetextu talis iuramenti non obligantur ad illicita, impossibilia vel obviantia
ecclesiasticae libertatis, nec ad ea debet intentio sua referri».

81. In concil. Tolet X. c.2. y conc. XI. c.8.
82. Iurament com se ha de fer: CYADC vol. I, 4, 1, 2 (usat. 49) (p. 245).
83. MARQUILLES, J.: Comentaria Jacobi de Marquilles super usaticis barchinonensis.

Barchinonae 1501, p. CLV i CLVI
84. MONTAGUT, T. de: Història del Dret espanyol. Barcelona 1997, pàg. 77-81
85. GUDAYOL, A.: «Manuscrits d’interès paleogràfic a la Biblioteca de Catalunya: mostra

amb motiu de les I Jornades Internacionals sobre Història del Llibre i de la Lectura» pp. 121-182
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du o comunitat política). La funció de garantia prové de l’element
transcendent, la vinculació (substància) de qui jura i rep el jurament.

El model de jurament medieval es configura com una estructura
de tres, de manera que reutilitzaria amb l’additament necessari, un vell
instrument clàssic. En qualsevol cas, continua amb la tradicional
forma operant i sembla que no distingeix entre religió i dret. Perquè
formalment el jurament consisteix a repetir una determinada fórmula
oral acompanyada d’un gest codificat, però és interessant assenyalar
que en aquest cas el ritus és acollit per la llei i la llei (els usatges, cos-
tums esdevinguts llei) el reconeix. D’aquesta manera el jurament esde-
vindrà garantia de l’acció, tot i que aparegui com un fonament etern
que es justifica per la capacitat de posar en contacte el món humà amb
el món diví.

Prodi considera que, com a model, el jurament és una invocació a
la divinitat, en qualitat de testimoni de la veritat, d’una afirmació o del
manteniment d’un cert comportament en el futur, invocació amb la qual
un individu es vincula amb el grup al qual pertany, posant en joc la prò-
pia vida espiritual i corporal sobre la base de la comunió espiritual dins
l’església terrenal properes a l’esfera de la metapolítica.86

Des del segle XI amb la difusió dels llibres de dret romà i per opo-
sició al ius proprium, el dret del territori o de les persones que hi vivien,
es va iniciar i es va estendre la idea del ius commune.87 Un sistema
jurídic elaborat per la ciència jurídica basat en l’estudi del dret romà
justinià, el dret canònic i el dret feudal llombard. Aixi doncs, els juris-
tes es van ocupar del dret romà, pel que fa al ius civile, és a dir, les
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a Actes de les primers Jornades Internacionals sobre Història del Llibre i de la Lectura
Barcelona 2008, p. 142. Ms.291. «Llibre d’extrets d’Evangelis per a fer juraments a
l’Ajuntament de Barcelona [s.XV]... F.6-8v: Secundum Johannen, inici de l’evangeli; Lucham,
lectura de l’Anunciació; F11r-12v: Marchum, lectura de l’aparició als deixebles després de la
resurrecció; Mateum, lectura de quan va néixer Jesús a Betlem. Explica Anna GUDAYOL que es
tracta dels evangelis que es llegien en les principals festes de l’any litúrgic, i eren textos
particularment difosos i coneguts; entre altres, es troben normalment a l’inici de la majoria dels
llibres d’hores conservats. Eren, per tant, textos que tothom, en aquell moment coneixia. 1.
Evangeli del dia de Nadal (Jn 1: 1-14): «In principio erat verbum...plenum gratiae et veritatis»;
2. Evangeli de la festa de l’encarnació (Lc 1:26-38): «Missus est angelus Gabriel a deo.... fiat
mihi secundum verbum tuum»; 3. Evangeli de la festa de l’ascensió (Mc 16:14-20):
«Recumbentibus undecim discipulis apparuit illis Ihesus... et sermonem confirmante
sequentibus signis»; 4. Evangeli de la festa d’epifania: (Mt2, 1-12): «Cum natus esset Ihesus in
Bethlem...per aliam viam reversi sunt in regionem suam»

86. PRODI, P.: op., cit., p. 22
87. CALASSO, F.: Medioevo del Diritto. Milano 1954, pp. 375-390
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lleis emanades de Codex, de la doctrina del Digest i d’altres fonts; i del
Decret i de les Decretals pel que fa al dret canònic. Dels treballs dels
juristes van sorgir les glosses i els comentaris que alhora van reali-
mentar i conformar el ius commune. El resultat fou un ordre jurídic
nou basat en l’opinió dels juristes i alhora molt complex degut al plu-
ralisme de les fonts i al seu caràcter obert en el moment de l’aplicació
del dret.88

Pel que fa al jurament, trobem juristes catalans des del segle XIV
com ara Jaume de Montjuïc (1272?-1335?),89 Marquilles (1368-1451),
Callís (1367/69?-1434),90 Mieres (1400-1474),91 Ripoll (1578-1659),92

Càncer (1559-1631),93 Miquel Ferrer (1526),94 etc. formats en la nova
ciència, i per tant, bons coneixedors de totes les fonts. Ells es van ocu-
par, a través de les glosses als usatges de Barcelona o a les constitucions,
d’elaborar una doctrina capaç de coordinar el sistema normatiu propi
amb les fonts clàssiques, integrant tots els elements en un mateix siste-
ma. I en aquest sentit, com més endavant veurem, són les referències lli-
gades al mon clàssic, per exemple l’obligació de jurar una actuació
honesta i digna a l’accedir a un càrrec,95 o al món al cristià, les que van
sostenir el quadre conceptual i les característiques del jurament aplicat
a les institucions del Principat. Aquests juristes, que ens han transmès
principis referits al jurament de forma fragmentària (per exemple, per
Montjuïc el jurament ha de ser scient, és a dir, fet a propòsit, a ciència
certa)96 per si mateixos no ens donarien idea suficient del concepte de
jurament però ens ajuden a completar aspectes parcials. Tanmateix, les
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88. GROSSI, P.: El orden jurídico medieval. Madrid 1996, pp. 137-248.
89. MONTJUÏC, J.: Glossa, Publicada a Antiquiores Barchinonensium Leges, quas vulgus

Usaticos appellat, cum comentariis Supremorum Iurisconsultorum Iacobi a Monte Iudaico et
Guielermi a Valeissica et Iacobi Calicii cum Indice copiosissimo non antea excussae.
Barcelona 1544.

90. CALLÍS, J.: Extragravatorium curiarum per dominum Jacobum deCalicio. Barcelona
1518.

91. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathaloniae.
Barcinonae 1621.

92. RIPOLL, A.: Regaliarum tractatus... Auctore Nobili Don Acacio de Ripoll. Barcelona
1664.

93. CÀNCER, J.: Variarum resolutionum iuris Caesarei Pontificii et municipalis principatus
Cathaloniae... Barcelona 1608.

94. FERRER, M.: Observantiarum Sacri Regii Cathaloniae Senatus, eius olim celeberrimi
Conciliarii Michaelis Ferrer editio... Barcelona 1608.

95. Glossa IOANNIS FEHI. Corpus Iuris Civilis..., T. IV, colum. 2406. C.9,37,6.
96. MONTJUÏC, J.: Glossa, Publicada a Antiquiores Barchinonensium...op., cit., p. 112v.
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referències més exhaustives són les que envolten la figura del monar-
ca. Per exemple, tots els juristes mencionats s’ocupaven de qüestions
com ara l’obligació de jurar dels monarques al Principat, donat que el
jurament és personalíssim,97 i per tant els juraments dels reis anteriors
no eren vàlids per al nou monarca,98 o qüestions encara més concretes
com el fet que el successor en el regne no podia negar-se a prestar
jurament.99

Per estudiar aspectes molt més amplis i generals, com la necessi-
tat del jurament polític i les seves conseqüències, el medievalista Ber-
nard Guenée es fonamenta en el pensament de Gerson (1363-1429)100

per afirmar que a partir del segle XIV, el jurament era divers, múltiple
i gairebé quotidià i, segons Gerson, l’únic llaç que mantenia la socie-
tat «vinculum unicum societatis humanae conservativum». Una viola-
ció de jurament, un perjuri, havia de ser castigat amb una penitència
tan pública i solemne com el jurament, perquè si es permetia la viola-
ció d’un jurament no seria possible l’estabilitat en el món ni en la
societat política.101

El jurament, a més a més de l’efecte de cohesió, estava tan mar-
cat per la fe que ni els doctors ni els legisladors de l’Església el podien
oblidar.102

L’atenció de l’Església es dirigia principalment cap a aquella
zona jurídica que d’una manera natural està vinculada amb l’exercici
de la fe i amb la salvació de l’ànima, aspectes que ara identificaríem
com a pecat. El jurament no podia anar contra la veritat ni contra el
dret, per això es deia que tot jurament havia de tenir tres companys
«judicum, justitia, veritas».

Marcel David103 i Gaudemet han estudiat el jurament dins el
Decret. Gaudemet estudia el jurament i la seva violació, i el perjuri en
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97. RIPOLL, A.: Regaliarum tractatus...,op., cit., fol. 16 
98. CÀNCER, J.: Variarum resolutionum..., op., cit., fol.12r; RIPOLL, A.: Regaliarum
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pp. 247 i 248 i notes 42 i 47.
102. GAUDEMET, J.: «Le serment dans le droit canonique médiéval» p. 63-75 dins Le

Serment. II. Théories et Devenir. París 1991. 
103. DAVID, M.: «Parjure et mesonge dans le Décret de Gratien» pp. 120-141 dins Studia

Gratiana III. Bolònia 1955. Marcel David explica com Gracià sistematitza diferents categories
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el Decret de Gracià.104 A la segona part del Decret, a la causa XXII, Gra-
cià (1130-1150) reuneix els texts consagrats al jurament, col·lecció que
segons Gaudemet conté una aportació doctrinal sense precedents i que
obre el camí als decretistes i als decretalistes que posaran les bases del
dret canònic clàssic i que, en l’essencial, persistirà fins als nostres dies.
Gaudemet, en el seu article sobre el jurament, destaca els següents
aspectes: en primer lloc, el nombre de cànons (85) que el Decret consa-
gra a jurament, que testimonien el lloc que ocupa la vinculació religio-
sa dins la societat medieval; en segon lloc, la importància del perjuri,
que consisteix no només en la inobservància d’allò que s’havia promès
sota la fe del jurament, sinó també jurar una cosa falsa, per exemple,
jurar alguna cosa que hom sap que no podrà complir; en tercer lloc, el
jurament és, abans que res, un acte religiós, malgrat que sens dubte inte-
ressi a la societat civil, ja que dóna autoritat a un acte i, en aquest cas,
la religió fortifica el dret; en quart lloc, la violació del jurament és un
pecat, un pecat greu i la seva casuística depassa els juristes.

Finalment assenyala que en el Decret també es distingeix entre
jurament i promesa. Una promesa incomplerta és una falta d’ordre
moral. El jurament no respectat pertany al domini penal i constitueix
un delicte, un crim qualificat a vegades de capital i que requereix una
sanció pròpiament jurisdiccional. 

També s’ha d’assenyalar que sovint, a partir del segle XIV, després
d’efectuar el jurament un eclesiàstic llegia la sentència d’excomunió,
per la qual es privaria en cas de fals jurament dels sagraments, dels
beneficis i càrrecs eclesiàstics, de les oracions públiques de l’església i
de la sepultura en terra sagrada. 

En conseqüència, l’acte de jurar del rei o d’un oficial en el segle
XIII seria producte de la influència dels juristes i glossadors tant cano-
nistes com civilistes que li aportarien l’estructura i el contingut jurídic.
Per altra banda, el feudalisme li aportaria el sentit de relació contrac-
tual, i per tant un influx de la relació feudal en l’àmbit públic.105

En tot cas el terme jurament apunta cap a dues qüestions diferents
(tot i que notablement interdependents): com una realitat objectiva, és
a dir, pronunciament de la fórmula, o com una realitat subjectiva, és a
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104. GAUDEMET, J.: «Le serment dans le droit canonique médiéval» dins Le Serment, Vol.II.
Teories et devenir, París 1991, pp. 63-75

105. IOANNIS FEHI. Corpus Iuris Civilis Iustinianei. Studio et Opera 1627. Reimpressió,
Osnabrück 1966. T.V, Feudorum declaratio, 20-21 i L.2,3,5 (column.43)
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dir, la vinculació de l’individu a satisfer una promesa a un altre o a uns
altres individus.

Resumint, la doble accepció del terme jurament suposa que tot
jurament sigui pronunciat, és doncs un acte de paraules. Les paraules
són el text del jurament. Però també suposa una segona referència
relativa a la paraula pronunciada. Prestar jurament és córrer un risc,
respectar la fórmula i exposar-se a una amenaça que es realitzarà en
cas de fals jurament.

Pel que fa a l’obligació de jurar, com ja hem vist abans, també la
fixa el ius proprium que alhora també fixa i recull el jurament del rei
i dels oficials reials i municipals. A Castella aquesta obligació la fixa-
ran inicialment les Partides per als oficials reials i posteriorment el
dret local pels oficis municipals.106

2. JURAMENTS DEL REI I JURAMENT DELS SÚBDITS

2.1. Notes prèvies

Com s’analitzarà de forma més detallada, el jurament inicial dels
reis al Principat estigué profundament vinculat al pactisme i al parla-
mentarisme medieval i es prolongà fins a començaments del segle
XVIII, quan entraria en pugna amb la doctrina de la sobirania reial i
l’absolutisme.

Com ja s’ha dit, a l’hora de parlar de jurament polític s’ha d’a-
puntar cap a tres qüestions diferents (però interdependents): d’una
banda, una realitat objectiva, és a dir, la fórmula que es pronuncia;
d’altra banda, una realitat subjectiva, és a dir, la vinculació solemne de
l’individu a una promesa feta; en tercer lloc, la vinculació o pacte que
es produeix entre individus, o comunitats polítiques. 

A més a més, també s’ha d’afegir que des del punt de vista his-
tòric, cal tenir en compte que la institució del jurament no és estable.
Per tot això, es pot dir que el jurament, al llarg del temps, pateix una
evolució. Es pot considerar, doncs, una institució dinàmica amb
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interpretacions i versions múltiples i complexes. Vegem-ho amb dos
exemples.

A) En la monarquia visigoda, abans de la seva pujada al tron, el
nou rei havia de prestar jurament de guardar la fe catòlica, de protegir
l’Església, de defensar el regne i de governar amb justícia.107 Davant
d’aquest jurament Valdeavellano interpreta que el rei visigot podia ser
deposat si no governava rectament i la pèrdua d’alguna de les condi-
cions requerides per la dignitat reial originava la deposició del monar-
ca. En realitat, s’autodeposaven.108 Després del jurament del rei el
poble també havia de jurar fidelitat.109

Tanmateix, per a King els juraments que el rei havia de fer abans
d’accedir al tron no eren contractuals, en el sentit que la seva violació
posterior justifiqués l’acció constitucional contra el rei culpable. En
efecte, un cop que un aspirant esdevenia rei, la seva autoritat no conei-
xia traves.110

B) En relació amb Catalunya, en el transcurs de l’Alta Edat Mit-
jana, concretament al segle XI, com és ben sabut l’Església hi tingué
una enorme influència. El teocentrisme es manifestà en el camp del
dret, fonamentat paral·lelament en dues idees: d’una banda, la creen-
ça que Déu era l’origen del dret diví i natural i, d’altra banda, la cre-
ença que tot dret humà que no s’oposava al diví també era un dret
creat per Déu.111 Sota aquesta perspectiva, no només es considerava
que la societat havia estat fundada històricament per Crist, sinó que
també tota la realitat institucional descansava en els sagraments: s’en-
trava en la societat cristiana mitjançant el bateig; es continuava en
aquesta societat mitjançant l’eucaristia, i s’abandonava la vida amb
l’ajut de l’extrema unció, que era el sagrament que acompanyava els
moribunds. La societat girava al voltant de Déu, la idea de jurament es
sacralitza com correspon amb una concepció teocèntrica de la societat
i d’ordre polític. 
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107. Textos jurídics catalans, núm. 24, II,1,63 (pp. 39-41). Monumenta germaniae
historica, tomo I. Leyes visigotorum II,1,6 (pp. 48-52).
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1975, pp. 194, 370 i 399 
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Dins d’aquest context, en què el dret és ordenat per Déu, en
aquesta societat, la fides, fidelitat cristiana, era el vincle polític fona-
mental.112 I sobre la fides es basava la vinculació d’un vassall amb un
senyor. De la mateixa manera que la fides sustentava la relació de l’ho-
me amb Déu.

En la terminologia dels documents coetanis trobem l’expressió
affidare seniorem. La fides estava sancionada pel sacramentum, o con-
sagració o jurament fonamentat en les creences religioses. La fórmula
general del jurament de fidelitat al segle XI era, amb lleugeres variants,
la següent: De ista hora in antea ego G... fidelis ero ad R... seniorem
meum... per directam fidem, sine fraude et malo ingenio et sine ulla
decepcione et sine engan.113

Malgrat tot, a l’Alta Edat Mitjana, els reis evitaven qualsevol
classe de jurament perquè amb la generalització de les relacions pri-
vades en la societat europea, el jurament feudal o homenatge serà el
tipus de jurament més prodigat. Per aquesta raó es va creant una imat-
ge en la qual el jurament apareix com una càrrega que s’imposa a la
part inferior, no a la superior, per compensar la desigualtat. En conse-
qüència, el rei ja no jura perquè aquest acte suposaria una humiliació
per a la seva dignitat.114

En el cas de Catalunya, Bensch considera que a mitjans del segle
XI Ramon Berenguer I va recórrer a un nou estil de senyoria, fona-
mentat en la fidelitat dels magnats i per tant basat en juraments de
fidelitat que en realitat eren contractes privats o convenientiae. En rea-
litat, en aquest cas el jurament era un mecanisme per a la integració
dels poders feudals i per al desenvolupament d’una administració feu-
dal règia vinculada a la jurisdicció general i feudal del monarca.115

Com veiem, doncs, a partir del segle XI, es va produir una crisi
de poder públic i les estructures feudals es van imposar.116 Els jura-
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112. GARCÍA PELAYO, M.: «El reino de Dios, arquetipo político» Obras completas. Madrid
1991, vol.I, pp. 854 ss.

113. RODÓN BINUÉ, E.: El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña.
Barcelona 1957, p. VIII. Vegeu també SALRACH, J.M. El procés de feudalització Barcelona
1987, p. 337 i 338

114. PALACIOS MARTIN, B.: La coronación de los reyes de Aragón. 1204-1410. Valencia
1975, pp. 133-136.

115. BENSCH, S.: Barcelona i els seus dirigents 1096-1291. Barcelona 2000, pàg. 56 i 57. 
116. MONTAGUT, T. DE: «Accords et entreprisses de guerre en Catalogne: (segles XIè-

XVIè)» pp. 39-56. L’Idée conctractuelle dans l’histoire de la pensée politique. Marseille 2008 
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ments assentaven les relacions de dependència personal i determi-
naven deures i obligacions respectius. En aquesta situació el sistema
de vinculació privada a través del jurament era correlatiu a la crisi
del poder públic de la monarquia. Els Usatges de Barcelona van
recollir i fixar posteriorment per escrit condicions i formes de jura-
ments.117

2.2. El jurament del monarca en el marc del ius commune

Examinarem a continuació el jurament reial que, durant la Baixa
Edat Mitjana, cobra un nou sentit en el marc del ius commune. Com
tot seguit veurem, a grans trets, es pot dir que malgrat la permanèn-
cia de l’ús de les fórmules de fidelitat privada, el jurament passarà
d’estar a la base dels vincles de fidelitat privada que regien el siste-
ma feudal a ser un vincle de naturalesa en un nou sistema de relació
territorial.

El canvi fou possible segurament, en primer lloc, perquè a partir
del segle XII es produí la gran difusió del dret romà justinià, que impli-
cava, d’una banda, el coneixement d’aquells textos, i de l’altra, la seva
adequació amb els preceptes del dret canònic. Un dret que als segles
XII-XV regulava molts aspectes de la vida de la societat, de cara al seu
ús pràctic. 

En segon lloc, es produí la difusió de la tasca dels primers juris-
tes estudiosos dels textos clàssics. En tercer lloc, cal afegir que, durant
la Baixa Edat Mitjana, el dret canònic i romà medieval envaïren els
ordenaments nacionals o ius proprium i es van acabar coordinant com
a elements d’un mateix sistema.

Tots aquests coneixements posaren en una primera fase les bases
del ius commune. Posteriorment el sistema elaborat pels glossadors i
la posterior atenció a la pràctica jurídica quotidiana dels comentaristes
tingué com a resultat la formació i el triomf del ius commune.118

En aquestes noves coordenades el jurament del monarca, l’obli-
gació de jurar, les fórmules dels juraments, i l’efecte del jurament, en
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117. CYADC. Vol. I, 4,1 (p.245)
118. CALASSO, F.: Medioevo del Diritto. Milano 1954, pp. 375-390; El dret canònic i romà

es cita en les Constitucions de Pau i Treva CYADC, vol.I, 10, 11 (pàg. 488), Barbastre 1192
«... e tengut greus penas esdevenidoras a aquells qui contrafaran: la qual cosa axi mateix es
eternalment constituïda en leys Romanas, e decrets». Bellomo, M.:Fatti e il clirito: tra la
certezze... Roma 2000.
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una primera instància s’han de contemplar amb relació a la noció de
iurisdictio i amb la de universitas, reelaborades pels glossadors.

A. El jurament i la iurisdictio. Tal com indica Montagut, la noció
de jurisdicció penetrarà en la Corona d’Aragó de la mà dels juristes a
la Baixa Edat Mitjana, i això comporta la recepció de la noció d’un
poder públic el titular del qual era competent per constituir l’equitat i
per declarar el dret sobre tots els membres de la comunitat que dirigia
o governava.119

El titular de la jurisdicció tenia en primer lloc potestat legislativa,
en segon lloc potestat d’aplicar el dret, és a dir, fer justícia. Aplicar el
dret significava actuar de jutge entre les parts, i també comportava per
al titular de la jurisdicció la facultat de reconèixer la situació jurídica
dels particulars per mitjà de la via de gràcia o pel reconeixement dels
drets especials; en tercer lloc, el titular de la jurisdicció estava facultat
per garantir el funcionament de les institucions públiques, és a dir, per
governar.

Amb el triomf del ius commune la doctrina jurídica medieval jus-
tificava i potenciava el poder de la monarquia a partir del dret justinià.
De manera que els monarques no vinculats per vincles de fidelitat pri-
vada amb un altre senyor se’ls reconeixia la plenitud de poder i per tant
es potenciava la idea que els monarques eren els titulars de la plenitud
del poder públic.120

Com veurem detalladament més endavant, el jurament servirà
d’instrument per assolir la iurisdictio i per vehicular i formalitzar les
limitacions, condicions o cessions de jurisdicció per part del monarca
i l’admissió de les atorgades. I aquest és, per exemple, el cas a què es
referia la glossa de Jaume de Montjuïc redactada en la primera meitat
del segle XIV quan parla de la necessitat del jurament en les relacions
de jurisdicció senyorial.121 En aquest cas, el jurament serviria per vin-
cular persones en l’àmbit de la jurisdicció general delegada pel monar-
ca i en l’especial privada que posseïa el senyor.

B. El jurament i la universitas. El terme universitas designava una
col·lectivitat amb una personalitat jurídica diferent de la dels seus
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119. MONTAGUT, T. de: «La justicia en la Corona de Aragón», op., cit., p. 663-665.
120. FERRAN I PLANAS, E.: El jurista Pere Albert i les Commemoracions. Barcelona

2006.
121. Publicada a Antiquiores Barchinonensium Leges, quas vulgus Usaticos appellat, cum

comentariis Supremorum Iurisconsultorum Iacobi a Monte Iudaico et Guielermi a Valeissica et
Iacobi Calicii cum Indice copiosissimo non antea excussae. Barcelona 1544, fol. 112 i 113.
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membres. Aquesta personalitat li consentia de tenir un paper autònom
en la vida jurídica per mitjà dels membres o òrgans representatius
escollits i qualificats per representar-la.122

A la baixa Edat Mitja, la Corona d’Aragó constituïa una universi-
tas, una unitat corporativa formada pel rei i cada una de les comuni-
tats polítiques, el Regne d’Aragó, el Regne de València i el Principat
de Catalunya, representats per les Corts Generals. El Principat consti-
tuïa una universitas, és a dir, una unitat corporativa formada pels esta-
ments i el monarca. La institució que representava aquesta unitat eren
les Corts del Principat. Els estaments jurídicament organitzats consti-
tuïen una universitas anomenada General. La institució que represen-
tava aquesta unitat fou la Diputació del General o Generalitat.123 La
comunitat política ciutadana amb vida i voluntat pròpia també forma-
va una universitas.

El Principat era, doncs, una comunitat política representada a l’èpo-
ca com un cos el cap del qual era el monarca i els membres els estaments.
El vincle polític entre el cap i el cos era la fides, formalitzada en un jura-
ment que contenia una sèrie de clàusules que per la seva inviolabilitat es
convertien en pactes. Les Corts del Principat fou la institució política o
forma jurídica de la unitat entre el rei i el regne. A les Corts juraven el
monarca i el General del regne. A les Corts, a més de jurar el pretendent
a la Corona s’hi feien les lleis generals paccionades perquè la producció
de dret positiu requeria l’acord entre el cap de la comunitat i els estaments
que la componien; s’hi votava el donatiu i s’hi presentaven i proveïen els
greuges comesos pel rei o pels seus oficials.124

Aquesta unitat política va comportar com a conseqüència que la
creació i derogació de lleis generals tan sols es podia fer amb l’acord
del rei i el consentiment dels estaments, nobles, eclesiàstics i ciuta-
dans, i per tant es van posar uns límits pel que fa a l’activitat creado-
ra del Dret, fins i tot en la seva interpretació.125
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122. MICHAUD-QUANTIN, P.: Universitas expressions du mouvement communautaire dans
le moyen-age latin. Paris 1970, pp. 11-57 

123. Vegeu SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, I.: La Diputació del General de Catalunya (1413-
1479). Barcelona 2004

124. CYADC., vol.I, 1,14,1 (p.37)
125. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus..., op., cit., pars prima col. II, cap.17

(p.23-24)
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2.3. Juraments reials al Principat

2.3.1. Juraments pronunciats abans de 1299 

En el marc del ius commune, el jurament es considerà un acte i
una institució de caràcter religiós, segons la doctrina un recurs neces-
sari per superar la fragilitat humana, regulat per l’Església en la seva
forma, en la seva validesa i en relació amb el perjuri.126

Durant l’Alta Edat Mitjana hem vist que el jurament esdevé
sacramentum iuris, és a dir, un jurament cristià, un acte sagrat en el
qual conflueixen alguns dels elements del costum germànic i feudal,
amb el pensament cristià. Més tard se li afegeixen els elements jurí-
dics justinianencs i canònics i es fonen en un sol terme: jurament o
sacramentum,127 instrument reconegut en l’àmbit del Dret Públic.

Per influència dels juristes experts en ius commune, tota la vida quo-
tidiana s’anà amarant d’aquest nou dret. En aquestes circumstàncies el
jurament, que era el sagrament per excel·lència, esdevingué ara el «sagra-
ment del poder» o jurament polític.128 El jurament exemplifica el projec-
te polític dels monarques de finals del segles XII i XIII a l’assumir com a
pròpies les assemblees de Pau i Treva i el compromís amb el consentiment
dels nobles i l’església de fer complir el dret en tot el territori català. I és
en aquest sentit que s’ha d’entendre el jurament que efectuen els reis a les
Corts de Fondarella 1173;129 de Vilafranca del Penedès 1188;130 a les Corts
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126. PRODI, P.: Il sacramento... pp. 65-67
127. PRODI, P.: Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costitucionale

dell’Occidente. Milano,1992, p. 64 i ss., especialment p. 104.
128. Per a l’evolució de la figura jurídica del pacte feudal que ultrapassava els límits del pacte

privat vegeu: SOBREQUÉS I CALLICÓ, J.: «La práctica política del pactismo es Cataluña». El
pactismo en la Historia de España. Madrid 1980, pp. 52-55. PRODI, P.: Il sacramento... pp. 105

129. Les Constitucions de Pau i Treva a Cataunya. Textos Jurídics Catalns nº9. Barcelona
1994, pàg. 81 i 82: «Ego Ildefonsus Rex Aragonum comes Barchinone et Marchio provincie pro
Dei amore et subditorum meorum utilitate iuro per Deum et hec quatuor sancta Dei evangelia
quod predictam pacem et treguam firmiter tenebo et observabo, et teneri et observari ab
omnibus omni modo volo atque precipio. Quam siquis infregerit non habebit meum amorem vel
sub acuydamento meo erit quousque supradicto modo restituat quod rapuerit vel infregerit»,
també a Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña. Real
Academia de la Historia. Madrid 1896. T.I 1ª part., p. 61 

130. Les Constitucions de Pau i Treva... op., cit., p. 100. «Ut autem hec omnia supradicta
melius et firmius obsevetur, ego, Idelfonsus, Dei gracia rex Aragonum, comes Barchinone et
marchio Provincie, in Penitense, apud Villam Francham, iuro tactis corporaliter sacrosantis
Evangeliis, omnia supradicta me bona fide observaturum si Deus me adiuvet, et hec sacrosanta
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de Barcelona de 1200;131 a les Corts de Vilafranca, amb Jaume I, 1218;132

a les de Tortosa 1225;133 Barcelona de 1228;134 Tarragona 1235;135 Lleida
1257;136 En tots aquests casos trobem la reiteració de juraments per part
del reis donada la necessitat de renovar la Pau que s’havia trencat. Les
condicions d’aquest jurament s’incorporaren en el Dret General de Cata-
lunya a les Corts de Barcelona de 1251 celebrades per Jaume I (1213-
1276)137 A les Corts de 1292 Jaume II (1291-1327) es compromet oficial-
ment amb un jurament.138 Es tracta del mateix compromís jurat pel qual
en aquest cas el monarca assegura complir el dret creat a les corts. En tots
els casos els rei jura abans de la sessió de clausura.

43

Evangelia et observari faciam». Pel que fa a la població de celebració de les corts Vilafranca del
Penedès o Girona vegeu op. cit p. 100 nota a. 

131. Les Constitucions de Pau i Treva... op., cit., 123. Es la mateixa fórmula de Fondarella.
També a Cortes... op., cit., p. 85

132. Les Constitucions de Pau i Treva... op., cit., 148. «ad maiorem itaque firmitatem
istarum pacium et treugarum nos Jacobus, dei gracia Rex Aragonum Comes Barchinone et
dominus Montispesulani, et S] procurator noster et alii nobiles iuramus manibus nostris
propiis, per Deum et hec sacrosanta quatuor Evangelia, predicta omnia ut dicta sunt, observare
atque deffendere sine fraude et ingenio aliquo «.Cortes... op., cit., p. 100

133. CYADC, vol. 3, 10,3,2 (p. 82) «Item stablim e manam, que las Paus e aquestas
Trevas sien fermas de aquest die.... nos en Jacme per la gratia de Deu Rey de Arago, Comte
de Barcelona, e Senyor de Montpeller juram en nostras mans propias, per Deu e per aquests
Quatre Sancts Evangelis, segons que desus es scrit, axi tenir, e inviolablement observar, fet
aço a sis dies de las Calendas...»

134. CYADC, vol. 1, 10,11, 7 (p. 497) «A major seguretat nos en Jacme per la gratia de Deu
Rey de Arago Comte de Barcelona, e Senyor de Montpeller totas las cosas de sus ditas, e sengles
jura per Deu, e sobre los Sancts Quatre Evangelis tenir e fermement observar e fer observar...».
També a Les Constitucions de Pau i Treva... op., cit., 171; Cortes... op., cit., T.I 1ª part., p. 118. 

135. Les Constitucions de Pau i Treva... op., cit., 189. «... Haec omnia juramus et jurari
precipimus a nobilibus et militibus universis Cathalonie; et qui jurare noluerit, sit eiectus a pace et
tregua cum omnibus bonis suis et excomunicetur ab Episcopo Diocesano. Et quodcumque malum
illi violatori istarum constitucionum evenerit, nullo umquam in tempore sibi emendetur, et si aliquid
malum alicui ipse violator fecerit, ea ratione illud mallum sive dapnum, quodqumque sit, restituat in
duplum; et nos iuvabimus illum cui datum fuerit dampnum, et ab hominibus et vicariis nostris iuvari
faciemus viriliter et potenter.» També a Cortes... op., cit., T.I 1ª part., p. 132. 

136. CYADC, vol. 1, 1,3, 4 (p.11). Les Constitucions de Pau i Treva... op., cit., 203. El rei
jura complir els acords que vol que siguin respectats pels seus successors. 

137. CYADC, vol. 1, 4, 1 (p.246).
138. Cortes... op., cit., T.I 1ª part., p. 163. «... Et ad maiorem cautelam promittimus bona fide

predictis omnibus et singulis qui ad dictam curiam convenerunt et omnibus etiam aliis qui
absentes sunt et Stephano de Podio notario infrascripto a nobis pro eis legittime stipulanti et
etiam juramus in anima nostra per Deum et crucem domini nostri Jhesu Christi et eius sancta
quatuor evangelia manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et singula ut superius
dicta sunt tenere et complere et inviolabiliter observare et observari facere et teneri, et
numquam in aliquo jure causa vel ratione.»
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En els juraments apareixen els termes «farà tenir i observar», que
permeten veure com la idea teocèntrica de la societat cedeix el pas a
la iuscèntrica, és a dir, centrada al voltant del Dret, ja que el rei mateix
és concebut com el seu guardià. 

Tanmateix el jurament feudal coexisteix amb les noves formes de
dret públic i aquest és el cas que posa en evidència Pere II (1276-
1285), que va obligar al seu germà Jaume de Mallorca a reconèixer-se
feudatari i amb ell els seus successors.139

Per aquest període, i pel que fa a la relació entre el jurament i el nai-
xement de les Corts, és ben sabut que Bisson140 proposa que l’origen de
les Corts s’ha de buscar en les assemblees de Pau i Treva del període
(1173-1214) i hi aporta tres arguments. En primer lloc, el caràcter territo-
rial; en segon lloc, la ratificació jurada dels acords i, en tercer lloc, el fet
d’introduir els representants urbans en les assemblees. Tot plegat permet
apreciar les arrels del compromís jurat del monarca d’observar el Dret, en
particular els Estatuts de Pau i Treva, i d’aplicar-los a tot el territori.

2.3.2. El jurament reial a partir de la constitució Nostres succeïdors...,
aprovada en la Segona Cort de Barcelona l’any 1299

A partir d’ara ens referirem al jurament, garantit constitucional-
ment, que hauran d’efectuar els monarques en el moment d’accedir a
la suprema jurisdicció del Principat a partir de la constitució Nostres
succeïdors.. aprovada en la Segona Cort de Barcelona l’any 1299.141
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Al costat del segell reial hi diu: «Jacobi Dei gratia Sicilie Maiorice et Valencie ac Comitis
Barchinone qui hec laudamus et firmamus concedimus et juramus.» 

A les corts posteriors la fórmula final és semblant. Cortes de 1359, Cortes... op., cit., T.I 2ª
part., p. 54.

139. SOLDEVILA, F.: Història de Catalunya. Barcelona 1962, vol 1, p. 346
140. BISSON, T.N.: «The Origins of the Corts of Catalonia»: Parliaments, Estates and

Representation, 16 (1996), pp. 31-45
141. CYADC., vol.I, 4,1,2 (p.246) Jaume II en la segona cort de Barcelona any 1299.

«Nostres succeidos en lo Comtat de Barcelona, o en Cathalunya, hu apres altre per tot temps, ans
quels Rics Homens, ne los Cavallers, nils Ciutadans, ni los Homens de Vilas li façan Sagrament, e
fealtat juren, e sien tenguts de jurar, e de confirmar, e de approvar publicament la venda, e la
franquesa del Bovatge, e tots altres statuts, e Ordinations fetas en aquesta present Cort, e en las
Generals Corts fetas a Montso, e a Barcelona, e en altres locs de Cathalunya, e altres Privilegis, e
Gratias atorgadas, axi en General, com en special, a Rics Homens, e a Cavallers, e a Ciutadans, e
a Homens de Vilas, e a Ciutats, e a Locs, e a Vilas que son nostras, o dels demunt dits, e si algu o
alguns de Cathalunya de qualque Dignitat, o conditio sien, feyan al dit Senyor de Cathalunya
Sagrament, o feeltat, abans que ell haja fet lo dit Sagrament, e confirmació, que no valla». 
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El precedent del jurament regi seria la confirmació de furs, usos i
costums per part del nou sobirà. Soldevila fa referència a tres monar-
ques antecessors de Pere III (1336-1387), és a dir, Alfons el Franc
(1285-1291), Jaume II (1291-1327) Alfons el Benigne (1327-1336),
que van jurar les llibertats, i concreta el cas de Jaume II, que quan va
arribar a Barcelona va jurar les llibertats catalanes.142

A Catalunya la fórmula del jurament com a garantia s’imposarà
en una disposició general de caràcter públic durant el regnat de Jaume
II (1291-1327), constitució segons alguns historiadors forçada pels
súbdits catalans com a reacció contra el creixent autoritarisme regi.143

En el fons es pretenia no reconèixer la plenitud del poder temporal i
posar els límits jurídics al poder monàrquic.

L’aprovació i l’aplicació d’aquesta constitució suposen el reco-
neixement oficial del compromís dels monarques amb el regne en tres
grans aspectes: el jurament condicionat dels súbdits, control fiscal i
l’observança del dret.144

A partir de 1299, el monarca es va comprometre abans que li fos
prestada la fidelitat pels súbdits a respectar la venda del bovatge i els drets
constitucionals, és a dir s’establia, una condició ja que els vassalls només
després d’haver jurat el monarca, li prestaven el jurament de fidelitat.

A. L’ordre de preferència a l’hora d’efectuar el jurament: significat
La força del jurament com a garantia constitucional es reflecteix

en l’ordre de preferència a l’hora de pronunciar els juraments tal com
es pot deduir del text constitucional.
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142. SOLDEVILA, F.: Història de Catalunya. Barcelona 1962, vol 1 pp. 451 i nota 10, 383 i nota
30, 390 i nota 55; A Barcelona l’any 1283 Pere II abans de concedir els privilegis a la ciutat
confirmà els costums anteriors. «...Los promens e la Univerçitat daquella ciutat a nos homilment
sopplegaren que a ells de gracia e de misericordia nostra atorgassem e confermassen los privilegis
a ells atorgats per nostres antecessors, e les antigues costumes les quals en la ciutat de Barcelona
antigament avien haudes, e les quals...». Recognoverunt Proceres..op., cit., p. 7; «Aytambe atorgam
aprovam e confermam a vos e als successors vostres per tots temps totes les dites costumes axi com
vos aquelles nos avets donades en escrits..» Recognoverunt Proceres..op., cit., p. 8

143. Vegeu la circumstància històrica a D’ABADAL,R.: Pere El Cerimoniós. Barcelona
1972, p. 122-125

144. És normal trobar en els juraments reials compromisos concrets sobre el valor de les
monedes. En aquest cas a l’acceptar un principi tan ampli com el d’observar totes les
constitucions fetes permet entendre que al Principat al rei no se l’obligava específicament a
mantenir el valor de la moneda perquè aquest tema ja estava regulat en l’usatge solidus aureus
(CYADC., Vol. I, 10,2,1) i la confirmació de Jaume II en el capítol de les Corts de Barcelona
de 1291. Posteriorment Pere III i altres monarques regularien altres aspectes del valor de les
monedes. La normativa quedaria recollida en tot el Dret general del Principat «De moneda
valor i forma de aquella» CYADC., Vol.I, 10,2 (p.470-472) 
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Per les paraules del text sabem que, abans que els súbdits jurin, el
monarca haurà d’haver jurat i en cas contrari el jurament no és vàlid.
Podem deduir que es fa referència a dos actes unilaterals coordinats,
que podrien constituir un pacte inicial. Les obligacions contretes pel
monarca quedaven en tots els casos referendades pel jurament. 

Un cop assegurades les garanties constitucionals, els súbdits jura-
ven fidelitat i la juraven tan sols a un monarca que prèviament havia
jurat observar el dret, és a dir a un titular del poder públic que no esta-
va per sobre de la llei.145

La força del jurament com a garantia constitucional que es reflec-
teix en l’ordre de preferència a l’hora de pronunciar els juraments també
la posen de manifest els juristes. Al Principat, el successor havia de
complir una condició per poder accedir a la corona: prestar jurament al
Regne;146 i després rebre del Regne fidelitat i obediència.147 La constitu-
ció estamental es basava en el jurament correlatiu entre el rei i el regne.
Ripoll concreta l’ordre: en primer lloc ha de jurar el rei i després els vas-
salls. De les paraules de Ripoll es pot interpretar que només juraran els
vassalls si el rei ha jurat. Ens trobem, doncs, des de la perspectiva dels
juristes, davant d’un jurament recíproc, és a dir, el jurament dels vassalls
està condicionat al fet que es compleixi la primera proposició relativa al
monarca: que segelli amb un jurament l’observança del dret instituït. La
constitució, però, obliga a tots.

Pel que fa al jurament dels súbdits durant la Baixa Edat Mitjana,
la influència de les idees feudals originà que la submissió dels naturals
a la jurisdicció general del rei es manifestés al començament de cada
regnat sota la forma de l’homenatge que es prestava al nou monarca, i
que com a tal homenatge implicava un jurament de fidelitat. Aquest
nou jurament de fidelitat representava les condicions amb les quals el
pactisme havia definit i alterat el vincle públic de naturalesa establert
pel ius commune amb caràcter general i com a substitutori del vincle
privat de fidelitat sobre tots els nascuts en el territori on s’aplicava
l’esmentada jurisdicció general del monarca.
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145. La fórmula dels estaments no apareix al m. L-47 però si el seu contingut a doc. 7.
Vegeu la fórmula del jurament prestat per la cort a l’any 1585 en motiu del jurament del
successor a Cort General de Montso de 1585. Procés Familiar del Braç Eclesiàstic.
Barcelona 2003, pàg. 461-462. 

146. CÀNCER, J.: Variarum resolutionum iuris..., op., cit., 3.1. 146. (p.12)
147. RIPOLL, A.: Regaliarum tractatus... Auctore Nobili Don Acacio de Ripoll. Barcelona

1664. cap. 3 n. 70-72, (p.13) 
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En tot cas, els reis exigien que els súbdits els prestessin un jura-
ment molt semblant al del vassallatge feudal però amb un significat
molt diferent, ja que segons Palacios Martín es tractava de la reapari-
ció del lligam general de dret natural, derivat de la naturalesa, és a dir,
de l’originat pel mer fet d’haver nascut en un determinat territori o de
la residència. Els reis no en tenien prou amb el reconeixement dels
seus súbdits per mitjà d’intermediaris feudals, sinó que pretenien un
contacte directe.148 D’aquesta manera, al Principat tots els súbdits
quedaven com a tals vinculats al poder regi per la fidelitat, lleialtat i
obediència que devien al monarca, si bé condicionats pel constitucio-
nalisme pactista de Catalunya. 

En resum, a partir del segle XIII el lligam dels súbdits es ratifica-
va a l’hora de l’adveniment d’un nou príncep pel jurament de fidelitat,
entre el rei, cap de la comunitat política, i el col·lectiu de vassalls orga-
nitzats jurídicament, generalment mitjançant la reunió de les Corts,
però condicionat al fet que prèviament el rei segellés amb un jurament
l’observança del dret instituït. 

Estem parlant d’un acte diferent del jurament de vassallatge indi-
vidual feudal que tenia la contrapartida d’una recompensa i era a més
soluble segons la voluntat del vassall.

La prestació del jurament tenia també un nou significat perquè es
basava en un pacte recíproc, ja que només després que el monarca
jurés observar les constitucions i llibertats els súbdits prestarien jura-
ment.149 Existia doncs un sistema que condicionava la possibilitat de
realitzar un jurament vàlid dels súbdits al compliment de la primera
premissa: parlem d’un acord concertat o pacte subjacent.

De tal manera que es podia dir que a la base de la unitat política
entre el rei i els estaments hi trobem el jurament recíproc. El jurament
segella el pacte vinculant entre les parts. La monarquia es reconeix
part integrant del sistema polític, és el cap amb concurrència amb els
estaments, que són el cos. I aquest és el motiu pel qual la cerimònia es
realitzava davant dels representants dels estaments. Per tant el jura-
ment recíproc seria l’instrument visible del pacte polític que es troba
a la base de la monarquia estamental.
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148. L’any 1216 Jaume d’Aragó és jurat pels seus súbdits..., vegeu PALACIOS MARTIN, B.:
La coronación...pp. 140; PALACIOS MARTIN, B.: La Práctica del...pp. 39

149. VALLET DE GOYTISOLO, J.: «Valor jurídico de las leyes paccionadas», a El pactismo en
la Historia de España. Madrid 1980, pp. 89-90.
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B. Pel que fa a l’aspecte fiscal cal tenir en compte que a les Corts
de Barcelona de 1299 Jaume II va vendre a les ciutats i viles reials i als
nobles els tributs del bovatge, terratge i herbatge.150 El bovatge, com
explica Pere Ortí,151 era a grans trets un tribut directe que gravava tot el
territori català i que es pagava en funció dels béns de cada contribuent.
Durant el regnat de Jaume I (1213-1276) tots el bovatges foren conce-
dits per finançar empreses militars perquè el tribut havia de ser con-
sentit pels contribuents. A finals del segle XIII es va convertir en un tri-
but que es pagava una sola vegada i a l’inici dels regnats. Jaume II a les
Corts de 1299 vengué els tributs del bovatge a les ciutats, viles reials i
noblesa.152 A partir de la constitució Nostres succeïdors... els monar-
ques tan sols tenien el dret a percebre el bovatge en les terres de l’Es-
glésia que no havien comprat la franquícia però que la varen anar acon-
seguint durant el regnat de Pere el Cerimoniós.

C. Pel que fa a l’observança del dret mitjançant el jurament del rei,
els súbdits obtenien per mitjà d’una fórmula pública i legal les garan-
ties constitucionals que es preservarien les seves lleis i els seus drets
davant del creixent absolutisme de la monarquia. Aquesta pràctica es
fonamentava en un principi mantingut per la majoria de juristes, i reco-
llit posteriorment per Baldo (1320-1400), segons la qual «todos los
reyes del mundo deben jurar en su coronación conservar los derechos
de su reino y el honor de la Corona».153 Al Principat, de la mateixa
manera que a la Corona d’Aragó, els súbdits consideraran que, existint
una legislació que regula una bona part de la vida pública, el seu sobi-
rà s’hi haurà d’atenir i oferir les garanties corresponents.154

La institució monàrquica permanent continua essent titular d’uns
poders públics generals, però subordinats al dret de Corts en matèria
jurisdiccional, governativa i de creació del dret.155

El control de les garanties constitucionals es va reconèixer a les
Corts immediatament posteriors, 1300-1301. El monarca i els estaments
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150. CYADC., vol.I, 10,4,1-7 (p.473)
151. ORTÍ GOST, P.: «La primera articulación del Estado Feudal en Cataluña a través de un

impuesto: El bovaje (ss. XI-XIII). Hispania LXI/3, núm 209 (2001) pp. 967-998
152. ORTÍ GOST, P.: «La primera...» op., cit., p. 989 i 994
153. GARCÍA PELAYO, M.: «Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político»

Obras completas. Vol. II, pp. 1033- 1240, p. 1060
154. PALACIOS MARTIN, B.: La coronación..., p. 142; DE QUINTO, J.: Discursos Políticos

sobre la legislación y la Historia del Antiguo Reino de Aragón. Del Juramento Político de los
Antiguos Reyes de Aragón. Madrid 1848. Edición facsimilar. Zaragoza 1986, pp. 219-228 

155. MONTAGUT, T. De: Història del Dret espanyol. Barcelona 1997, p. 152
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es comprometien a) a jurar totes les constitucions aprovades, b) si es
contravenia aquesta obligació el rei amb els estaments podien procedir
contra els contraventors.156

Així doncs, s’acceptava un Dret General del Principat, segons el
qual tant el rei com els estaments deurien lleialtat i del qual els esta-
ments eren tant guardians com el rei mateix.157

D. Afegitons posteriors a la fórmula de 1299.158 Com veurem més
endavant, Jaume II afegí l’any 1319 que els regnes de València, Aragó i el
Principat de Catalunya no poguessin ser separats. El 1344 Pere el Ceri-
moniós hi afegí, el regne de Mallorca i les illes adjacents i els comtats de
Rosselló i Cerdanya.159 A partir de 1344 el jurament contenia doncs una
clàusula que implicava l’existència de territoris inalienables, territoris que
pertanyien al monarca com a cap de la comunitat. En tot cas el rei podia
alienar tot el que era seu, com a persona privada, i que no afectava l’es-
sència del seu ofici. Però en virtut del jurament prestat els territoris que
formaven «la Unió dels regnes» no es podien alienar perquè segons un
principi ben conegut el que afecta a tots pertany a les coses públiques i els
regnes heretats no es consideraven propietat del príncep. 

En segon lloc amb el terme «Unió» es referia a territoris lligats entre
ells, és a dir, una unió real o unió de comunitats que tenien un sobirà
comú, un dret unitari universal que coexistia amb el dret general particu-
lar de cada un dels regnes i terres de la Unió, i uns òrgans generals (la
Governació General i el Consell d’Aragó) per la Corona.160

Finalment la fórmula que trobem a les Corts de 1585 té dos nous
afegitons, un sobre el compromís de pagar una pensió anual d’onze
mil lliures que es mantindrà en els juraments posteriors i una clàusula
provisional destinada a assegurar que el successor no farà actes de
jurisdicció fins a haver jurat a Barcelona.161
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156. CYADC., vol.I, 1,17,3 (p.44)
157. Per l’observança del Dret al Principat vegeu SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, I.: La Diputació...,

op., cit., pp. 405-437 
158. Vegeu la fórmula a L-42 fol.2
159. Cortes..., op., cit., vol.11 pp. 149 i ss. Procesos de las Antiguas Cortes y Parlamentos.

Barcelona 1850 p. 7: «Nos en Pere per la gracia de Deu rey Darago de Valencia de Mallorcha
de Cerdenya de Corcega e Conte de Barcelona de Rossello e de Cerdanya...» 17 nov de 1344.

160. MONTAGUT, T. de: «La justicia en la Corona de Aragón» pp. 650-686 a La
administración de justicia en la Historia de España. Guadalajara 1999, vol II, vegeu en
particular pp. 650-655 

161. Cort General de Montsó de 1585. Procés Familiar del Braç Eclesiàstic. Barcelona
2003, pàg. 460-461
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2.3.3. El jurament del successor

Com tot seguit veurem, tant el jurament de garantia constitucio-
nal pronunciat pel monarca com el de fidelitat pronunciat pels esta-
ments es pronunciaven en dues ocasions. La primera ocasió era la
cerimònia d’acceptació del successor.162 La segona era a l’inici del
regnat. El primer jurament com a successor es realitzava en una sessió
de corts i les cerimònies de jurament a l’inici del regnat es celebren a
Barcelona i també exigien la presència dels estaments.163

En referència al primer jurament efectuat en el marc de reconeixe-
ment del successor, cal tenir en compte que per evitar els interregnes el
procediment legal era el reconeixement del successor per part dels bra-
ços de les corts i del jurament realitzat pel rei en nom del príncep. De fet,
sembla que tot aquest cerimonial tenia per finalitat preservar amb el con-
sens de tots (les corts) el principi de la continuïtat dins del legitimisme
dinàstic.164 Tot plegat es podria interpretar que el cerimonial volia evitar
admetre els fets consumats i pretenia traduir a l’esfera de la pràctica jurí-
dica les doctrines romanocanòniques relatives a la universitas que justi-
ficaven que el rei com a cap del cos polític tenia continuïtat.

Pel que fa al jurament com a successor, tradicionalment s’ha
acceptat que la monarquia a la Corona d’Aragó com en altres regnes a
l’Edat Mitjana i Moderna era hereditària però el dret de successió al
tron descansava fonamentalment en el costum.165 Puntualitza Cáncer
que el rei no succeeix el monarca anterior per dret hereditari sinó per
dret de sang.166
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162. Cort General de Montso de (1585), Montsó-Binèfar, Procés Familiar del Braç
Eclesiàstic. Introducció JOSEP Mª. BRINGUÉ. Barcelona 2003, p. 442 cita el jurament de l’infant
Joan de 1354 i el del infant Martí a 1387 

163. Procés Familiar del Braç Eclesiàstic op., cit., p. 454-463. El jurament prestat en
aquesta circumstància té afegides dues clàusules. La primera relativa a no exercir cap acte de
jurisdicciò fins a haver jurat a Barcelona, la regona referida precisament a l’obligació de jurar a
Barcelona.

164. VALLEJO, J.: Ruda equidad, ley consumada concepción de la potestad normativa (1250-
1350) Madrid 1992, p. 161-163. Vegeu els exemples que exposen en una sessió de Corts de 1585
Cort General de Montso de 1585. Procés Familiar del Braç Eclesiàstic.. op., cit., pàg. 442 

165. GARCÍA GALLO, A.: «El Derecho de sucesión del trono en la Corona de Aragón»
Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid 1966, pp. 5-187

166. CÀNCER, J.: Variarum resolutionum iuris Caesarei Pntificii et municipalis principatus
Cathaloniae... Barcelona 1608. 3.1. 142-152 (p.12). En particular nº 142 «...An obligatio
Principis liget successorem in Regno, videtur negative respondendum, cum in regno succedatur
iure sanguinis non iure haereditario....»
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Pel que fa a la importància de la intervenció de les corts i del jura-
ment dels estaments en el Dret successori seguirem les valuoses apor-
tacions de García Gallo. Com ja s’ha dit, els reis a l’inici del seu reg-
nat prestaven jurament al regne d’observar fidelment les lleis i el
regne li jurava fidelitat i obediència. Aquest jurament dels reis o dels
prínceps normalment es prestava a les persones i en favor de les per-
sones que conforme a Dret eren cridades al tron o a la successió. El
jurament pressuposava la legitimitat dels cridats a la successió. Tan-
mateix, assenyala García Gallo, en alguns casos que explica i docu-
menta detalladament, el jurament es sol·licità i es prestà a favor de
persones a les quals el seu dret de successió era poc clar o discutible.167

En tots aquests casos, el dret de la persona que era jurada no estava
reconegut amb anterioritat al jurament sinó que naixia precisament
d’aquest. És més, el dret que naixia del jurament suposava una altera-
ció de les normes consuetudinàries que el regulaven.168

2.3.4. El jurament a l’iniciar el regnat

Si pel jurament el monarca sempre es trobava dins de la comuni-
tat, mai per sobre, també pel jurament el monarca se situava en el punt
més alt de la societat, era el cap de la comunitat política.

El jurament pronunciat pel rei i el pronunciat pels súbdits a l’ini-
ci del regnat permetia al monarca la participació en el poder polític i
entrar en l’exercici de la jurisdicció règia, és a dir, ostentar la potestat
pública plena i suprema. Tanmateix, era una jurisdicció limitada pel
mateix text o fórmula del jurament.169 Com a efecte del jurament ini-
cial es produeix una unitat indissoluble entre el nou monarca i les
competències que constitueixen el compendi del poder públic. El jura-
ment regi inicial era per tant imprescindible a l’hora d’iniciar el reg-
nat i en cap cas servia el pronunciat a l’hora d’acceptar el successor. A
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167. GARCÍA GALLO, A.: «El Derecho...» op., cit., 21, 103-113
168. GARCÍA GALLO, A.: «El Derecho...» op., cit., 21 «Pero el juramento recíproco del

príncipe heredero y de las Cortes, cuando son éstas las que intervienen, equivale a un pacto
inviolable entre la corona y el Reino. Este pacto no supone en sí el establecimiento de una norma
legal o un Fuero —por eso no se recoge en las recopilaciones de leyes- pero sí un acto
plenamente eficaz para el caso a que se refiere, y que en todo caso sirve como precedente para la
formación de una costumbre». 

169. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum generalium cathaloniae.
Barcinonae 1621.Pars prima, col.II, cap 62, 5 (p. 73)
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partir de les discussions a les corts de 1585 es pot llegir que en el «pro-
cés familiar del braç reial i del braç militar de les corts de 1585», a la
demanda urgent que els braços reconeguin el successor, els braços
manifesten que el jurament de successor realitzat en la minoria d’edat
del príncep no servirà per exercir la jurisdicció règia. Els braços
al·leguen que ni de la prestació de jurament realitzada pel rei ni del
reconeixement del regne, realitzat en la minoria d’edat del príncep, no
se’n deriva cap conseqüència i que el Principat continua en ple dret i
llibertat fins que, com a príncep successor, a la mort del seu pare no
efectuï el jurament a la ciutat de Barcelona. La frase era contundent:
«que lo present jurament y actes de aquell sien aguts per no fets».170

El jurament oficial el príncep successor l’havia d’efectuar obliga-
tòriament a Barcelona. La importància de la cerimònia era gran perquè
conferia autoritat (iurisdictio) i això significava que tal autoritat no es
tenia en propietat i que tan sols el monarca en podria gaudir després
del jurament realitzat a la ciutat comtal.171

En aquest sentit, a les corts de 1585 els braços deixaven molt clar que
juraven amb dues condicions o pactes: en primer lloc, que el jurament
efectuat a les corts no podia substituir el jurament que el monarca havia
de fer a Barcelona; i en segon lloc, que el primogènit jurat a les corts no
faria actes de jurisdicció fins a haver jurat oficialment a Barcelona.172

Els textos són molt clars pel que fa aquesta qüestió: el rei no podia
exercir cap jurisdicció a Catalunya fins que personalment hagués prestat
jurament; a les corts havia jurat el monarca regnant com a pare i legítim
administrador: «(…) no puga exercir jurisdictió alguna en Cathalunya fins
haia personalment prestat dins la ciutat de Barcelona semblant jurament
del que de present vostra magestat en son nom ha prestat».173

La cerimònia de jurar mantenia un protocol disposat rígidament que
conferia al jurament el significat de veritable i pròpia cerimònia d’inves-
tidura de jurisdicció. Per la jurisdicció, potestat pública, el rei tenia la
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170. Cort General de Montsó (1585) Procés Familiar del Braç Reial. Barcelona 2001, p.
342-347; Procés Familiar del Braç Militar. Barcelona 2003, p. 452-455 «Lo jurament prestat
per sa magestat».

171. VALLEJO, J.: Ruda equidad, ley consumada concepción de la potestad normativa
(1250-1350) Madrid 1992, p. 45-47, 192-195, 235-237

172. Cort General de Montsó (1585) Procés Familiar del Braç Reial. Barcelona 2001, p.
346

173. Cort General de Montsó (1585). Procés Familiar del Braç Reial. Barcelona 2001, p.
346; p. 345 fórmula de jurament com a pare i legítim administrador. 
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competència d’interpretar la llei divina i traduir-la en justícia. El rei es
considerava la font de producció normativa, intèrpret de la llei i jutge en
les controvèrsies. Per tant, el monarca després de jurar ostentaria totes les
atribucions d’un poder polític superior. És a dir, en jurar es comprometia
com a persona pública. En aquest sentit, el pensament dels juristes era
contradictori però cal assenyalar que el jurista medieval Baldo (1320-
1400) declarà que l’emperador només disfrutava abans de la coronació
de «l’administració general» i després de la «plenitud de poder».174

Amb tot, és ben sabut que la noció de jurisdicció admetia límits,
graus i classes. En tot cas, al Principat la jurisdicció general ja estava con-
dicionada o limitada per l’obligació de jurar l’observança del dret català
si es volia accedir al títol de rei. També podien limitar la jurisdicció del
monarca el poders inferiors generats i formalitzats pels estaments.175 I el
jurament constituïa concretament una condició suspensiva a l’exercici de
la jurisdicció contenciosa, és a dir, la que s’administrava forçosament amb
independència de la voluntat de les parts.176

Per tot això la celebració del jurament no es podia qualificar tan
sols com una cerimònia ornamental que envoltaria el rei amb una aura
sacra d’honor i solemnitat. I en aquesta qüestió es centra el valor jurí-
dic del que podia semblar només un acte ritual.

A partir d’ara seguirem la informació que ens proporciona el
manuscrit L-47 per analitzar les cerimònies i el jurament que havien
de realitzar el reis a l’inici del seu regnat al Principat. 

Per una disposició del 1339 Pere el Cerimoniós (1336-1386) esta-
blí que a començaments del seu regnat el rei havia de rebre a Barcelo-
na el jurament de fidelitat dels seus súbdits catalans i, també en aques-
ta ciutat, el rei havia de prestar el jurament d’observar el dret.177
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174. KANTOROWICZ, E.H.: Los dos cuerpos del rey. Madrid 1985, p. 309. L’autor cita el
C.7,37,3 addictio, fol.38

175. MONTAGUT, T. de: «La justicia en la Corona de Aragón» p. 663-665
176. RIPOLL, A.: Regaliarum tractatus..., cap. 3, 107-114 (p. 16); No obstant podia crear

oficials FERRER, M.: Observantiarum Sacri Regii Cathaloniae Senatus, eius olim celeberrimi
Conciliarii Michaelis Ferrer editio... Barcelona 1608.Pars 3, cap. 82,5.

177. L-47 fol.1v. «Ans que los Cathalans presten a ells la faeltat acostumada deuen e son
tenguts jurar la carta del bovatge, privilegis, libertats, franqueses e inmunitats, consuetuts e
bons usus de aquells. E apres feta la dita iura los dits vasalls deuen prestar al dit senyor la
fidelitat dessus dita en la dita ciutat de Barchinona e no en altre part alguna. Empero
primerament e abans que lo dit senyor face dit iurament segons les pratiques lohables per los
excelentissimos antecessors reys servades e per la bona consuetud a la dita ciutat iurada e per
actes dels dits gloriosos reys approvada en lo Talem o sitial. Lo qual la dita ciutat per tant
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A Barcelona es celebrava la cerimònia del jurament reial «En lo
introit de son offici», precedit per un jurament previ que pronunciava
des del seu setial —«Lo jurament quel señor rey fa en lo cadefal»—178 al
Pla de Framenors de Barcelona. En el jurament de Framenors, el rei
confirmava i jurava un dret territorial, el dret de la ciutat, tant el que
procedia del rei com el que procedia del costum.179 El jurament que
el vinculava amb tot el Principat el formulava al Palau Reial i el seu
pronunciament es notificava prèviament a tots els barons, nobles,
cavallers i gentilhomes i als representants de les ciutats, viles i llocs
reials del Principat, perquè poguessin ser presents a la jura i pogues-
sin prestar fidelitat180 al rei. La tercera cerimònia es celebrava a la
catedral de Barcelona.181

Pel que fa a la primera cerimònia, el rei la celebrava des del seu
setial del Pla de Framenors; sobre els quatre evangelis confirmava i
jurava les llibertats, constitucions i privilegis atorgats pels reis ante-
riors a la ciutat de Barcelona.182 Per aquest acte el rei es comprometia
a confirmar i jurar, és a dir, estava fent un pacte de fidelitat amb una
comunitat política, la ciutat de Barcelona, perquè sols una comunitat
organitzada podia tractar amb el sobirà. Des d’una perspectiva jurídi-
ca àmplia, es pot dir que ens trobem davant d’un acord racional, l’ac-
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facunda venguda de novell rey e princep acustume fer ab gran festa lo dit senyor rey iure sots la
forma ques segueix»; RIPOLL, A.: Regaliarum tractatus..., cap.3, 94; FERRER, M.:
Observantiarum Sacri Regii Cathaloniae Senatus, eius olim celeberrimi Conciliarii Michaelis
Ferrer editio... Barcelona 1608.Pars 3, cap. 82,2; MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus
curiarum generalium cathaloniae. Barcinonae 1621. 2a part, collatio7,cap.5,16 (p146).

178. L-47 fol.1v. Lo jurament que·l Señor Rey fa en lo cadefal. Iure lo Senyor Rey sobre la
Sancta vera creu e sobre los sancts quatre evangelis de Deu per ses reyals mans tocats a la
ciutat de Barchinona e confirma a aquella totes libertats, constitucions, privilegis, concessions
e gracias, fetes e atorgades a la dita ciutat per los Reys passats. E encare totes consuetuds e
usus de la dita ciutat segons per los Reys passats e signantment per lo Rey tal inmediad
precessor seu, de digna recordacio, son stats iurats confirmats e approvats.

179. Dietari del Antich Consell Barceloní. Barcelona 1894. A partir d’ara: DACB, vol.III, p. 8.
180. L-47 fol.2r. «Apres lo dit senyor per letres sues patents ha anotificar assignar e

prefigurar jornada als barons, nobles, cavellers e gentils homens. E a les universitats de les
ciutats viles e lochs reals del principat. Que sien en la dita ciutat de Barchinona personalment o
per legitim procurador a prestar la fidelitat al dit senyor e veure iurar la sua maiestat les coses
a que es tengut iurar»

181. L-47 fol.2v.
182. L-47 fol.2v. «La confirmacio que lo dit Senyor fa a les universitats specialment e

particularment dels privilegis e libertats. E lo dit Senyor aqui mateix confirmera los privilegis e
libertats specialment e partidariament a les universitats de les ciutats e viles reyals a
supplicacio dels sindichs alli presents
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ceptació del dret propi, entre l’autoritat suprema de la comunitat i els
representants dels estaments que la integren. En conseqüència, es
podria pensar que els privilegis, llibertats, concessions i gràcies con-
cedits a la ciutat de Barcelona tenien un valor similar a les lleis pac-
cionades.183

El jurament de l’inici de regnat el monarca el pronunciava al
Palau Reial. Tenim la descripció completa de l’acte corresponent al
segon jurament que es celebrà a Barcelona el 22 de maig de 1599.
Aquell dia el successor Felip III, reconegut a les Corts de 1585, pres-
tava jurament solemne a la gran sala del Palau Reial (saló del Tinell)
de Barcelona184 i alhora rebia l’homenatge de tots els estaments.
També en el manuscrit L-47 tenim el contingut de la fórmula que
correspon exactament al jurament que pronunciava el rei al Palau
Reial.

En aquesta cerimònia el rei jurava al seu propi palau, davant dels
eclesiàstics, nobles i representants de les ciutats, respectar: a) la carta
de la venda de bovatge, herbatge i terratge i els usatges de Barcelona;
les constitucions, capítols, actes de cort, ordenacions, llibertats, privi-
legis atorgats; b) la unió dels Regnes d’Aragó, València i el Comtat de
Barcelona, els Regnes de Mallorca i les illes adjacents i els Comtats
de Rosselló, Cerdanya, Conflent, Vallespir, el vescomtat d’Orladesi i
Carladesi amb els Regnes esmentats; c) la confirmació de totes les
constitucions de Catalunya.185
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183. VALLET DE GOYTISOLO, J.: «Valor jurídico de las leyes paccionadas», a El pactismo en
la Historia de España. Madrid 1980, pp. 100-104

184. Llibre de les Solemnitats de Barcelona. Barcelona 1947, vol II pp. 137-140
185. L-47 fol.2r. «Lo jurament que lo senyor rey fa en lo seu palau reyal a los vassalls.

Subseguentment vengut lo die de la dita assignacio lo dit senyor en la sala maior del palau reyal
de la dita ciutat de Barchinona per virtut del dit privilegi a aquella otorgat e per la bona
praticha e custuma per los dits reys passats observada presents tots los dits convocats fara e
prestara iurament sobre la creu e los sancts quatre evangelis de observar les coses seguents. Co
es la carta de la venda del bovatge e tots los statuts capitols e ordinacions de les Corts generals
de Cathalunya. E mes tots e sengles privilegis e gracias axi generalment com special atorgades.
E mes la unio dels regnes d’Arago, Valencia e Comtat de Barchinona. E mes la unio del regne de
Mallorques e illes a aquell adiacents e dels Comdats de Rosello e Serdanya de Conflent e
Vallespir e vizcondado de Orladesi y Carladesy ab los dits regnes. E mes la confirmacio de totes
les constitucions de Cathalunya axi del rey en Jaume com d’altres Reys.» A la compilació
CYADC vol. I 4,1,2 (p. 246) trobem una fórmula anterior.; A partir de 1503 s’afegeix a la
fórmula la següent clausula: «... e més la constitució feta en la Cort celebrada per lo Rey don
Ferrando segon en lo monestir de frares menors de Barcelona en l’any 1503, sobre la luyció del
censal de preu de dos-centes y vint mília lliures y de pentió annual de onsa mília liures moneda
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La fórmula contenia obligacions relatives a mantenir: en primer
lloc, les exempcions de drets redimits per la compra (bovatge, herbat-
ge i terratge), és a dir, aquells dels quals ja se n’havia alliberat mitjan-
çant el pagament d’una quantitat global. 

En segon lloc, el monarca jurava mantenir la Corona, no alienar
les possessions i conservar «la Unió dels regnes...».

En tercer lloc, jurava rubricar les lleis generals del Principat,
aspectes als quals hem fet referència. 

En conseqüència de les clàusules del jurament com a altres llocs
d’Europa es presumeix l’existència d’obligacions reials que pressupo-
sen diferències entre el rei com a persona i la institució impersonal.
Pel jurament es preservava que uns afers concrets tinguessin continuï-
tat i no s’aturessin més enllà de la vida d’un rei, és a dir, es convertis-
sin en una qüestió d’interès públic.186

Acte seguit, segons el manuscrit L-47, es realitzava un jurament a la
catedral, amb el qual el monarca es comprometia a observar i fer observar
a prelats, nobles i ciutadans els usatges, constitucions i capítols de Cort,
llibertats, privilegis, usos i costums.187 Per aquest jurament el monarca
s’obligava concretament a complir i fer complir el dret general del país.

La fórmula explicita molt clarament que el monarca tindrà l’obliga-
ció de complir les lleis creades i que per tant no les podrà revocar unila-
teralment. Del jurament que pronunciava a la catedral destaquem, d’una
banda, els termes «tindrà i observarà», tal com apareixen a les fórmules
de jurament, perquè posen de manifest la submissió del rei al dret creat
per la comunitat política, dret que, per tant, no es pot transgredir.
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Barcelonesa, del qual fou fet servey al dit senyor rey don Ferrando Per la Cort General per ell
celebrada en lo monestir de santa Anna de la dita ciutat en l’ant 1493. A Cort General de
Montsó (1585). Procés Familiar del Braç Reial. Barcelona 2001, p. 345. I també es troba la
fórmula completa del jurament realitzat per Felip III, el 22 de maig del 1599 dins el Llibre de les
Solemnitats de Barcelona. Edició del manuscrit per DURAN I SANPERE i J. SANABRE. Barcelona
1947, vol.II p. 139 

186. KANTOROWICZ, E.H.: Los dos cuerpos del rey. Madrid 1985, p. 165, 168 i n. 247.
187. L-47 fol.2v. «Lo sagrament general per lo dit Senyor Rey prestador dins la seu de

Barchinona de observar usatges e constitucions. Lo serenissimo Senyor tal rey. Jure per iurament
al senyor Deu e la creu de Jesucrist e los seus sancts quatre evangelis ab les sues mans
corporalment tocats tenir e inolvidablement observar e fer observar e tenir als prelats, religiosos,
clergues, richs homens, barons, nobles, cavallers, homens de paratge e a ciutats, viles e lochs. Tots
los usatges de Barchinona constitucions e capitols de cort de Cathalunya, libertats, privilegis,
usus e costums segons mils e pus plenament ne han usat del qual iurament mane lo dit senyor rey
esser ne feta carta publica una e moltes liuradores als deputats de Cathalunya representants lo dit
principat e a la ciutat de Barchinona e a altres desl quals fa interes e les volra.»
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Es tractava d’una obligació gravíssima, ja que procedia de l’autoritat
del testimoni diví, de tal manera que l’obligació contreta pel jurament obria
la porta al control de l’observança. Posteriorment, com veurem, el jura-
ment de les constitucions es configura normativament com una obligació
que implicava des de l’oficial més baix fins al comte de Barcelona.188

En resum, els juraments que efectuava el rei a Barcelona (per pri-
vilegi s’havien de fer sempre a la ciutat) seguien l’ordre següent: en
primer lloc, el rei jurava observar els privilegis, llibertats de la ciutat;
en segon lloc, el dret general del Regne i els vassalls li prestaven
sagrament de fidelitat (recordem que el jurament no era vàlid189 si
abans el rei no havia jurat les llibertats); en tercer lloc, a la catedral el
rei jurava com a cap de la comunitat política. D’aquest jurament se
n’havia de fer un document públic i les còpies d’aquest document es
lliuraven als diputats de Catalunya representants d’aquest Principat, a
la ciutat de Barcelona i a altres ciutats segons el seu interès. 

De fet, com podem veure, el jurament solemnitzava, per mitjà
d’un acte ritual, un vincle d’ordre jurídic i moral que generava eficà-
cia subrogatòria, i que esdevenia, d’una banda, una obligació imposa-
da i, d’altra banda, una adhesió contractual obligatòria. Per tant, si,
com hem vist, el jurament era necessari, també és cert que tenia con-
seqüències.

En primer lloc, el jurament corroborava el pacte entre les parts
que l’havien celebrat190 i, per tant, constituïa una fita més en el procés
de racionalització de l’ordre polític i de la constitució estamental cen-
trats en la universitas, és a dir, en la unitat subjacent a la dualitat for-
mada pel rei i pel General dels estaments.191 En una societat estructu-
rada en tots els seus nivells a través de pactes, trobem en les fórmules
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188. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum generalium cathaloniae.
Barcinonae 1621. Mieres comenta que l’oficial que no observi les constitucions perjura. p143.
dins la Collatio quarta cap. 12. corte de 1299. paràgraf 4 «Officialis qui et si iuramento adstricti
sunt ad earum observantiam, violant eas, tenentur ad periurium» :... Nihilominus vero officialis,
qui iuramento adstricti sunt ipsas constitutiones servare, per earum violationem incurrunt
periurium et ita erunt infames: ut extra, de test,c testimonium.

189. L-62 fol. 36v i 37r.
190. CYADC vol. I 1,17,3-5 (p.44-45) 
191. GARCÍA PELAYO, M.: «Del mito y....», pp. 1064; VALDEAVELLANO op., cit., pp. 418 i

419 «Por otra parte, la Recepción del derecho Romano, al difundir en la Europa de la baja Edad
Media el concepto jurídico romano de la universitas o corporación determinó que la noción de
Estado se adaptase a dicho concepto y originó que el Estado estamental fuese concebido como
una persona jurídica que forma un cuerpo corpus distinto e independiente de los individuos y de
los estamentos que lo integran.»; vegeu D. 3.4.7.1.
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del jurament la vinculació del rei al pacte legislatiu, en obligar-se el
mateix monarca a confirmar i observar el dret del Principat.

En conseqüència, es desenvolupa la idea que les lleis són donades
per decisió d’una corporació formada pel rei i pels estaments reunits
en assemblea. Davant d’aquesta assemblea es jura també l’hereu de la
Corona, jurament que tanca el compromís de garantir la promesa de
reconèixer el successor.192

En segon lloc, el jurament corroborava la submissió del rei al
Dret creat per la comunitat política; el rei estava obligat a complir les
lleis creades. En aquest cas, l’autoritat del rei coneixia traves, per tant,
el jurament significava en part una limitació de l’autoritat pública.
Així mateix, pel jurament el monarca estava obligat a respectar la part
de la jurisdicció que amb caràcter especial i pel que fa a determinades
matèries havia cedit o reconegut a entitats polítiques inferiors, com ara
municipis, baronies o gremis.

Alhora el jurament actuava com a garantia de l’obligatorietat de
les lleis perquè s’havia fet individualment responsable de complir i fer
complir, de tal manera que de per se el jurament arribava a ser la porta
o el primer pas que obria el mecanisme de control de l’observança.
Així doncs, el rei té un càrrec l’exercici del qual està subjecte a limi-
tacions. De fet, la constitució aprovada l’any 1301 sobre el jurament
es pot entendre com una previsió dels homes reunits a les Corts per a
l’observança de les constitucions aprovades.193 L’observança del dret
els obligava a reparar els greuges.

Més endavant, en aquest mateix sentit, a la constitució 53 de les
Corts del 1470 es recollia com a requisit indispensable per ser oficial
reial l’obligació de prestar jurament d’observar les constitucions i les
altres lleis de Catalunya. Amb aquest jurament els oficials seguien les
passes del rei i esdevenien individualment responsables, en el sentit
que la seva violació posterior justificava l’acció contra els culpables i
l’exigència de responsabilitats. 

En tercer lloc, a Barcelona, pel jurament el rei acceptava un dret
objectiu compilat a les constitucions i al Llibre Verd. Aquesta accep-
tació de no alterar el dret de la ciutat, privilegis i prerrogatives seria
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192. Cort General de Montsó (1585). Procés Familiar del Braç Reial. Barcelona 2001, p.
345 i 346

193. GAY ESCODA, J.M.: «La creació del Dret i el control institucional de l’observança» dins
Les Corts a Catalunya. Barcelona 1991 p. 86-96, en especial 92 i 93.
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un límit a la voluntat del monarca. A la ciutat de Barcelona la lleialtat
recíproca entre el rei i els ciutadans es posava de manifest al confirmar
els privilegis a la primera cerimònia oficial i també en l’acceptació del
jurament del rei pels consellers de la ciutat.194 Ara bé, com que la lleial-
tat era una cosa que només podia interpretar la consciència de cada part,
els consellers de la ciutat, tal com podem veure en el text de l’accepta-
ció, es reservaven el dret de protesta en cas que el monarca intentés dero-
gar els drets o lesionar les llibertats de la ciutat per raó d’haver jurat
observar les llibertats i privilegis dels nobles i dels eclesiàstics.

En definitiva, a través del jurament es confirmava la lleialtat recí-
proca que vinculava el rei i el regnum, lleialtat que en última instància
es podia interpretar com un pacte. El jurament mutu formalitzava el
pacte o unitat política entre el monarca i els estaments. 

En aquest sentit, les idees contractuals entre els súbdits i la
monarquia eren presents en gairebé tots els regnes europeus. Com
assenyala Víctor Ferro, la idea de pacte com a objectivació i fixació de
normes sotmeses a un ordre superior que el legitimava es traslladà,
sota l’influx de la relació feudal, a l’àmbit del dret públic com a fona-
ment de la legislació positiva i com a garantia de l’obligatorietat de les
lleis, tant respecte al sobirà com als vassalls. A Catalunya es recollí
aquesta idea, com a altres llocs d’Europa, no només en l’intercanvi de
juraments entre el rei i els súbdits al començament de cada regnat, sinó
que també es reiterava i es ratificava durant la solemne promulgació
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194. L-47 fol.3r. «Los consellers de la ciutat de Barchinona accepten la iura per lo
serenissimo senyor Rey feta en quant per la dita ciutat e singulars de aquella e encare per les
ciutats viles e lochs reyals del pricipat de Cathalunya e per privilegi libertats e inmunitats
observance lurs facen e no en altre manera i... entenen los dits consellers en comu o en singular
als dits privilegis, libertats, inmunitats e usances per aquest present acceptacio en alguna
manera derogar ans protesten que les coses dessus dites totes e sengles e les disposades per
constitucions als dessus dits axi en comu com en singular romanguen salves e illeses ab tots sos
universals e particulars drets. E mes avant si e en quant la predita iura e privilegis dels prelats e
religiosos e altres ecclesiastiqs persones magnats barons, nobles, cavellers e homens de paratge
del dit principat axi en comu com en singular deroguen o preiudiquen o seran vist o vistes
preiudicar o derogar are o en sdevenidor tacitament o expressa directament o indirecte a la dita
ciutat de Barchinona o a altres ciutats viles e lochs reyals del dit principat, e als ciutadans
burguesos e habitadors de aquelles axi en comu com en singular e al dessus dits privilegis
inmunitats e usances expressament contradien e dissentien ab la present protesten que la
present acceptacio en algun temps no puixe esser treta en consequencia. E supliquen e requiren
la present cedula esser iusta e continuada a la fi de la dita iura e tal esser ne feta carta publica
una e moltes per vos notari»
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de lleis que totes dues parts havien acordat.195 En conseqüència, el
príncep: a) no podia legislar (constitucions o actes de cort) sense els
estaments; b) no podia fer pragmàtiques ni altres normes en contra de
les constitucions generals ni atorgar privilegis en contra d’altres de
prèviament jurats; c) estava controlat en la seva actuació per mecanis-
mes institucionals per la defensa del dret propi.

Més endavant, en aquesta línia de compliment de la tradició s’han
de col·locar els juraments que des d’aleshores es prestarien pels uns i
pels altres. Amb el jurament inicial el rei adquiria la titularitat de la
jurisdicció general i contreia diferents obligacions lligades sobretot a
la inalienabilitat del regne, al manteniment de la Corona d’Aragó com
a Unió dels seus regnes i terres i, com s’ha vist, altres atribucions
constitutives del càrrec, les clàusules del jurament persistiran fins a
començaments del segle XVIII.196

3. JURAMENT DEL PRIMOGÈNIT COM A GOVERNADOR
GENERAL

Segons Víctor Ferro, a partir de 1336 s’estabilitzà la Governació
General associada amb la persona del primogènit i successor i amb
aquesta vinculació s’aconseguia que l’hereu es familiaritzés amb les
tasques del govern i de l’administració de la justícia i es preparés per
a l’exercici de la plenitud de les seves facultats.197 El ius proprium pre-
veia des de 1321 que per accedir al càrrec el primogènit havia de jurar
observar les Constitucions de Catalunya, i els privilegis i llibertats
atorgats als nobles, als eclesiàstics als ciutadans i als homes de les
viles.198 El manuscrit L-47 també recull l’obligació fonamentada en el
principi legal mencionat.199
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195. FERRO, V.: El Dret Públic... op., cit., pp. 290 i 291
196. ALBAREDA, J.: «Les Corts de 1701-1702 i de 1705-1706. La represa del

constitucionalisme» a Constitucions, Capítols, i Actes de Cort 1701-1702 i 1705-1706. Textos
Jurídics Catalans nº26 Barcelona, 2006, pp. XXIV-XXV, XXXI.

197. FERRO, V.: El Dret... op., cit., pp. 49, 50
198. CYADC, vol.I, 1,41,1 (p.102) i 1,41,7 (p.104)
199. L-47 fol.3v

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 60



MONTSERRAT BAJET ROYO

4. JURAMENT DEL LLOCTINENT O VIRREI

Amb independència del desenvolupament dels oficials reials, a la
Corona d’Aragó s’impulsa la figura del lloctinent o virrei, que repre-
senta el rei, amb capacitat per obrar en lloc del rei i que ocupa el seu
lloc quan el monarca es troba absent del territori. El virrei també serà
capità general, i ocupa el lloc del rei per dirigir una acció de guerra si
les circumstàncies ho requereixen.

Aquesta figura prestava amb el seu propi jurament les garanties en
l’exercici del seu càrrec. Pel jurament també es responsabilitzava d’ob-
servar i fer observar el dret general i el propi de la ciutat.200

Contingut del jurament del virrei

Amb la mà sobre els evangelis jurava observar i fer observar a
religiosos, ducs, marquesos, comtes i vescomtes, homes rics, barons,
cavallers nobles, homes de paratge, ciutats, viles i llocs, ciutadans,
burgesos i habitants del Principat i dels comtats, els usatges de Bar-
celona, constitucions de Catalunya, capítols i actes de cort, llibertats,
privilegis, usos i costums. A partir del segle XVI s’afegiria al jurament
una referència especial a la constitució ferrandina, anomenada de
l’observança.201

El jurament permetia al virrei exercir la jurisdicció en nom del
rei que l’havia designat i nomenat. Pel nomenament el monarca li
havia delegat de forma irregular o inconstitucional un gran nombre
de facultats pròpies del rei «affixos a la maiestat real», com podem
seguir en el manuscrit,202 convocar i celebrar corts; fer processos de
regalia en virtut dels Usatges «Autoritate et Rogatu» i «Simile
Modo»; convocar en virtut de l’usatge «Princeps Nanque» i admi-
nistrar justícia criminal a la ciutat de Barcelona.
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200. L-47 fol.4r. «Lo Senyor Loctinent iure per nostre Senyor Deu e la Creu de Ihesucrist
e los seus sancts quatre evangelis ab les sues mans corporalment tocats tenir e inviolablement
observar e fer observar e tenir als prelats e religiosos, richs homens, barons, nobles,
cavellers, homens de paratge e a ciutedans, viles, e altres lochs de Cathalunya, e a ciutedans,
burgesos, e habitadors de les dites ciutats, viles, e lochs tots los usatges de Barchinona
constitucions e capitols de les Corts de Cathalunya, libertats, privilegis, usus e custums
segons mils e pus plenament ne han usat».

201. LALINDE, J.: La Institución virreinal en Cataluña, p. 213, 485 i 496-499.
202. L-47 fol.4v.
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En el text podem veure que a la fórmula del jurament la segueix
la cèdula que acte seguit havia de llegir el síndic de la ciutat al nou
lloctinent. Es tracta de les limitacions que afectaven la jurisdicció
del lloctinent i que s’expressaven en forma de protesta. Els conse-
llers, a través de la protesta, feien un acte de reserva abans d’adme-
tre el jurament perquè, tal com podem llegir en el document, no
constitueixi un precedent, és a dir, la protesta serviria per anul·lar la
força del precedent inconstitucional. 

A l’Edat Moderna, amb el progressiu enfortiment de l’Estat, el
jurament del virrei pretengué arribar a ser un instrument per a l’afir-
mació del poder en general a l’esfera pública, tant del propi poder reial
com sobre el poder municipal. Per altra banda, el virrei o lloctinent,
des de sempre, era un oficial delegat i no pas ordinari, de manera que
qui no té jurisdicció no pot delegar-la. En aquest context es podria
situar el cas de la protesta formulada pels consellers de Barcelona
l’any 1623 dins de l’acte del jurament com a lloctinent general del
bisbe Joan Sentís, prestat el 3 d’abril del 1623. Els consellers no
admeteren el jurament del virrei abans que el rei hagués jurat les cons-
titucions, privilegis, etc. propis, en aquest cas els consellers clamaven
justícia per una injúria a la seva pròpia autoritat i amb la protesta pre-
tenien que la situació no creés un precedent.203

Una altra font de conflictes fou la tendència dels virreis a jurar a
la primera gran ciutat que trobaven al Principat per poder exercir
immediatament la seva jurisdicció. Tanmateix els consellers reivindi-
caren sempre que calia fer el jurament a Barcelona. En conseqüència,
molts virreis juraven primer al lloc d’entrada i després a Barcelona,
que era en realitat el que imposava la tradició. 

Un cop arribava el virrei a la ciutat, els consellers li donaven la
benvinguda i l’acompanyaven fins a la seu. Allí, flanquejat pel conse-
ller en cap prestava el jurament.204

Finalitzat el jurament, rebia la sentència d’excomunió per la qual
se li notificava públicament que seria excomunicat en cas que no com-
plís el jurament prestat. 
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203. LALINDE, J.: La Institución virreinal en Cataluña, op., cit., pp. 499-502
204. L-62 fol. 90r-92v.
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5. JURAMENT DELS OFICIALS REIALS: CANCELLER,
PROCURADOR FISCAL, AGUTZIL, VEGUER, BATLLE,
MOSTASSÀ205

Si ens atenem a la classificació dels oficials de García Marín,
seguint el criteri de qui els designa, podem establir dos grups d’oficials:
els designats pel rei i els escollits pel municipi. Tots dos coincideixen en
l’àmbit espacial i desenvolupen funcions a la ciutat i en tots els casos
eren oficials que havien de jurar. García Marín completa la idea amb una
noció de Baldo quan, tot examinant la natura pròpia dels oficis de la
república, ens diu que només pot ser nomenat oficial de la república qui
percebi la seva retribució amb càrrec a les «expenses públiques».206

A partir del segle XIII, la monarquia conservà un aparell de poder
superposat a la comunitat ciutadana, universitas, sobretot amb la fina-
litat d’administrar justícia, és a dir, establir ordre en la seva societat.
Per això calgué desenvolupar una organització administrativa que feia
omnipresent el poder del rei i en la qual cap càrrec s’exercia a títol
propi, sinó com una competència creada per un ordre jurídic la vali-
desa del qual depenia de la voluntat del monarca. 

Per organitzar degudament el territori, el rei nomenava uns oficials
determinats que exercien funcions que incumbien l’autoritat reial, de tal
manera que es multiplicaven els oficials reials que exercien algun càrrec
d’autoritat a qualsevol nivell administratiu. La influència de les doctrines
del ius commune defineix el caràcter abstracte i impersonal en què essen-
cialment ha de consistir tot càrrec públic, de manera que a imatge de les
velles magistratures romanes transcendeixi en la seva realitat objectiva la
persona del titular.207 Malgrat tot, cal remarcar que paral·lelament el crite-
ri d’atorgaments d’oficis públics també continuà depenent durant un llarg
període de temps de raons privades, era una gràcia, i patrimonials, perquè
l’aspirant perseguia el beneficium i no l’officium,208 i el monarca difícil-
ment podia defugir aquesta pretensió.
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205. Ens referim als oficials reials consignats en el manuscrit L-47, una relació completa a:
Ordonacions fetes per lo molt alt senyor en Pere Terç rey Darago sobra lo regiment de tots los
officials de la sua Cort

206. GARCÍA MARIN, J.: El oficio público... op., cit., pp. 94 i 114
207. GARCÍA MARIN, J.M.: El oficio público en Castilla durante la baja Edad Media.

Madrid 1987, pp. 30-32
208. GARCÍA MARIN, J.M.: El oficio público... pp. 19-32, Els oficials públics que

componien l’organització administrativa podien rebre el seu càrrec com a officium o com a
beneficium, é a dir, com a ministeri o com a propietat.
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Un cop designats, tots els oficials havien de jurar.209 L’escollit
havia de garantir l’exercici de l’ofici, tant en l’esfera reial com en la
municipal amb la prestació de jurament. Els oficials reials havien de
prestar jurament davant del propi rei o davant d’una altra persona que
el rei delegués. La Diputació del General tenia l’atribució de prendre
jurament als oficials del rei.210

En el cas de la ciutat de Barcelona, els oficials reials eren designats
pel monarca per exercir càrrecs d’autoritat en l’administració de justícia
o en qualsevol nivell administratiu. El canceller, vicecanceller, governa-
dor general, secretaris, prestaven jurament al rei i posteriorment un jura-
ment específic era prestat davant d’algun oficial reial no especificat i que
depenia de la voluntat de la ciutat. Els agutzils i procuradors fiscals jura-
ven en mà del veguer observar els privilegis, costums i bons usos de la
ciutat,211 tot i que la gestió dels oficials del rei se centrava especialment
a exercir la justícia. L’oficial designat atenia una funció prevista d’unes
atribucions, actuava en nom del monarca i en l’exercici d’unes compe-
tències que per poder li havien estat delegades. L’oficial quedava vincu-
lat al monarca i subjecte a unes obligacions. Requisit indispensable per
desenvolupar l’ofici era el jurament que havia de prestar davant del rei,
o davant d’una persona delegada pel rei. Havia de jurar observar les
constitucions i altres lleis de Catalunya. Amb aquest jurament seguia les
passes del rei i cada un dels oficials reials es posava en connexió directa
amb l’ordenament jurídic del Principat. Amb aquest pas el servidor del
rei havia esdevingut oficial de la terra.212

En el manuscrit213 es fa referència a l’obligació de jurar i al jura-
ment del canceller tot adreçant-se a la constitució II de la Cort de
1409.214 Cal assenyalar que en aquesta constitució s’estableix un ordre
de nomenclatura de les fonts a l’hora d’administrar la justícia en nom
del rei, i que es fa constar específicament el dret especial o municipal.
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209. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum..., op., cit., pars prima, col.
tertia, cap. 3 (p.74 i 75) 

210. VALDEAVELLANO: op., cit., p. 483
211. El canceller, vicecanceller,gobernador general secretaris dels dits senyors, presten

jurament al rei. Els agutzirs i procuradors fiscals juraven en mà del veguer. Vegeu L-47 fol.
5v -7r.

212. FERRO, V.: El Dret Públic... op., cit., pp. 339 i 399. CYADC, I, 1,17, 9. 
213. L-47 fol. 5r.
214. CYADC vol. I, 1, 38, 2 (p.95-96)
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En el mateix sentit estaran obligats a jurar el governador general, els
secretaris dels dits senyors i el protonotari.215

Tots els oficials abans d’exercir l’ofici a Barcelona havien de
jurar en poder del veguer de Barcelona observar els privilegis, fran-
queses, llibertats i bons usos de la ciutat.216

El títol 48 de la Compilació recull normativa referent al jurament
que han de prestar veguers, sotsveguers, batlles, sotsbatlles, capdeguai-
tes i altres oficials temporals.217 L’any 1228 el rei Jaume I establia l’obli-
gació que els veguers juressin davant del bisbe i davant de la comunitat
que havia de rebre’ls.218 Segons sembla, es tracta de dos juraments, un
davant del bisbe i un altre davant de la població de la ciutat.219

A les Corts celebrades a Lleida l’any 1257 Jaume I estableix a l’ú-
nic capítol aprovat que els veguers i els batlles jurin públicament en
poder dels bisbes i en presència del poble que exerciran fidelment la
justícia sense percebre remuneració i defensaran els clergues, els
homes del bisbat i els seus béns.220

La constitució Statuim e Ordenam cap. 2, aprovada a les Corts de
Montsó de l’any 1289, establia que un oficial, al començament del seu
ofici, havia de jurar tres coses: en primer lloc, fer justícia a estranys i
privats, sense amor ni temor; en segon lloc no jutjar ni procedir en cap
causa o plet sense el coneixement d’un jutge o d’un assessor; en ter-
cer lloc, procedir segons els costums i llibertats donats a nobles, reli-
giosos, cavallers, ciutadans i homes de qualsevol condició atorgats pel
monarca o els seus antecessors.221

Més endavant, a les Corts del 1311 celebrades a Barcelona, s’a-
prova la constitució Ordenam sobre..., cap. 11, en la qual, davant de la
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215. L-47 fol. 5v i 5r.
216. L-47 fol. 7r.
217. CYADC vol. I, 1, 48 (p.117-120) La constitució 51 donada per Pere II a les Corts de

Barcelona de l’any 1283 conté la fórmula del jurament del veguer. Forma de sagrament dels
veguers feta per lo rey en Pere II. Jurament de veguer CYADC vol. I, 1, 48, 8. (p.118);
MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum generalium cathaloniae. Barcinonae
1621. De la glossa de Mieres ens interessa destacar al capítol primer la clàusula 4, pars prima,
p. 111-13. «Sic etiam omnes officiales iurant servare iura. Ut extra de iure iurand. Cap.
Venientes et in authen. Deiudici & quia vero. C. Iud. L. Rem non novam, cum fin»

218. CYADC vol.I, 1, 48,1 (p.117)
219. Com succeïa al Regne de Castella, vegeu GARCÍA MARÍN, J.: El oficio... op., cit., p. 226
220. CYADC, vol. I, 1, 3, 4. (p.11)
221. CYADC vol. I, 1, 48, 9 (p.119); MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus

curiarum..., op., cit., pars prima, col. tertia, cap. 3 i 4, (p.74 - 76)
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realitat que els veguers, sotsveguers i uns altres oficials exercien l’o-
fici sense prestar jurament, en clar menyspreu de les normes de les
Corts Generals, s’insisteix en l’obligació que prestin jurament abans
d’exercir el càrrec, si no hauran de ser castigats pels inquisidors.222

Tal com explica Lalinde,223 des del seu començament, el veguer
hagué de prestar jurament com a requisit previ per a l’exercici de la
seva funció, encara que el contingut de la fórmula no era exactament
el mateix per a tots els veguers i la fórmula recopilada224 és el jurament
concret que havien de fer els veguers de Barcelona o de Girona gene-
ralitzada a les Corts del 1283.225 La fórmula del jurament dels veguers
recollida a la constitució 56 promulgada per Pere II a les Corts de Bar-
celona del 1283 fou extensament glossada per Mieres.226

A. El jurament del veguer segons el manuscrit L-47.227 El veguer
que exercia la jurisdicció reial havia de mantenir la potestat de rei i el
dret general de Catalunya a Barcelona, havia de prestar jurament com
a requisit previ per a l’exercici de la seva funció. El veguer instituït pel
rei havia de jurar en presència del bisbe i davant del poble de la prò-
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222. CYADC vol. I, 51, 8 (p.125)
223. LALINDE, J.: op., cit., pp. 201- 205
224. CYADC vol. I, 1, 48, 8 (p. 118 i 119)
225. Juraven amb fórmules diferents els veguers de Tortosa, Cerdanya. LALINDE op., cit., pp

203 i 204 
226. MIERES: op., cit., Pars I pp. 11-15
227. L-47 fol.7v. Explica que quan el veguer entra a Barcelona ha de fer el jurament

següent: Lo jurament del vaguer e del Batlle entrat novament en los officis. Primerament com
vaguer e Batlle de Barchinona entren novament en Barchinona deu esser feta crida
generalment per la dita ciutat segons tenor de un capitol contengut enttre los capitols fets o
ordenats per lo Rey e Jacme en la segona cort celebrada en Barchinona la tenor del qual es
tal.Item que quaiescun vicarius curia vel Baiulus venient noviter in officio fiat per una die
antea preconitzacio generaliter per civitatem et per villam o per launt qui erunt caput vicarie
ut baiulie vel alterie officii. Et per omnis veniant ad certum locum ad videndum iurare
vicarium vel officialem qui vicarius et officialis iurent tenere iusticiam segundum forman
consuetam. La forma del sagrament que el veguer e el Batlle deuen fer segons que este en un
capitol contengut entre los capitols fets e ordanats en la cort de Muntço celebrada per lo Rey
Anfons es la seguent.

Iurament dels dits officials. Item ordinamus et statuimus quod officialis quando intrabit
officium iuret tria scilicet, quod teneat iustitiam omnibus extraneis et privatis in omnibus
negociis que in posse suo venient, et ita uni sicut alii. Non inspecto amore vel timore nostro,
neque amore, neque ingratitudine alicuius alterius persone. Item quod non audeat in aliquo
iudicare, nec procedere in causa sive placito sine cognicione judicis vel assessoris. Item quod
non frangant consuetudines et libertates datas nobilibus, religiosis, militibus, civibus, et villis
et aliis hominibus cuiuscumque condicionis sint concessas per nos vel antecessores nostros.
També a CYADC vol. I, 1, 48, 9. (pp. 119)
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pia ciutat.228 Es comprometia a administrar justícia a tothom, tant a
privats com a estranys, jurava també no actuar ni procedir sense l’ajut
d’un jutge o assessor. Es comprometia a no trencar amb els costums ni
llibertats atorgats a nobles, religiosos, cavallers, ciutadans, ni a altres
homes de qualsevol altra condició, que aquest o els seus antecessors
els haguessin donat. I un jurament molt semblant feia també el sots-
veguer. A Barcelona el veguer i el batlle es reunien el dia del jurament
davant del Consell de Cent a la Plaça del Rei i a les grades del Palau
Reial i allí rebien la sentència d’excomunió.229 El veguer jurava per
privilegi en mà del batlle que representava el rei. El batlle li lliurava
el bastó o vara de veguer.230 Immediatament, tal com veurem després,
a la Casa de la Ciutat prestava jurament a mà i poder del conseller en
cap. Tanmateix abans de jurar calia fer una crida pública per la ciutat.231

Després es dirigia acompanyat pels consellers a la seu de la vegueria
on prenia físicament possessió del càrrec en asseure’s a la butaca pro
tribunali sedente.232 El Llibre de Cerimonial del 1642 descriu el pro-
tocol del jurament del veguer i del batlle a la Casa de la Ciutat en una
complexa cerimònia.233
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228. BRUNIQUER: Relació sumaria... op., cit., p. 43; LALINDE, J.: La Jurisdicción..., op., cit.,
pp. 202- 203

229. BRUNIQUER. Rubriques... op., cit., vol.1, p. 77
230. L-62 fol. 84r.
231. CYADC, vol.I, 1,48,11 (p.119)
232. L-59 fol. 86r.
233. L-61 fol. 96v. Jurament del veguer se acostume de fer en lo modo seguent ço es si se

fasen ninguna serimonia se fa en esta forma ço es que lo qui ha de esser veguer ve en Casa de la
Ciutat per prestar lo Jurament lo qual se assenta al costat apres del conceller quint per no haver
Jurat encara ni aportar basto y apres be lo magnific Balle de Barcelona lo qual se assenta entre
lo conceller ters y (fol. 97) quint e apres lo dit veguer presta lo Jurament sagrament y homenatge
en ma y poder de dit magnifich Balle y encontinent se li done lo basto o vara de veguer y en lo
punt se assenta com a veguer a la ma dreta del honorable conceller en cap y presta lo solit
Jurament en ma y poder del dit conceller en cap com es aixi costum.Y si vol Jurar ab seremonia
se faen la forma seguent ço es que lo qui ha de esser veguer sen va... primer lo dia y hora vol
Jurar al porxo de Sant Jaume alli aguarda los Senyors concellers los quals en saber que hi es y
van e alli se assentan als padrissos lo porxo de Sant Jaume tenint desota lo drap dels angels
tenen el concell de cent assentats del mateix modo es estat en Casa de la Ciutat e lo dit qui ha de
Jurar per no haviez encara Jurat se assenta al costat apres del conceller quint e apres se fa dins
Sant Jaume la (fol. 97 bis) agraduatio per lo conceller segon y obrers de la Ciutat e feta aquella
van de dit porxo de Sant Jaume agraduats al anar. Lo dit qui ha de esser veguer va al extrem de
la part squerra del bordo del senyor conceller en cap fins a les scales de dalt de la iglesia de
Santa Agata ahont es lo balle assentat ab sa cadira y tribunali sedente y lo vicari general del
senyor bisbe de Barcelona stan tots de peus sino lo dit balle per representar la persona del
senyor Rey presta lo jurament sagrament y homenatge en ma y poder de dit balle y prestat li
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Podem adonar-nos de la importància de la presència del veguer
per les paraules de Bruniquer, que adverteix que el 17 de desembre del
1622 els juraments del veguer i dels consellers es retardaren perquè el
veguer no havia pogut assistir el dia que hi havia Consell de Cent.234

B. El jurament del batlle.235 El batlle era teòricament l’oficial gover-
natiu superior de la comunitat, nomenat pel rei a proposta dels consellers,
tot i que sovint el seu paper polític era anul·lat per les autoritats locals.
Jurava segons la mateixa fórmula que el veguer.236 i prestava jurament de
mà del veguer. Acte seguit rebia de les seves mans el bastó o vara de bat-
lle. Immediatament jurava en mà del conseller en cap.237 Després es diri-
gia acompanyat pels consellers a la seu de la batllia.238 El jurament es rea-
litzava a les escales exteriors de la Sala Reial del Palau del Rei.239 Una
promesa idèntica feia el sotsbatlle de Barcelona.
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done de ses mans lo basto y vara de veguer y en continent se muda de lloch y se posa a la ma
dreta del conceller en cap y lo dit vicari general li publica la sententia de excomunicatio y apres
ab dita agratuatio sen van en Casa de la Ciutat anant les hores lo dit veguer per haver ja Jurat y
aportar basto a la ma dreta del primer bordo y lo conceller en cap a la ma squerra y extrem de
dit bordo e alli lo dit veguer Jura en ma y poder del conceller en cap (fol. 98) e apres en dita
agraduatio van a la cort del veguer e alli lo dit veguer te verbal en senyal de possessio en
presentia dels senyors concellers y senyoria assentat ab la cadira que alli es pro tribunali
sedente y los senyors concellers se assenten alli ab llurs banchs com estan en Casa la Ciutat y
apres ab dita agraduatio sen tornen en casa la Ciutat. 

234. BRUNIQUER, Rubriques, vol. I, op., cit., p. 123
235. Ens referim al batlle de la ciutat, no al batlle general de Catalunya, que era un oficial

reial perpetu de nomenament reservat. L-47 fol.7v
236. Vegeu el jurament del veguer.
237. L-61, fol. 98 Cerimònia de jurament del batlle de Barcelona: Balle de Barcelona

Jurament del Balle de Barcelona se fa tambe en dos maneres ço es ab serimona y sens
serimonia si se fa sens serimonia ve lo qui ha de esser balle de Barcelona en la Casa de la
Ciutat e se assenta apres del senyor conceller quint al costat y apres ve lo senyor veguer y se
assenta a la ma dreta del senyor conceller en cap e lo dit balle presta sagrament y homenatge
en ma y poder del dit senyor veguer y en continent de haverlo prestat lo dit senyor veguer de
les mans li dona lo basto o vara (fol. 98 bis) de Balle y lo dit balle se muda en continent de son
lloch y lo dit se assenta entre ters y quint y apres presta lo solit jurament en ma y poder del
senyor conceller en cap. I si se fa ab seremonia se fa del mateix modo que lo jurament del
senyor veguer acceptat que al tornar de Santa Agata y tambe al anar lo dit balle va agraduat
al extrem del bordo del senyor conceller ters y 

lo senyor veguer sempre a la ma dreta del senor conceller en cap y aixi com per jurament
de veguer van de Casa la Ciutat en fora a la Cort del Veguer aqui van 

a la Cort del Balle tot lo demes se fa com lo dit jurament de veguer.
238. L-59 fol. 86v i 87r.
239. Segons documents que relaten l’elecció, la crida i el jurament de batlle. AHC Veguer

XVII [caixa 01.04] fol. Solts. Jurament y Cautio de Joan Campelles (1605) i de F.Palau (1600)
Batlles de Batcelona 
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C. El jurament del mostassà.240 El mostassà, oficial nomenat pel
rei segons la proposta dels consellers per controlar el compliment de
les ordenacions municipals referides a pesos i mesures, i a preus i qua-
litat dels productes, entre altres qüestions de la venda al detall. El mos-
tassà també jurava acompanyat per tots els consellers, primer en mà
del batlle a la seu de la batllia, just després jurava en mà del conseller
en cap.241
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240. BAJET, M.: El mostassaf..., op., cit., p. 68-71
241. L-47 fol.29r; L-59 fol.87r i 87v.
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CAPÍTOL TERCER
JURAMENTS DELS OFICIALS MUNICIPALS

1. PLANTEJAMENT

Des del 1284 fins al 1714 a Barcelona, a grans trets, correspongué als
consellers de mantenir els privilegis, costums, usos, franqueses i gràcies,
atorgats pel rei o pels seus antecessors a la ciutat de Barcelona, ostentar el
suprem poder administratiu, econòmic, financer i militar, promulgar orde-
nances242 i participar en l’administració de justícia.243 En paraules de Bru-
niquer els correspongué procurar la pau entre els ciutadans, tenir abasta-
ments a la ciutat, mantenir, conservar i defensar virilment els Privilegis.244

Sabem per Montagut, que Barcelona era a finals del segle XIII una comu-
nitat urbana constituïda en una corporació de ciutadans que gaudien d’u-
nes llibertats o d’uns drets subjectius que, un cop formulats per la via
popular o oficial, configuraven el seu dret especial. Aquest dret especial i
propi estava integrat pels seus privilegis, és a dir, pel seu ius singulare, que
s’havia de coordinar tant amb el dret general del Principat com amb el ius
commune europeu, de matriu romanocanònica. I aquest dret especial de
Barcelona es troba compilat al Llibre Verd o llibre dels privilegis, allí es
trobaven regles jurídiques peculiars que identificaven la ciutat com una
comunitat política i li permetien una vida autònoma sota la vigilància i
protecció del rei.245

242. CYADC, vol.I, 55, 1 i 4, (p.135)
243. XAMMAR, I. P.: Civilis Doctrina de Antiquitate et Religione, et regimene, privilegiis, et

Praeheminentiis inclitae Civitatis Barcinonae. Barcelona 1644, pp. 205-253; Vegeu també
FERRO, V.: El Dret Públic...op., cit., p. 166-176. Descriu amb detall les potestats i atribucions,
tenien dret a promulgar ordenacions sobre assumptes de la seva competència i la facultat de
donar a conèixer a qualsevol el que haguessin acordat. Tenien atribucions en matèria d’ordre
públic, defensa, finances, control del comerç i alguns aspectes de l’administració de justícia.

244. BRUNIQUER, Rubriques..., vol.1, p. 72; sobre Dret Especial de Barcelona vegeu
MONTAGUT «Estudi Jurìdic»... op., cit., pp. 76-98, en especial 77 i 78

245. MONTAGUT I ESTRAGUÉS, T. DE: Llibre Verd... «Estudi jurídic...» op., cit., pp. 76-80, en
especial 79
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Els privilegis eren el fonament i la garantia de l’autonomia muni-
cipal.246 Aquests privilegis constituïen els habitants de la ciutat de Bar-
celona en una corporació estable, dotada de personalitat jurídica, amb
una estructura política i administrativa i amb la facultat de regir els
propis assumptes. El terme privilegi tingué per a la cultura jurídica de
l’Edat Mitjana un caràcter polisèmic, podia significar ius singulare o
fins i tot el llibre que contenia les disposicions de ius singulare d’una
corporació.247 En tot cas el privilegi era una regla induïda del costum
o obtinguda del titular de la jurisdicció que la dispensava o confirma-
va per mitjà de la via de gràcia.248

En el seu jurament els consellers s’obligaven a mantenir els pri-
vilegis. Això significava fonamentalment que tenien la responsabilitat
de custodiar-los i donar-los a conèixer i fer-los complir. L’obligació de
custodiar-los es feia visible amb el lliurament de les claus de la caixa
que contenia els privilegis.249 Donar-los a conèixer comportava l’obli-
gació d’encarregar i subvencionar la còpia dels privilegis en tants
manuscrits com fos necessari i procedir a la seva compilació.250 En
aquesta responsabilitat els consellers es diferenciaven de la resta dels
oficials, els quals només estaven obligats a complir o observar els pri-
vilegis de la ciutat.

En conseqüència, el poder dels consellers era sotmès a condició.
Havien de jurar defensar els privilegis i respectar les ordenacions de la
ciutat, amb això es vinculaven al dret de la ciutat perquè havien de
governar segons els seus preceptes i dins la seva esfera. Se sap poc
sobre els orígens del jurament dels consellers, en canvi si que es
coneix la coexistència de dos juraments, un primer en poder del
veguer i un segon en poder del predecessor en el càrrec. 
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246. Els documents s’anaren reunint en els llibres municipals de privilegis. Destaquen el
Llibre Verd i el Llibre Vermell entre una llarga sèrie, vegeu RIERA, S.; ROVIRA, M.: «Estudi
històric i codicològic», Llibre Verd de Barcelona, pp. 11-57 en especial pp. 27-30 

247. Montagut agrupa el contingut del Llibre Verd en cinc apartats a) sobre corporacions o
oficis; b) privilegis de tipus fiscal o tributari; c) privilegis de natura econòmica; d) normativa
que modifica el règim jurídic que estableix el dret civil comú per a determinades institucions; e)
normativa relativa al dret criminal especial de Barcelona. MONTAGUT I ESTRAGUÉS, T. De:
Llibre Verd... «Estudi jurídic...» op., cit., pp. 80-98.

248. MONTAGUT I ESTRAGUÉS, T. de: Llibre Verd... «Estudi jurídic...» op., cit., pp. 77 i 78
249. VALLS I TABERNER op., cit., pp. 7. Immediatament després de fer pública la seva

elecció rebien de mans dels seus predecessors les claus de la caixa dels privilegis de la ciutat.
BRUNIQUER, Relació sumaria... op., cit., p. 41 

250. Sobre els llibres de privilegis de Barcelona vegeu RIERA VIADER i ROVIRA SOLÀ: El
Llibre Verd... «estudi històric...» op., cit., pp. 27-32
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La fórmula del jurament que professaven davant del veguer es
mantingué inamovible, tanmateix no succeí el mateix amb la fórmula
que professaven davant del representant de la seva comunitat que, com
veurem, fou variable.251

El jurament, de fet, és un dels signes d’un pas molt important en la
idea de la racionalització política. Segons les fonts, sabem que des del
segle XIV a l’endemà de l’extracció del càrrec, els consellers, vestits amb
la gramalla que havien de lluir obligatòriament durant tot el mandat, oïen
la missa de l’Esperit Sant a la Catedral i immediatament es dirigien a la
Casa de la Ciutat i allí juraven de la manera acostumada.252

Al voltant de l’evolució del jurament i des d’una perspectiva cro-
nològica fins al segle XIV, seguirem les pautes que proposa Font
Rius253 sobre l’establiment formal dels organismes municipals. 

En primer lloc, hem d’assenyalar que a l’època que Font i Rius qua-
lifica de premunicipal i inorgànica i que situa abans de 1249, és a dir,
abans que Jaume I concedís els primers privilegis d’un règim munici-
pal,254 als documents trobem expressions com probi homines, honesti
viri, nobiles viri, boni homines, i consules per indicar el cos dels prohoms
o burgesos preeminents. Bensch argumenta que l’ús d’aquests termes és
un senyal suggeridor del fet que alguns individus s’anaven convertint
dins el si de la comunitat en un grup més cohesionat i agressiu, però que
les seves funcions es mantingueren intactes pel que fa a la gestació d’una
organització políticoadministrativa de la ciutat.255 Aquests prohoms, a
mitjan del segle XII, no eren més que un grup estable i homogeni de bur-
gesos i les famílies preminents de la ciutat no lideraren cap moviment a
favor de l’autonomia municipal.256 Però en tot cas, de moment no es
coneixen notícies de cap jurament polític257 d’aquells prohoms que,
segons Font Rius, constituïen una representació inorgànica de la col·lec-
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251. BRUNIQUER, Rubriques..., vol.1, p. 206
252. BRUNIQUER, Rúbriques...,vol. I, p. 62
253. FONT I RIUS, J.M. «Los orígenes del régimen municipal de Cataluña» Estudis sobre els

Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval pp. 281-597 en concret p. 588 Barcelona 1985
254. FONT I RIUS, J.M. : «Jaume I...» Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la

Catalunya Medieval op., cit., pp. 659- 684.
255. BENSCH, S.P.: Barcelona i els seus dirigents 1096-1291. Barcelona 2000, pp. 158-166
256. BENSCH, S.P.: Barcelona i... pp. 164 i 210
257. A Cervera a l’any 1182 Alfons va atorgar la facultat d’associar-se, de manera que amb

el jurament s’entrava a formar part de la Confraria, és a dir la garantia de formar part d’un ens
col·lectiu. Vegeu TURULL, MAX: La configuració jurídica del municipi medieval. Règim
municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1340. Barcelona 1990, pp. 200-203. 
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tivitat ciutadana, és a dir, la Universitat de Prohoms que es reunia sota la
presidència del veguer.258

Tanmateix els termes emprats per Font Rius fan pensar en uns orí-
gens fruit de la revolució jurídica i política del moment259 que testi-
monia la comunitat d’interessos, perquè teòricament el terme univer-
sitas, usat pels glossadors, l’origen del qual es remunta al dret romà,
designava una col·lectivitat amb una personalitat jurídica diferent de
la dels seus membres. Aquesta personalitat li consentia de tenir un
paper autònom en la vida jurídica per mitjà dels magistrats escollits i
qualificats per representar-la.260 Possiblement les exigències econòmi-
ques de la Corona no serien estranyes al procés de construcció del
municipi261 i més endavant Barcelona seguí l’organització del munici-
pi consular comuna a tota l’àrea mediterrània.262 Tanmateix com afir-
ma Ferro «cap de les ciutats no va assolir un estatus semblant (...) al
de una comuna/república italiana».263

A partir del 1249 s’iniciarien canvis en el marc institucional del
govern urbà que cal interpretar no com una expressió directa de la
identitat comunitària sinó com una reformulació del poder patrici i
reial.264 Segons Montagut, és en aquest moment que per mitjà del dret
s’imposa la ficció que dóna a la comunitat de Barcelona una persona-
litat pròpia i diferenciada dels membres que la integren. Aquesta per-
sona jurídica que el poder públic constitueix amb vida i voluntat prò-
pia és la Universitas Barchinonae, que s’expressa en la pràctica per
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258. FONT I RIUS, J.M. «Los orígenes del régimen municipal de Cataluña» Estudis sobre els
Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval pp. 281-597 en concret p. 590 Barcelona 1985

259. GOURON, A.: «Les Consuls de Barcelone en 1130: La plus ancienne organisation
municipale a l’ouest des Alpes» Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid 1991, pp.
105-213

260. MICHAUD-QUANTIN, P.: Universitas expressions du mouvement communautaire dans
le moyen-age latin. Paris 1970, pp. 11-57 

261. TURULL, M.: «Nuevas hipótesis sobre los orígenes de los consejos municipales en
Cataluña (siglos XI-XIII): algunas reflexiones». Anuario de Historia del Derecho Español.
Madrid, 2002, pp. 461-471 

262. TORRAS I RIBÉ, J.M.: Els municipis catalans de l’Antic Règim 1453-1808. Barcelona
1983, pp. 51-55 

263. FERRO,V.: «Barcelona i les repúbliques italianes: dos destins de les institucions locals»,
pp. 209 i 210 Revista de Dret Històric Català. Vol. 5 Barcelona 2006

264. FONT I RIUS, J.M. : «Jaume I...» op., cit., pp. 676-683; BENSCH, S.P.: Barcelona i... pp.
287. Encara que, segons sembla, els elements de la nova constitució municipal existien
anteriorment i és per aquest motiu que a l’hora d’explicar la reorganització municipal s’apliquen
termes com «reforma», «declaració oficial» i Font Rius «maduració».
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mitjà dels seus òrgans representatius unipersonals o col·legiats, com
són els consellers i el Consell dels jurats respectivament.265

I, efectivament, s’establí un consell municipal permanent i els
magistrats del Consell de Barcelona, a partir del privilegi del 1249, dis-
frutarien d’un ampli marge per governar, administrar i regir la ciutat. 

Dins la cultura jurídica del ius commune que impregnava la vida
oficial de les comunitats durant la Baixa Edat Mitjana,266 els magis-
trats havien de jurar el dret especial de la ciutat. Amb això quedaven
vinculats al ius singulare, havent de governar segons els seus precep-
tes d’acord amb el consell del batlle i del veguer i sota la seva fisca-
lització.267 El veguer rebia el jurament dels ciutadans promoguts a les
magistratures en nom del sobirà. Els jurats i magistrats suprems també
havien de jurar al Consell guardar les seves llibertats i drets. 

El jurament constituïa així un lligam intens o substancial tant amb
el monarca com amb la seva comunitat política. Les obligacions i con-
seqüències del jurament eren previstes en general al ius propium per la
normativa general recollida a les Constitucions y altres drets de Cata-
lunya,268 i en particular a la municipal al Llibre Verd, que contenia pri-
vilegis, com el recognoverunt proceres, cap. 39, en el qual s’establia la
obligació dels veguers de jurar en poder dels consellers de Barcelona,269

o els llibres de cerimonial com la Consueta, que recollia les fórmules del
jurament dels consellers.270

A partir del 1269 el poder dels regidors municipals tendí cap a una
progressiva consolidació. El jurament del càrrec reflecteix la nova
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265. MONTAGUT, T. : «Estudi jurídic» Llibre Verd de Barcelona, op., cit., pp. 59-98 en
especial p. 59

266. CALASSO, F. Medioevo del Diritto, I, Le Fonti. Milano, 1954, pp. 345-629
267. MONTAGUT, T. : «Estudi jurídic» Llibre Verd de Barcelona, op., cit., pp. 76-78; FONT I

RIUS, J.M.: «Jaume I..» op cit pp. 674 y 675
268. El títol primer «De jurament axi voluntari com necessari y de fidelitat» del llibre quart

volum primer de la compilació de les constitucions de Catalunya està dedicat al jurament.
CYADC, vol.I, 4,1 (p.245 i 246)

269. Jurament dels veguers CYADC vol II, 1, 13, 39 (p.43) Quod Vicarii, qui noviter
constituuntur in Barcinona, iurant ad Sancta Dei Evangelia in manu, et posse proborum hominum
Barchinonae, coram populo, de estando consilio eorum, servando iura, et consuetudines
Barchinonae, salvo dominio domini regis.

270. VALLS I TABERNER, Consueta… op., cit p. 8. «Jurem los Concellers tenir secret tot ço
qui dit e ordonat sera entre ells e de concellar be e leyalment lo veguer e el batle a tot lur mellor
enteniment a feeltat del senyor rey axi com en mantenir justicia com en mantenir los privilegis,
uses, franqueses e gracies atorgades per lo senyor rey e per sos antecesors a la Ciutat de
Barchinona.»
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situació. Sabem que l’any 1301, després de ser escollits els consellers
juraven el càrrec. Realitzaven el jurament sobre el Llibre Verd i davant
dels seus predecessors i del veguer.271

Es disposa del testimoni de Bruniquer que explica que el 13 de de-
sembre del 1437 i en anys anteriors, els veguers, consellers i batlle jura-
ven segons la forma de jurament que conté el Llibre Verd mentre que els
obrers i consell, advocats i síndic juraven segons la forma que contenia
la Consueta.272 Després de 1484 i fins el segle XVIII, possiblement un
dels llibres oficials o l’únic llibre oficial que contenia les fórmules dels
juraments era el manuscrit L-47. En realitat no sabem del cert si existien
un o més llibres oficials perquè de moment no s’han trobat referències
sobre un llibre oficial de juraments per als segles XVI i XVII. En canvi,
disposem d’ elements per suposar que un dels llibres oficials després de
1484 era el manuscrit L-47. 

El model de juraments que recull el manuscrit L-47, el podríem
qualificar com a continuista, perquè comparades les fórmules dels
juraments i el protocol es dedueix que tant el cerimonial com el con-
tingut del jurament patiren poques variacions amb el pas del temps.

Per conèixer el jurament dels consellers hem consultat tres fonts:
El llibre de la Consueta de 1396, el manuscrit dels juraments L-47
(1484) i els llibres de cerimònies de 1642.

2. JURAMENT DELS ELECTORS

Prèviament al jurament dels consellers es realitzava el jurament
dels electors, naturalment només en l’època en què aquests existiren i
que de moment coneixem pel llibre del 1396. Els dotze electors, esco-
llits a la sort entre els membres del Consell General, havien d’escollir
els cinc consellers que formaven el Petit Consell. Prestaven un jura-
ment pel qual s’obligaven: a) a escollir bé i legalment i designar les
persones que millor poguessin servir la ciutat; b) a escollir segons la
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271. Vegeu, MAÑÉ, M.C.; MUTGÉ, J.; RIERA, S.; ROVIRA, M.: El «Llibre del Consell»...op.,
cit., Corpus documental pp. 365- 784; Realitzaven el jurament sobre el Llibre Verd vegeu
MUTGÉ VIVES, J.: La ciudad de Barcelona durante el Reinado de Alfonso el Benigno (1327-
1336). Barcelona 1987, pp. 223 i 224 

272. BRUNIQUER, op., cit., Cerimonial..., vol.1 pp. 74
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seva consciència i que, per cap circumstància personal ni per pressió
externa, negarien el vot a les bones persones; c) a no revelar el que suc-
ceïa durant l’elecció; d) a no donar a conèixer el nom de la persona
escollida.273

A partir del 1498 s’establí definitivament un nou sistema d’orga-
nització municipal (privilegi donat per Ferran II el 13 de desembre del
1498). Des d’aquest moment es fixà definitivament la insaculació com
a base del nou sistema d’elecció.274

3. JURAMENT DE CONSELLERS I JURATS

3.1. Jurament dels consellers i jurats a partir del llibre Consueta

del 1396275

Els consellers i jurats celebraven dos juraments.276 En primer lloc se
celebrava la cerimònia del jurament dels cent jurats. Segons el llibre de
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273. VALLS I TABERNER, F.: Consueta…, op., cit., p. 6 Primerament deu jurar quescun
que s’haia be e leyalment en la eleccio, en axi que a tot son mellor enteniment elegira en
Consellers aquells tant solament e no altres los quals esguardat lo be e’l profit cuminal e’l
bon estament de la Ciutat entena o li sia viares que sien millors e pus profitoses e pus bastants
a esser Consellers.

Item que per amor ne per temor ne per favor ne per prechs ne per parentesch o
compadresch de negu ne per servey ne per do ne per negun desalt ne per oy ne ranchor ne per
mala volentat de null hom ne per alguna altre desordonada affeccio no consintra en null hom
a esser elet en Conseller del qual entena o li sia viares segons sa bona consciença que no fos
bo ne bastant a esser Conseller ne que no contradira a negu qui sia nomenat en esser
Conseller pus que entena o li sia viares que y sia bo e sufficient.

Item que no revelara ne descubrira per negu temps a neguna persona res qui assi’s diga o’s
toch de negu o contra alcu nomenat o lest per esser Con seller que aytal no fos bo ne sufficient
per esser Conseller ne encara la persona d’aquell qui aço haura dit, ans tot aço tendra secret ab
si enleix per tots temps.

Item que qualque eleccio qui aqui’s fassa tendra secreta ab si eleix, en axi que no ho
revelara de paraula o per senyal entro que sia lesta e publicada en Consell dels C. Jurats per
l’escriva del Consell. 

274. Per seguir les transformacions ocorregudes en el transcurs del segle xv en especial
des de 1455, vegeu VICENS VIVES, J.: Ferran II i la Ciutat de Barcelona, Barcelona 1936,
vol.I, pp. 107-109; També DACB. Op., cit., vol. III pp. 35, 107, 152, 153 

275. Sobre els juraments efectuats des de: 30 de novembre de 1301 fins el 1400 vegeu,
MAÑÉ, M.C.; MUTGÉ, J.; RIERA, S.; ROVIRA, M.: El «Llibre del Consell»...op., cit., Corpus
documental pp. 365- 784

276. En el L-47 consta a més un primer jurament l’endemà d’haver estat escollits, quan
tornaven de missa, i que conté les mateixes clàusules que el L-61 de 1642
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Consueta, el jurament individual de cada un dels cent jurats es realitzava
just després de la seva elecció i davant dels consellers però sense la pre-
sència del veguer ni del batlle.277 Cada un dels cent jurats es comprome-
tia a: a) assistir al consell quan eren requerits; b) tenir secret i donar bon
consell en qüestions relacionades amb el manteniment de la justícia i
l’observança dels privilegis, llibertats i franqueses atorgats pel monarca;
c) no intervenir per propi interès o per pressió de tercers en les noves
designacions de consellers o de qualsevol ofici municipal.

En segon lloc, es celebrava una cerimònia davant dels oficials
reials. En aquest acte els consellers i veguers es prenien jurament
mútuament i rebien la promesa del batlle. Els consellers legitimaven
així la seva condició davant del poder reial.

A. Al primer Consell General o Consell de Cent Jurats, els conse-
llers, en presència del consell, havien de jurar en poder del veguer, el
qual havia d’assistir obligatòriament al consell esmentat. Els conse-
llers es comprometien a: a) mantenir el secret de les deliberacions; b)
aconsellar bé i lleialment el veguer i el batlle; c) mantenir la justícia;
d) mantenir els privilegis, costums, usos, franqueses i gràcies, atorgats
pel rei o pels seus antecessors a la ciutat de Barcelona.278

B. Jurament del veguer279 davant dels consellers.280 A Catalunya el
veguer era qui administrava justícia a la ciutat, cap de la vegueria,
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277. VALLS I TABERNER, Consueta op., cit., pp. 7 «Juren los cent jurats de venir a consell
dels consellers tota hora que per part dels consellers sien requests per crida o per missatge o
en altra manera. E de tenir secret e donar-los bon consell e leyal, segons Deu e llurs
consciencies, e encare ajuda ixi en mantenir justicia com en observacio de privilegis,
franqueses, libertats e gracies atorgades per lo senyor rey e los antecessors a la Ciutat de
Barchinona, salva feeltat del senyor rey en totes coses».

278. VALLS I TABERNER, Consueta op., cit., p. 8 «Jurem los Consellers tenir secret tot ço
qui dit e ordonat sera entre ells e de consellar be e leyalment lo veguer e el batle a tot lur
mellor enteniment a faeltat del senyor rey axi en mantenir justicia com en mantenir los
privilegis, uses, franqueses e gracies atorgades per lo senyor rey e per sos antecesors a la
Ciutat de Barchinona.» El mateix text a L-47 fol. 19r; A novembre de 1301 els consellers
presten jurament en mà i poder dels seus predecessors i en presència del veguer de Barcelona
MAÑÉ, M.C.; MUTGÉ, J.; RIERA, S.; ROVIRA, M.: El «Llibre del Consell»...op., cit., pàg. 365.
A partir de 1310 els consellers presten jurament en prèsencia i poder del veguer de Barcelona
i del Vallès op., cit., pàg 380 

279. CYADC, vol.II 1, 23 (p.62) la pragmàtica del 7 de les calendes Maig 1261, diu: «Lo
veguer de Barcelona es tingut jurar de estar a consell dels Consellers de Barcelona salves
empero romanents en totas cosas los manaments del Senyor Rey.»

280. VALLS I TABERNER, Consueta op., cit., pp. 6, 7: «...E fet per los dits consellers lo dit
sagrament, aqui mateix en presencia del dit Consell lo veguer deu jurar en poder dels dits
Consellers en la forma seguent:...». El mateix text a L-47 fol.19r
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assistit per una cúria que integrava els cònsols, consellers i jurats del
municipi.281 El veguer havia de jurar davant del bisbe i davant del
poble de la ciutat o vila en la qual havia d’exercir.282 A Barcelona el
veguer no només havia de jurar en mà dels consellers en el moment de
rebre l’ofici, com ja hem vist anteriorment, sinó també tots els anys en
el primer Consell de Cent.283

Per tant el veguer, en presència del Consell General o Consell de
Cent Jurats, havia de jurar en poder dels consellers. Pel jurament el
veguer es comprometia a: a) seguir el consell dels consellers; b) admi-
nistrar justícia a tothom; c) observar llibertats, privilegis, costums,
usos, franqueses i gràcies atorgats pel rei i pels seus antecessors a la
ciutat de Barcelona; d) no convocar Parlament general per motu pro-
prio sinó d’acord amb els consellers o per mandat del rei, excepte per
a qüestions de senyoria o jurisdicció del rei.284

De la mateixa manera jurava el sotsveguer.
C. Promesa del batlle davant dels consellers. El batlle prometia en

poder dels consellers en virtut del jurament que havia realitzat davant
del rei. El batlle es comprometia a: a) administrar justícia; b) observar
les llibertats, privilegis, costums, usos, franqueses i gràcies atorgats
pel rei i pels seus antecessors a la ciutat de Barcelona; c) no convocar
Parlament General motu propio sinó d’acord amb els consellers o per
mandat del rei, excepte per a qüestions de senyoria o jurisdicció del
rei.285
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281. VALDEAVELLANO: op., cit., p. 570
282. CYADC, vol. I, 1, 48, 1 (p.117)
283. BRUNIQUER: Relació sumaria... op., cit., p. 43.
284. VALLS I TABERNER, op., cit., p. 8 «Na aytal veguer de Barchinona e de Valles jura als

sants evangelis dc Deu, en poder dels Consellers, que estara a consell d’ells e que tendra
justicia per son poder a tots, axi estranys com privats, no guardada amor o temor del senyor
rey. E que observara libertats, privilegis, custumes, usus, franqueses e gracies atorgades per
lo senyor rey e per sos antecessors a la Ciutat de Barchinona. E que no ajustara parlament
general sino de consell deIs Consellers esperi al manament del senyor rey. Sau empero en
totes cases senyoria e jurediccio del senyor rey». El mateix text a L-47 fol. 19r.

285. VALLS I TABERNER, op., cit., p. 8 «Na aytal batlle de Barchinona promet en poder
dels Consellers, sots virtut del sagrament per ell fet al senyor rey e per la fe que li es tengut,
que estara a consell de1s dits Consellers e que tendra. justicia per son poder a tots, axi
estranys com privats, no guardada amor o temor del senyor rey. E que observara libertats,
privilegis, custumes, uses, franqueses e gracies atorgades per lo senyor rey, e per sos
antecessors a la ciutat de Barchinona. E que no ajustara parlament general sino de consell
dels dits Consellers o especial manament del senyor rey. Salvat empero en totes coses
senyoria e jurediccio del senyor rey.» El mateix text a L-47 fol.19v. 
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De la mateixa manera prometia el sotsbatlle. 
En tercer lloc, es celebrava una cerimònia davant dels consellers

anteriors i el Consell General. En aquest acte els consellers i els mem-
bres del Consell realitzaven el segon jurament.286 La cerimònia es
celebrava en el primer Consell General o Consell de Cent Jurats.287 En
aquest cas havien de jurar en poder d’un predecessor però sense la pre-
sència del veguer, ni del batlle. Els consellers legitimaven així la seva
condició davant del poder municipal. 

Per aquest jurament «els consellers que son cap e regidors de la
dita ciutat»288 es comprometien a complir una sèrie d’ordenacions
pròpies de Barcelona. Es tracta de més de deu clàusules. Quatre clàu-
sules feien referència a la representació externa del càrrec: vestits,
cavalcadura, permanència a la ciutat i compliment del cerimonial.
Quatre clàusules més estaven relacionades amb l’honestedat que ha
d’acompanyar un càrrec públic. N’hi havia dues sobre moral pública
mentre que la resta estaven dirigides al control de certs oficials de la
Casa de la Ciutat, en especial dels missatgers.289 Els consellers que

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...80

286. VALLS I TABERNER, op., cit., pp. 9-11. I nota 1. El text complet del jurament és
transcrit a l’annex L-47 fol. 20r-23r. La Consueta i el L-47 tenen un nucli amb les mateixes
claúsules l’única diferència és que el al final el L-47 afegeix algunes clàusules més. 

287. VALLS I TABERNER, op., cit., pp. 6, 7. «E dada fe a les dites promeses e jures, e exits de
dit consell los dits veguer e sotveguer e batle e sotbatle, los Consellers deuen Jurar en poder de
j. d’aquells qui l’any passat seran estats Consellers, si ni ha; si no en poder d’aquell ciutada
honrat qui seura primer apres dels dits Consellers, les ordinacions seguents:»

288. VALLS I TABERNER op., cit., p. 9 
289. VALLS I TABERNER op., cit., pp.8-11 «Que qualsevol persones que la dita ciutat o

lo Consell de aquella elegira o trametra per Missatgers a nostre sanct Pare al Senyor Rey a
la senyora Reyna o a qualsevol Princeps o Senyors o a qualsevol Ciutat, vila o loch. No
gosen ne pusquen en alguna manera durant lo temps de llur Missatgeria sens licencia del
Concell de Cent Jurats de la dita ciutat demanar haverne obtenir ne acceptar per assi o per
a altre de aquell Senyor persona o universitat a qui seran tramesos, nen faran parlar a altre
ne hi daran alguna obra per si o per altre directament o indirecta, algun offici, gracia o
benefici. E encare que los Missatgers qui seran juristes no gosen advocar publicament en
consistori audientia o concell sino los affers de la Ciutat. E de aço facen e haien a fer los
dits Missatgers e Sindichs ans que partesquen per anar a la Missatgeria sagrament e
homenatge en poder daquell official quels Consellers de la dita Ciutat elegiran. Es haien a
posar pena de cent liures e encare de perdre tot lo salari o altra cosa que haguessen hauda
de la dita Ciutat per reho de la dita Missatgeria. Lo qual salari si contrafahien haien a
tornar a la Ciutat. E no res menys que ipso facto sien privats del Concell e de tot offici e
benefici de la dita ciutat. E mes empero que si algu dels dits Missatgers en la la audiencia,
consistori o Concell del Senyor Rey o en altre manera parlave en tal forma que la
Missatgeria ne los affers de aquella non valguessen menys per alguna justicia per si o de
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eren al capdavant del govern de la ciutat tenien com a funció princi-
pal durant l’any decidir i conduir la política de la ciutat. Per a aques-
tes funcions, cada cop més complexes, necessitaven una sèrie d’a-
gents, consellers jurídics, notari, missatgers, etc. que aconsellessin i
guiessin els consellers en les seves decisions.290

3.2. El jurament dels consellers i jurats a partir del llibre 
de juraments L-47 i del llibre de cerimonials del 1642 

Els consellers prestaven tres juraments: el primer quan tornaven
de missa l’endemà d’haver estat escollits, el segon en poder del veguer
el dia de Santa Llúcia, i el tercer, que es prestava conjuntament amb el
Consell de Cent Jurats en poder dels antics consellers, també el dia de
Santa Llúcia. 

Vegem les obligacions contretes en cada un d’aquest juraments. 
a. Primer jurament: El realitzaven l’endemà de l’elecció davant

dels seus predecessors. Al final de la cerimònia rebien les claus i el lli-
bre del cerimonial. El jurament tenia entre sis i deu clàusules que pro-
venien d’ordinacions o d’acords presos anteriorment (1447, 1457,
1464, 1476, 1468, 1479, 1483) i, en resum, contenien tres tipus d’obli-
gacions: en primer lloc, observar i fer observar l’ordre normatiu per tal
d’evitar l’arbitrarietat i garantir el preu i subministrament d’alguns ali-
ments essencials; en segon lloc, observar i fer observar les ordenacions
sobre la recollida de tributs; en tercer lloc, obligacions més pròpiament
polítiques, d’una banda l’obligació d’acabar amb els assumptes que
provenien de l’any anterior i que els havien estat notificats per mitjà del
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son amich o daltre no hagues trencat los dits sagrament e homenatge ne hagues encorregudes
les altres penes demunt dites.

Item que algu dels dits Missatgers nos gos partir ne desemparar se Missatgeria per algun
cas sens licencia de Concell de Cent Jurats pero si cas era de malaltia que aquesta licensia
puixen dar los Consellers e lo Concell de XXX. E si algu dels dits Missatgers fara contra aço
que perda lo salari que reebut haura de la dita Ciutat e aquell haie a ella tornar.

Item quels Concellers de la dita Ciutat ne Concell de XXX no scriuran ne pregaran ne
suplicaran ne faran scriure pregar o suplicar al Senyor Rey o altre persona a qui sera
dressada la Missatgeria per alguna de les dites coses demunt vedades als dits Missatgers sens
sabuda licencia e auctoritat del Concell de C. Jurats. E tots anys los Consellers en lo primer
Concell de Cent Jurats ques tendra haien a iurar de tenir e servar de lur poder totes les dites
coses, Volent e delliberant lo dit Concell que la present ordinacio sia daçi avant
inviolablement per tots temps observada».

290. VALLS I TABERNER op., cit., pp. 10,11.
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testament polític; i d’altra banda, sobre les condicions dels escollits per
exercir càrrecs a l’administració i certs requisits en la forma d’elec-
ció.291

b. Segon jurament. La cerimònia del segon jurament, com en èpo-
ques anteriors, es celebrava davant dels oficials reials. En aquesta ceri-
mònia consellers i veguers es prenien jurament mútuament i rebien la
promesa del batlle. La fórmula de jurament que havia de prestar tant el
veguer com els consellers no presenta cap variació respecte a la del
1396.292

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...82

291. L-47 fol.17 El títol concreta que el jurament s’ha de fer el primer dia que acudeixen a
la Casa de la Ciutat. «Lo jurament que los consellers fan lo primer dia que venen a la Casa del
Consell de la ciutat hoyda la missa com es acostumat»; L-61 fol.1-3(fol. 1Los iuraments que
los Concellers de la Ciutat de Barcelona han affer lo sendema que son estats ellegits e vinguts
de missa.Primerament juren (fol. 1 bis) los Concellers qui servaran e servar faran una
ordinatio feta a quatre de Noembre del any MCCCCXLVII que lo administrador de las places e
sots administrador la hora que acostumen de jurar prometran migençant sagrament e
homenatge que no donaran licencia de vendre blats fora los pallols del porxo de la mar sino de
forments qui sien de preu os venen de V sous en sus la quartera. E axi matex sino seran
mestallats. E que no doneran licentias de traure vins de les plasses sino segons la seria e tenor
de les ordinacions per aço fetes si donchs no ho fahien de e ab concentiment e voluntat (fol. 2)
de tots los sinch Concellers concorde.

Item juren que servaran una altra ordinatio feta lo dit die que nos puxen fer arrendaments
dels molins del hospital den Pere des Vilar sens licentia e expres concentiment e voluntat del
Concell de Cent Jurats.

Item juren los dits Concellers que servaran e faran servar les ordinations fetes a vint e set
Janer del any MCCCCLVII sobre los qui compren e cullen les impositions de aquesta Ciutat e
no res menys juren que servaran e servar faran les ordinations fetes ha XXIIII de Abril del dit
any MCCCCLVII (fol. 2 bis) e auctorizades per concells de Cent jurats sobre los qui venen e
asseguren portar fortments en Barcelona com sien molt utils a la dita Ciutat.

Item juren los dits Concellers que cervaran la desliberatio feta a XXI de Noembre del any
MCCCCLVIIII sobre que lo memorial o testament a ells per los Concellers passats lexat lo die
de Sanct Andreu fins a la festa de Sant March apres seguent hauran lest e exequtat lo que en lo
dit memorial sera mencionat. E posant ho en Concells si es convenient fins les coses en aquells
contengudes sien desliberades.

Item juren los Concellers que tendran e cervaran la ordinatio per aço (fol. 3) feta que los qui
seran deutors a la Ciutat no puxen esser elets ni extrets a Concellers ne en altres officis o
beneficis de la dita Ciutat segons en la dita ordinatio es mencionat.

Item juren los dits Concellers que tendran e cervaran la ordinatio novament feta sobre que
los elegidors no puxen levar del taulell hon seuran per fer electio de Concellers ne parlar a part
entre ells de aquella sino segons forma de la dita ordinatio.

292. L-47, fol.19r.; L-61 fol. 3v. Jurem los Concellers tenir secret (fol. 3 vº) tot ço que e
ordenat sera entre ells e de concellar be e leyalment lo vaguer e el batle a tot llur mellor
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També davant dels oficials reials es prestava el jurament indivi-
dual de cadascun dels jurats. Es tracta d’una formula especifica:
«Jurament dels Jurats del Consell General».293 Els jurats, doncs,
havien de prestar jurament, en particular cada un d’ells, per la qual
cosa es comprometien a: a) assistir als consells a petició dels conse-
llers; b) mantenir el secret de les deliberacions; c) donar consells
lleials i segons la seva consciència per ajudar a mantenir la justícia i
per respectar els privilegis, franqueses, llibertats i gràcies atorgats
pel rei a la ciutat.

Per entendre aquesta situació cal pensar que les autoritats urba-
nes a més de les competències pròpies compartien amb el veguer
competències originàries dels oficials reials, en concret la justícia
ordinària peculiar del veguer. El recognoverunt proceres reconegué
aquesta facultat popularitzada més tard com a juí de promens, que
exigia la participació de les autoritats urbanes en les causes criminals
de la ciutat. També compartiren el manteniment de l’ordre públic mit-
jançant la promulgació d’ordenances i organitzant el comandament
de les milícies.

c. Tercer jurament. Es celebrava davant dels consellers prece-
dents sense la presència del veguer ni del batlle. La primera part
només la prestaven els consellers i la segona la prestaven conjunta-
ment amb els jurats; el jurament sempre es realitzava el dia de Santa
Llúcia. La fórmula era un text variable, era possible que cada any
canviés lleugerament, augmentant progressivament el nombre de
clàusules per agregació, però podem constatar en general que el
caràcter del text no va variar substancialment. El contingut del L-47
constava d’unes 25 clàusules294 i el de 1642 constava d’unes 40 clàu-
sules, les 13 primeres corresponien als consellers i i la resta, fins

83

enteniment a feeltat del senyor rey axi com en mantenir los privilegis, uses, franquescs e gracies
atorgades per lo senyor rey e per los seus antecesors a la Ciutat de Barcelona.

293. L-47 fol. 19v.. «Jure quescu dels cent jurats de venir a consell de la Ciutat tota hora
que per part dels consellers sien requests per crida o per missatge o en altra manera. E de
tenir secret e donar-los bon consell e leyal, segons Deu e llur consciencia, e encare ajuda ixi
en mantenir justicia com en observacio de privilegis, franqueses, libertats e gracies
atorgades per lo senyor rey e los antecessors a la Ciutat de Barchinona»; L-61 no menciona
ni el jurament ni la fórmula 

294. L-47, fol. 20r-23r
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arribar a 27, corresponien als consellers i al Consell de Cent
Jurats.295 Es tractava en aquest cas d’un text ampli que recollia múl-
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295. L-61 fol. 3bis — 17bis. En nom de Deu sia e de (fol.4) madona sancta Maria e de tota la
cort celestial. Com sia rahonable cosa quels Consellers qui son cap e regidors de la dita Ciutat en
lur anyada sien tots de una color be e solempnament vestits, per ço Juren los dits Consellers, que
de aquelles C. liures que per ordinatio del Consell de Cent Jurats de la dita ciutat a cascun dells
deuhen esser donades per salari de la Consellaria entre dues pagues, ço es la meytat a Nadal e
l’altre meytat a Cincogesima, ells tots se vistaran honorablament dues vegades l’any dues robes e
de una color, ço es una vegada en la festa de Nadal de drap de lana ab penes vayres en las
gramalles o samarres, les quals hagen a esser ab portes devant segons es acustumat. E altra
vegada en la festa de Cincogesma de xamellots o de draps de lana ab tafatans los quals tambe
agen esser ab portes. E si per aventura algun o alguns dells eren vestits de dol que la haguessen ha
posar en la dita testa de Nadal e en totes altres festes anyals, e en la festa del martiri de la
benaventurada sancta Eulalia patrona e cors sant de Barcelona, posat que nol haguessen portat
per lo temps acostumat de portar dol en Barçalona.E apres les dites festes lo puxen cobrar e
portar solament per un mes, comptant-hi lo temps que portat lo hauran, si ja nol havien portat per
lo dit mes ans quel posassen en alguna de les dites festes. E que sien tenguts portar les vestidures
de la concelleria la major part del temps com sen sia abusat en lo passat.

Item juren los dits Consellers que tot lany de lur concellaria quescu dells tindra almenys dues
cavalcadures la qual hagen haver agudes en la dita festa de Nadal. E si per ventura algun o alguns
dels dits Consellers en la dita festa o almenys un mes apres no havia haudes les dites cavalcadures,
o apres dins l’any aquella no tenia per tot lo dit any de sa Concellaria, que li sien levades xx libras
de son salari axi que la Ciutat no li sia tenguda sino de lxxx libras. E si per ventura totes les cent
liures li eren ja estades pagades, quen hagues (fol.5vº) a restituir a ia Ciutat xx libras.

ltem com los affers de la Ciutat sien molts e arduos e sia necessari que tots los sinch Consellers
entenguen continuament en aquells, juren los dits Consellers que continuament durant lo dit any
de lur Consellaria estaran en la dita Ciutat. e de aquella nos partiran; pero si hun o dos dells per
affers llurs necessaris havien anar fora la Ciutat, quey puxen anar ab licencia dels altres e estar
defora per aquell temps quels altres los atorgarien segons llurs necessitats. E un o dos dies
solament hi puxen anar sens licencia, si necessitat los ere.

(fol.6) Item per tal quels dits Concellers ab pus pura e pus neta concientia puxen aconsellar e
fer los affers de la Ciutat e tota occasio de corruptio ne sia foragitada. Juren los Consellers que no
pendran ne acceptaran algun do o servey o promesa de alguna persona, de qualsevol estament o
conditio sie, per rabo de la Concellaria.

Item juren los dits Consellers que per si ne per altre no hauran part en les imposicions de la
dita Ciutat ne encare en res als que la dita Ciutat vena o arrenda en qualsevol manera.

Item juren los dits Consellers que (fol. 6 vº) sens voluntat de consell de cent Jurats no daran ne
puxen donar graciosament ne per amor de Deu ne en altra manera alguna quantitat de diners o
altres coses del comu de la dita Ciutat.

Item juren los dits Concellers que entre Pascua e Sinquagesima, cessant empero just
impediment, regonexeran e visitaran lo Monastir de Pedralbes, lo Castell de Muntcada, les fonts,
lo pont de Sanct Boy, e les al tres obres fora la Ciutat qui son acustumades de regonexer e visitar
com es lo Castell de Mongat la torre del cap del Riu Llobregat y les pastures de la ciutat.

Item juren los dits Concellers que servaran (fol.7) una ordinacio feta per lo consell de cent
Jurats, contenent que lo dia de sanct Andreu los dits Concellers abans que vinguen a la casa del
Consell hogen missa del sant Espirit en la Seu de Barcelona, ço es en la capella de sancta Eulalia,
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tiples obligacions. El contingut del text permet d’apropar-nos a les
diferents potestats i funcions.
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patrona de la dita Ciutat, e mentre la missa se dira, lo seny qui toca les hores sie repicat, a
significança que la missa se diu, E que tots los Jurats se apleguen a la Seu per hoir la dita missa
com hoyran lo dit seny repicar. E apres la dita missa los dits Concellers ab los Jurats sen venguen a
la casa del Consell per fer en nom del sant Esperit ellectio de novells Concellers (fol.7vº) segons es
acostumat. E que feta la dita electio fassen repicar lo Seny per denotar que la dita ellectio es feta.

Item juren los dits Concellers seguents la abilitacio per auctoritat del Concell de cent Jurats
celebrat ha XIIII del mes de novembre del any MCCCCXLIII del sagrament fins a la dita jornada
acostumat de esser fet per los misatgers e sindichs en lo passat elegits per la dita ciutat quells dits
Consellers servaran e faran cervar lo dit sagrament habilitat contenint que qualsevol persones
que la dita ciutat o lo Consell de aquella elegira o trametra per missatgers anaren Sanct (fol.8)
Pare al señor Rey a la señora Reyna o a qualsevol Princeps e Señors o a qualsevol Ciutat vola o
loch no gosen ne puguen en alguna manera durant lo temps de lur missatgeria sens licentia del
Consell de Cent Jurats de la dita ciutat demanar haverne obtenir ne acceptar pera si o per a altri
de aquell señor persona o universitat aqui seran tramesos algun offici gracia o benefici nen faran
parlar a altri ne hi daran alguna obra per si o per altri directament o indirecta. E encara que los
missatgers qui seran juristes no gossen advocar publicament en concistori audientia o concell (fol.
8 vº) sino los affers de la Ciutat e de asso fassen e hagen fer los dits Missatgers e sindichs ans que
partesquen per anar a la Missatgeria Sagrament e homenatge en poder de aquell official quels
Concelers de la dita Ciutat elegiran es hagen a posar pena de cent liures e encare de perdre tot lo
salari o altre cosa que haguessen haguda de la Ciutat per rao de la dita missatgeria lo qual salari
si contrafahien hagen a tornar a la dita Ciutat e no res menys que ipso facto sien privats del
Concell e de tot offici e benefici de la dita ciutat. Empero los dits Concellers poden donar licentia
als dits Missatgers e Sindinchs de sus dits de supplicar obtenir e (fol.9) acceptar qualcevol gracies
e beneficis no pas per si matexos sino per qualsevol altres persones e parlar axi per la justicia com
per favor de tots aquells dels quals los dits Consellers axi per lurs instruccions com per lurs letres
los volran encarregar e donar licentia e los dits Missatgers en la la audiencia, concistori o concell
del Señor Rey o en altra manera parlaven en tal forma que la Misatgeria ne los affers de aquella
non valguessen menys per alguna justicia de si o de son amich o de altri no hagues trencat los dits
sagrament e homenatge ne hagues encorregude (fol.9 vº) les altres penes demunt dites.

Item que algu dels dits Missatgers nos gos partir ne demparar sa misatgeria per algun cars
sens licentia de Concell de Cent Jurats pero si cars ere de malaltia que aquesta licentia puxen
donar los Concellers e lo Concell de Trenta e si algun dels dits Misatgers fora contra aço que
perda lo salari que haura rebut de la dita Ciutat e aquell hage a ella tornar.

Item quels Concellers de la dita Ciutat e concell de trenta presents e esdevenidors no escriuran
ne pregaran ne suplicaran ne faran escriure (fol. 10) pregar o suplicar al dit Señor Rey o altre
persona aqui sera dreçada la Missatgeria de les dites coses demunt vedades als dits missatgers
sens rebuda licentia e auctoritat del Concell de Cent Jurats. E tots anys los Concellers com seran
elects en lo primer Concell de Cent Jurats que tendra juren de tenir e servar e fer cervar de lur
podertotes les dites coses sobre lo offici dels dits Missatgers ordenades e volch e delibera lo dit
Concell que la present ordinatio sie que los Consellers presents e esdevenidors deci avant
tostemps inviolablement observada.

Item juren los dits Concellers que (fol.10 vº) cervaran una altra ordinatio del dit Concell de
cent Jurats contenint que quescuna vegada que les impositions se deuran vendre tots ensemps, si
donchs alguns dells no eran legitimament empatxats, iran a la Lotge e aqui, ab promens de tots
estaments que en aço appellaran, vendran les imposicions al pus profitosament que poran,
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guardant por lur poder que sien venudes a persones riques o a menys no massa pobres e avisant
los compradors en lo liuramont de les dites imposicions que aquelles hauran be asegurar. E apres
que 1es dites imposicions seran venudes los dits Consellers ensemps ab los dits o altres promens
de tots estaments vegen e regoneguen les seguretats que seran donades por los compradors
(fol.11) de les dites imposicions. E si no son sufficients, fassen les millorar en manera que la Ciutat
por defalliment de seguretats no perda res segons ha temps passat.

«Item mes juren los dits Consellers que servaran una altre ordinacio del Consell de Cent
Jurats, havent que los dits Concellers dues vegades lany hagen a fer fer cerca e e per la dita Ciutat
en deguda forma si y seran atrobats alcavots, vagabunds, tafurers e altres qui, segons forma del
privilegi per lo Senyor rey Don Joan Primer sobre aço a la Ciutat atorgat, deuen o poder esser
foragitats de aquella. E si ni seran trobats que rebu de primer informatio sumaria segons forma
del dit privilegi faran (fol.11 vº) foragitats aquells qui deuran esser foragitats e que en altre
manera observaran e faran observar lo dit privilegi.

Item mes avant los dits Concellers e encara tots los del Concell qui presents seran juren que no
diran ne forçaran ne dir ne forçar faran en alguna manera los regidors de la Taula del Cambi de la
dita Ciutat ne los scrivans de aquella que paguen o fassen dites per alguna persona o persones de
quealsevol grau, stament o conditio sien de major o majors quantitats de moneda que aquell o
aquells per qui (fol.12) faran les dites hauran en la dita taula.

Item e mes juren los dits Concellers e Concell de Cent Jurats de la dita Ciutat tenir e observar
les ordinations derrerament fetes per los concellers proments de la dita Ciutat e per lo concell de
cent jurats de aquella approvades e confirmades sobre los strangers qui entren en la dita Ciutat
per offendre e dampnificar en aquells qui fan o sostenen e mouen bregues sens deseximents e
prenen venjances de uns per altres segons serie de les dites ordinacions.

Item jurem los dits Concellers i Concell (fol.12 vº) decent jurats que cervaran e tendran les
ordinacions fetes per Concellers e proments de la dita Ciutat e auctorizades per lo Concell de Cent
Jurats de aquella sobre los officis çoes que aquells los quals hauran hague algun ofici non puxen
obtenir altre tro sie passat un any apres del offici que primer hauran agut segons en les dites
ordinations es conegut.

Item jurem los dits Concellers e Concell que servaran e tendran e faran observar e tenir les
ordinations derrerament fetes sobre los plets.

Item juren los dits Concellers e Concell de Cent Jurats
Que cervaran les ordinations fetes sobre la asignatio feta a la taula del cambi de la dita

Ciutat de les impo(fol. 13)sitions de la dita Ciutat e de les rendes de flix e de la palma e de
Muntcada e los drets del pont de Sant Boy e del mig florir per bota e lo censal de MCCCLXXVII
de pensio que la dita Ciutat reb sobre la Batlia general de Cathaluña per convertir tots los dits
drets en los carrechs als quals la dita Ciutat es tinguda e obligada. E sobre quitament e reemença
faedora dels censals dels forestes axi lechs com eclesiastichs qui no contribueixen en los
Carrechs de la Ciutat e apres que aquells reemuts en remensa fahedora dels censals dels
Ciutadans e habitadors de la Ciutat e per descarregar aquella per tanta qualitat o per aquella
suma a que mutaran les (foli.13 vº) quantitats les quals pagats los Interesses e altres carrechs de
la dita Ciutat e en la fi de aquell any sobrera de les dites consignacions e no plus. E sobre les XII
les quals son estades reduides a XI les quals la Ciutat ha mester quiscun any per pagar salaris e
altres carrechs ordinaris e extraordinaris en que son compresos salaris de Missatgers aventatges
de forment e totes messions ques han afer per fets de gra e lo prestech del hospital per sustentatio
de aquell e per castellvi de Rosanes segons en les ordinations sobre les dites coses fetes e per lo
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tat. En l’aspecte formal es comprometien a destinar certs emolu-
ments que percebien al començament del càrrec per a la compra dels
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Concell de Cent Jurats de la dita Ciutat celebrat a VII del mes de Noembre any MCCCCXXXVI
loades e aprovades es largament contingut. A les quals ordinations per auctoritat del Concell de
Cent (fol.14) jurats celebrat a XI del mes de Mars any MCCCCXXXIX foren fetes certes
moderations sens periudici de les dites ordinations ans ratifficants e confirmants aquelles ço es
que de la resta la qual roman del compte del clavari pagats los carrechs de la dita Ciutat quescun
any segons que per lo dit compte sera vist quescun any hagen a destribuir fetes dues parts de la
dita resta la primera part la qual sie de III les quals sien convertides en quitar la dita Ciutat de
Interessos de aquells singulars que als honorables Concellers ab concell dels regidors de la taula
e de altres los quals aiustar i volran sera vist fahedor. E la altra meytat de tota la dita resta
romanent sie reservat a la bossa communa de la dita taula per reimtegratio del deure (fol. 14 vº)
principal degut per la dita Ciutat per diverses rahons a la dita taula. Item que si per algun cars
inopinat als honorables Concellers e al Concell de XXX promens per obviar a tot perill e sinistre
haurien a delliberar a fer despeses fins a quantitat de sinch milialiures o mes segons lo cas o
requeriment e en tal cars ere vist als dits honorables Concellers e al Concell de XXX fer cessar
las reemensas que sens altra solempnitat de Concell ho puxen determenar e fer e per la manera
que ben vist lo sera pus los sia vist que urgent necessitat ho requeris.

Item juren los dits Concellers de Cent Jurats les ordinations per auctoritat del Concell de Cent
Jurats fetes a XIIII del mes de Noembre any M (fol. 15) CCCCXXXVIII sobre lo qual los lavorants
e obrants les lanes fines les quals los honorables Concellers han fetes venir de Angleterre per
Introduhir principiar e prosseguir e continuar en la dita Ciutat la art e exercici de draps fins les
quals lanes per lo dit principi prossecutio e continuacio son estades destribuides per via de vendes
per los honorables Concellers passats entre diversos perayres e altres persones de la dita Ciutat e
per ço que les dites ordinations romanguessen fulcides de deguda fermetat e romanguen
inviolables i irrevocables sino en la manera deius escrita es estat ordenat que les dites ordinations
totes e sengles nos puxen indringir tolrer revocar ne anullar sino (fol. 15 vº) precehins quatre
concells ço es dos de trenta e altres dos de Cent Jurats. E que de la celebratio de un concell a altre
hague un mes de spay.

Item per fer cessar un gran abus quis fa en lo concell la hora que son liurats los rodolins que
gran part de aquells qui son en lo dit Concell se seuen de peus e de lurs trasts ço es que juren
quescu del dit Concell de Cent Jurats que no estara de peus en lo dit Concell sino la hora que li
vindra sontrast de parlar nis moura del lloch on sera assegut sens licentia e voluntat dels
honorables Concellers si ja no era que per alguna necessitat hagues eixir fora la casa de Cent
Jurats e que quan los elegidors seran elegits per fer (fol. 16) la concelleria alguns del dit Concell
de Cent Jurats no parlara ab los dits elegidors o algu dells.

Item jure quescu dels Cent Jurats que la hora que sera request per los honorables Concellers o
per verguer lur de entrevenir en algun Juy qui es dit de promens hague e sie tingut entrevenir en lo
dit Juy si donchs no havie escusatio legittima la qual hague a manifestar als dits honorables
Concellers qui puxen admentre la dita escusacio sils sera vist fahedor.

Item juren los dits Concellers e tot lo Concell que tendran e cervaran e tenir e cervar faran les
ordinations restrectives de la taula del cambi de la dita Ciutat fetes per auctoritat del Concell de
Cent Jurats celebrat a XX del mes de Noembre any (fol.16 vº) MCCCCXLII tant com toque los
regidors scrivans servidors e ministres de la dita taula e sobre la forma e manera les quals per ells
han esser tingudes e servades axi en escriure e continuar los libres de la dita taula co.. en liurar
monedes e sobre lo mudament dels libres e sobre regonexer les balances de la dita taula e de la
taula del contrast e sobre moltes altres coses en les dites ordinations contingudes.
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vestits que havien de dur i a les cavalcadures per traslladar-se.296 En
l’aspecte eticomoral es comprometien a evitar la corrupció, no
podien rebre ni obsequis ni favors, ni comissions dels tributs ni tampoc
lliurar graciosament fons del comú de la ciutat, ni negociar amb certs
productes de primera necessitat.297 Pel que fa al servei a la ciutat, es
comprometien a no absentar-se’n durant el seu mandat i a fer les visites
reglamentades.298

En l’àmbit econòmic, per ocupar-se de les despeses de personal o
de la prestació de serveis, es comprometien en primer lloc a controlar
els recursos financers per mitjà de les aportacions econòmiques, tant
els que provenien de la venda de les imposicions com els que es perce-
bien per mitjà de la Taula de Canvi;299 en segon lloc, a tenir abastament
de blat a la ciutat;300 en tercer lloc, a promoure el desenvolupament de
la producció de llana,301 i visitar les obres públiques.
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Item juren los Concellers e Concell de Cent jurats que deci avant qualsevol qui sera del dit
Concell de Centjurats durant lo temps que sera del dit Concell e quiscun official de la dita
Ciutat no puxe ne gos ne li sia licit ne per mes com a principal ne com a personer ne en altra
qualsevol manera vendre comprar ne contractar ne en altra forma negociar mercantivolament
(fol. 17) ne en altra manera sino per despesa de sacasa palesament ne amagada directament
ne indirecta qualsevulla natura deforments qui sien del principat de Cathaluña e regnes de
Arago o de Valencia ni pescha del peix salat sots van a quiscun e per quiscuna vegada que sera
fet lo contrari de perdre los dits forments e pescha e esser privat del Concell de Cent Jurats per
spay de X anys la donchs primer vinents dins lo qual temps no puxen obtenir al qun offici o
benefici de la dita Ciutat.

Item juren los dits Concellers e Concell de Cent Jurats que cerveran e tendran e cervar e tenir
faran les ordinations fetes e auctoritzades per lo Concell de Cent Jurats de la dita Ciutat sobre los
qui venen e asseguren portar forments en aquella e no res menys les ordinations fetes sobre los qui
compren e cullen les impositions de la dita Ciutat.

Item juren los dits Concellers e Concell (fol. 17 vº) de Cent Jurats de tenir complir e executar e
observar a la letra totes e sengles coses en lo privilegi derrerament obtengut del alt Rey don
Alfonso de Immortal rocordatio per aquesta Ciutat sobre lo regiment de aquella contengudes.

Item juren los dits Concellers e Concell de Cent Jurats la ordinatio feta e auctorizada per lo
Concell de Cent jurats per causa de aquells que deuhen a la Ciutat que no puxen esser Concellers
ne haver officis e beneficis ne esser de Concell de Cent Jurats.

Item juren los dits Concellers que tendran e cervaran la ordinatio novament feta sobre no
levarse los elegidors del taulell hon seuran per fer la electio de Concellers ne parlar a part entre
ells de aquella sino segons forma de la vita ordinatio.

296. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 4-5bis
297. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 6 i 6bis; fol.16bis i 17
298. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 5bis i 6bis
299. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 10bis i 11; 13-14bis.
300. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 17
301. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 15 i 15bis
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Pel que fa a l’administració de justícia, ordre públic i bons cos-
tums, es comprometien a observar i fer observar les ordenances sobre
plets, a intervenir, quan fossin sol·licitats, al Jui de Promens;302 a con-
trolar conductes conflictives;303 i a vigilar el pudor en la manera de
vestir tant dels homes com de les dones.304

Finalment es comprometien a controlar directament dues catego-
ries d’oficials: els que formaven part de Taula de Canvi i els missat-
gers,305 a complir la normativa sobre el procés d’elecció dels nous con-
sellers306 i, els que formaven part de les comissions per a l’elecció de
certs magistratures com el mostassà o el batlle, a no sucumbir al tràfic
d’influències i a actuar amb la discreció deguda.307

El jurament posa de manifest, d’una banda, les competències del
poder local. Pel jurament els magistrats es comprometien a protegir els
veïns dins d’un determinat espai econòmic, la ciutat i alguns territoris
tutelats per aquesta dins del seu àmbit jurisdiccional, facilitar l’abas-
tament públic dels principals productes, l’abastament de l’aigua, la
sanitat i la seguretat. D’altra banda, el compromís a una dedicació
política sense corrupció, sense apropiament indegut, sense un ús abu-
siu del poder i sense benefici personal directe ni indirecte. 

Però en tot cas, les clàusules del jurament també posen de manifest
l’altra cara de la moneda, perquè si bé la integració en el govern munici-
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302. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 12bis i 16
303. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 11-12
304. L-60 fol. 7
305. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. 7bis-10bis i 11bis
306. L-47, fol. 20r-23r; L-61 fol. Fol.15bis i 17bis
307. L-47 fol. 35r. Sagrament dels elegidors del Batlle de Barcelona. Juren los elegidors del

Batle de Barcelona que per lo trieni de prop sdevenidor ques hauran be e leyalment en la eleccio
en axi que a tot llur enteniment elegiran en Batle aquell tan solament e no altres quals sguardat
lo be profit e bon stament de la cosa publica entenen ols sie vijares que sien millors e pus que
per si tot son e pus bestans a esser Balle de Barchinona. Item que por amor temor favor prechs
parentesch, compadresch de algu ne per servey do desalt o y rancchor ne per mala voluntat de
null hom ne per alguna desordenada affeccio no consintan en algu a esser elet en Batle de
Barchinona del qual entena eh sie vijares segons lur bona consciencia que no fos bo ne bestant
a esser Batlle pusque entena eh sia vijares que y sia bo e sufficient. Item que no revelara ne
descobriran a alguna persona la nomina qui ha feta daquells qui poran caure en la electio del
dit offici de Batlle ne axi mateix descobriran ne revelaran res que entre ells se diga contra algu
nomenat per esser Batlle per que aytals no fossen bon ne sufficients a esser Batlle ne encare la
persona de aquell qui aço havia dit ans tot aço tendran secret ab si mateix. Item que quelque
eleccio que aquis face tendran secreta ab si mateix axi que no ho renderan de paraula o per
senyal fins sie elet e publicat en lo Consell de Cent Jurats per la forma del dit Consell.

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 89



pal aportava per si mateixa prestigi personal, ja que era un càrrec dotat
d’una certa aura cívica, no podem oblidar que podia significar l’expecta-
tiva d’uns guanys derivats d’unes determinades actuacions polítiques, o
l’amiguisme que assegurava la ubicació estratègica de determinats cone-
guts o familiars en el si de les estructures administratives, això repercu-
tia en decisions afins als interessos propis o familiars i, en alguns casos,
al benefici personal directe o indirecte. Ara bé, només una lectura en pro-
funditat de la gestió duta a terme pels consellers i de les seves repercus-
sions, donaria llum per entendre els límits de les iniciatives polítiques
municipals, les subordinacions (participació del rei a la insaculació, la
dependència entre les famílies benestants) i dependències d’un regne
concebut durant els segles XVI i XVII d’una manera centralitzada i jeràr-
quica i les convergències pluripartidistes sota un complex entramat d’in-
teressos financers i econòmics.308

Immediatament després d’haver jurat, els consellers rebien la sentèn-
cia d’excomunió proclamada pel vicari general, de la mateixa manera
l’havien d’escoltar els virreis i els altres oficials.309 La violació del jura-
ment era un pecat greu, per això el jurament, a finals de la Baixa Edat Mit-
jana, esdevindria una garantia de caràcter religiós i cívic. La interferència
de l’Església en assumptes polítics per mitjà del jurament es posa de mani-
fest a Barcelona. L’any 1636 els consellers es comprometien, sota sentèn-
cia d’excomunió, a complir una resolució presa pel consell el 13 de
novembre del 1634. La sentència d’excomunió concedida pel papa Urbà
VIII es proferia contra qui venia oficis de gràcia i contra qui acceptés qual-
sevol cosa, diners, favors, etc. per les insaculacions.310 És particularment
interessant veure com una resolució presa pel Consell per evitar fraus i
abusos, en la pràctica política arriba a ser una obligació per mitjà del jura-
ment i la seva contravenció produiria l’excomunió. En aquest aspecte es
pot constatar que el jurament fou sempre un acte religiós que interessà a la
societat civil perquè afegia un plus als seus actes. La religió fortificava el
dret i, com explica Gaudemet, la inobservància del jurament no podia ser
sancionada només per una pena secular perquè es tractava d’un pecat i
només al voltant del fet religiós es podia desenvolupar la casuística.311
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308. GARCÍA ESPUCHE, A.: Un siglo decisivo Barcelona y Catalunya 1540-1640. Madrid 1998;
AMELANG, J.: La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714. Barcelona 1986

309. L-60 fol. 68r; L-59 fol. 15. Després d’haver jurat havien de visitar el rei.
310. L-49 cosida en p. 6 una còpia impresa del document datada l’any 1707 
311. GAUDEMET, J.: «Le serment dans le droit canonique médiéval» en Le Serment, Vol.II

Teories et devenir. París 1991, pp. 63-75
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Per tot això, l’incompliment d’allò jurat tenia a més a més efec-
tes jurídics i religiosos. Un cop acabat l’exercici de la magistratura, el
vicari general els absolia de totes les faltes.

Cal afegir que en algunes situacions extraordinàries es podia
demanar un jurament especial als consellers i aquest és el cas que suc-
ceí l’any 1487. La Inquisició requerí a les autoritats de la ciutat, entre
elles als consellers, que es comprometessin a col·laborar amb els
inquisidors, a través d’un jurament de lleialtat. Contra tot costum, els
consellers després de celebrar Consell de Cent hi accediren.312 L’Es-
glésia, en aquest cas els inquisidors arribats a Barcelona, es van servir
del jurament per involucrar les autoritats municipals. 

Pel que fa al cerimonial dels juraments, podem observar que
sobreviuen les figures del veguer i del batlle amb un paper rellevant,
però que les noves autoritats són els magistrats consellers i jurats, els
quals seran una categoria de dirigents dins l’àmbit municipal destina-
da a obtenir cada dia més poder polític, perquè la seva representativi-
tat de la comunitat política era essencial (no es tracta de regidors vita-
licis ni patrimonialitzats).

A Barcelona ells eren l’encarnació de la comunitat política i els
qui havien de gestionar els interessos del comú. Des del moment de la
presa de possessió del càrrec, els consellers representants del poder
municipal s’havien de vestir amb robes magnífiques i disposar de
bones cavalcadures, expressió formal de la seva dignitat i notorietat
—com també ho eren les insígnies pròpies del càrrec que havien de
lluir a les cerimònies oficials i durant l’exercici de funcions de repre-
sentació—. El cerimonial també posa de manifest l’aparell de poder
propi de la ciutat mentre que el protocol reflecteix sense cap mena de
dubte les relacions sovint tenses entre les autoritats municipals i els
oficials reials. Bruniquer (1561-1641) recordava l’any 1614 que en
presència del virrei, ni el canceller ni el vicecanceller, ni el governa-
dor, ni el veguer, ni cap altre oficial reial no podien precedir els con-
sellers, ni es podien situar entre ells, tal com demostraven els prece-
dents i com es podia corroborar a l’entrada del Mestre de Rondes el
novembre del 1460.313

Per altra banda, pel jurament els jurats, que constituïen el cos
consultiu i legislatiu, també accedien com a polítics en l’autogovern
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312. DACB, vol. III, pp. 61 i 62
313. BRUNIQUER, Rubriques..., vol.1, p. 74
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de la ciutat. Aquest poder es feia més gran quan augmentava l’auto-
nomia municipal. L’autonomia municipal no era una ficció i es tra-
duïa en les competències autonòmiques dels seus òrgans que es
posaven de manifest en la capacitat de legislar, tant en la reglamen-
tació per al manteniment de l’ordre públic com en l’organització
econòmica de la ciutat. Bona prova d’això eren les ordenances urba-
nes que es publicaven per al bon ordre de la ciutat. L’autonomia
municipal, doncs, prenia forma per mitjà de determinats instruments
de naturalesa reglamentària, ja que a partir de l’atribució originària
de jurisdicció compartida gaudien d’àrees de regulació definides en
funció de la matèria.

Tal com assenyala J.M. Font Rius,314 la potestat normativa la deter-
mina la mateixa naturalesa juridicopública del règim municipal medie-
val, de manera que no seria adequat parlar d’atribucions legislatives sinó
de potestat normativa com a efecte de l’autonomia politicoadministrati-
va. L’exercici efectiu de la potestat normativa es projecta en l’aparició
d’unes fonts jurídiques que, en la sistemàtica del dret medieval, s’han
d’inserir en el dret local o municipal. Els conjunts de normes emanades
de les autoritats populars del municipi amb aprovació o conformitat de
l’autoritat superior i destinades a l’ordenació del règim intern de la ciu-
tat s’anomenaven ordenacions (bans, establiments) i les autoritats muni-
cipals, per facilitar la feina administrativa i salvaguardar el costum, les
anotaven als arxius propis i en llibres especials. 

En conseqüència, a la ciutat es van imposar ordenacions o lleis,
és a dir, regles jurídiques, donades per l’autoritat municipal i obliga-
tòries per a tots els ciutadans. Eren normes destinades a l’administra-
ció de la ciutat, la seguretat pública, el proveïment, el manteniment de
l’ordre, les obres públiques, la salubritat i la higiene. Normes que
havien nascut de la necessitat de resoldre la convivència veïnal, i per
tant que exigien, de part de les autoritats responsables, mesures enèr-
giques, amb efecte i execució immediats.315

És més, les autoritats tenien la facultat de completar cada any a
través de les ordenacions el dret de la ciutat per satisfer les noves exi-
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314. FONT RIUS, J.M.: «La potestat normativa del municipi català medieval»,
Miscel·lània Ramon d’Abadal, Estudis Universitaris Catalans, vol.XXX, Barcelona 1994, p.
131-157.

315. Vegeu BAJET, M.: «El regím jurídic municipal al segle XVI» pp. 166-184 a Història de
l’Ajuntament de Barcelona. Dels orígens al 1808. Barcelona 2007.
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gències, com ara la necessitat de resoldre el proveïment dels habitants
regulant l’organització del mercat i la reglamentació de l’activitat
comercial.316

Per tot això podem pensar que aquestes ordenances constitueixen
el dret mateix de la ciutat, dret urbà diferenciat i sovint diferent de la
resta de poblacions properes que continuaven lligades al camp. Aquest
dret urbà és, abans que res, el costum urbà nascut de les necessitats de
la vida social i econòmica dels habitants de la ciutat, i el conjunt nor-
matiu que les institucions de la ciutat van elaborar en el transcurs dels
anys. Constitueix un dret especial comú a tots els habitants de la ciu-
tat, i una garantia de la seva llibertat. En les ordenances d’organitza-
ció el poder municipal podia innovar la regulació preexistent i cana-
litzar l’activitat de relació amb el veïnat.317

El conjunt de normes, que naixien, com ja s’ha dit, per resoldre
conflictes importants eren doncs producte de circumstàncies específi-
ques, constituïen el dret urbà de Barcelona sortit del Consell de Cent,
s’havien de coordinar tant amb el ius singulare com amb el ius pro-
prium de Catalunya en el marc general del ius commune europeu. 

Per tot això la normativa que es va establir constituïa una autèn-
tica legislació municipal que obligava a tots els habitants de Barcelo-
na, ja que el dret urbà era la conseqüència d’una determinada situació.
En el cas de la ciutat aquesta situació venia determinada per la condi-
ció de les persones que era la condició de llibertat. I exigia una esfera
d’actuació pròpia, sense intervenció d’autoritats reials en el control ni
en la gestió municipal.

Efectivament, tant el dret urbà com el model de gestió municipal
eren creació pròpia de la ciutat i diferent de l’administració reial i
baronial, ja que responia a la condició dels ciutadans, la llibertat. En
tot cas trobava els seus orígens en la fórmula del jurament: Observa-
ra libertats, privilegis, costumes, uses, franqueses, atorgades per lo
senyor rey e per sos antecessors a la ciutat de Barchinona.

Amb el pas del temps augmentarien els poders de policia, baixa
justícia, regulació de preus, abastament de blat, gestió financera, etc.,
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316. Vegeu BAJET, M.: Aspectes del comerç a Catalunya en el segle XVI segons els llibres
dels mostassas. Biblioteca Virtual «Miguel de Cervantes». Alacant 1999, pp. 13-239.
www.cervantesvirtual.com

317. BAJET, M.: «Policia de mercat a l’època Medieval» a Revista de Dret Històric Català.
Barcelona 2003, pp. 121-143
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és a dir, es potenciaria la potestat reglamentària, d’autoorganització, la
tributària, la financera i fins i tot la potestat inversora.318

La monarquia dels Àustries dels segles XVI i XVII va haver d’ac-
ceptar l’autonomia municipal i alhora el poder municipal va ser res-
pectuós en les formes jurídiques establertes tant en l’entramat d’orga-
nització com en una activitat certament limitada per poques
disponibilitats econòmiques malgrat el creixement.319

Com hem vist, Barcelona, des del segle XIV, com altres munici-
pis, gaudia d’una organització administrativa pròpia, com un dret
natural de llibertat, donat inicialment pel rei però desenvolupat enfront
al monarca, que es traduïa en la preservació d’un àmbit d’autogovern,
de gestió i d’organització exempts de la influència del rei excepte en
l’elecció d’alguns oficials com era el cas del mostassà. 

El resultat fou el manteniment d’un règim especial fonamentat en
la llibertat dels ciutadans. Cal advertir però, per no caure en anacro-
nismes, que quan parlem de llibertat dels ciutadans seguim el pensa-
ment de Michaud-Quantin, que ens aproxima al que a l’Edat Mitjana
i Moderna s’entenia per llibertat. En poques paraules es podria resu-
mir en l’oposició a l’arbitrarietat d’un superior. En aquell moment es
tenia per lliure una persona en la mesura que l’obligació que li impo-
saven era objecte d’una definició contractual o legal que venia a subs-
tituir la determinació unilateral i arbitrària de qui tenia el poder. Ser
lliure era poder discutir els límits de la seva submissió i posseir un
estatut definit precisant els drets i els deures.320

A Barcelona la comunitat política, la universitas, tenia una juris-
dicció pròpia i òrgans municipals amb competències per regular la
vida a la ciutat, per aplicar el dret urbà i garantir el seu compliment.
En aquest aspecte els ciutadans tan sols podien ser jutjats pels seus ofi-
cials i aquests magistrats es reclutaven en el si de la societat urbana,
entre els membres de la comunitat.

En conseqüència els oficials, com veurem, eren membres de la
comunitat amb ofici públic i rebien indirectament de la comunitat, per
mitjà dels consellers, l’autoritat.

Per acabar, pel jurament els consellers accedien com a polítics a
l’autogovern de la ciutat, considerada com un ens jurídic propi, i
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318. MONTAGUT, T. DE: «El sistema del derecho tributario...» op., cit., pp. 62-68
319. GARCÍA ESPUCHE, A.: Un siglo decisivo Barcelona y Catalunya 1540-1640. Madrid

1998, pp. 69-78
320. MICHAUD-QUANTIN, P.: op., cit., pp. 41-49 
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davant de les propietats de la ciutat: la Casa de la Ciutat i la Caixa de
la Ciutat. 

Pel que fa als juraments que els consellers i els oficials reials rea-
litzaven, posen de manifest que en tot cas s’havien de respectar els
drets especials (les llibertats) dels súbdits que habitaven la ciutat i el
territori dependent, que havien quedat fixats i garantits per mitjà de
concessions, llibertats, furs i franquícies. Així mateix, també podem
veure que a Barcelona el jurament dels consellers havia d’anar acom-
panyat d’un jurament de fidelitat al rei, per mitjà dels seus oficials.
Això es posa de manifest en la rellevància de la cerimònia en què con-
sellers i veguers es prenien jurament mútuament i rebien la promesa del
batlle.321 Michaud-Quantin considera que aquest acte de fidelitat és
d’una gran transcendència perquè afegeix un llaç d’unió respecte al
poder reial (dels ciutadans com a naturals) del qual ells se senten
dependents: el jurament serà un element per introduir-se dins la nova
estructura, que és l’embrió del que en el futur arribarà a ser l’Estat.322

En segon lloc, cal destacar que l’originalitat del jurament burgès
residia en el fet que unia persones iguals en dret, és a dir, que forma-
ven part d’un grup d’homes que tenien una vida en comú en el marc
d’un mateix dret,323 creant així una solidaritat horitzontal, com es veu
en el cas de Barcelona, entre dues persones iguals davant del dret.
Aquest jurament era diferent del jurament vassallàtic perquè no com-
portava cap dels deures que en el cas dels nobles incumbien a un vas-
sall. A diferència del jurament feudal que unia un superior a un infe-
rior, aquest jurament es realitzava en poder d’un igual, és un jurament
característic de la burgesia.

En resum, es pot analitzar el procediment de jurament dels conse-
llers com una operació jurídica complexa que implica la intervenció
d’una sèrie de voluntats. En primer lloc, un consens amb la reialesa que
es posa de manifest pels juraments presos i rebuts davant dels oficials
reials: veguer i batlle i per la posterior visita al rei o al virrei (recordem
que els consellers després de ser escollits havien de visitar el rei, la reina,
les infantes i, en cas que no fos a la ciutat cap d’aquests, havien de visi-
tar el virrei). En segon lloc, els consellers rebien el poder dels seus pre-
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321. Dins de la fórmula que pronuncia davant del veguer, «...a tot lur mellor enteniment a
faeltat del senyor rey...»

322. MICHAUD-QUANTIN, P.: op., cit., pp. 241
323. MICHAUD-QUANTIN, P.: op., cit., pp. 41-47 i 248
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decessors. Pel jurament municipal o consular, els consellers s’obligaven
o es comprometien davant de la seva comunitat, tot i que aparentment era
més aviat una manera de transmissió de poder pel qual els predecessors
investien amb el seu càrrec els consellers tot just escollits.

Tanmateix, podem veure que a Barcelona aquest jurament burgès
havia de ser acompanyat d’un jurament de fidelitat al rei per accedir a
la doble jurisdicció. Hem de tenir en compte que només al monarca li
corresponia la jurisdicció general. Per altra banda, la jurisdicció com a
potestat pública admetia delegacions, cessions i limitacions. Des d’a-
quest punt de vista el jurament era l’instrument que vehiculava la ces-
sió o atorgament de jurisdicció temporal en matèries econòmico-admi-
nistratives, judicials, promulgació d’ordenances, comandament de
milicies, pròpies de l’autoritat règia, que havien estat cedides a la ciu-
tat en general en forma de llibertats, privilegis, costums, usos, franque-
ses, atorgats pel reis a la ciutat de Barcelona.

El jurament es realitzava a la Casa de la Ciutat, seu del poder
municipal i manifestació essencial de l’autonomia urbana. Ni la Con-
sueta ni els llibres de juraments posteriors, ni El cerimonial, no fan
cap referència al Llibre Verd, sobre el qual teòricament els consellers
acostumaven jurar. En canvi, en un document del 1478 que explica la
cerimònia del jurament sí que es fa referència al fet que els consellers
«... prestaren lo jurament sobre lo libre vert, posat en les mans del
honorable mossen Galceran Dusay l.any passat conseller en cap.»324

A més a més del jurament, la investidura del càrrec i la trans-
missió de poder es materialitzaven, per això els consellers que entra-
ven en funcions rebien dels seus antecessors uns símbols del seu ofici,
de les seves competències i obligacions: unes claus, el llibre de ceri-
mònies i un memorial escrit anomenat testament en el qual es donava
compte dels assumptes pendents o que quedaven per resoldre.325 En
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324. VICENS VIVES, J.: Ferran II...,op., cit., vol. III, pp. 27; GUDAYOL, A.: «Manuscrits
d’interès paleogràfic a la Biblioteca de Catalunya...» op., cit., p. 142 explica sobre el Ms.291,
llibre d’extrets d’Evangelis per a fer juraments a l’Ajuntament de Barcelona, que està
enquadernat en pell negre sobre fusta estampada amb ferros freds, als plans estampat en or escut
de Barcelona, cantoneres metàl·iques.

325. GILABERT BRUNIQUER, E.: Relació sumaria de la Antiga fundació y cristianisme de la
ciutat de Barcelona. Facsímil Valencia 1993, pp. 41 «...dona al de son grau las suas claus y lo
llibre de sas obligacions generals y ceremonias de lo que deu fer y guardar en son any...» pp. 40
«... y apres que han iurat restan aqui los consellers nous y vells a solas, y los vells fan relacio als
nous del estat en que dexan les coses, yls ne donan memorial en scrits, de que diuen
testament...»
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acceptar-los, els nous consellers expressaven la seva voluntat de
quedar lligats als seus antecessors. Finalment, cal doncs subratllar
que, tot i que els consellers havien rebut el poder dels seus prede-
cessors, aquesta transmissió, d’alguna manera, s’havia de fer accep-
tar per la reialesa associant-la, com hem vist, a la primera cerimònia
oficial.

4. JURAMENT DELS OFICIALS ORDINARIS DE LA CIUTAT

Els oficials de la Casa de la Ciutat gaudien d’oficis municipals,
eren escollits lliurement pel municipi i exercien una competència ordi-
nària. Es tractava de competències establertes per la llei o el costum i
adscrites com un bloc d’atribucions a un títol concret d’ofici. Aquests
oficials, segons García Marín, seran mers executors del que ja haurà
estat normat, sotmesos a la lletra de la llei municipal sense que hi hagi
marge per a la seva iniciativa particular.326

Tots els oficials a l’inici del seu mandat juraven, ja que el jurament
permet l’exigència de responsabilitats. Prodi considera que el jurament
per una banda solia tenir lloc per la necessitat d’assegurar la fidelitat dels
oficials públics i el compliment d’unes funcions, mentre que per altra
banda soldava el conjunt de l’estructura política que es basava, almenys
en aparença, en el seu respecte. Per tot això i en aquests casos el caràcter
sagrat i inviolable del sagrament tenia un gran valor.327

A Catalunya el ius proprium va recollir l’obligació de jurar.
Amb la finalitat d’assegurar la lleialtat dels oficials municipals a les
Corts celebrades a Barcelona, l’any 1413 es promulgà la constitució
Envers la honor... que establia que a les ciutats i viles els oficials tin-
guessin l’obligació de prestar jurament i, en cas de jurament il·lícit o
de l’incompliment d’allò jurat, l’oficial perjur seria inhabilitat per
desenvolupar l’ofici públic.328 Atès el seu interès, reproduïm el text
complet: 
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326. GARCÍA MARIN, J.M.: El oficio público..., p. 93
327. PRODI, P.: Il sacramento..., pp. 253 i 254
328. CYADC vol. I, 9, 2, cons.3 (p.415) 
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Ferrando Primer en la Cort de Barcelona, any MCCCCXIII
Cap.1

Envers la honor y reverentia de notre senyor Deu e de nostra
Dona Sancta Maria Gloriosa Verge mare sua, e de tots los Sancts, e
Sanctas de Paradis humilment, e devota entenents, e ab sobiran voler,
e studi squivans, e del tot foragitans, los illicits, e detestables jura-
ments, ja per lo rey Alfons en la Cort de Montso, e per lo rey en Pere
avi nostre en la sua cort de la dita vila de Montso, ab ordinations en
las ditas corts fetas dampnats, e reprobats las prop ditas ordinations,
ab la present constitutio, de assentiment, e approbatio de tota la pre-
sent cort de nostra certa scientia confirmam, e de nou fem,e ator-
gam,volents statuints, e manant aquellas per tots temps esser obseva-
das. Proveit e encara ordenat en major observatio de las ditas cosas
que los oficials ordinaris de las ciutats vilas e locs de Catalunya, en
lo principi de lur regiment sien tenguts jurar, e juren specialment ser-
var ab acabament totas e sengles cosas desus e dejus contengudes:
sien encara tinguts cascun any dins vuit dies ans la Nativitat de Nos-
tre Senyor Deu, las ditas constitutions e la present per tots los locs
acostumats de lurs jurisdiccions e destrictes ab veu de crida fer publi-
car, a fi que per algun en alguna manera nos puxa ignonantia alle-
gar: proveint encara que si los dits Officials en las cosas sobreditas o
en alguna de aquellas exequidoras negligents seran trobats, incorre-
gan sens tota remissio en pena de privacio de lurs Officis.

En aquest cas el jurament era una garantia legal l’incompliment
del qual comportava les sancions corresponents, ja que encara que el
càstig del seu incompliment es confiés a la divinitat, l’autoritat també
l’assumia perquè perseguia el perjuri. L’incompliment d’allò jurat ori-
ginava una responsabilitat econòmica i la condició de perjur o infame
inhabilitava per desenvolupar qualsevol ofici públic. Prodi es refereix
a l’ambigüitat de la condemna del perjuri.329

El text de la constitució Envers la honor... fou posteriorment glos-
sat per Mieres.330 La glossa de Mieres es mou en el marc del ius com-
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329. PRODI, P.: Il sacramento del potere.., p. 200
330. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum generalium cathaloniae.

Barcinonae 1621, pars secunda, collatio nona pars secunda, pp. 183-185. També fa referència a
la collatio secunda i tertia pars prima Fol. 2,3; Juramento vicarius11, 12, 13 (divideix el
contingut en sis apartats)
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mune, per al dret comú són dos els drets superiors, el canònic i el civil.
La normativa civil s’orienta a garantir el bé comú i la vida terrena dels
individus, la disciplina canònica està compromesa a crear les condi-
cions millors perquè a la Terra l’home no perdi la seva ànima. A les
glosses Mieres fa una referència contínua al corpus iuris civilis i al
corpus iuris canonici, tot i que també al·lega que no és tolerable la
ignorància de les pròpies lleis.331

De la glossa de Mieres cal destacar els conceptes següents: la
necessitat del jurament, el jurament il·lícit, els perjuris, de com el jura-
ment obliga de manera específica, del fet que no pot al·legar-se igno-
rància, i la negligència. 

Per justificar el fet que del jurament sorgia una obligació, al·lega
els comentaris de Baldo a la llei romana D. 1.3.9.332 Pel que fa als ofi-
cials negligents, Mieres també argumenta que els oficials negligents
no poden continuar en el seu ofici,333 en conseqüència els oficials hau-
rien de retre compte de la seva gestió amb la tenència de taula.334 La
tenència de taula era un procediment medieval que fou instituït a Cata-
lunya l’any 1283 i que perdurà fins al Decret de Nova Planta, encara
que a partir del segle XVI es pogué anomenar purga de taula. Es trac-
tava del control de caràcter periòdic que utilitzava el poder públic en
diferents esferes davant dels seus respectius oficials.335

Per la seva importància s’ha examinat la constitució Envers la
honor, però l’obligació de jurar per accedir a un ofici públic ja la recull
la Consueta de 1389,336 i continuarà la mateixa obligació de prestar jura-
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331. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus... pars secunda, collatio nona pars
secunda, pp. 185. 

332. D. 1.3.9 Paulus llibre IV. «non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur» ;
CALORE, A.: op., cit., p. 114 De Roma procedeix la idea que el jurament era un instrument que
implicava l’eficàcia de la provisió del càrrec. Els magistrats de l’època republicana juraven
observar les lleis i administrar imparcialment la justícia C9,27,6.

333. MIERES op., cit., p. 185 «Et nota hic officiales propter negligentiam fore removendos
ab officio. Sic C.de offic. Praefecti praetor Africa, l. Si quos et infra ead.,c. Per obviar et nota
infra ead, Confirmans la constitucio,super verbo et per aço lo dit official com tendra taula».

334. MIERES op., cit., glossa la tenència de taula pars prima fol. 164; Mieres op., cit., pars
prima fol. 77 i 78

335. CYADC vol.I, 1,51,16 i 1,51,3; El mostassà, els cònsols de la mar i el jutge
d’apel·lacions havien de «tenir taula» al mateix temps que els altres oficials reials de la ciutat
també tenien compte de la seva gestió. Consueta p. 22. LALINDE, J.: «La Purga de Taula»,
Homenaje a Jaime Vicéns Vives. Barcelona 1965. Vol. I

336. VALLS I TABERNER op., cit., pp. 12-23
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ment en presència del Consell de Cent Jurats,337 fins al Decret de Nova
Planta. Els juraments es prestaven a la Casa de la Ciutat en poder del con-
seller en cap, excepte el prior de jurista de la cort del veguer que jurava
a la vegueria i els cònsols de la llotja que juraven com el mostassà.338

El jurament de caràcter religiós i cívic no era sempre igual i podia
abastar una o diverses garanties que en definitiva depenien del contin-
gut de cada un dels compromisos. Es podia prestar el jurament: a) per
actuació honrada; b) per respecte a un ordre normatiu; i c) per fideli-
tat política, o també en moltes ocasions, la garantia era mixta, és a dir,
comprenia més d’un aspecte.339

Com s’ha dit, tenim documents que fan palesa l’obligació de jurar des
del segle XIV als oficials específics per les diferents branques de l’admi-
nistració municipal, com corresponia a una societat ordenada. Si contrave-
nien aquesta obligació eren apartats de l’ofici com qualsevol altre oficial.340
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337. L-61(Fol.99v)Clavari: Jurament del clavari de la Ciutat se fa en esta forma ço es que lo
vell y lo nou venen en Casa la Ciutat y se assenten despres dels senyors concellers y alli presta
son solit jurament y prestat aquell va acompanyat sens promenia ninguna ab lo senyor conceller
ters clavari vell y altres ab sos cotxes per los portals de la present Ciutat com es
costum;Taulers:Jurament dels taulers se fa en esta forma ço es qui los taulers vells y nous venen
en Casa de la Ciutat y alli se assentan los uns a la una part y los altres al altra ço es los vells a la
ma dreta y los nous a la ma squerra despres dels senyors concellers e alli prestan lo solit
jurament y apres se mudan de lloch y van agraduats a la llonja anant lo (fol. 100) tauler nou al
extrem del bordo del conceller ters y al seu costat lo vell militar o ciutada y lo tauler nou mey al
extrem del bordo del conceller quart y lo vell al seu costat y a la llotja los senyors concellers se
assentan en un banch que alli es devant hont es la taula y apres al cap de una stona de alli sen van
en ses Cases; Administrador del banch:

Jurament del administrador del banch de la Ciutat se fa en esta forma ço es que lo dit
administrador ve en Casa de la Ciutat y alli se assenta al costat apres del senyor conceller quint
y presta lo dit jurament en ma y poder del magnific conceller en cap y prestat lo dit jurament van
a la lonja sens ninguna serimonia ni agraduatio anant davant los dos concellers ço es cap y
segon y apres ters quart y quint aportant al mig a la ma esquerra del quint lo administrador del
banch y alli (fol. 100v) a la llonja estan una stona assentats los senyors concellers en un scon que
alli es davant hont tenen lo banch les hores y de alli sen va cada hu en sa Casa.

338. L-61. (fol. 100v)Jurament de prior de Juriste de la Cort del veguer: Jurament de
prior de la cort del veguer encara que sie conceller no va en Casa de la Ciutat sino ab sa
gramalla acompanyat de qui vol sen va a la cort del veguer y alli jura en poder del veguer y
apres a la cort del balle; Consols de la llonja: Jurament dels consols de la llonja se fa com lo
del mostassaff acceptat que apres de Casa la Ciutat tornats de la ballia sen van a la llonja y lo
consol nou militar ciutada va al extrem del bordo del conceller quart y lo (fol. 101) vell al seu
costat y lo nou mercader al extrem del bordo del conceller quint y lo vell al seu costat y alli se
assentan dins lo consolat y stan una stona y de alli sen van en ses cases.

339. LALINDE,J.: Los medios.. op., cit., pp. 111-115. 
340. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum..., op., cit., pars prima, col. 4,

cap. 40 (p.124-125)
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A Barcelona la comunitat política, la universitas, tenia una juris-
dicció pròpia i òrgans municipals amb competències per aplicar el dret
urbà i garantir-ne el compliment. En aquest aspecte els ciutadans tan
sols podien ser jutjats pels seus oficials i aquests magistrats es reclu-
taven en el si de la societat urbana, entre els membres de la comunitat.

En conseqüència, els oficials eren membres de la comunitat amb
ofici públic i rebien indirectament de la comunitat, per mitjà dels con-
sellers, l’autoritat.

Per tant, pel que fa a la concepció d’aquests càrrecs públics, s’ha
d’entendre que eren autoritats designades pels consellers, per atendre
assumptes que afectaven l’interès comú de la ciutat i les necessitats
dels membres de la comunitat. 

En aquest sentit, existiren per organitzar l’administració de la ciu-
tat diversos tipus d’oficials o magistrats dotats d’atribucions especials,
com veurem en alguns casos els mateixos oficials eren jutges i admi-
nistradors o inspectors. En tots els casos eren nomenats per un període
curt de tres o quatre anys o molt curt d’un any. Es pot dir, doncs, que
l’actuació dels òrgans municipals fou des dels inicis força variada amb
competències pròpies d’unes autoritats urbanes. 

Sens dubte la interdependència política i administrativa entre els
càrrecs afegia complexitat en les relacions, la qual cosa dificulta el
coneixement de les funcions pròpies de cada un dels oficials que s’o-
cupaven de control i vigilància, de gestió administrativa, beneficència,
assessorament tècnic o que representaven el municipi enfront d’altres
poders públics: els síndics i els missatgers.

En definitiva, l’administració desenvolupada per resoldre les
necessitats col·lectives de la població estava formada com hem dit pels
oficials o magistrats locals que s’ocupaven d’administrar els béns, fer
complir les ordinacions, donar llicències i permisos, defensar els inte-
ressos dels mercaders, etc.

L’estructura administrativa relativament simple en un principi,341

uns vint oficials, es va anar complicant i en el segle XV es tornà més com-
plexa al potenciar la ciutat la seva pròpia activitat i aplicar-la a camps
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341. VALLS I TABERNER, op., cit., p. 11-23: missatgers, mostaçaf, guardes de la moneda,
juristes, racionals, administrador del hospital, administrador i obrer major de la obra del pont
de sant Boy, sobreposat del sagramental, obrers, síndic, administrador de la casa del pes,
collidor de las rentes del hospital, servidor del garbell, mesurer o vergador del vi, pesadors del
forment e de la farina, pesador de la palla, reconeixedor de draps, reconexedor o partidor de les
aigües de les fonts, clavari, consols de la mar.
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diversos. Cal tenir en compte que el municipi gestionava, durant els
segles XV, XVI i XVII, funcions que més tard serien competències de l’Es-
tat. Com a conseqüència de tot això, es produí un creixement d’organis-
mes tècnics i l’ampliació del nombre d’oficials municipals, que passà
d’uns trenta en el segle XV342 a més de 113 en el segle XVII (el 1663 s’a-
rribà a comptabilitzar 113 càrrecs subalterns).343

Els ciutadans elegits o designats per sort es convertien en oficials
municipals després de rebre un títol que els acreditava i després d’ac-
ceptar i prendre possessió del càrrec. Finalment l’elegit havia de garan-
tir l’exercici de l’ofici amb la prestació de jurament i l’entrega com a
cautela d’una suma d’entre 10 i 100 lliures segons el càrrec. 

Segons el manuscrit L-47, els oficials amb potestats pròpies de l’au-
toritat pública i els seus auxiliars cada any juraven. En general les fórmu-
les posen de manifest algunes de les competències i capacitats en els
àmbits de les finances, comerç o indústria: la protecció dels artesans con-
tra la competència estrangera; el control de qüestions derivades de la
modificació del curs de la moneda i del risc de les encunyacions reials de
cara a la devaluació dels intercanvis comercials; l’organització de l’apro-
visionament de la ciutat; no permetre l’exercici d’activitats productives
insalubres en certes zones de la ciutat; pagar i administrar el sosteniment
dels hospicis per a pobres i vells; fer complir la regulació en matèria de
proveïments, preus i pes; el control de les finances; fer complir les ordi-
nacions sobre oficis; supervisar el treball d’obres públiques, etc. 

Existia doncs un ventall ampli de càrrecs de caràcter policial, eco-
nòmic, judicial, urbanístic, representatiu, assessoratiu, auxiliar, etc. A
tots aquests oficials se’ls feia responsables de la seva actuació.344

A) Oficials amb funcions de control, vigilància i jurisdicció en els
àmbits urbanístic, econòmic i administratiu. 

Dos obrers tenien jurisdicció per ocupar-se en general de les obres
públiques, la vialitat urbana, condicionament i manteniment del Rec Com-
tal, construcció de murs i valls, donar llicències per edificar als particulars
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342. L-47, rubriques.
343. TORRAS I RIBÉ, J.M.: «L’organització municipal de Barcelona als segles moderns» a

Història de Barcelona, vol.IV. Barcelona 1992, p. 259-305
344. No es tracta de fer una classificació sistemàtica sinó tan sols un ordre expositiu que

faciliti la lectura. De tota manera s’han consultat i tingut en compte dos treballs interessants, de
FALCÓN, M. ISABEL: La organizacón municipal de Zaragoza en el siglo XV. Zaragoza 1978 i
TURULL, MAX: La configuració jurídica del municipi medieval. Règim municipal i fiscalitat a
Cervera entre 1182-1340. Barcelona 1990.
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o que afectessin la via pública. En particular, controlar els picapedrers de
Montjuïc, la conservació de les muralles i de les portes de la ciutat i els
camins per sortir o entrar a Barcelona.345 Probablement també decidien
sobre els problemes derivats del veïnatge dels predis i edificacions urba-
nes. El segon obrer era també administrador del Pont de Sant Boi.

El mostassà346 era l’oficial responsable del control del pes, les mesu-
res, la qualitat i els preus dels productes del mercat. Imposava solucions
jurídiques en conflictes d’interessos derivats de la dinàmica del tràfic
econòmic i mercantívol que es ventilaven processalment davant la seva
jurisdicció. El cerimonial de jurament i presa de possessió es duia a cap
a la cort del batlle, i a la Casa de la Ciutat tot seguit el nou mostassà exte-
rioritzava el seu poder amb una cavalcada per carrers i places de la ciu-
tat. El jurament el prenien el batlle de Barcelona i el conseller en cap per
separat. Primer es traslladava a la cort del batlle de Barcelona, el mos-
tassà hi anava acompanyat dels consellers i allí jurava en mà del batlle.
Pel seu jurament es comprometia a complir fidelment l’ofici, fer justícia
a totes i qualsevol persona i fer complir les ordinacions contingudes en
el privilegi del mostassà, donar compte de totes les rebudes i tenir taula
al final d’ofici i complir les constitucions i privilegis de Catalunya. En el
Consell de Cent li prenia jurament el conseller en cap.347 Per aquest jura-
ment es comprometia al final del seu ofici a donar comptes al racional de
la ciutat de la part de les multes que corresponien al municipi i notificar
que ho havia pagat al notari o a qui els consellers determinessin. També
es comprometia a visitar personalment una sèrie de poblacions i a no sor-
tir de la ciutat sense permís exprés dels consellers.

El racional era el màxim responsable de la hisenda local encarre-
gat de fiscalitzar la gestió econòmica i administrativa dels oficials de
la corporació i de totes aquelles persones que utilitzessin diners, béns
o drets de titularitat municipal.348 El cap de la comptabilitat municipal
es comprometia en el seu jurament349 a conèixer, examinar, admetre o
impugnar els comptes de la ciutat. I a dedicar el temps necessari per
atendre el clavari i els obrers.

El clavari era el responsable de l’administració de les finances muni-
cipals, amb jurisdicció en matèria de percepció de drets, imposicions i crè-
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345. L-47, fol.26
346. BAJET, M.: El Mostassaf..., op., cit., p. 68 i 69
347. L-47, fol.29r
348. RIERA, S.: «Les fonts....» op., cit., p. 256
349. L47, fol.32v
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dits derivats de l’administració local, efectuava els pagaments amb la
recepció prèvia d’un albarà dels consellers. Supervisava les adquisicions
de cereals i carns i les activitats de la taula de canvi i del Banc de Barce-
lona. A més de les competències administratives, tenia facultats executi-
ves i judicials.350 També controlava els oficials municipals, al quals, si
delinquien en l’exercici de les seves funcions, podia suspendre de sou i
feina i imposar penes pecuniàries. Era un càrrec bianual. Pel jurament351

es comprometia a actuar amb honestedat, no actuar en benefici propi ni
rebre cap suborn en les operacions econòmiques, a donar compte als
racionals de la ciutat, a no actuar sense permís dels consellers.

B) Oficials de gestió administrativa i assessorament tècnic
Els advocats352 eren juristes que actuaven com a assessors tècnics

o jurídics en els plets o litigis. L’escrivà del Consell353 era el notari
encarregat de la secretaria i de donar fe de les deliberacions del Con-
sell de Cent, anomenat també escrivà major era una figura clau de
l’administració municipal.354

L’ofici de síndic era exercit per un notari, que tenia per missió
representar la ciutat davant del rei. També assessorava els consellers
en aquelles matèries en què actuaven com a jutges. El càrrec era vita-
lici355 i jurava actuar amb lleialtat.356

El procurador general de les viles i llocs de la ciutat357 s’ocupava
dels territoris sobre els quals el Consell de Cent va tenir jurisdicció.
L’administrador de l’hospital del vilar i el procurador de l’hospital del
vilar,358 per la seva part, es comprometien a fer les visites, distribuir les
almoines i donar comptes al racional. L’administrador i el sotsadminis-
trador de les places359 pel jurament es comprometen a no donar llicèn-
cies per vendre blat fora del lloc establert ni treure els vins de les pla-
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350. RIERA, S.: «Les fonts…» op., cit., p. 260
351. L-47, fol. 27 i 28
352. L-47, fol. 27r; sobre la figura del jurista lletrat vegeu, MONTAGUT, T. DE: «Els

juristes de Catalunya i la seva organització col·legial a l’època Medieval» Ius Fugit, 12, 2005,
pp. 269-301 

353. L-47, fol. 41v
354. RIERA, S.: «Les fonts...» op., cit., p. 240
355. RIERA, S.: «Les fonts…» op., cit., p. 255
356. L-47, fol. 27r.
357. L-47, fol. 40v i 41r
358. L-47, fol. 31
359. L-47, fol. 30r 
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ces ni cobrar per fer favors o serveis. Els guardes de la moneda360 s’o-
bligaven a controlar que la moneda de plata o menuda es batés segons
els privilegis de la ciutat. Els juristes361 juraven fidelitat en l’exercici de
l’ofici;362 de la mateixa manera juraven els notaris,363 procuradors dels
pobres, presos,364 arxivers365 i metges.366

C) Càrrecs auxiliars del Consell o d’oficials: vergador del vi;367 el
reconexedor de draps,368 els patrons de las galeres;369 el mestre de les
fonts;370 pesadors albaraners;371 guarda de l’ancoratge;372 manifest dels
draps estrangers;373 portalers;374 guardes de Montjuïc;375 pesador de la
palla;376 triadors de llana;377 sortidor del cuiram;378 saig.379

D) Oficials de representació institucional: síndics a Corts;380 mis-
satgers.381

E) Auxiliars: escrivans de corts del veguer i batlle;382 procuradors
de corts del veguer i batlle;383 auxiliar del carceller.384
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360. L-47, fol. 31r
361. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum..., op., cit., pars prima, col.

tertia cap. 18 (p.83 i 84); MONTAGUT, T.: «El règim jurídic dels juristes de Barcelona (1243-
1339)» a El temps del...op., cit., p. 193-212.

362. L-47, fol. 47
363. L-47, fol. 49v; MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum..., op., cit., pars

prima, col. tertia cap. 20 (p.86 i 87)
364. L-47, fol. 51r
365. L-47, fol. 51v
366. MIERES, T.: Apparatus super constitutionibus curiarum..., op., cit., pars prima, col.

tertia cap. 19 (p.85 i 86)
367. L-47, fol. 30v
368. L-47, fol. 41v
369. L-47, fol. 42r
370. L-47, fol. 42r
371. L-47, fol. 42r
372. L-47, fol. 42v
373. L-47, fol. 43r
374. L-47, fol. 43r
375. L-47, fol. 43v
376. L-47, fol. 43v
377. L-47, fol. 43v
378. L-47, fol. 43v
379. L-47, fol. 51r
380. L-47, fol. 39v
381. L-47, fol. 39r
382. L-47, fol. 49v
383. L-47, fol. 50r
384. L-47, fol. 50v

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 105



F) Examinadors: examinador de juristes;385 examinador de met-
ges;386 examinador de cirurgians;387 examinador de notaris.388

G) Electors: de consellers i obrers;389 de mostassà;390 de batlle.391

H) Oficials d’institucions dependents del Consell de Cent: pel
Consolat de Mar, els cònsols de mar;392 per la Taula de Canvi, l’admi-
nistrador de la Taula del Canvi.393

Als oficis de l’àmbit municipal la fórmula del jurament abastava
tant l’obligació de fidelitat, com el respecte normatiu i el compliment
just i diligent de la seva missió. Les fórmules podien tenir una, dues o
tres parts. Les més completes tenien tres parts: a la primera es decla-
rava mantenir bé i lleialment l’ofici, a la segona s’explicitaven les
obligacions pròpies i a la tercera es reglaven les sancions en cas de
ruptura del jurament.394

Els oficis que no tenien un jurament concret havien de jurar
segons una fórmula general.395 En aquest cas els oficials s’obligaven a
les clàusules següents: a) no donar ni lliurar cap bé amb la finalitat
d’obtenir l’ofici; b) regir personalment l’ofici; c) no vendre, empen-
yorar, obligar, donar ni encomanar l’ofici a ningú altre; d) acceptar de
ser privat del càrrec si trencava el jurament.
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385. L-47, fol. 48r

386. L-47, fol. 48r

387. L-47, fol. 48r

388. L-47, fol. 49r 

389. L-47, fol. 33r

390. L-47, fol. 34r

391. L-47, fol. 35r
392. L-47, fol. 36r. L’altre jurament als costums marítims de Barcelona, universalment

coneguts per Llibre del Consolat de Mar. Capitol II: Del jurament que fan los consols. Es que los
consols fasen sagrament en poder de la iusticia. Lo dia de Nadal los dits consols elets iuren en
poder de la justicia civil de la dita ciutat dins la esglesia de nostra dona sancta Maria de la seu
apres quel dit iusticia ha iurat en poder del senyor Rey o de son batle que be lealment se hauran
en lo offici del dit consolat, que daran dret axi al maior com al menor e al menor com al maior
saluant tota hora la feeltat e lealtat del senyor Rey. http://www.cervantesvirtual.com 

393. L-47, fol. 37r

394. VALLS I TABERNER, op., cit., p. 11-23 Consueta op., cit., Constaven de tres apartats: el

jurament dels obrers, els racionals, el procurador de l’hospital, els cònsols de mar; de dos

apartats: els advocats, el mostassà, el clavari; d’un apartat: el servidor del garbell, el mesurer, el

pesador, el reconeixedor de draps, de fonts. Vegeu a l’apèndix el jurament dels «obrers», dels

guardes de moneda, dels advocats, dels racionals, i del clavari.

395. L-47, fol.43.
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CONCLUSIONS

Al llarg d’aquest treball el jurament apareix com una garantia
legal del compliment d’una promesa, garantia que era sancionada pel
dret del país i que es trobava profundament arrelada a la mentalitat de
l’època a causa de les seves connotacions sagrades. En aquest sentit el
jurament constituïa un flexible entramat organitzatiu, hàbil per cana-
litzar la garantia de caràcter moral, i era un instrument dotat d’una
força intrínseca inigualable. El jurament consistí sempre en un ritus, es
posava Déu per testimoni mitjançant gestos i paraules i implicava
essencialment unes fórmules que havien de ser pronunciades per tal
que produïssin efecte. En tots els juraments hem pogut observar els
següents elements: el jurador, és a dir, la persona que pronuncia el
jurament —el verb jurar que significa prendre testimoni—; el testi-
moni o garant o l’objecte sagrat, i el compliment, que era l’enunciat
(fórmula) que es tractava de garantir.

Pel que fa a la importància, no és exagerat dir que el compromís
jurat constitueix un dels elements essencials de l’organització social a
l’Edat Mitjana: el jurament apareix com a nexe social i polític i és el
punt d’intersecció entre dues o més esferes de poder, el diagrama de
connexions dels juraments realitzats a la ciutat de Barcelona demos-
tra la complexitat de les relacions de poder. En definitiva, a Barcelo-
na l’ordre municipal reposava sobre un entreteiximent de múltiples
juraments de manera anàloga al que succeïa amb els nobles. En aquest
sentit, explica Guenée que un noble es podia vincular a un igual per
mitjà d’un juramentum socialitatis, o un juramentum confoederatio-
nis permetia concloure una amistat o una aliança, però era essencial
que tots aquests juraments es realitzessin, ja que l’ordre i la pau a la
societat nobiliària reposaven sobre aquest entreteiximent de múltiples
juraments.396

396. GUENÉE, B.: «Non perjurabis» Journal des Savants, 1988, vol.I, p. 241- 257
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D’altra banda, a partir del segle XII la nova concepció objectiva del
dret suposava passar d’estar de la paraula del senyor a estar a l’obser-
vança del dret, la qual cosa exigia que els juraments superessin l’estruc-
tura feudal en la qual els vassalls juraven solemnement fidelitat al rei o
al senyor col·locant les seves mans entre les del rei o el senyor. Aquest
jurament de vassallatge implicava fidelitat, per una banda, i justícia i pro-
tecció, per l’altra; es tractava d’un jurament privat i de subordinació. En
essència el jurament feudal estava basat en la fides i corresponia a una
concepció subjectiva del dret. En tant que a la societat estamental estava
basat en la llei i corresponia a una concepció objectiva del dret.

En definitiva, per la influència del ius commune, el jurament va
passar a ser jurament polític i instrument del dret públic que en el Prin-
cipat vinculava al rei, als naturals, als oficials i als ciutadans represen-
tats pels seus magistrats, segons el contingut dels compromisos. 

A) El rei: Pel jurament inicial ratificava i es comprometia a obser-
var les lleis que s’havien acordat. El jurament inicial li permetia la par-
ticipació en el poder polític i entrar en l’exercici de la jurisdicció règia,
és a dir, ostentar totes les atribucions d’un poder polític superior.

El rei celebrava a Barcelona tres juraments. El primer des del seu
setial al Pla de Framenors de Barcelona; en aquest cas el rei jurava el
dret de la ciutat, tant el que procedia del rei com el que procedia del cos-
tum. El segon jurament es formulava al Palau Reial; el pronunciament
d’aquest jurament es notificava prèviament a tots els barons, nobles,
cavallers i gentilhomes i als representants de les ciutats, viles i llocs
reials del Principat, perquè poguessin ser presents a la jura i li pogues-
sin prestar fidelitat. El tercer es celebrava a la catedral de Barcelona. Del
tercer jurament destaquem els termes «tindrà i observarà» perquè posen
de manifest la submissió del rei al dret creat per la comunitat política, i
els termes «farà tenir i observar», que permeten de veure l’imperi del
dret ja que el mateix monarca és concebut com el guardià del dret.

El jurament del rei esdevenia d’una banda una adhesió contrac-
tual i voluntària, i d’altra banda una obligació imposada de respecte a
un ordre normatiu. Al Principat de Catalunya el rei jurava complir i
mantenir les lleis, com a conseqüència el rei tenia limitat el seu poder
i expressava la seva lleialtat amb el regne: estem parlant d’imperi del
dret perquè posa de manifest el valor jurídic de les lleis paccionades
enfront al propi monarca.

Finalment, pel que fa a la «Unió» de regnes que tenien un sobirà
comú, el jurament de la «Unió» era un jurament polític, un jurament
de jurisdicció universal per mantenir la Corona d’Aragó.
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B) Els naturals: el rei exigirà que els naturals li prestin un jura-
ment directe derivat de la seva naturalesa o residència, aquest jura-
ment serà un jurament de fidelitat, semblant al jurament feudal privat,
és a dir, de submissió i lleialtat dels naturals al poder del rei, però en
aquest cas dins l’àmbit del dret públic (Estat). El jurament al rei serà
un jurament del natural que el duu a sentir-se part de la monarquia uni-
versal i del poder imperial: estem parlant del vincle de naturalesa.

C) El rei i els naturals: La monarquia a la Corona d’Aragó com
en altres regnes de l’Edat Mitjana i Moderna era hereditària i el dret
de successió al tron descansava fonamentalment en el costum. A les
Corts es celebrava un primer jurament en acceptar el successor. Era
un jurament recíproc, entre el rei i els naturals. Posteriorment es repe-
tiria a la ciutat de Barcelona perquè, al Principat, tal com ja hem dit,
el successor havia de complir una condició per poder accedir a la
corona: prestar jurament al Regne i alhora rebre del Regne fidelitat i
obediència. 

El jurament recíproc era l’instrument verbal que constituïa el
pacte inicial. La força de l’acte naixia del jurament que segellava un
pacte vinculant, els naturals juraven fidelitat tan sols a un monarca que
prèviament havia jurat observar el dret. Mitjançant l’intercanvi de
juraments s’expressaven lleialtat recíproca, lleialtat que en última ins-
tància es podia interpretar com un pacte: estem parlant de pactisme
jurídic.

D) Els oficials: un cop designats tots els oficials, com a càrrec
públic havien de jurar. L’oficial escollit havia de garantir l’exercici de
l’ofici i assegurar la fidelitat tant en l’esfera general del rei o la gene-
ralitat com en l’especial del municipi o localitat amb la prestació d’un
jurament.

E) Els magistrats municipals, en aquest cas, consellers i Consell
de Jurats: el jurament es realitzava davant dels evangelis, davant del
conseller en cap, o davant del Consell, en alguns casos en presència
del conseller sortint i davant del Consell en ple i del veguer i batlle.
Existiren a Barcelona dos juraments clarament diferenciats: per una
banda, el que pronunciaven davant dels oficials reials; en aquest cas la
fórmula no va variar. L’altre jurament es pronunciava davant dels con-
sellers que els havien precedit l’any anterior; en aquest cas la fórmula
va sofrir variacions, ja que es va anar ampliant gradualment amb el pas
del temps.

El lliurament de símbols, anell, bastó de comandament, continuen
recordant la investidura feudal, però el jurament en el marc del ius
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commune per influència del dret romà i del dret eclesiàstic va ser un
llaç d’unió respecte al poder municipal del qual ells se sentien repre-
sentants. El jurament serà un instrument que permetrà accedir al poder
als escollits per representar la universitas, l’accés a la institució de
govern passava pel jurament de cada un dels seus membres, en aquest
cas el jurament enllaçava homes que tenien una vida en comú. Pel
jurament també es comprometien a observar el dret ciutadà. I el doble
jurament corresponia a una doble jurisdicció.

Finalment, com hem pogut observar, amb el pas del temps el jura-
ment es multiplica i generalitza. Els juraments que s’han estudiat
cobrien relacions col·lectives i de dret públic i posaven de manifest el
pactisme polític. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL

TRANSCRIPCIÓ DE LA «FORMA I PRÀCTICA DE CELEBRAR
ELS JURAMENTS I LES ELECCIONS  A LA CIUTAT
DE BARCELONA EN EL SEGLE XV»

Normes que s’han seguit per la transcripció del manuscrit1

1. S’ha fet una transcripció respectant del document, les grafies i l’ús
de les majúscules. S’ha modificat la puntuació per fer el text més
entenedor i fidel al significat original.

2. Les lletres, paraules, o frases il·legibles en el text que hagin deixat
algun senyal, es representen amb tres punts entre claudàtors [...].

3. Les abreviatures s’han desenvolupat. No s’indiquen quines lletres
reemplacen els caràcters d’abreviació.

4. Separació de paraules. Les paraules se separen segons l’ús actual.
S’ha confegit una llista de les partícules que apareixen juntes i s’han
separat: dela, deles, perço, persi, enla.

5. Les primeres pàgines del manuscrit no estan numerades. Nosaltres
ho hem fet amb les xifres «0» i «00».

6. El canvi de foli s’indica mitjançant parèntesi amb l’especificació
(fol. 1r). Si el canvi coincideix amb una paraula que queda tallada
en l’original, la separació es respecta sense afegir-hi guionet.

7. No es fa menció del color de la tinta utilitzat per l’escrivà.
8. Els grups de paraules que actualment escrivim separades però que

al manuscrit apareixen juntes i amb alguna elisió vocàlica les hem
respectat, per exemple nols (enlloc de no·ls). Només hem separat
amb punt volat les paraules que poden induir a confusió, per exem-
ple no·s per distingir-lo de nos. 

9. Els grups de paraules que actualment apostrofaríem o que anirien
separats amb guionet els hem deixat junts sense marcar-los amb un
punt volat, per exemple laltra (en lloc de l·altra), retenense (en lloc
de retene·se) etc.

1. Manuscrit corresponent a la signatura L-47, que es conserva al Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona (AHCB). A la portada apareix Rúbrica de juraments antics «Rubrica de tots los
juraments o sagraments que deuen fer e prestar lo Senyor Rey, primogenit, loctinent general, e
altres officials reyals. Consellers, concell e altres officials e ministres de la Ciutat de Barcelona».
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10. No s’inclouen en la transcripció les anotacions marginals al cos
del text i que no afegeixen nou contingut.

11. Sí que hem recollit els afegits posteriors, inclosos en el cos de l’o-
bra, per raons d’interès intrínsec a l’estudi de la institució.

12. Per tal de fer més entenedor el text, hem tallat el manuscrit per
inserir un regest dels diversos documents que el component. Així,
cada fragment va precedit per un encapçalament que n’indica el
contingut. Tot i això, s’han respectat la distribució del manuscrit i
la separació de paràgrafs.

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...112

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 112



MONTSERRAT BAJET ROYO

1

[Índex dels juraments]
Jesucrist2

(fol.00 r) Rubrica de tots los iuraments o sagraments que deuen
fer e prestar lo Senyor Rey Primogenit Lochtinent General e altres
officials reyals. Consellers Concell e altres officials e ministres de la
ciutat de Barchinona. 

Del Senyor Rey, cartes I, II
Del Senyor primogenit, cartes III
Del dit Senyor Primogenit com a governador general, cartes III
Del Loctinent general, cartes IIII
Del Canceller, cartes V
Del Vicecanceller, cartes V
Del Regent Cancelleria, cartes V
Del Governador general o portantveus del governador, cartes V
Del Thesorer general o loctinent de aquell, cartes V
Dels Secretaris, cartes VI
Del Prothonotari, cartes VI
Dels Scrivans de manament, cartes VI
Dels Procuradors fiscals, cartes VI
Dels Algutzirs, cartes VI
Del Baguer, cartes VII3

Del Batle, cartes VII 4

De la Ciutat.
Dels Consellers de Barchinona, cartes XVII
Altre dels dits Consellers, cartes XIX
Altre del dit Vaguer, cartes XIX
Del Batle, cartes XVIIII
Del Sotsvaguer, cartes XIX
Del Sotsbatle, cartes XVIIII
Dels Cent Jurats, cartes XVIIII
Dels Consellers e Cent jurats, cartes XX
Dels obrers, cartes XXVI
(fol. 00 v) Dels Advocats, cartes XXVII
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Del Sindich, cartes XXVII
Del Clavari, cartes XXVII
Del Mostacaff, cartes XVIIII
Dels pesedors de aquell, cartes XXIX
De·l Administrador, cartes XXX
Del Sotsadministrador, cartes XXX
Del Vergador del vi, cartes XXX
De les guardes de moneda, cartes XXXI
De·l Administrador de·l hospital den Vilar, cartes XXXI
Del Procurador de·l hospital den Vilar, cartes XXXI
Dels Racionals, cartes XXXII
Dels Elegidors de Consellers e Obrers, cartes XXXIII
Dels Elegidors de Mostecaff e Administrador, cartes XXXIIII
Dels Elegidors del Batle, cartes XXXV
Dels Consols de mar e Jutge de appells, cartes XXXVI
Dels Administradors de la taula e Ministres de aquella, cartes

XXXVII
Dels dits ministres en particular, cartes XXXVIII
Dels Sindichs a Corts, cartes XXXIX
Dels Missatgers, cartes XXXVIII
Del Procurador general de les viles e lochs de la ciutat, cartes XL
Del Scriva del Consell, cartes XLI
Del Regonexedor dels draps, cartes XXXXI
Dels Patrons de galeas de la ciutat, cartes XLII
Del Mestre de les fonts, cartes XLII
Dels Pesedors albaraners e fallers de la farina, cartes XXXXII
De la guarde de·l Anchoratge, cartes XXXXII
De qualsevol official elegit per la ciutat, cartes XXXXIII
Del qui ha carrech de tenir lo manifest dels draps strangers, car-

tes XXXXIII
Dels portalers XLIII5

(fol.0 r) Dels guardes de Muntiuhic, cartes XXXXIII
Del pesedor de la palla, cartes XXXXIII
Dels triadors de lana, cartes XXXXIII
Del Sortidor del cuyram, cartes XLIII
Dels Consols dofficis, cartes XXXXIII
Dels Juristes, cartes XXXXVII
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De la exhaminacio de aquells, cartes XXXXVII
De la exhaminacio dels metges, cartes XXXXVIII
De la exhaminacio dels cirurgians, cartes XXXXVIII
De la exhaminacio dels notaris, cartes XXXXVIIII
Dels dits notaris, cartes XXXXVIIII
Dels Scribans de les Corts, cartes XXXXVIIII
Dels procuradors de les corts, cartes L
Del carceller o loctinent seu, cartes L
Dels saigs, cartes LI
Del procurador dels pobres presos, cartes LI
Dels Archivers LI6

Del Consol del Pont, fol. 387

De les eleccions que·s fan de qualsevol officis per aquesta ciutat
e altres coses, cartes LXV. (fol.0 v)8

2

[Elogi dels prínceps de Catalunya]
(fol. 1r) Prohemi 
Molt Fonch gran e meravellosa laffeccio e amor que los Illustris-

simos Princeps, pares, e regidors de aquesta nobilissima ciutat de Bar-
chinona hagueren al be de la cosa publica. Los quals no solament
foren curosos de creixer e mantenir aquella, ans encare amaren mes
esser pobres e freturosos e lo ben publich rich e habundos, que si ells
fossen fets richs e lo publich pobre e freturos. E finalment, elegiren
abans morir que no permeteren aquell vingues a perir allegants que a
ells se pertanyia, car los seus moriren per salut de la republica. E enca-
re, ultra los dits virtuosos actes, ordinaren e statuiren leys sanctes e
saludables ab les quals, ab fortissimos vincles o ligams indissolubles,
fossen strets e forçats e ells e llurs successors en tot cas servar aque-
lles. E aço tengueren e guardaren axi e mes que no fa la pupilla del ull
la humana vista. Quina cosa es a donchs pus excellent e mes plasent e
tant gloriosa que les obres de tals homens axi virtuosos. No·s trobarien
paraules algunes que abastassen a lohar e magnificar en alguna mane-
ra ne en lo mon no ha peccunia neguna que fos sufficient a satisfer e
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8. En blanc
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premiar lo que es degut e pertinent a ten nobilissimes persones. E per
ço, no es maravella alguna si la divinitat sancta es stada singularment
favorable e ab tanta sol·licitud e diligencia ha entes en ampliar e exel-
çar aquesta ciutat de Barchinona e cosa publica de aquella, la potencia
e memoria de la qual, certament, durera per tots los setgles ab veles
plenes e gloria molt famosa. E lo premi mereixedor a tals valerosos
princeps, governadors e generosos homens, lo qual complidament no
han pogut haver en aquesta present vida, per Deu omnipotent los es
retribuit alt en los cels per eterna gloria e perpetual beneventurança.

3

[Justificació del llibre] 
Introhit
Los Serenissimos Senyors Reys de Arago en llur nova successio

e introhit de senyoria, per pratiques, usus e antiquissimas custumes per
los excellentissimos Reys passats observades, e per privilegi perpetual
del alt (fol.1 v) Rey en Pere a XIIII de les kalendas de noembre ator-
gat an aquesta ciutat de Barchinona, ans que los Cathalans presten a
ells la faeltat acostumada, deuen e son tenguts jurar la carta del bovat-
ge, privilegis, libertats, franqueses e inmunitats, consuetuds e bons
usus de aquells. E apres, feta dita iura, los dits vasalls deuen prestar al
dit senyor la fidelitat dessus dita en la dita ciutat de Barchinona e no
en altre part alguna. Empero, primerament, e abans que lo dit senyor
face dit iurament, segons les pratiques lohables per los excellentissi-
mos antecessors reys servades, e per la bona consuetud a la dita ciutat
iurada, e per actes dels dits gloriosos reys approvada en lo Thalemo o
sitial, lo qual la dita ciutat per tant iocunda venguda de novell Rey e
princep acustume fer ab gran festa, lo dit Senyor Rey iure sots la
forma ques segueix.

4

[Jurament del monarca des del setial]
Lo jurament que·l Señor Rey fa en lo cadefal. 
Iure lo Senyor Rey, sobre la Sancta vera creu e sobre los sancts

quatre evangelis de Deu per ses reyals mans tocats a la ciutat de Bar-
chinona, e confirma a aquella totes libertats, constitucions, privilegis,
concessions e gracias fetes e atorgades a la dita ciutat per los Reys
passats. E encare totes consuetuds e usus de la dita ciutat segons per
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los Reys passats e signantment per lo Rey tal, inmediad precessor seu
de digna recordacio, son stats iurats confirmats e approvats.

5

[Notificació als vassalls del jurament reial]
(Fol.2r) Notificacio als Vassalls del jurament que lo Senyor Rey

ha fer e prestacio de la fidelitat. 
Apres lo dit senyor per les tres sues patents ha a notificar, assig-

nar e prefigir jornada als barons, nobles, cavellers e gentils homens, e
a les universitats de les ciutats, viles e lochs reals del principat que
sien en la dita ciutat de Barchinona personalment, o per legitim pro-
curador, a prestar la fidelitat al dit Senyor e veure iurar la sua Maies-
tat les coses a que es tengut iurar.

6

[Jurament del rei en el palau reial]
Lo jurament que lo Senyor Rey fa en lo seu palau reyal a sos vas-

salls. 
Subseguentment, vengut lo dit die de la dita assignacio, lo dit

Senyor en la sala maior del palau reyal de la dita ciutat de Barchino-
na, per virtut del dit privilegi a aquella atorgat e per la bona praticha e
custuma per los dits reys passats observada, presents tots los dits con-
vocats, fara e prestara iurament sobre la creu e los sancts quatre evan-
gelis de servar les coses seguents. Co es, la carta de la venda del
bovatge e tots los statuts capitols e ordinacions de les Corts generals
de Cathalunya. E mes, tots e sengles privilegis e gracias, axi general-
ment com special atorgades e atorgats. E mes, la unio dels regnes d’A-
rago, Valencia e Comdat de Barchinona. E mes, la unio del Regne de
Mallorques e illes a aquell adiacents e dels Comdats de Rossello e Ser-
danya, de Conflent e Vallspi, e vezcomdat de Orledesy e Carladesy ab
los dits Regnes. E mes, la confirmacio de totes les constitucions de
Cathalunya axi les del rey en Jacme com daltres Reys. 

7

[Protocol de la prestació de fidelitat dels vassalls]
(fol.2 v) La fidelitat que presten los dits Vassalls al Senyor Rey.
E apres, tots los dits vassalls convocats, fet lo dit jurament, pres-
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teran al dit Senyor la fidelitat acustumada prestar als predecessors del
dit Senyor per los Cathalans.

8

[Confirmació reial dels privilegis concedits a les universitats] 
La confirmacio que lo dit Senyor fa a les universitats specialment

e perticular dels privilegis e libertats. 
E lo dit Senyor, aqui mateix, confirmera los privilegis e libertats,

specialment e particular, a les universitats de les ciutats e viles reyals
a supplicacio dels Sindichs alli presents.

9

[Jurament reial prestat a la catedral]
Lo sagrament general per lo dit Senyor Rey prestador dins la seu

de Barchinona de servar usatges e constitucions, etc. 
Lo serenissimo Senyor tal etc. jure per nostre Senyor Deu e la

creu de Ihesucrist e los seus sancts quatre evangelis ab les sues mans
corporalment tocats tenir e inviolablement observar, e fer observar e
tenir als prelats, religiosos, clergues, richs homens, barons, nobles,
cavellers, homens de paratge, e a ciutats, viles e altres lochs de Catha-
lunya, e a ciutadans, burgesos e habitadors de les dites ciutats, viles e
lochs, tots los usatges de Barchinona, constitucions e capitols de les
Corts de Cathalunya, libertats, privilegis, usus e custums segons mils
e pus plenament ne han usat.

Del qual iurament, mane lo dit Senyor Rey esserne feta carta
publica, una e moltes, liuradores als deputats de Cathalunya represen-
tants lo dit principat, e a la ciutat de Barchinona, e a altres dels quals
sera interes e les volran.

10

[Acceptació del jurament pels consellers i jurats de Barcelona]
(fol.3r) Acceptacio del dit jurament per la ciutat de Barchinona.
Los consellers de la ciutat de Barchinona accepten la iura per lo

Serenissimo Senyor Rey feta en quant per la dita ciutat e singulars de
aquella, e encare per les ciutats, viles e lochs reyals del principat de
Cathalunya, e per privilegis, libertats, e inmunitats, e usances lurs
facen e no en altre manera. I ne entenen los dits Consellers, en comu
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o en singular, als dits privilegis, libertats, inmunitats e usances per
aquesta present acceptacio en alguna manera derogar. Ans protesten
que les coses dessus dites, totes e sengles, e les altres disposades per
constitucions als dessus dits, axi en comu com en singular, romanguen
salves e illeses ab tots sos universals e particulars drets. E mes avant
si e en quant la predita iura e privilegis dels prelats e religiosos e altres
ecclesiastiques persones, magnats, barons, nobles, cavellers e homens
de paratge del dit principat, axi en comu com en singular, deroguen o
preiudiquen o seran vist o vistes preiudicar o derogar are o en sdeve-
nidor, tacitament o expressa, directament o indirecte, a la dita ciutat de
Barchinona o a altres ciutats, viles e lochs reyals del dit principat, e als
ciutadans, burgesos e habitadors de aquells axi en comu com en sin-
gular, e al dessus dits privilegis, inmunitats e usances, expressament
contradien e dissenten ab la present. E protesten que la present accep-
tacio en algun temps no puixe esser treta a consequencia. E suppliquen
e requiren la present cedula esser inserta e continuada a la fi de la dita
iura, e tal esser-ne feta carta publica una e moltes per vos notari, etc.

11

[Protocol de jurament del primogènit]
(fol.3 v) Iurament del Senyor Primogenit.
Per lo Senyor primogenit de Arago deu esser prestat semblant

iurament de aquell que los Senyors Reys acustumen prestar segons
dessus.

12

[Jurament del primogènit com a governador general]
Iurament del Senyor Primogenit com a Governador general.
Iure lo Senyor Primogenit, sobre los sancts evangelis de Deu

devant ell posats e corporalment tocats, de tenir e servar les constitu-
cions de les Corts per lo serenissimo Rey en Jacme e altres celebrades,
e los privilegis, usus, e consuetuts e libertats atorgades als prelats, reli-
giosos, richs homens, ciutedans e homens de les ciutats e viles de
Cathalunya. 

Lo qual iurament es prestat per virtud de la constitucio del dit Rey
en Jacme segon la qual es del tenor seguent.

Item, statuim e encare ordonam que de present lo procurador
general, qui es o sera en Cathalunya, iur en poder nostre. E lo Locti-

119

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 119



nent de aquell e son assessor, qui are son o seran per temps, ans que
usen dels officis, iuren en poder del dit procurador general tenir e
observar les constitucions de la present Cort e de les passades, los pri-
vilegis, usances, consuetuds e altres libertats atorgades als prelats, reli-
giosos, clergues, richs homens, cavellers ciutedans e homens de viles
de Cathalunya.

13

[Jurament del lloctinent general]
(fol. 4r) Iurament del Loctinent general del Senyor Rey.
Lo Senyor Loctinent iure per nostre Senyor Deu e la Creu de Ihesu-

crist e los seus sancts quatre evangelis ab les sues mans corporalment
tocats tenir e inviolablement observar, e fer observar e tenir als prelats e
religiosos, richs homens, barons, nobles, cavellers, homens de paratge e a
ciutedans, viles, e altres lochs de Cathalunya, e a ciutedans, burgesos, e
habitadors de les dites ciutats, viles e lochs tots los usatges de Barchino-
na, constitucions e capitols de les Corts de Cathalunya, libertats, privile-
gis, usus e custums segons mils e pus plenament ne han usat.

14

[Protesta o acte de reserva dels consellers abans d’admetre el
jurament del lloctinent general] 

Per lo Sindich es presentada la cedula següent:
Com la universal iusticia en lo Principat de Cathalunya sempre sia

stada regida e administrada per los Serenissimos Reys, de digna recor-
dacio, en propia persona o per llur primogenit governador general e, en
llur absencia, per lo portant veus de governador; e en aço los dits Sere-
nissimos Reys, ultra lo deute de superioritat, se son obligats ab forma dis-
positiva de constitucions e capitols de cort; e com la Maiestat del Senyor
Rey, benaventuradament regnant, per la absencia de la sua reyal persona
haie de present disposat lexar en lo dit principat per loctinent la persona
de vos, molt Ilustrissim tal..., ab poder de convocar, tenir, celebrar, con-
tinuar e finar corts generals en lo present principat, e fer processos de
regalia en virtud dels usatges de Barchinona: auctoritate et rogatu, cami-
ni strate, moneta, et simili modo, e ab poder de convocar en virtud del
usatge princeps namque, e composar aquell e fer altres processos de
regalia. Los quals actes de convocació de corts, tenir, continuar, e finar
aquelles, e princeps namque e fer los dits processos de regalia en virtud
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dels dits (fol. 4v) usatges son de tanta preheminencia e son tant affixos a
la maiestat real que son de suprema regalia e inseparables. E son tan sola-
ment atorgats a la persona del Senyor Rey, e no son a altre persona comu-
nicables segons es disposat per constitucions generals, e actes de corts, e
privilegis, usatges, usus, praticha, e observança de aquells, obstants
humil e subiecte reverencia premesa tal poder no pot esser a altre perso-
na atribuit. E mes, la dita loctinencia es vista derogar e esser prejudicial
als privilegis, libertats de la dita ciutat de Barchinona, usus, consuetud e
praticha de aquells en virtut e per forma dels quals, prohomens de la dita
ciutat han a iudicar e han acustumat iudicar en les causes criminals; sino
en cas que lo Senyor Rey o son primogenit, governedor general, en llur
propia persona seran presents en la dita ciutat, e per altra persona en lo
criminal no·s pot iudicar en Barchinona. E de la presencia del dit Exce-
lentíssim Senyor, la dita ciutat per zel de molta amor e ab suma affeccio,
sia continuament desijosa, havent per cert aquella succehir en total repos,
tranquillitat, benefici e utilitat de la ciutat e del dit principat e consolacio
dels animos dels poblats en aquell. E, jatsia la dita ciutat tingua en sin-
gular reputació vostre molt illustre persona, considerat esser de casa real
e tant affixa a la reyal dignitat e dotada de molta virtut; empero per sal-
vetat de sos privilegis e libertats e les memorades constitucions, usatges,
e privilegis de Barchinona, us, praticha e observança de aquells per la
prefata Maiestat lohades, confirmades e sollemnament iurades, los Con-
sellers de la dita ciutat de Barchinona e o lo Sindich de aquella, ab la dita
humil reverencia ques pertany, per tant proteste que per la dita Loctinen-
cia e poder ab aquella a vostre senyoria per la Maiestat del Senyor Rey
atorgat no puixe esser fet o engenrat, are o en sdevenidor, algun preiudi-
ci, lesio, o derogacio, tacitament o expressa, ne en qualsevol forma e
manera als preallegats usatges, constitucions de cort, privilegis de Bar-
chinona, libertats, observances, usus e custums e altres qualsevol drets;
ans aquells en tot cas romanguen illesos e en llur força e validitat e ab
tota plenitud e integritat. E sens preiudici, lesio e derogacio dels quals, la
dita ciutat o lo Sindich de aquella accepte lo iurament per vos dit molt
Illustre Senyor com a loctinent prestat, tant empero com sie vist no dero-
gar ne perjudicar a les dites constitucions, usatges, e privilegis de (fol. 5r)
Barchinona us, praticha, e consuetud de aquells. E en tot quant sie vist
derogar o preiudicar en aquells no y consent, ans expressament hi dissent
e que en sdevenidor no puixe esser tret a consecuencia. E volen e reque-
ren los dits Consellers e o lo dit Sindich la present sie continuada al peu
de la prestacio del dit iurament per lo notari qui aquella testifiquera e, a
part, esserne feta carta publiqua o acte auctentich, etc.
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15

[Jurament del canceller i vicecanceller]
Iurament del Canceller e Vicicanceller en poder del Senyor Rey.
Iuren lo Canceller e Vicicanceller en poder del Senyor Rey iuxta

serie e tenor de un capitol contengut en la constitucio que comença:
Item, Senyor, quels Canciller, Vicicancellers, vostres e del dit Senyor
primogenit vostre, e de successors vostres e seus, qui are son e per
temps seran e, en llur absencia o empatxament del un dells en la vos-
tra casa e sua, etc.

(fol.5v) Lo dit Canceller, e Vicencanceller, Governador general, o
portantveus de aquell, e assessor seu, e tresorer general, o loctinent seu
deuen prestar ans que usen de llurs officis, per virtut dels contractes
fets per lo Senyor Rey ab la ciutat per causa dels censals que reeb
sobre la batlia general de Cathalunya, lo iurament següent:

Iuren los dits Canceller e Governador general, e los altres iuren e
presten homenatge en poder de aquell official reyal que la ciutat volra:
que no signeran ne spetxeran algunes letres o provisions contraries als
contractes dessus mencionats, ne en algunes coses en aquells conten-
gudes. E si lo contrari, ço que Deu no vulle, per oblivio o en altre
manera era fet, sia ipso iure irrit, e cas, e haut per no fet. E mes avant,
que lo dit thesorer general o loctinent de aquell en les rendes e drets
de la dita batlia general, durant los dits contractes de censals alguna
cosa no pendran o toqueran, ne pendre o toqar faran o permetran
directament o indirecta. E si lo contrari de les dites coses, ço que Deu
no vulle, era fet, ultra la infriccio dels dits iurament e homenatge per
ells prestats sien incorreguts en la pena en dits contractes mencionade
de V florins, en la forma e manera en los dessus nomenats contractes
contengudes.

16

[Protocol del jurament dels secretaris del monarca i del primogènit]
(Fol.6r) Iurament dels Secretaris dels dits Senyors.
Iuren los Secretaris dels dits Senyors iuxta serie e tenor del capi-

tol contengut en les constitucions fetes per lo Rey en Marti qui comen-
ça: Item, Senyor, que alguns secretaris vostres, e del dit vostre primo-
genit, e sucessors vostres e seus, o altre scriva de manament dels
ordinaris per vos Senyor o vostre prothonotari, etc.
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17

[Protocol de jurament del protonotari i escrivans del canceller i
del vicecanceller]

Del Prothonotari e altres Scrivans dels dits Senyors 
Lo prothonotari e altres scrivans de manament iuren iuxta lo capi-

tol de la Cort celebrada per lo Rey en Marti qui comença: Item, sere-
nissime domine, quod vester prothonotarius, et eius locumtenens, et
dicti vestri primogeniti, etc.

18

[Ordinacions i protocol de jurament referits al procurador fiscal
i a l’algutzir] 

(fol. 6v) Sagrament dels procuradors fiscals e Algutzirs.
Com en lo privilegi per lo Rey don Johan a XXII de juliol any

MCCCLXXXXIII a la ciutat atorgat entre los altres capitols sien los
següents.

Item, Senyor, com infinits fiscals, axi de la thesoreria vostre, com
encare molts e diverses procuradors fiscals, havents e pretenents haver
cartes e poder de la vostra Senyoria de fiscaleiar e procurar, usen e
exercesquen lo dit ofici en la dita ciutat e multiplicacions de tals offi-
cials sia manifesta destruccio, calumpnia e molestia dels dits ciutadans
e habitadors e specia de fer reebre aquells. Suppliquen humilment los
dessus dits que placia a vos Senyor de atorgar a la dita ciutat e ciute-
dans e habitadors de aquella que, stant vos Senyor o vostre primoge-
nit, o havent dret de primogenitura, o vostre procurador general de tots
los regnes en la dita ciutat, algu o alguns no pusquen usar o exercir de
offici de procuracio o de fiscal ne de procurar alguns actes fiscals sino
un procurador fiscal o almenys dos. E, si lo contrari se sabia, que tots
los processos fahedors e comencadors contra algun ciuteda o habita-
dor per altres qualsevol persones, sino per los dessus dits un o dos pro-
curadors fiscals, fossen e sien vans, e nulles, e hauts per no fets ipso
facto. E no res menys, fossen condempnats les dites altres persones
qui acceptassen de procurar o de fiscaleiar en tots dans, iniuries e inte-
ressers que los dits delats haurien en iuy trets, la qual condempnació
haie esser feta per lo vostre vaguer de Barchinona. E no res menys,
que sien hauts per infamis e bandeiats perpetualment de la dita ciutat.

Proveheix lo Senyor Rey e li plau que daci avant usen en la dita
ciutat ciutadans e habitadors tres o quatre procuradors fiscals del dit
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Senyor Rey, primogenit, o procurador general e no mes avant, sots les
penes de nullitat e altres imposades a les persones que, ultra los dits
tres o quatre procuradors, acceptarien de procurar o fischaleiar en lo
present capitol contengudes. De les quals penes, empero, conegua lo
Senyor Rey o primogenit o procurador general.

Item, Senyor, que los dits un o dos procuradors fiscals, ans que
usen en la dita ciutat, se haien a presentar al dit Vaguer de Barchinona
e en poder de aquell fer sagrament e homenatge de servar los privile-
gis, custums e bons usus de la dita ciu (fol.7r) tat e contra aquells en
res no fer ne venir. E si lo contrari fahien, que sien cayguts en les
penes contengudes en lo pus prop precedent capitol.

Item, Senyor, suppliquem molt humilment que tots los Agutzirs
vostres e de tots oficials vostres, ans que usen en Barchinona de llur
offici, haien a fer e prestar sagrament e homenatge en poder del
Vaguer de Barchinona de servar e tenir los dits privilegis, franqueses,
e libertats e bons usos de la dita ciutat de Barchinona. En altre mane-
ra, si iurar no ho volien e de fet usaven, que impunament los puixe
esser feta, axi com a privats o privat, resistencia. E que lo vaguer de
Barchinona puixe procehir contra aquell o aquells a capcio de llur per-
sona e, en altra manera, axi com a privat usant de iuredicció.

Proveheix lo Senyor Rey al dit capitol e al altre dessus pus prop
insert e li plau que los dits Algutzirs e procuradors fiscals, tembe
aquells qui ia ho son com los sdevenidors, abans que usen de llurs offi-
cis dins la dita ciutat de Barchinona, facen sagrament e homenatge en
poder del dit Senyor de observar los privilegis, custumes, e e altres
bons usus de la dita ciutat e contra aquells no fet ne venir. E, si lo con-
trari fahien, que sien periurs e trencadors de homenatge. 

19

[Jurament del veguer i del batlle a l’inici del seu ofici]
(fol.7v) Lo jurament del vaguer e del Batle entrat novament en los

officis. 
Primerament, com vaguer e Batle de Barchinona entren novament

en Barchinona deu esser feta crida generalment per la dita Ciutat
segons tenor de un capitol contengut entre los capitols fets o ordonats
per lo Rey en Jacme en la segona Cort celebrada en Barchinona, la
tenor del qual es tal:

Item quod, qualescumque Vicarius curia vel Baiulus venient
noviter in officio fiat per unam diem antea preconitzacio generaliter
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per Civitatem, et per villam et per locum qui erunt capud vicarie vel
baiulie vel alterius officii. Et quod omnis veniant ad certum locum ad
videndum iurare vicarium vel officialem qui vicarius et officialis
iurent tenere iusticiam secundum formam consuetam. 

La forma del sagrament quel Veguer e el Batle deuen fer, segons
ques conte en un capitol contengut entre los capitols fets e ordonats en
la Cort de Muntço celebrada per lo Rey n’Anfos, es la següent:

Iurament dels dits officials. 
Item, ordinamus et statuimus quod officialis quando intrabit offi-

cium9 iuret tria, scilicet, quod teneat iustitiam omnibus extraneis et
privatis in omnibus negociis que in posse suo venient et ita uni sicut
alii, non inspecto amore vel timore nostro, neque amore, neque ingra-
titudine alicuius alterius persone. Item, quod non audeat in aliquo iudi-
care, nec procedere in causa sive placito sine cognicione judicis vel
assessoris. Item, quod non frangant consuetudines et libertates datas
nobilibus, religiosis, militibus, civibus, et villis et aliis hominibus
cuiuscumque condicionis sint concessas per nos vel10 antecessores
nostros.11

20a

[Jurament dels consellers el dia de l’elecció]
(fol.17r) Lo jurament que los Consellers fan lo primer die que

venen a la casa del Concell de la ciutat, hoyda la missa com es acus-
tumat.

Primerament, juren los Consellers que serveran e servar faran una
ordinacio feta a IIII de noembre del any MCCCCXLVII, que lo Admi-
nistrador de les places e Sotsadministrador la hora que acustumen de
jurar prometran migençant sagrament e homenatge que no doneran
licencies de vendre blats fora los pallols del porxo del forment de la
mar sino dels forments qui son de preu o·s venen de X sous en ius la
quartera, e axi mateix sino seran mestalls. E que no doneran licencias
de traure vins de les plaçes sino segons serie e tenor de les ordinacions
per aço fetes, si donchs no ho fahien de e ab voluntat de tots los dits
V Consellers concordes.
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Item, iuren que servaran un altra ordinacio feta lo dit die, que no
puixen fer arrendaments dels molins del hospital den Vilar sens licen-
cia e expres consentiment del Concell de Cent jurats.12

Item, juren los dits Consellers que servaran e servar faran les
ordinacions fetes a XXVII de janer any MCCCCLVII, sobre los qui
compren e cullen les imposicions de la ciutat.

Item, juren los dits consellers que serveran la ordinacio e dellibe-
racio feta per lo Concell de XXIIII promens, a XXI de noembre any
MCCCCLVIIII, per auctoritat del Concell de Cent Jurats, sobre legir
lo memorial o testament fet fins a la festa de Nadal primer vinent e de
la dita festa fins a Sanct March apres següent e en haver exequtat lo
que en dit testament sera contengut.

Item, juren los dits Consellers que tendran e serveran les ordina-
cions, per aço fetes, que los qui seran deutors a la ciutat no puixen
esser elegits en Consellers ne en altres officis o beneficis de la ciutat
segons en aquelles es mencionat.

Item, juren los dits consellers les ordinacions fetes de e sobre (fol.
17v) lo redreç de la taula de la ciutat iuxta forma de dites ordinacions.

Item, juren los dits Consellers que serveran e faran servar les
ordinacions fetes, a XXII de agost any MCCCCLXXVI, sobre lo exer-
cici dels Administradors e ministres de la taula de la ciutat e que exe-
quteran les coses en aquelles contengudes segons lur serie e tenor.

Item,13 juren los dits Consellers de servar e fer servar les ordina-
cions, a XXVII de fabrer14 any MCCCCLXVIII, sobre lart dels nota-
ris e exhaminacio e admissio de aquells fahedora iuxta forma de les
dites ordinacions.15

Item, iuren los dits Consellers que tindran e serveran les ordina-
cions, a XXV de noembre de lany MCCCCLXXVIIII fetes, sobre
lorde servador en metre o esser admesos los ciutadans e mercaders en
lurs staments segons en aquelles es mes larch contengut.

Item, iuren los dits Consellers que serveran la delliberacio feta per lo
consell de XXXII, a XXVIIII de noembre del any MCCCCLXXXIII, que
de tres en tres mesos regonexeran ensemps ab los taulers e clavari los
comptes dels deutes e rossechs deguts a la ciutat e de fer exhegir aquells.
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E, com per virtut de les ordinacions del redreç de la taula, los
Consellers e advocats de la ciutat han hoyr sentencia de vet, lo dit die
per ço, per observacio de dites ordinacions, los dits consellers juren
que no proposeran en algun consell cosa alguna periudicial a dites
ordinacions, e los dits advocats no consellaran alguna cosa derogant
directament o indirecte a aquelles.16 (fol.18 r-18v).

20b

[Jurament dels consellers en poder del veguer i present el Con-
sell de Cent Jurats. Data de celebració del jurament: el dia de Santa
Llúcia]

(fol.19r) Lo jurament que los Consellers deuen fer lo die de Sanc-
ta Lucia en poder del Vaguer e present lo Concell de Cent Jurats. 

Iuren los Consellers tenir secret tot ço que dit e ordonat sera entre
ells. E de consellar, be e leyalment lo Vaguer e el Batle, a tot llur
millor enteniment, a faeltat del Senyor Rey, axi en mantenir justicia
com en mantenir los privilegis, usus, franqueses e gracias atorgades
per lo senyor Rey e per sos antecessors a la ciutat de Barcelona.

20c

[Jurament del veguer en poder dels consellers. Data de celebra-
ció del jurament: el dia de Santa Llúcia]

Lo jurament que lo Vaguer deu apres fer en poder dels Consellers
present lo dit Consell.

N’aytal, Vaguer de Barchinona e de Valles, jura als Sancts Evange-
lis de Deu en poder dels Consellers, que stara a concell dells e que ten-
dra justicia per son poder a tots, axi stranys com privats, no gordada
amor o temor del Senyor Rey. E que observera libertats, privilegis, cus-
tumes, usus, franqueses e gracias atorgades per lo Senyor Rey e per sos
antecessors a la ciutat de Barchinona. E que no aiustera parlament gene-
ral, sino de concell dels Consellers o speri al manament del Senyor Rey.
Salvat,17 empero en totes coses, Senyoria e iurediccio del Senyor Rey.

E semblant sagrament deu fer aqui mateix en poder dels dits Con-
sellers lo Sotsvaguer de Barcelona e Loctinent de Vaguer.
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Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 127



20d

[Promesa del batlle en poder dels consellers. Data de celebració
de la promesa: el dia de Santa Llúcia]

(fol.19v) La promesa que lo Batle deu fer en poder dels Conse-
llers present lo dit Concell.

N’aytal, Batle de Barchinona, promet en poder dels Consellers
sots virtut del sagrament per ell fet al Senyor Rey e per la fe que li es
tengut, que stara a concell dels dits Consellers. E que tendra iusticia
per son poder a tots, axi stranys com privats, no gordada amor o temor
del Senyor Rey. E que observara libertats, custums, usus, franqueses,
gracies atorgades per lo Senyor Rey e per sos antecessors a la ciutat de
Barchinona. E que no aiustera parlament general sino de concell dels
dits Consellers o special manament del Senyor Rey. Salvat, empero en
totes coses, Senyoria e iuridiccio del Senyor Rey.

E semblant promesa deu aqui mateix fer en poder en poder dels
dits Consellers lo Sotsbatle de Barchinona.

20e

[Jurament que cada un dels cent jurats ha de fer]
Lo jurament que quescun dels C. Jurats particularment deu fer.
Iure quescu dels Cent Jurats de venir a Concell de la ciutat tota

hora que per part dels Consellers sien requests, o per crida, o per mis-
satge, o en altra manera. E de tenir secret e donarlos bon consell e
leyal segons Deu e llur consciencia. E encare aiuda axi en mantenir
iusticia, com en observacio de privilegis, franqueses, libertats, e gra-
cias atorgades per lo Senyor Rey e sos antecessors a la ciutat de Bar-
chinona.

20f

[Protocol i jurament dels consellers i Consell de Cent Jurats en
poder dels consellers anteriors]

(Fol.20r) Los consellers e lo Consell de Cent Jurats, apres que dits
oficials han iurat e son partits del Concell, en poder de un daquells qui
lany passat sera stat Conseller o sino del ciuteda qui primer seura,
juren les ordinacions següents.

En nom de Deu sia e de madona Sancta Maria e de tota la cort
celestial. Com sia cosa rehonable quels Consellers, qui son cap e regi-

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...128

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 128



MONTSERRAT BAJET ROYO

dors daquesta ciutat, en llur anyada sien tots de una color be e solem-
nament vestits, per ço juren los Consellers que de aquelles Cent18 lliu-
res que per ordinacio del Consell de Cent Jurats de la dita ciutat a
quescu dells deuen esser donades per salari de la Conselleria entre
dues pagues, ço es la meytat a Nadal e laltre meytat a Cinquagesima,
ells tots se vestiran honorablement dues vegades lany dunes robes e de
una color. Ço es, una vegada en la festa de Nadal de drap de lana ab
penes vayres en les gramalles o samarres, les quals haien esser ab por-
tes devant segons es acustumat, e altra vegada en la festa de Cinqua-
gesima de xamellots o de draps de lana ab tafetans,19 sati, o domas car-
mesi les quals tambe haien esser ab portes. E, si per ventura algu o
alguns dells eren vestits de dol, quel haguessen a posar en la dita festa
de Nadal e en totes altres festes anyals e en la festa del martiri de la
beneuyrada sancta Eulalia, patrona e cors sanct de Barchinona, posat
que nol haguessen portat per lo temps acostumat de portar dol en Bar-
chinona e, apres les dites festes, lo puixen cobrar e portar solament per
un mes comptant hi lo temps que portat lo haurien, si ia nol havien
portat per lo dit mes ans quel posassen en alguna de les dites festes. E
que sien tenguts portar les vestidures de la Consellaria la maior part
del temps com sen sia abusat en lo passat.

Item, juren los dits Consellers que tot lany de llur consellaria
quescun dells tendra almenys dues cavalcadures, les quals haien haver
haudes en la dita festa de Nadal. E, si per ventura algu o alguns dels
dits Consellers en la dita festa o almenys un mes apres no havia hau-
des les dites cavalcadures, o apres dins lany aquelles no tenia per tot
lo dit any de se Consellaria, que li sien levades XX lliures de son sala-
ri axi que la Ciutat no li sia tenguda sino de LXXX lliures. E, si per
ventura totes les cent lliures li eren ja stades pa (fol.20v) gades, quen
hagues a restituir a la Ciutat vint lliures.20

Item, com los affers de la Ciutat sien molts e arduos e sia neces-
sari que tots los cinch Consellers entenen continuament en aquells,
juren los dits Consellers que continuament durant lo dit any de lur
Consellaria estaran en la dita ciutat e de aquella no·s partiran; pero, si
un o dos dells per affers lurs necessaris haien anar fora la Ciutat, que
y poguessen anar ab licencia dels altres e estar fora per aquell temps
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quels altres los atorgarien segons llurs necessitats, e un o dos dies sola-
ment hi puxen anar sens licencia, si necessitat los era.

Item, per tal quels dits Concellers ab pus pura e neta consciencia
puixen aconsellar e fer los affers de la Ciutat e tota occasio de corrupcio
ne sia foragitada, juren los Consellers que no pendran ne acceptaran
palesament ne amagada algun do, o servey, o promesa de alguna perso-
na de qualsevol condicio o stament sia per reho de la Consellaria.

Item, juren los dits Consellers que per sí ne per altre no hauran
part en les imposicions de la dita Ciutat, ne encare en res alre que la
dita Ciutat vena, compre o arrenda en qualsevol manera.

Item, juren los dits Consellers que sens voluntat de Concell de
Cent Jurats no doneran, ne puxen donar graciosament, ne per amor de
Deu ne en altra manera alguna quantitat de diners o altres coses del
comu de la dita Ciutat.

Item, juren los dits Consellers que entre Pasqua e Cinquagesima,
cessant pero iust impediment, regonexeran e visiteran lo monestir de
Pedralbes, Muntcada, lo pont de sanct Boy, les fonts e altres obres fora
la Ciutat qui son acustumades de regoneixer e visitar.21

Item, iuren los dits Consellers que serveran una ordinacio feta per lo
Concell de Cent Jurats contenent que lo die de Sanct Andreu los dits
Consellers, abans que vinguen a la casa del Consell, hoien missa del
sanct Spirit en la Seu de Barchinona, ço es en la capella de madona sanc-
ta Eulalia, patrona de la dita ciutat. E mentre la missa se dira, lo seny qui
toque les hores sie repicat, a significança que la missa se diu. E que tots
los iurats se apleguen22 a la Seu (fol. 21r) per hoyr la dita missa com hoy-
ran lo dit seny repicar. E, apres dita la missa, los dits Consellers ab los
iurats sen vinguen a la casa del Concell per fer en nom del sanct Spirit
eleccio23 de novells Consellers segons es acustumat. E que feta la dita
eleccio,24 facen repicar lo dit seny per denotar que dita eleccio es feta.

Item, juren los dits Consellers, seguints la habilitacio per auctoritat
del Concell de Cent Jurats celebrat a XIIII de noembre del any
MCCCCXXXXIII, del sagrament fins a la dita iornada acustumat esser
fet per los Missatgers e Sindichs elegits per la ciutat, que ells dits Con-
sellers serveran e faran servar lo dit sagrament contenent, que qualsevol
persones que la dita ciutat o lo Concell de aquella elegira o trametra per
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Missatgers a nostre sanct Pare, al Senyor Rey, a la senyora Reyna, o a
qualsevol Princeps o Senyors, o a qualsevol Ciutat, vila o loch no gosen
ne pusquen en alguna manera durant lo temps de llur Missatgeria, sens
licencia del Concell de Cent Jurats de la dita ciutat, demanar, haver, ne
obtenir, ne acceptar, per assi o per a altre de aquell Senyor, persona, o
universitat a qui seran tramesos algun offici, gracia o benefici, nen faran
parlar a altre, ne hi daran alguna obra per si o per altre directament o indi-
recta. E encare, que los Missatgers qui seran juristes no gosen advocar
publicament, en consistori, audiencia, o concell sino los affers de la Ciu-
tat. E de aço facen e haien a fer los dits Missatgers e Sindichs, ans que
partesquen per anar a la Missatgeria, sagrament e homenatge en poder
daquell official quels Consellers de la dita Ciutat elegiran. Es haien a
posar pena de cent liures, e encare de perdre tot lo salari o altra cosa que
haguessen hauda de la dita Ciutat per reho de la dita Missatgeria. Lo qual
salari, si contrafahien, haien a tornar a la Ciutat e, no res menys, que ipso
facto sien privats del Concell e de tot offici e benefici de la dita ciutat.
Empero, los dits Consellers, poden donar licencia als Missatgers e Sin-
dichs de supplicar, obtenir e acceptar qualsevol gracia o beneficis, nom-
pero per ells mateys, sino per altres persones, e parlar axi per la iusticia
com per favor de tots aquells dels quals los dits Consellers, axi per lurs
instruccions com per letres, los volran encarregar e donar licencia, e los
dits Missatgers ho puxen exequir. E mes empero, que si algu dels dits
Missatgers en la audiencia, consistori, o Concell del Senyor Rey o en
altre manera parlave en tal (fol.21v) forma que la Missatgeria ne los
affers de aquella non valguessen menys per alguna justicia per si, o de
son amich, o daltre no hagues trencat los dits sagrament e homenatge ne
hagues encorregudes les altres penes demunt dites.

Item, que algu dels dits Missatgers no·s gos partir ne desemparar-
se Missatgeria per algun cas sens licencia de Concell de Cent Jurats
pero, si cas era de malaltia, que aquesta licensia puixen dar los Con-
sellers e lo Concell de XXXII. E, si algu dels dits Missatgers fara con-
tra aço, que perda lo salari que reebut haura de la dita Ciutat e aquell
haie a ella tornar.

Item, quels Concellers de la dita Ciutat ne Concell de XXXII no
scriuran, ne pregaran, ne suplicaran, ne faran scriure, pregar, o supli-
car al Senyor Rey o altre persona a qui sera dressada la Missatgeria per
alguna de les dites coses demunt vedades als dits Missatgers sens
sabuda, licencia, e auctoritat del Concell de C Jurats. E tots anys los
Consellers, en lo primer Concell de Cent Jurats ques tendra, haien a
iurar de tenir e servar de lur poder totes les dites coses, volent e delli-
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berant lo dit Concell que la present ordinacio sia daçi avant inviola-
blement per tots temps observada.

Item, juren los dits Concellers que servaran un altre ordinacio del
dit Concell de Cent contenent que quescuna vegada que les imposicions
se deuran vendre, tots ensemps, si donchs alguns dells no eren legitima-
ment empatxats, iran a la Lotge e aqui, ab promens de tots staments que
en aço appellaran, vendran les dites imposicions al pus profitosament
que poran, guardant per lur poder que sien venudes a persones riques o
almenys no masse pobres. Avisant los compradors en lo liurament de les
dites imposicions que aquelles hauran ben assegurar. E, apres que les
dites imposicions seran venudes, los dits Consellers ensemps ab los dits
o altres promens de tots staments vegen e regoneguen les seguretats que
seran donades per los compradors de les imposicions e, si no son suffi-
cients, facen les millorar en manera que la Ciutat per defalliment de
seguretats no perda res segons ha en temps passat.

Item, juren los dits Consellers que servaran una altra ordinacio
del Concell de C. Jurats, havent que los Concellers dues vegades lany
haien (fol. 22r) a fer fer cercha e per la dita Ciutat en deguda forma si
y seran atrobats alcavots, vagabunts, tafurers e altres qui, segons
forma del privilegi sobre aço a la dita Ciutat atorgat, deuen o poder
esser foragitats de aquella. E, si ni seran trobats, que reebuda primer
informacio sumaria segons forma del dit privilegi, faran foragitar
aquells qui deuran esser foragitats. E que en altre manera observeran
e faran observar lo dit privilegi a la letra.

Item, juren los Consellers e Concell de Cent Jurats que servaran
e faran servar per tots aquells de quis pertangua les ordinacions per los
concellers e promens fetes, e per lo Concell de Cent approvades e con-
firmades sobre los strangers qui entren en la dita Ciutat per offendre e
dampnificar, e aquells qui fan o sostenen eguayts, e mouen bregues
sens deseximents, e prenen venyançes de uns per altres, segons serie e
tenor de les dites ordinacions.

Item, juren los dits Concellers e Concell de Cent Jurats que ten-
dran e serveran les ordinacions fetes per Consellers e promens e auc-
toritzades per lo Concell de Cent Jurats sobre los officis. Ço es que
aquells los quals hauran haut algun offici non puxen obtenir altre fins
sia passat un any apres del offici que primer hauran haut segons en
dites ordinacions es contengut.25
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Item, juren los Consellers e Concell que servaran e faran servar e
tenir les ordinacions fetes per la Ciutat sobre los plets.

Item, per cessar lo abus ques fa en lo Concell, la hora que los
rodolins son liurats que alguns del Concell se leven de peus e de lurs
trasts. Per ço,26 iure quescu del dit concell que no stera de peus en lo
dit concell sino la hora que li vindra de parlar e dir son vot, nes
moura del loch hon se sera assegut sens licencia e voluntat dels Con-
sellers Sindichs per alguna necessitat que hagues exir fora la casa del
Concell de Cent. E que, quant los elegidors seran elegits per la Con-
sellaria, algu dels Cent jurats no parlara ab los dits elegidors o algu
dells.27

Item, iure quescu dels Cent jurats que tota vegada que sera
raquest per los honorables Consellers o per Verger llur de entrevenir
en algun Juy, qui es dit de promens, haie e sie tengut esser e entreve-
nir en dit Juy, si donchs no havia excusacio legitima, la qual haie a
manifestar (fol. 22v) als Consellers qui puixen admetre la dita excusa-
cio si·ls sera vist fahedor.

Item, iuren los Consellers e Concell que servaran, e tendran e ser-
var faran les ordinacions fetes sobre los qui venen e asseguren portar
forments a la dita ciutat. E, per lo semblant, les ordinacions fetes sobre
los qui compren e cullen les imposicions de aquella.

Item, iuren los Consellers e Concell de servar totes e sengles
coses en lo privilegi sobre lo regiment de la dita ciutat e habilitacio de
aquell obtengudes.

Item, iuren los dits Consellers e Concell la ordinacio feta e auc-
toritzada per lo Concell de Cent Jurats per causa de aquells qui son
deutors a la ciutat e per co no poden esser de concell ne obtenir offi-
cis o beneficicis de aquella.

Item, juren los dits Consellers e Concell de servar les ordinacions
sobre la exhaminacio e admissio fahedora dels notaris de Barchinona.

Item, juren los dits Consellers e Concell que serveran la ordina-
cio feta sobre lo aplech quescun mes una vegada fahedor dels iuristes
iuxta forma de dita ordinacio.

Item, juren los dits Consellers e Concell les ordinacions a XVIII
de ffabrer del any MCCCCLXVIII fetes sobre lo redreç de la taula del
cambi de la dita Ciutat, ultra lo qual jurament los Consellers e Concell
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han hoyir sentencia de vet si los Consellers en los Concells propose-
ran alguna cosa contrariant a dites ordinacions. E mes, que serien pri-
vats los contrafahents de tots officis e beneficis de la ciutat. E los qui
seran de Concell, en cas que los Consellers proposassen alguna cosa
contrariant a dites ordinacions, no y doneran lur vot. E, en cas ques
trobassen en lo Concell de XXXII, no useran de la facultat donada per
lo privilegi a quescun dels staments de proposar alguna cosa contraria
a dites ordinacions, ans aquelles tendran, e observaran, e tenir, e obser-
var faran iuxta serie e tenor de aquelles ab tot effecte.

Item, iuren los Consellers e Concell que tendran e serveran la
ordinacio feta que los elegidors no·s levaran del taulell on seuran ne
parlaran apart entre ells segons forma de dites ordinacions.28

(fol.23r) Item, iuren los dits Consellers e Concell de tenir, e ser-
var, e fer tenir e servar, la ordinacio feta sobre la admissio fahedora
dels qui seran hauts e habilitats en los staments dels Ciutedans e Mer-
caders juxta serie e tenor de aquella.29 (fol. 24-25)30

21

[Fórmula de jurament dels obrers]
(fol. 26r) Aquest jurament fan los Obrers lo die de Sancta Lucia.
Iuren los obrers novament elets que be e leyalment se hauran en

lur offici de obreria exercint aquell segons es acustumat. E, mes avant,
que hauran cura dels murs e dels valls de la dita Ciutat tenint aprop
que stiguen en condret e que no si pos terra ne sutzures ne altres coses.
E que exequteran e faran exequir los bans e ordinacions qui, sobre aço
e altres coses tocants los dits murs e valls, son e seran ordonats per los
Consellers e promens de la Ciutat. E encare les talles qui per los dits
murs e valls e altres obres comunes de la dita Ciutat seran fetes. E use-
ran de iurediccio e de totes altres coses contengudes en una carta del
alt Rey en Pere, de bona memoria, ab son segell pendent segellada
dada en Barchinona a XXVI de agost any MCCCLXII, segons quen
dita carta largament es contengut. Hauran encare cura de les obres
dels dits murs e valls e de totes altres obres que la Ciutat faça, axi en
regoneixer aquelles e veure quantes persones o levorants hi haura,
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com en regoneixer los molers e altres persones qui levoren a Mun-
tiuich per tallar pedre a obs de les dites obres, com en totes altres
coses e actes consernents los dits murs e valls e les obres de aquells,
e totes les dites altres obres de la Ciutat. E que tindran cavalcadura e
cavalqaran almenys dos dies la setmana per veure e regonexer los dits
murs e valls e totes les dites altres obres. E que als dissabtes seran a
les pagues dels mestres e altres levorants en les dites obres. E, ultra
les dites coses, dues vegades lany, ço es la primera al començament e
la segona dos o tres dies a la desexida, de llur offici ab lo scriva de les
dites obres e ab lo mestre maior dels dits murs e valls e encare ab lo
mestre maior de fusta visiteran tots los portals dels murs forans de la
dita Ciutat e regonexeran tembe les portes daquells, e les tencadures
e barres de ferro daquelles, com les portes caladisses e los arreus de
aquelles ab ques calen e puien, com encare les taulades sobre aquelles
per lur conservacio hedifficades. E, si adob o reparacio hauran mes-
ter, que encontinent ho faran adobar o reparar. Part aco los dits obrers
cavalqaran e iran ordinariament per la Ciutat e daran recapte a lur offi-
ci de obreria cavelcant e sercant la Ciutat, almenys un die la setmana,
per veure (fol. 26v) e regonexer si res hi haura fet o si fara en preiu-
dici de lur offici ne del publich de la dita Ciutat, ffahentho tornar a
degut stament. E, mes avant, cavelcaran e iran quatre vegades Iany, ço
es de tres en tres mesos fora la Ciutat per lo territori e veuran e rego-
neixeran los camins si stan be, axi com deuen, e si no quels faran ado-
bar e tornar a stament degut. E aquest sagrament fan los dits obrers a
sa e bon enteniment. Axi empero, que si ells o la un dells, per algun
empatxament o altre cas no complien les coses dessus dites e per aço
havien scrupol de consciencia ço es de sagrament, que los Consellers
o la major partida dells los puixen alongar e relexar lo dit sagrament
segons llurs vijares. 

E per ço com lo primer obrer es ensemps obrer e sobreposat del
sagramental, jure que be e leyalment se haura en lo exercici del dit
offici de sobreposat. E aixi mateix, com lo segon obrer sie ensemps
obrer e Administrador del pont de sanct Boy, jure que be e leyalment
se haura en la administracio del dit pont e obre de aquell. 

E mes avant, juren altres ordinations fetes per la ciutat sobre lo
exercici de dit offici de obreria.31
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22

[Fórmula de jurament dels advocats]
(fol.27r) Los Advocats de la Ciutat juren lo dit die lo ques

segueix.
Juren los Advocats de la Ciutat que ells be, e diligent, e leyal, tota

amor, temor e favor postposats se hauran en la dita advocacio. E que
contra la Ciutat ne en res que sie contra privilegis, libertats e franque-
ses de la Ciutat o en preiudici de aquelles no advoqueran, ne consella-
ran, ne advocar, ne consellar faran en alguna manera. E que no hauran
part per si ne per altre en les imposicions de la Ciutat o en alguna de
aquelles, ne encare en res que la Ciutat vena.32

23

[Fórmula de jurament del síndic]
Sagrament del Sindich.
Iure lo Sindich de la Ciutat que be e leyalment procurera e fara

los affers de la Ciutat, axi aquells quels Consellers li diran com altres
que li sien comenats per la Ciutat, no gordant favor, amor, ne temor,
ne coses algunes qui embargar poguessen los dits affers.33

24

[Jurament del clavari]
(fol. 27v) Lo Sagrament e homenatge que deu prestar lo Clavari.
Iure lo clavari que ell durant la sua Claveria no regira ne tendra

ne tenir fara companyia ne taula de cambi ne obredor de draperia.
Item, que totes apoques e altres cartes que fara fer per reho del dit

offici de claveria, fara ab lo notari e Scriva del Concell tant com en ell sie,
per que si la ciutat mester les havia les trobas tots temps pus facilment.

Item, que de quatre en quatre mesos, poch mes o menys, fara als
Consellers de la dita Ciutat vertadera relacio de ço que haura a cobrar
o a tornar dels diners de la dita Claveria.

Item, que lo dit Clavari no puxe haver, per si ne per altre, part en les
imposicions de la dita Ciutat ne en altres coses que la dita Ciutat vena.
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Item, que passats los dos anys per los quals deu regir lo dit offici
de Clavaria, no tendra ne regira mes avant aquell ne sen entrametra en
res sino tant com toch los dits seus dos anys. Encara, com los Conse-
llers ho volguessen o haguessen allongat de elegir altre clavari per lo
temps sdevenidor.

Item, iure e promet lo Clavari que de sis en sis mesos dara e liu-
rara son compte als Racionals de la dita Ciutat, co es que almenys per
tot lo vuyten mes inclusive haura dat e començat de retre aquell de tot
ço e quant haura administrat dins lo dit temps. E al cap del any, ten-
tost apres dos mesos seguents inclusive, haura dat laltre compte dels
dits sis meses. E en quescu del delliurament dels dits comptes dara per
scrit tots los deutes qui fins lavors seran deguts a la dita Ciutat, e los
noms de aquells quils deuran, e la reho perque, quescu per si distinc-
tament. E que semblant forma servera tro a la fi deIs dos anys de se
administracio e, si cas era que no ho fahes, los deutes deguts a la dita
Ciutat del dit son temps sien en son carrech. Axi que si es perden que
es perden a ell e no a la Ciutat; ans la donchs haie a posar en rebud tots
los preus de les vendes que fetes seran en nom de la dita Ciutat. E mes
avant, que finit lo seu darrer compte de se administracio tor (fol. 28r)
nera la resta que apparra ell deute tornar a aquell quil succehira en lo
offici de la dita Claveria dins dos mesos continuament seguents apres
lo finament de son compte sots virtut deIs sagrament e homenatge.

Item, que no paguera quantitat alguna sens albera dels Consellers
signat de ma de un daquells e segellat ab lo segell de la Ciutat, sino ten
solament les quantitats degudes o devedores per pensions deIs censals
que la Ciutat fa e fara e lo salari dels Consellers. Les quals pensions e
salari puixe paguar ab apocha ten solament segons es acustumat. E si
fara lo contrari no li fos pres en compte per los Racionals.

Item, iure que de totes les quantitats que paguera a qualsevol per-
sones per virtut de alberans de Consellers cobrera los dits alberans ab
apoques de pagua. Si donchs la quantitat que hauria a paguar no ere de
Cent sous o menor o que fos per salari ordinari que la Ciutat do, com
en aquestes aytals no sia acustumat de cobrar apoques. Empero, com
algunes vegades se haien a pagar algunes quantitats secretament per
spetxament dels affers de la Ciutat a tals persones que no sen poden
cobrar apoques, per tal com no volen que hom sapia que ells haien
haudes aquelles quantitats o per altre reho, per ço en semblant cas lo
Clavari puixe e dege pagar aquelles quantitats cobrant solament albe-
ra de Consellers signat de ma de un dells. En lo qual albera sia feta
mencio que pach aquella quantitat cobrant lo dit albera en loch dapo-
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cha e de manament, e que y haie manament als Racionals que aquella
quantitat prenguan al dit Clavari en compte ell restituint solament lo
dit albera com axi ho vullen de certa sciencia.

Item, jure que no haura part en negun exauch que la Ciutat do o
atorch per imposicions o altres coses que vena. E, mes avant, que ces-
sera per son poder tots exauchs, sino tant com veura ques haien a
donar per profit de la Ciutat.

Item, jure lo dit clavari que no haura part en salaris de cartes que
faran qualsevol notari per vendes de censals daltres qualsevol con-
tractes que ell com a clavari o Sindich façe per nom de la Ciutat.

Item, que totes les remençes de censals que fara intimar dins la
Ciutat, a aquells que fara les (fol. 28v) dites remences fara intimar per
lo porter de la Ciutat, si present sera en la ciutat, e no per altre sino en
absencia de aquell. 

Item, iure mes avant lo dit clavari que no pendra de persona algu-
na que res dege a la Ciutat algun do, o servey, o subornacio alguna de
diners de argent o lo qualsevol altres coses sien de maniar o no. 

Item, jure lo dit clavari altres coses per la Ciutat ordonades tant
com se sguarden al exercici e regiment de son offici.34

25

[Jurament del mostassà]
(fol. 29r) Lo sagrament e homenatge del Mosteçaff. 
Que dels emoluments provinents a ma del Mostaçaf de Barchinona

se degen fer tres parts. E la una daquelles dege esser dels quatre pesadors
del Mostaçaf en satisfaccio o salari de llurs treballs. E de les dues restans
parts se deguen fer tres parts, la una de les quals es del Senyor Rey, e lal-
tre de la ciutat, e laltre del Mosteçaf per salari del seu offici. Per ço, lo dit
Mosteçaff, jure e fa homenatge en poder dels Consellers que dins un mes
finit lo temps de son offici haura dat compte bo e leyal als Racionals de
la Ciutat dels emoluments e drets del dit offici per reho de la dita terça
part. E que, dins altre mes comptedor apres quel dit compte seu per los
dits Racionals sera exhaminat e diffinit, tant com toque la dita terça part
de la dita Ciutat. E lo diffiniment del dit compte li sera notificat haura
pagada al Clavari de la Ciutat o a qui los Consellers volran la dita terça
part, pertanyent a la dita Ciutat, dels dits emoluments.
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Item, jure lo dit Mosteçaff que dins lany de son offici ira perso-
nalment tres vegades als lochs de Sanct Andreu de Palomar, de Sanc-
ta Coloma de Gramenet, de Sant Adria de Badelona, de Ripollet, de
Sarria, de Sanct Boy, de Sant Just dez Verç, e de Sanct Pheliu de Ale-
lla, e en tots los altres lochs hon pot e ha acustumat de exercir lo Mos-
teçaft de la ciutat son ofici. Empero, si per malaltia o per occupacio de
altres affers necessaris no podie personalment anar als dits lochs, que
y trametra los pesedors o dos dells, almenys dues vegades lany, e ell
personalment en tot cas hi ira una vegada.

Item, jura lo dit Mosteçaff e fa homenatge en poder deIs35 honora-
bles Consellers que, durant lo regiment del dit offici de Mostaçafia, sens
expressa licencia e voler de!s Consellers no exira de la Ciutat per star
fora aquella, si donchs no per reho de son offici, mess avant de dos dies
ne desemparera per qualsevol causa o reho, lo dit regiment. 

Item, jure lo Mostaçaf que tendra e servera les ordinacions a XXI
de ffabrer e a VIIII de Març del any MCCCCLXXXXIII fetes sobre lo
peix salat segons en aquelles es mencionat.36

26

[Jurament dels pesadors en poder del mostassà]
(fol. 29v) Lo sagrament e homenatge que deuen fer los pesadors

en poder del Mostecaff.
Iuren los quatre pesedors del Mosteçaff al qual ne fan homenatge

que li seran bons feels e leyals. E li diran referiran e scriuran tota veritat.
Item, juren los pesadors del dit Mostaçaff les ordinacions fetes

sobre lo peix salat e que les tendran e servaran sots los bans e penes
en aquelles mencionades.37

27

[Jurament de l’administrador i del sotsadministrador de places]
(fol. 30r) Sagrament del Administrador e Sotsadministrador de les

plaçes.
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Iure lo exequdor de la casa del pes de la farina e Administrador
de les places del blat e del vi de la dita ciutat que ell fara servar, tant
com en ell sie, les ordinacions fetes e fahedores per Consellers et pro-
mens de la dita ciutat tant com pertanguen a son offici. E spcialment,
les ordinacions fetes sobre la administracio de la caixa de la farina de
les falles. E exequir los bans posats en aquelles segons li apparian
rehonablement deure esser exequits attesa la qualitat dels casos e les
facultats de aquells qui hauran comesos los dits bans, e en altre mane-
ra, se haura be e leyalment en son offici a utilitat e bon regiment del
publich de la dita ciutat.

Item, per virtud de ordinacio feta a III de noembre del any Mil
CCCCXXXXVII, prometen lo dit Administrador e Sotsadministrador
e vehedor del garbell del dit offici, sots virtut del sagrament e home-
natge quen presteran a algun official reyal, juren que no doneran licen-
cias a algu de vendre blats fora los pallols del porxo de la mar sino de
forments qui sien de preu o·s venen de V sous en ius la quartera e, si
donchs aximateix, no seran mestalls. E, no resmenys, que no doneran
licencia de traure vins de les places sino segons serie e tenor de los
ordinacions per aço fetes, les quals haien a tenir e servar e exequtar los
bans en aquelles per aquesta reho apposats, si donchs no ho fan de e
ab consentiment de tots los sinch Consellers concordes. E, aximateix,
prometen sots virtud dels dits sagrament e homenatge que no pendran
ni faran pendre, directament ne indirecte, algunes peccunies o altre
qualsevol do o servey per atorgar a qualsevulla persona o persones
algu o alguns dels pallols del dit porxo per vendre o tenir hi forments
o altres blats.

Item, juren e fan homenatge de observar una ordinacio sobre los
vins feta per Consellers e promens a XVIII de juliol any
MCCCCLIII.38

28

[Jurament del vergador del vi]
(fol. 30v) Del vergador del vi.
Lo vergador del vi, qui es sotsmes al dit Administrador, deu iurar

en poder seu de haverse be e leyalment en son offici.

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...140

38. En el ms. anotacions amb lletra posterior sense datar

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 140



MONTSERRAT BAJET ROYO

29

[Jurament dels guardes de la moneda]
(fol. 31r) Lo jurament de les guardes de moneda. 
Iuren les guardes de moneda que ells be e leyalment se hauran en

la dita guarde e tindran aprop, ab diligencia en temps, que la dita ciu-
tat se bate moneda dargent e menuda, que les delliurançes daquella en
ley o en talla e en empremptes se facen segons forma dels privilegis a
la dita Ciutat atorgats. 

30

[Jurament dels administradors de l’Hospital d’en Vilar] 
Sagrament e homenatge dels Administradors del Hospital den

Vilar.
Iuren los Administradors del hospital den Vilar que be e leyal-

ment e ab tota diligencia se hauran en administrar lo dit hospital e bens
de aquell. E que quescun die daran les reccions e porcions del dit hos-
pital a persones qui ho haien de necessitat, segons llur bona conscien-
cia e no a altres. E que de les dites porcions no·s retendran, ne sen
aporteran, ne aportar sen faran a lurs cases, ne sen aproprieran a llurs
ops. E que, si les rendes del dit hospital son tals que les dites porcions
se puixen creixer que les creixeran, e que aço denunciaran als Conse-
llers e, sils par expedient o profitos, a Concell de Cent Jurats. E, no
resmenys, fan sagrament e homenatge en poder dels dits Consellers
que, finit e complit quescuns dels anys de llur administracio, dins un
mes apres següent hauran dat compte, leyalment e vertadera e sens
tota frau, al Scriva del offici dels Racionals de la dita ciutat de totes e
sengles rebudes, e dates, e despeses que hauran fetes per causa de llur
administració particularment e clare. E pagada e restituida la resta de
llur compte, si alguna sera, en poder del (fol. 31v) procurador del dit
hospital o en poder de aquell quels dits consellers volran, convertido-
ra en profit del dit hospital. E, si les dites coses en lo present capitol
contengudes no complien, perden lo salari de aquell any.

Mes avant, juren los dits Administradors de tenir e servar les ordi-
nacions a XXVIIII de noembre del any MCCCLXX per los Consellers
e promens de la ciutat fetes sobre sollicitar los Consellers de fer les
visites en lo temps que les caritats del dit hospital se deuran entre los
pobres distribuir, e altres coses haien a fer segons en dites ordinacions
es contengut.
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31

[Jurament del procurador de les rendes de l’Hospital d’en Vilar]
Sagrament e homenatge del procurador de les rendes del hospital

den Vilar.
Iure lo procurador o cullidor de les rendes e drets del Hospital de

la Ciutat, alias den Vilar, que be e leyalment se haura en cullir les dites
rendes, drets, e bens del dit Hospital, e en distribuir les raccions ques
donen en lo dit hospital segons que li sera manat per los Administra-
dors. E que, tots dies que fer ho puxe, sera personalment en la casa del
dit Hospital en lo loch ordonat a dar les elmoynes e en la hora que es
donen. E que a tots los pobres dara lurs raccions ben e complidament,
e que ell ne altre per ell no pendra algun dret de les dites racions. E
que en algun cas no fara ne tendra manera alguna per que a ell ne a
altre de casa sua sen seguesca ne en vinga algun profit. E que als dits
pobres dara les dites porcions o racions acustumades a maior aventat-
ge lur que puixe. E que no los en fara fer servey ne fahena alguna.

Item, jure e fa sagrament e homenatge en poder dels Consellers,
que quescun any, dins un mes comptedor apres la festa de sanct
Andreu, haura dat bon compte e vertader (fol. 32r) als Racionals de la
Ciutat de tot ço que haura rebut de les dites rendes e drets e de totes
dates e despeses que dins aquell any haura fetes daquel!es. E que dins
altre mes comptedor apres, quel dit compte per los dits Racionals sera
diffinit e li sera notificat, haura tornada e pagada la resta del dit comp-
te als Administradors del dit Hospital. E si aço no compleix, ultra lo
trencament dels dits sagrament e homanatge, perda lo salari daquell
any, lo qual en tal cas no li sie pres en compte. 

E de totes les dites coses en lo present capitol contengudes, e de
restituhir e smenar al hospital si algun dan o frau fahia en la sua admi-
nistracio, haie a dar lo dit cullidor quant entrera en lo offici bones e
sufficients fermances. 

32

[Jurament dels racionals]
(fol. 32v) Sagrament dels Racionals.
Juren los Racionals ques hauran be e leyalment en lo offici, tota

frau, amor, temor, prechs e odi foragitats. E que tendran aprop lo dit
offici, ço es, que ensemps ab le scriva del dit offici, continueran les
exhaminacions dels comptes tant com sera necessari per lo mati e
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apres dinar en la casa del archiu on se te lo dit offici, per ço que los
comptes de la dita Ciutat sien mils continuats e desembergats, entenen
continuament per lo dit temps en hoyr, exhaminar e finar los comptes
de la dita Ciutat. Pero, si lo un dells per affers seus havia anar fora la
Ciutat per la qual anada no pogues complir les dites coses, que los
Consellers o la major part dells lin puixen dar licencia. E aquest sagra-
ment fan los dits Racionals a sa e a bon enteniment, aixi que si ells o
lun dells no compli en les dites coses per algun empatxament o cas e
per aço havien scrupol de consciencia per lo dit sagrament, que los
Consellers o la maior partida de aquells los puixen allongar e relexar
lo dit sagrament segons quels sera vijares. 

Item, juren los dits Racionals que, de continent quels sera dat lo
compte per lo Scriva de les obres de la ciutat, lo exhemineran e al pus
prest que poran lo fineran pus no estigua per ells. E, si en lo dit compte
troberan lo dit Scriva esser tornador tanta quantitat com es la consigna-
cio de quescuna setmana, ho diran on certifiqueran lo Scriva del Con-
cell de la Ciutat. Lo qual, per ordinacio, se ha a retenir la cautela de la
consignacio de aquella setmana que sabra lo dit scriva sera tornedor de
la dita quantitat. E, aximateix, ho diguen el dit scriva de les obres e
obrers per que no puixen ignora la quantitat de que sera tornedor.

33

[Jurament dels elegidors de consellers i obrers]
(fol. 33r) Sagrament dels elegidors de Consellers e Obrers.
Primerament, deu jurar quescu dels dits Elegidors ques haura be

e leyalment en la eleccio, en axi que a tot son millor enteniment ele-
gira en Consellers aquells ten solament, e no altres, los quals, esguar-
dat lo be el profit comu, el bon stament de la ciutat, entena e li sie vija-
res que sien millors e pus profitosos e pus bestants a esser Consellers.

Item, que per amor, ne per temor, ne per favor, ne per prechs, ne per
parentesch o compadresch de negu, ne per servey, ne per do, ne per algun
desalt, ne per ody, ne per ranchor, ne per mala voluntat de null hom, ne
per alguna altre desordonada affeccio, no consintra en algun hom a esser
elet en Conseller del qual entena o li sia vijares, segons se bona cons-
ciencia, que no fos bo ne bestant a esser Conseller, ne que no contradira
a negu qui sia nomenat en esser Conseller pus que entena o li sia vijares
que y sia bo e sufficient.

Item, que no revelara ne descubrira per algun temps a alguna per-
sona res que entre ells se digua o·s toch de algu o contra algu nome-
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nat, o lest per esser Conseller per aytal no fos bo ne sufficient per esser
Conseller, ne encare la persona de quell qui aço haura dit ans tot aço
tendra secret ab si mateix per tot temps.

Item, que qualque eleccio que aquis face tendra secreta ab si
mateix en axi que no ho revelara de paraula o per senyal en tro que sia
lesta e publicada en lo Concell de Cent Jurats per lo Scriva de aquell.

Item, juren que no elegiran en Consellers persones en les quals ne
haie de un mateix cognom, ne que sian pare, fill, sogre, gendre, avi,
net, iermans, oncle, e nebot, lexats tots los cognoms e dits graus de
parentela.

Item, juren que no elegiran en Consellers alguns dels quals no
haien XXXV anys o mes e que no sien deutors a la Ciutat.

Item, juren que serveran lo modo e forma contenguda en los privi-
legis sobre dita eleccio darrerament per la Ciutat obtenguts. (fol. 33v)39

34

[Sagrament dels elegidors de mostassà i administrador de places]
(fol. 34r) Sagrament dels Elegidors del Mostaçaff e Administra-

dor de les places.
Iuren los dits Elegidors ques hauran be e leyalment en la eleccio

en axi que, a tot son millor enteniment, elegiran en Mosteçaff e en
Exequdor de la casa del pes de la farina aquells ten solament, e no
altres, los quals esguardar lo be e profit comu e bon stament de la Ciu-
tat entena e li sie vijares que sien millors e pus profitosos e pus bes-
tants a esser Mosteçaff e Exequdor.

Item, que per amor, ne per temor, ne per favor, ne per parentesch o
compadresch de negu, ne per servey, ne per do, ne per algun desalt, ne
per oy, ne per ranchor, ne per mala voluntat de null hom, ne per neguna
altre desordonada affeccio, no consintra en algun hom esser elet en Mos-
taçaff o Exequdor del qual entena o li sia vijares segons se bona cons-
ciencia que no fos bo ne bastant a esser Mostaçaff e Exequdor. E que no
contradira a algu que sia nomenat en esser Mostaçaff o Exequdor pus que
entena o li sia vijares que y sia bo e sufficient, pero que no elegiran en
Mostaçaff ne en Exequdor algu qui no haie XXX anys o mes.

Item, que no revelara ne descubrira per algun temps a alguna per-
sona res que entre ells se digua o·s toch de algu o contra algu nomenat
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o lest per esser Mosteçaff o Exequdor, ne encare la persona daquell qui
aço haura dit perque aytals no fossen bons o sufficients per esser Mos-
taçaff o Exequdor, ans tot aço tendra secret ab si mateix per tostemps.

Item, que qualque eleccio que aquis face tendra secreta ab si
mateix, axi que no ho revelara de paraula o per senyal entro que sia
lesta e publicada en Consell dels Cent Jurats per le scriva de aquell.
(fol. 34v)40

35

[Jurament dels elegidors de batlle de Barcelona]
(fol. 35r) Sagrament dels elegidors del Batle de Barchinona.
Iuren los Elegidors del Batle de Barchinona per lo trienni de prop

sdevenidor que s’hauran be e leyalment en la eleccio. En axi que, a tot
llur enteniment, elegiran en Batle aquells tensolament, e no altres, los
quals sguardat lo be profit e bon stament de la cosa publica, entenen
ols sie vijares que sien millors e pus profitosos e pus bestans a esser
Batle de Barchinona. 

Item, que per amor, temor, favor, prechs, parentesch, compa-
dresch de algu, ne per servey, do, desalt o y ranchor, ne per mala
voluntat de null hom, ne per alguna desordonada affeccio no consin-
tran en algu a esser elet en Batle de Barchinona del qual entena e li sie
vijares, segons lur bona consciencia, que no fos bo ne bestant a esser
Batle perque entena e li sia vijares que y sia bo e sufficient. 

Item, que no reveleran ne descubriran a alguna persona la nomi-
na qui sera feta daquells qui poran caure en la eleccio del dit offici de
Batlia. Ne, axi mateix, descobriran ne revelaran res que entre ells se
digua o·s toch de algu o contra algu nomenat per esser Batle per que
aytals no fossen bons ne sufficients a esser Batle, ne encare la perso-
na de aquell qui aço havia dit ans tot aço tendran secret ab si mateix. 

Item, que qualque eleccio que aqui·s façe tendran secreta ab si
mateixs axi que no ho reveleran de paraula o per senyal fins sie lesta
e publicade en lo Concell de Cent Jurats per la forma del dit Concell.41

(fol. 35v)42
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36

[Jurament dels cònsols del Consolat de mar i dels jutges d’apel·lació]
(fol. 36r) Sagrament dels Consols de mar e Jutge de appells.
Iuren los Consols e Jutge de apells que ells continuament staran

en la Cort del Consolat, e que continueran segons quels altres officials
e que retran iusticia als clamants. 

Item, que sens licencia de Consellers no partiran de la Ciutat si
devien star mes de dos dies e, que en cas que partissen de la Ciutat per
los dits dos dies, lexeran Loctinents.

Item, juren los Consols, que una vegada dins layn de llur regiment
regoneixeran les Galeas e altres fustes de rems e la botigua de la dre-
çana de la dita Ciutat, per tal que vegen si les dites galeas e altres fus-
tes de rems, e los arneses, rems, veles, e altres aparellaments o robes
qui son e seran dins la dita botigua se guasten o han mester reparacio.
E, no resmenys, faran inventari dels dits arneses, rems, veles, apare-
llaments e robes ab lo Scriva del Concell de la dita Ciutat o ab algu
dels scrivans jurats de la Scrivania. E apres ne faran relacio als Con-
sellers de la dita Ciutat a ffi que dits Consellers, hauda dita relacio,
pusquen degudament provehir en ço que necessari sera a conservacio
e reparacio de les dites fustes e de les altres coses dessus dites. E, axi
mateix, sien pus certs dels arneses, rems, e aparellaments e altres coses
que son e seran dins la dita botigua.

Item, juren los dits Consols que tendran e serveran e tenir e ser-
var faran en quant en ells sera les ordinacions fetes sobre les segure-
tats maritimes e mercantivols, e totes coses en dites ordinacions con-
tengudes. E que tota amor e comport cessants, faran exequtar los bans
en aquelles expressats.

(fol. 36v)43

37

[Jurament dels administradors de la taula de canvi]
(fol. 37r) Sagrament e homenatge dels Administradors de la taula

del cambi de la Ciutat e dels ministres de aquella.
Iuren, primerament, los Administradors e Regidors de la taula del

cambi de la Ciutat de Barchinona e fan homenatge les persones e bens
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obligants que be, feelment e leyals hauran en lo regiment, procuracio,
e administracio de la dita taula, cerqants per llur poder tota utilitat,
squivant tot dan de la dita Ciutat sots obligacio de persona e bens hauts
e havedors.

Item, juren los dits Administradors de la dita taula e fan home-
natge que de certa sciencia no presteran ne faran dites algunes en la
dita taula per qualsevol persones, de qualsevol grau preheminencia
o condicio sien, o per qualsevol occasio sino solament fins a aque-
lla quantitat de aquella o aquelles persona o persones per qui faran
dita o dites hauran en la dita taula, posat que per Consellers o enca-
re per Concell de Cent Jurats, presents o sdeveidors, los fos dit o
manar en contrari.

Item, juren e fan homenatge los dits Administradors e Regidors
de la dita taula, de tenir e servar que sobiranament sien diligents en
demenar, exhegir, e fer pagar e exequtar totes quantitats degudes a la
dita Ciutat, axi devalants per reho de imposicions, com de prestichs
fets per provisio de forments o per qualsevol altres occasions e rehons
per qualsevol nom appelades, a ffi que la Ciutat haie lo seu e baste en
sostenir e pagar los carrechs a que es tenguda.

Item, los dits Regidors, sots virtut del dit sagrament e homenatge,
no gosen ne puixen fer dites algunes en la dita taula de qualsevol quan-
titats grans o poques a qualsevol persones, ne fer o continuar aquelles
en los libres o manuals per lo Clavari de la dita Ciutat, qui are es o per
temps sera, tro haie cobrat albera de Consellers segellat ab lo segell de
la dita Ciutat quis dreç als dits Regidors. En lo qual albera que no haie
esser signat per ma de algu dels dits Consellers, per que les gents no
haien lagui haie esser designada la persona a qui lo Clavari volra fer
dita alguna e la quantitat que li volra fer, dir, e scriure e la causa per
que. Los quals alberans los dits Regidors sien tenguts enfilar perque
(fol. 37v) en la exhaminacio de llurs comptes puixen aquells restituir.
E, si faien lo contrari, que nols fos presa en compte quantitat alguna
que haguessen dita o scrita a alguna persona per lo dit Clavari sens
cobrar per aquella lo albera daço, pero son exceptades totes dites quel
Clavari volra fer a algunes persones per remenca de censals que la dita
Ciutat fa e fara, pero tals dites deuen star por lo Scriva del Concell de
la dita continuades lo qual, cobrades les cartes necessaries, deu soltar
les dites.

Item, prometen los dits Regidors, sots virtut dels dits sagrament e
homenatge, que no pendran ne accepteran per si ne per altre, directa-
ment o indirecte, de persona alguna que res dege a la dita Ciutat do,
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servey, o present de diners, argent, o altres qualsevol coses encare que
fossen solament de meniar o de beure.44

Item, que no hauran per si ne per altres, directament o indirecte,
part en compte de alguna de les imposicions o altres drets o bens de la
dita Ciutat do per fer pagar o mes valer les dites imposicions o altres
drets o bens.

Item, los dits Regidors, sots virtut dels dits sagrament e homenat-
ge, en la fi del temps de llur regiment prometen que no desempereran
en alguna manera lo dit regiment fins quels altres Regidors e encare
scrivans de la dita taula apres dells succehidors, hauran prestat lo dit
sagrament e homenatge observar les presents ordinacions, dels quals
dits sagrament e homenatge aparegua per scriptura auctenticha.

Item, per maior seguretat de la Ciutat que seu dels dits Regidors,
ultra les seguretats dessus expressades, ans que puixen usar del regi-
ment dessus dit, sien tenguts de donar fermançes sufficients a la dita
Ciutat per XII florins. Les quals fermançes haien a fer en la Cort del
Vaguer de Barchinona ab tal seguretat per los dits XII florins com les
fermançes que cambiadors jurats donen en Barchinona com asseguren
taula de cambi.

Item, los Scrivans, regonexedor e pesador de les monedes e tots
altres ministres de la dita taula, juren e fan homenatge als dits honora-
bles Consellers e als Administradors de la taula que be feelment e leyal
se hauran quescu dells en lo ministeri en lo qual son offici e regiment
de la dita (fol. 38r) taula es destinat e en totes altres tant com aquescu
delle se pertangua.

Item, los dits scrivans e altres ministres de la dita taula, per mitja
del dit sagrament e homenatge, prometen de tenir e servar los dits
capitols segons llur serie e tenor tant quant haien sguart a quescu dells
e a llur offici se pertany sots les dites obligacions de persona e de bens.

Item, tots los dits Administradors, Scrivans, e Ministres de la
taula en virtut del sagrament e homenatge per ells prestat prometen
servar les ordinacions a XXII dagost any MCCCCLXXVI sobre lo
exercici de la dita taula fetes les quals seran legides.

A per totes les dites coses lo dits Administradors e Ministres obli-
guen llurs persones e bens com per deutes fischals.45
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38

[Jurament privatiu de cada membre de l’administració de la
Taula de canvi]

(fol. 38v) De quescun dels Ministres de la dita taula en particular.
Iure N’aytal, provehit de tal offici de la taula del cambi de la pre-

sent Ciutat, en preste homenatge en poder dels Consellers que se haura
be feelment e leyal en lo exercici de dit offici, e que servara en tant
com en ell hauran sguart les ordinacions fetes per la Ciutat sobre lo
regiment de la dita taula.46

39

[Jurament dels missatgers]
(fol. 39r) Sagrament dels Missatgers qui son tramesos per la Ciu-

tat al Senyor Rey o a altres Senyors.
Los Missatgers elegits per la Ciutat de Barchinona per anar etc.,

juren a Deu e als sancts quatre evangelis per llurs mans corporalment
tocats que en alguna manera durant lo temps de llur Missatgeria sens
licencia del Concell de Cent Jurats de la dita Ciutat no demenaran,
obtendran, ne accepteran per si mateixs del Senyor Rey o de altres
algun offici, gracia, o benefici, nen faran parlar a altre, ne hi doneran
alguna obre per si o per altre, directament o indirecte, e de aço fan los
dits Misssatgers sagrament e homenatge en poder del honorable mos-
sen lo Vaguer o Batle de Barchinona rebent en nom del Senyor Rey. E
sen posen pena de Cent lliures e de perdre lo salari pertanyent per lo
reho de la dita Missatgeria. Lo qual salari, si contrafahien, haien a tor-
nar a la dita Ciutat, e no resmenys, ipso facto sien privats del Conçell
e de tot offici e benefici de la dita Ciutat. Pero si los dits Missatgers,
licenciats per los Consellers axi per lurs instruccions com per letres,
los doneran licencia e facultat obtenir e acceptar qualsevol gracies o
beneficis, no pas per ells mateys mas per qualsevol altres persones e
en favor de aquells, los dits Missatgers ho puixen exequir. E per sem-
blant, los dits Missatgers o algun dells en audiencia, consistori o con-
cell del dit Senyor o en altre manera perlave en tal forma que la Mis-
satgeria non valgues menys, per la iusticia de si, o de son amich o
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daltres, no hagues trenchats los dits sagraments e homenatge ne
hagues incorregudes les altres penes dessus dites.47

40

[Jurament dels síndics de Corts]
(fol. 39v) Sagrament dels Sindichs elegits per la Ciutat per entre-

venir en Corts.
Los Sindichs elets per la Ciutat de Barchinona en entrevenir per la

dita Ciutat en les Corts les quals etc., convenen e prometen sots virtut del
sagrament e homenatge que faran en poder del Vaguer o etc., que durant
lo temps del dit Sindicat sens licencia del Concell de Cent Jurats de la
dita ciutat no demeneran ne puxien en alguna manera demenar, haver, ne
obtenir, ne acceptar per a ci o per altre, del Senyor Rey o etc. algun offi-
ci, gracia o benefici nen faran parlar a altre, ne hi doneran alguna obre
per si o per altre directament o indirecta. E per ço sen pose quescu dells
pena de cent lliures e encare perdre tot lo salari o altre cosa que hagues-
sen hauda de la Ciutat per reho del dit Sindicat. Lo qual salari, si contra-
fahien, haien a tornar a la dita Ciutat e, no resmenys, que ipso facto sien
privats del Concell e de tot offici e benefici de la dita Ciutat. Entes, empe-
ro, que si algun dels dits Sindichs en la audiencia, consistori o concell del
dit Senyor, o en altre manera, perlave en tal forma que lo dit Sindicat ne
los affers de aquell non valguessen menys per alguna justicia, de si, o de
son amich, o daltre, no hagues trencat los dits sagrament e homenatge ne
hagues incorregudes les altres penes demunt dites. Empero, los Conse-
llers poden donar licencia als dits Sindichs de supplicar, obtenir e accep-
tar qualsevol gracies o beneficis, no pas per ells mateys sino per qualse-
vol altres persones, e perlar axi per la iusticia com per favor de tots
aquells dels quals los dits Consellers, axi per lurs instruccions com per
llurs letres, los volran encarregar e donar licencia, e los dits Sindichs ho
puixen exequir.

Item, prometen e juren los dits Sindichs que no desempereran los
affers del dit Sindicat per algun cas ne partiran del loch hon la dita
Cort se celebra sens licencia del Concell de Cent Jurats, pero en cas de
malaltia la dita licencia puixen donar los Consellers e lo Concell de
XXXII de la dita Ciutat. E qui contra aço fara, que perda lo salari que
hauria haut de la dita Ciutat e aquell la haie a tornar.
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Item, juren los dits Sindichs en fan homenatge segons que demunt,
que en alguna manera no doneran llur consentiment a concloure alguns
actes o negocis (fol. 40r) en la dita cort, sino de e ab Consell dels hono-
rables Consellers de la dita Ciutat e del Concell de XXIIII promens ele-
gits per los actes de la dita Cort. E de les dites coses los dits Consellers
demanen esser feta e liurada carta publica a la dita Ciutat.

41

[Sagrament del procurador general de les viles, castells i llocs de
la ciutat que es troben arreu del Principat] 

(fol. 40v) Sagrament del procurador general de les viles, castells
e lochs de la Ciutat.

N’aytal, acceptant lo carrech de la procuracio general de les viles,
castells e lochs que la Ciutat posseheix en lo principat de Cathalunya,
jure als sancts quatre evangelis e fa homenatge en poder dels Conse-
llers, en nom de la dita Ciutat, que be e leyalment se haura en lo regi-
ment del dit offici a profit e honor de la dita Ciutat e bon stament de
les dites viles e lochs sotmeses a aquella, tota amor favor e desordo-
nada affeccio hoy e ranchor foragitats.

Item, que del die present que comenca lo regiment de son offici a
dos anys continuament seguents, sens altra requesta, lexera lo dit offi-
ci de procuracio axi que, dalli avant de aquell en alguna cosa no sen
trametra, ne usera posat que per los Consellers, qui la donchs seran, lin
fos donada licencia o permissio com axi expressament ho haie ordo-
nat lo Concell de Cent Jurats en la institucio del dit offici.

Item, que durants los dits dos anys lo dit procurador haie a tenir
continuament per servey de se persona e de se companya qui ab ell ira
almenys dos corssers o rossins bons e una bistia mular per tal que a
honor de la Ciutat, e del dit offici, e sua, com visitera los dits lochs la
vage; e que quescun any stera entre tots los dits lochs la maior part del
temps.48

Item, que el dit procurador dins dos mesos finit lo regiment per-
vindran per reho del dit offici e, retengudes vers si les messions que per
reho del dit offici necessariament haura fetes e encare IIII sous barche-
lonesos, los quals son per la dita Ciutat al dit procurador constituhits,
en quescu dels dits dos anys tornera a la dita Ciutat, clos lo dit comp-
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te, tot ço e quant restera vers ell. Entes, empero, que si los dits emolu-
ments o sdeveniments no abastaven a II sous per quescu dels dits dos
anys, que haie esser content de ço a que vesteran, com los altres II sous
per quescu any ha haver de les rendes de les viles de Fflix, loch de la
Palme, e mas de Fflix, e dels derreratges per les dites rendes deguts, car
axi es stat delliberat per los Consellers e Concell de promens havents
de poder del concell de Cent Jurats celebrat a XXVIII de juny any
MCCCCXXXXVIII.49

(fol. 41r) Item, quel dit procurador, al pusbreu que bonament
pora, sie tengut de visitar los dits lochs sotmesos al dit son offici e fer
registrar la carta del dit offici en la Cort de quescun dels dits lochs
segons que coneixera esser expedient e necessari. Pero que y haie star
per quescun any la maior part del temps com dit es.50

E, retenint los Consellers a la dita Ciutat e a ells en nom de aque-
lla tota superioritat sobre lo dit procurador, donen a ell facultat que en
los negocis e causes, axi civils com criminals, que a ell per reho del dit
offici vendran o devant ell se menerant puixe, si a ell sera vist fahedor,
apellar e haver un juriste de la dita Ciutat o de qualsevol altre loch, a
Concell del qual procehesque sobre los dits negocis o causes. E al dit
iuriste puixe tatxar salari convinent o rehonable, e tatxar e fer pagar a
les parts entre qui seran les causes. E si seran fiscals, lo puixe pagar
dels dits emoluments. Puixe, encare lo dit procurador, tatxar salari e
tatxat pagar dels emoluments a qualsevol juriste qui en causes fischals
per ell sera elet o assignat a regoneixer processos o altres scriptures
posat quel dit juriste per tal regoneximent ne hagues apertir de se casa
e de son loch.51

42

[Jurament del escrivà del Consell de la ciutat]
(fol. 41v) Sagrament del Scriva del Concell de la ciutat.
Que lo scriva del Concell de la ciutat debe haverse be e leyalment

en son offici.52
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43

[Jurament del reconeixedor de draps]
Del regonexedor dels draps.
Iure lo prom o regoneixedor dels draps en poder dels Consellers

de haver se be e leyalment en lo dit offici.

44

[Jurament dels patrons de les galeres de la ciutat]
(fol. 42r) Dels patrons de galeas de la Ciutat.
Iure lo dit patro e preste homenatge en poder dels Consellers que en

la dita armada e en la prosequcio de aquella se haura be leyalment e feel
juxta les instruccions per los dits Consellers a ell fetes e fahedores.

45

[Jurament del mestre de fonts]
Del mestre de les Fonts.
Iure lo mestre de les fonts en poder dels Consellers que regone-

xera e veura les dites fonts, e servera aquelles, e tendra a prop quen les
dites fonts ne en los canons per hon laygua ve no·s nodresquen nes
façen reels de abres ne altres empatxaments.

46

[Jurament dels pesadors albaraners de la casa del pes de la farina]
Dels pesadors albaraners e falters de la casa del pes de la farina.
Primerament, presten sagrament en poder dels Consellers e

homenatge en poder de algun official reyal que denunciaran als Con-
sellers tota hore que veuran los tragins dels molins se diminuesquen,
per tant quel poble haie compliment de tragins per levar los blats per
a molre. Los quals tragins han esser XVI e XXXII.

Item, que mijençants los dits sagrament e homenatge tota hore
que vegen que lo nombre de tragins que servira no albestera a donar
compliment al servey del publich, ho denunciaran als Consellers per
tant que hi puixen provehir.

Item, que en virtut dels dits sagrament e homenatge denunciaran
als casolans que ells mateys se aporteran los blats als molins tres
coses, ço es que han libertat de portar e molre los blats en aquells
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molins ques volran qui son axi dins com fora la Ciutat; laltre, que
tornen la farina per la casa del pes per ço que sia satisffet en lo quels
falra de la farina, car en altre forma ells perdrien la farina quels fal-
ria e paguerien lo ban; laltre, que aportant lo gra als molins del clot
han a pagar de molre per quartera53 (fol. 42v) diners, e als molins del
Soler e altres qui son dins la Ciutat han a pagar per quartera, VIII
diners.

Item, en virtut dels dits sagrament e homenatge haien a denunciar
als dits honorables Consellers, quescun mes una vegada, tot lo blat que
dins aquell mes sera passat per la dita case del pes lo qual sera de caso-
lans e per si mateiys lo hauran portat als dits molins, a ffi que sia vist
si lo nombre de les dites XXXII bisties bastera al servey del publich,
car passants molts blats los casolans serie demostracio no bestar lo
nombre, e serie necessari si affegis.

Item, en virtut dels dits sagrament e homenatge denunciaran als
dits Consellers si X jorns abans de Nadal, e X jorns ans de Pascha, e
X jorns ans de Omni sanctorum, en lo tragi dels dits molins no eren
stades affegides mesavant dues bisties com la intencio dels Consellers
passats fos que en los dits temps deuen esser XXIIII bisties. E si les
dites coses, totes o en part, no·s complien que migeçants los dits sagra-
ment e homenatge ho haien a denunciar als Consellers.

47

[Jurament del guarda de l’ancoratge]
E la guarde del Anchorage.
Iure lo Guarde del Anchorage que ell se haura be e leyalment e dira

e scriura la veritat. E que no ha donat etc. com dessus en dit iurament.

48

[Jurament d’oficials que no disposen d’una fórmula pròpia per jurar]
(fol. 43r) Sagrament e homenatge ab pena dels altres que son pro-

vehits de qualsevol officis de la ciutat. 
Iure Naytal, provehit de tal offici, que no donera per si ne per

interposada persona per obtenir lo dit offici, ne ha donat ans que sia
provehit, ne mes en sperança o apres quen sera stat provehit alguna
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quantitat de moneda, or, argent en qualsevol forma, do, o servey, ne
res altre que ho valegua en qualsevol specia sia directament o indirec-
te ne a uns per altres e, daltre part, ne fa homenatge en poder de tal
official, e sen pose pena de L lliures Barchinoneses. E que regira per-
sonalment lo dit offici, axi que nol vendra, empenyorera, obliguera,
donera ne comenera a algun altre. E si lo fahie e personalment nol ser-
via ol servia e apres, quant que quant, se podie provar lo contrari de
totes les dites coses o qualsevol de aquelles, ultra lo trencament del dit
sagrament e homenatge e incorriment de la dita pena, sie e vul esser
ipso facto privat del dit offici.

49

[Fórmula de jurament de qui haurà de fer el manifest dels draps
estrangers]

Del qui ha carrech de haver lo manifest dels draps strangers.
Iure lo qui ha carrech de haver lo manifest dels draps strangers de

haverse be e leyalment en dit exercici e fer totes coses a que sie ten-
gut segons les ordinacions per aço fetes e segons per los passats es stat
acustumat, e ultra lo dit iurament dessus mencionat. 

50

[Jurament dels portalers]
[I]uren los portalers de la Ciutat que no pendran diners ne altres

donatius alguns de les licencies donades de traure peix salat de la Ciu-
tat en manera alguna, sots pena de esser inibits de lur offici.54

51

[Jurament dels guardes de Montjuïc]
(fol. 43v) Iurament de les guardes de Muntiuhic.
Iuren les Guardes de Muntiuhich e de Muntgat, quescun any en

poder dels Consellers, que seran curosos e diligents en fer la dita guarda.
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52

[Jurament del pesador de la palla]
Lo sagrament del pesador de la palla.
Iure lo pesador de la palla, en poder dels Consellers, que ell be e

leyalment se haura en lo offici.

53

[Jurament dels triadors de la llana]
Dels Triadors de la lana.
Iuren los triadors de lana que en lo dit offici se hauran be feelment

e leyal e no reebran per aço algun emolument iniust.

54

[Jurament de l’assortidor del cuir]
Del sortidor del cuyram.
Iure lo Sortidor del cuyram que ell se haura be e leyalment en dit

exercici tots engans e fraus cessants.

55

[Jurament dels cònsols dels oficis]
De Consols de Officis.
Iuren los Consols que be e feelment se hauran en llur offici.55

56

[Jurament dels juristes en poder del veguer presents els consellers]
(fol. 47r) Lo sagrament dels Juristes lo qual deuen prestar en

poder del Vaguer presents los Consellers de Barchinona.
In Dei nomina, Noverint universi quod nos, Jacobus, Dei gracia

Rex Aragonum, Sicilie, Maioricarum, et Valenctie, ac Comes Barchi-
none advertentes quod principi congruit et regalis dignitatis opportet
industriam subiectorum suorum emolumenta pensare, ut sub equitatis
trutina salubriter gubernentur ne iura petentibus, aliquo subtraccionis
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vel dilacionis, dispendio iniuria fiat nostra benigne proinde providit
serenitas presentes ordinaciones fieri quas volumus et mandamus in
Civitate Barchinone inviolabiliter et perpetuo observari.

Scilicet, quod advocati habitatores et utentes officio advocacionis in
Civitate Barchinone et aliis locis subditis Vicarie et Baiulie Barchinone
jurent singulis annis, tempore quo Consiliarii mutabuntur, in dicta Civita-
te et Vicarius iurat super sanctis Dei quator evangeliis legaliter et omni
calumpnia et maliciis postpositis prestare patrocinius clientulis suis et illis
quibus patrocinium seu concilium prestabunt. Et quod non iuvent vel def-
fendant aliquem in mala causa. Et si in principio bonam causam tradide-
runt vel putaverunt contestatam vel post quandocumque viderint causam
desperatam quod dictam causam deserant et desistant.

Item, quod in illis causis in quibus iudices delegati fuerunt a quo-
cumque iurent dictam causam audire et terminare maliciis et diffugiis
non admissis quantum in eis fuerit.

Ultra lo dit sagrament, per virtut del privilegi a la Ciutat atorgat
per lo alt Rey don Alfonso quart, elegit lo prior e Consellers seus ques-
cun any en lo mes de maig, iuxta lo privilegi del glorios rey en Marti
a IIII de abril del any MCCCLXXXXIX atorgat e per lo dit Rey Alfon-
so confirmat, deuen iurar en poder del Vaguer que be e leyalment e
diligent se hauran en llurs officis del priorat e Consellaria, e observe-
ran totes e (fol. 47v) sengles coses e los Capitols del dit privilegi con-
tengudes, tant com a quescu dels se esguarden e conservesquen. E los
Consellers de la dita Ciutat deuen fer congregar tots los Juristes ques-
cun mes una vegada per hoyr les56 que de ells, e dels notaris, e procu-
radors seran fetes de qualsevol coses tocant llur exercici e en dit pri-
vilegi expressades. Car lo dit Senyor, segons forma del dit privilegi,
done als Consellers sobre totes les coses en aquell contengudes presi-
dencia, Judici e conexença amplissima qualsevol appellacio, supplica-
cio e recors apart posats. Lo qual privilegi fonch dat a V dies de maig
del any MCCCCXXXXIIII.

56a

[Examen dels juristes i posterior jurament]
(fol. 48r) De la exhaminacio dels Juristes e altre iurament apres

de aquella que deuen prestar.
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Segons un Capitol contengut e fet en la Cort de Muntço lo qual
es del tenor següent. Item ordinamus et statuimus quod aliquis juris-
peritus non utatur in aliqua Curia inquisicionibus, advocacionibus,
neque de iudicamento donec exhaminatus fuerit per probos homines
uniuscuiusque loci similiter cum aliis sapientibus in iure, et quod illi
qui fuerint electi Jurent quod fideliter se hebunt in advocacionibus et
aliis rebus in posse Vicarii vel Baiuli dictorum proborum hominum
dicti loci.

57a

[Examen de metges i cirurgians] 
De la exhaminacio dels Metges e cirurgians.
Los Metges o Cirurgichs, per virtud de un capitol contengut en

la Cort de Muntço, ans que usen de medicina o cirurgia deuen esser
exhaminats per los Consellers e promens de la Ciutat ensemps ab
alguns altres metges. E per tal que en la exhaminacio qui daqui avant
se fara dels dits metges e cirurgies sia servada una mateixa forma e
tal que no si puixe fer frau. De manera que aquells qui segons la exha-
minacio seran trobats aptes e sufficients haien licencia de usar e que
als insufficients e ineptes la dita licencia sia denegada. Deuen a la dita
exhaminacio fahedora dels dits metges e cirurgichs esser elets o
assignats per lo Vaguer e per los Consellets dos dels bons e dels
millors phisichs, e dos dels bons e millors cirurgichs qui sien en la
dita Ciutat, e encare hi deuen esser presents los Consellers e alguns
promens de la Ciutat, e lo Vaguer si esser hi vol, e axi mateix hi deu
esser present lo Scriva del concell de la dita Ciutat per tal que puixe
mils ferse de la dita exha (fol. 48v) minacio. Los quals phisichs e
cirurgichs qui elets seran a dita exhaminacio, ans que comencen en
aquella, deuen iurar per Deu e per los seus sancts Evangelis que be e
leyalment se hauran en dita exhaminacio e que en aquella no faran res
per amor ne per oy, ne per prechs, ne per temor, ans faran dita exha-
minacio com millor e pus iustament poran segons Deu e llur bona
consciencia. E feta dita exhaminacio, aquells qui seran trobats suffi-
cients deuen jurar en poder del Vaguer e dels Consellers que be e
leyalment se hauran en metgies e dissuspitacions e en totes altres
coses al dit offici pertanyents.

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...158

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 158



MONTSERRAT BAJET ROYO

57b

[Jurament dels examinadors de cirurgians] 
Lo jurament ques pratiqa fer per los exhaminadors dels cirurgians

segons ordinacio feta per la Ciutat a XXVIII de noembre del any
MCCCLX es lo ques segueix.

Iuren los exhaminadors sobre los sancts quatre evangelis de nos-
tre Senyor Deu que ells en los exhamens fahedors se hauran be, leyal-
ment, e deguda e que per amor, favor, odi, mala voluntat, o altra cosa,
no aviseran o avisar faran aquell o aquells qui exhaminar se hauran
directament o indirecte per qualsevol manera o forma, ans lo dit exha-
men faran segons Deu e llurs bones consciencies. E que si sabien o
havien sentiment o conexenca que los exhaminants fossen stats avisats
que ho denunciaran sots incoriment del dit sagrament.

58a

[Examen de notaris i protocol de jurament dels examinadors]
(fol. 49r) De la exhaminacio dels notaris.
Los notaris, segons tenor de un capitol de la dita Cort de Munço,

e aximateix iust lo privilegi de Barchinona per lo Rey en Pere terç a
XVII de les kalendes de juliol any MCCCXXXVII atorgat, ans que
usen ne sien rebuts al dit offici de la notaria en la dita Ciutat deuen
esser exhaminats per savis en dret e per notaris elegits o assignats en
dita exhaminacio, los quals deuen iurar de haverse be e leyalment en
dita exhaminacio, presents los Vaguer e Consellers, iusta forma del dit
privilegi e ordinacions per aquesta reho fetes.

La exhaminacio dels notaris de Barchinona se acustume fer per
ordinacio de la Ciutat e segons forma de aquella. E los Juristes e nota-
ris qui dita exhaminacio faran, deuen jurar per Deu e als seus sancts
quatre evangelis que be diligentment e attesa se hauran en los dits
exhamens, advertint a la habilitat e suficiencia, o inhabilitat o insufi-
ciencia dels dits exhaminats axi que los sufficients per lur bon dret
admetran; e los insufficients, axi com no meraxents la dita auctotitat
repelliran, tota amor, prechs, temor, odi, e mala voluntat, remoguts los
temps en totes coses attanents a la utilitat de la cosa publica.57
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58b

[Jurament dels notaris en poder del veguer sobre preu de les
escriptures]

(fol. 49v) Aquest sagrament sobre les tatxacions de les scriptures
deuen fer los notaris quescun any en poder del Vaguer.

Iuren quescun notari que no rebra alguna cosa de actes, de pro-
cesssos, e de cartes, e de protests, ne de testaments ultra los salaris tat-
xats e declarats en una carta tramesa per lo Senyor Rey en Jacme, de
bona memoria, al Vaguer e al Batle de Barchinona, ab la qual lo dit
Senyor corregi e declara los salaris qui eren estats tatxats e ordonats
sobre los notaris en los capitols ordonats per lonrat Perarnau de Cer-
vera, lavors Vaguer de Barchinona, e los promens de Barchinona, e per
lo dit Senyor Rey en Jacme confirmats e algunes altres coses conten-
gudes en los dits Capitols. La qual carta de correccio e de declaracio
per lo dit Senyor Rey en Jacme feta, fonch dada a Leyda, XVI kalen-
das augusti anno domini MCCC primo.

59

[Jurament dels escrivans de la cort del veguer i del batlle]
Los Consellers deuen fer jurar los Scrivans de les Corts del

Vaguer e batle quescun any lo ques segueix.
Iuren los Scrivans de les Corts del Vaguer e del Batle e del Con-

sols, ço es los de la Cort del Vaguer en poder del Vaguer, e de la cort
del Batle e dels Consols en poder del Batle, que tendran e serveran les
ordinacions e tatxacions fetes sobre les scriptures de les Corts.

En lo qual iurament deuen esser presents los Consellers, los quals
deuen haver fer fer quescun any en la festa de Nadal segons en les tat-
xacions de les dites scriptures es contingut.

60

[Jurament dels procuradors de la cort del veguer i del batlle, en
poder del veguer, presents els consellers]

(fol. 50r) Sagrament dels procuradors de les corts del Vaguer e
Batle, lo qual deuen fer quescun any presents los Consellers en poder
del Vaguer.

Item, quod procuratores causarum promittant et iurent quod non
petant, nec peti faciant, nec recipiant salarium ultra aliquod servicium
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ab illis contra quos erunt procuratores et quod bonam causam ducant
agendo vel deffendendo et quod nichil maliciose ultra calumpniose
faciant, seu consenciant in causis. Et si faciunt contrarium, scienter
priventur ab officio et puniantur ad arbitrium vicarii. Et illi qui sunt
male fame expellantur ab officio procuracionis.

Item, quod procuratores qui continue in Curiis Vicariariorum et
Baiulorum et aliorum locorum eis submissorum non habeant ultra
medietatem pro salariis eorum de qualibet causa illius quantitatis
quam habebit de illa causa advocatus sue partis. Et hoc iurent omnes
dicti procuratores quolibet anno tempore quo consiliarii mutabuntur in
Civitate Barchinone et Vicarius iurat.

Item, quels Consellers insten lo Vaguer que ells presents, los Con-
sellers, prengua informacio dels procuradors sobre llur fama e aquells qui
seran trobats de mala fama que sien foragitats e quells qui seran trobats
de bona fama, que romanguen e, sin sera trobat algu qui no sie estat exha-
minat axi com deu en lo entrament de son offici, que sia examinat.

Que tots anys los Consellers facen jurar los sobre dits.

61

[Ordenació del Consell de Cent per la qual s’obliga a jurar els
juristes, notaris públics, procuradors, saigs i carcellers] 

E, com los Scrivans de les Corts del Vaguer e Batle deien haver
jurades les tatxacions e ordinacions sobre ells fetes, segons que dessus
e en dites tatxacions e ordinacions apar, es stat ordonat per Concell de
Cent de la Ciutat, que los Consellers haien fer jurar daqui avant ques-
cun any per tot lo mes de janer los Juristes, e notaris publichs de la
Ciutat, e procuradors, e los saygs, e lo Carceller.

62

[Jurament del carceller]
(fol. 50v) Sagrament del Carceller o loctinent de aquell, lo qual

deu fer en poder del Vaguer o del batle quescun any com los Conse-
llers son elets e ells presents.

Primerament, que ell tendra e guardera los presos en aquella casa
o cases, loch o lochs del Castell, e sots aquella forma o manera segons
que lo Vaguer, o el Batle, o altre official del Senyor Rey, maior o
menor, a manament del qual lo pres o presos sera o seran detenguts,
manera o ordonera.
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Encare quel dit Carceller, o altre tinent, o regent la dita Carcella-
ria pot e ha acustumat haver de quescun pres per tot lo temps de la
preso, quant que sie lonch, com exira de la preso dos diners menuts
Barchinonesos a la exida de la preso. E que per manera de servey ne
per neguna altra manera o color non puixa mes pendre ne haver.

Encare, que de tot albera de qualque quantitat o cosa sie que sia
donat per quisvol al dit Carceller, o a altre tinent o regent la dita car-
cellaria, contra qualque persona que sia presa en lo dit Castell pot pen-
dre e haver lo dit carceller dos diners menuts Barchinonesos e no mes.
Axi, empero, entes e declarat quel dit carceller, o altre tinent o regent
la dita carcellaria per raho del present Capitol, ne per reho de albera a
ell per quis vol liurat ne en altra manera no pugue tenir en la dita preso
algu pres, si donchs no era cas per lo qual degues star pres segons
constitucions generals de Cathalunya e privilegis de la dita Ciutat, ne
encare en lo dit cas, sino de manament del Vaguer de Barchinona, o de
son loctinent, o del Batle de Barchinona, o daltre official qui daço haie
poder. E totes les dites coses les quals lo dit carceller deu iurar son
scrites en dues taules, la una de les quals penje en la Cort del Vaguer,
e laltre en la Cort del Batle.58

63

[Jurament del saig]
(fol. 51r) Sagrament dels Satgs.
Los Satgs de les Corts del Vaguer e Batle deuen iurar les ordina-

cions e tatxacions fetes sobrells segons que son scrites e ordonades en
les taules que penien en les dites Corts del Vaguer e del Batle.

64

[Jurament del procurador dels presos]
Del procurador dels pobres presos.
Iure lo procurador dels pobres presos als sancts quatre evangelis

de nostre Senyor Deu que en lo dit offici se haura be feelment e leyal.
(fol.51v).59
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65

[Justificació del sistema d’elecció de consellers i altres oficials
de la ciutat]

(fol. 65r)60Jesucrist. Açi es demonstrada la forma e praticha la
qual aquesta Ciutat de Barcelona acustume servar en les eleccions
ques fan de Consellers e altres officis per la dita Ciutat. Axi per mitja
de Consellers de Cent Jurats com daltres Concells e moltes coses ques
acustumen fer per la dita Ciutat.

Per moltes e diverses maneres en los temps passats per aquesta Ciu-
tat de Barchinona es stat praticat elegir los Consellers e altres officials de
aquella, axi per disposicio de privilegis per los alts Reys de gloriosa
memoria a la dita Ciutat atorgats, com per ordinacions fetes per aquella.
E es cert, que segons les mutacions e alteracions de les temporades, les
pratiques e custumes son mudades e variades. E com de lonch temps pas-
sat e encare de present, lorde e forma sotscrita sia estada vista mes prati-
cable e a la cosa publica pus saludable, per tant totes aquelles son aci con-
tinuades e mencionades començant primerament en los actes e coses les
quals per lo Concell de Cent Jurats son acustumades fer lo die de Sanct
Andreu en la eleccio de Consellers, e apres, en les altres eleccions dels
officis los quals per llurs Jornades per los Concells de Cent e altres son
acustumades fer e elegir per la dita Ciutat.

66

[Protocol de l’elecció dels consellers i dels obrers el dia de Sant
Andreu: elecció dels elegidors]

Eleccio de Consellers e Obrers.
Lo die de Sanct Andreu apostol, qui es a XXX de noembre, lo

Concell de Cent Jurats cridat e appellat en la forma acustumada e avis-
tat en la sala de la casa del Concell de la dita Ciutat hon se acustume
avistar, per lo dit Concell deuen esser fetes les coses seguents.

Primerament, per lo Conseller en cap deu esser feta proposicio en
dit concell contenent, en effecte, lo bon recapte e endreç que en llur anya-
da han donat en lo regiment de la Consellaria, e signantment en tenir la
Ciutat en bona pau e concordia e en vituallar aquella de forments, etc. E
deffençats los privilegis per totes llurs forces, pregants e exortants los del
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Concell tenint nostre Senyor Deu devant llurs penses, voler elegir tals
persones en Consellers que nostre Senyor Deu ne sia lohat, lo Senyor
Rey servit e la cosa publica ben endressada e governada. 

(fol. 65v) E feta dita proposicio, per lo Ciuteda qui primer seura,
sera respost per part de tot lo dit Concell lohant lo regiment e govern
fet per dits Consellers en llur anyada e que lo dit Concell fara per tot
son poder quant pora per elegir e fer bona e notable Consellaria.

Apres decontinent, segons es disposat per lo privilegi del alt Rey
don Alfonso quart a V de octubre any MCCCCLV sobre lo regiment
de la dita Ciutat atorgat, ha esser legit present lo dit Concell lo dit pri-
vilegi per lo qual iatsia es ordonat la forma de dita eleccio e altres,
empero apres aquelles son stades habilitades ab altre privilegi del
Serenisimo Senyor Rey don Fferrando successor seu.

E, mentre dit privilegi se legera, deuen esser scrits tots los noms
dels qui presents seran del dit Concell, axi dels Ciutedans, Mercaders,
Artistes, com Manestrals e de quescun dels dits quatre staments deuen
esser fetes tres parts eguals, si tal proporcio hi haura, sino que les dites
parts primeres sien pars encare que la darrera sia dispar vulles sie de
maior o menor nombre.

Abans que lo Scriva de dit Concell procehesca en metre los rodo-
lins en lo baçi, deu notificar al dit concell, en effecte, com per dispos-
cio del dit privilegi los dotze Elegidors, qui hauran fer eleccio de Con-
sellers, deuen esser trets en aquesta forma. Ço es, que fetes tres parts
de quescun dels dits quatre staments, en quescuna part de aquelles han
esser donats tants rodolins com es lo membre de aquells. En quescuna
de les quals parts ha haver un rodoli blanch dins lo qual haura scrit en
un albarenet aquest nom, elegidor. E de fora haura un senyalet de cera
vermella. E axi seran distribuits tres rodolins blanchs en quescun sta-
ment. E aquell a qui lo dit rodoli blanch pervindra sera elegidor e com
en lo stament dels Ciutedans sien nombre de61 dels quals fetes tres
parts son tants en la primera e tants en la segona et tants en la terça.
Per ço seran mesos atretants rodolins grochs com sera lo nombre de
aquells en que n’haura un dels dits blanchs. E dit aço, dit Scriva
començant a metre dits rodolins de un en un en dit baci comptera
aquells dient un dos tres fins al penultim rodoli. E lo darrer (fol. 66r)
sera e metra blanch a compliment del dit nombre com dit es, e axí
mateix, fara en la segona e tercera part. E en la mateixa forma proce-
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hira dit Scriva en los restants staments per llur orde. E com quescuna
part sera mesa dins lo dit baci e los rodolins ben mesclats, aquells de
un en un seran trets per un fadrinet de edat de VII anys poch mes o
menys e liurat quescun rodoli en ma del dit Scriva, lo donera en aquell
qui per orde siura elegit fins lo dit rodoli blanch sia tret del dit baci e
liurat a qui la sort lo donera.

Los quals XII Elegidors axi trets, decontinent se leveran del loch
hon seuran e iran seure prop dels Consellers com es acustumat, per ço
que algu no puxe parlar amb ells e segons per dit privilegi es disposat.

Atrets en la forma dessus dita los dits dotze elegidors en presen-
cia dels dits Consellers e Concell deuen esser publicats per lo dit Scri-
va e, de continent, deuen jurar en poder del Conseller en cap lo jura-
ment acustumat, lo qual jurament comença, primerament deu jurar
quescun, etc.

E prestat per los dits dotze elegidors lo sagrament dessus mencio-
nat, acompenyats dels Consellers sen devallaran e entreran dins la casa
del Racional e aqui, asseguts en torn lo taulell, restants ab lo dit Scriva
los sera legit lo jurament qui ja en lo dit Concell sera stat per ells fet, e
aqui altre vegada faran aquell. E per semblant, deuen jurar lo Capitol
contenent que no parlaran dits elegidors en secret entre ells, etc.

Apres, per la introduccio de la eleccio fahedora per dits elegidors,
sera fet algun rehonament e dat si aquell per lo dit Scriva los sera liu-
rat e legit lo memorial fet per los Consellers de aquelles persones qui
mes abils e dispostes los seran stades vistes de tots quants staments, a
ffi que per ells dits elegidors millor puixe esser votat sobre aquelles,
levant o affegint dits elegidors en lo memorial ço que volran a lur bona
coneguda.

67

[Protocol de l’elecció dels consellers i els obrers el dia de Sant
Andreu: elecció dels consellers]

E per quant, apres del privilegi del dit Rey Alfonso, ab lo qual era
donada facultat als elegidors de elegir los Consellers e obrers en aquella
forma e manera quels fos vist fahedor, per certs bons sguarts a supplica-
cio de la Ciutat per lo dit alt Rey don Ffer (fol. 66v) rando la dita forma
com dites es estada ab son privilegi habilitada, disponent que los dits XII
elegidors sien tenguts ab scrutini secret fer ternes de persones, axi per
Consellers en cap, com segon, terç, quart, e quint començant al conseller
en cap e axi succesivament del segon dels altres servat degut orde. E
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aquell qui haura mes veus en quescuna terna sie haut per Conseller per
aquell any segons en dit privilegi dat en Barchinona a VI de noembre
any MCCCCLXXXI es contengut. Lo capitol del qual disponent de dita
eleccio sera aqui legit. Per tant, seguint dita forma deu esser per dit Scri-
va liurada a quescu de dits elegidors una cedula de paper en que haie tres
lenques unides e en quescuna de aquelles dits elegidors escriuran aque-
lles tres persones quels sembleran ydoneas per a Conseller en cap, ço es
en quescuna lenqua una persona e aquelles per quescun dels dits elegi-
dors meses dins una capca qui en mig del taulell stara apparellada. Ffet
per dit Scriva diligent scrutini de aquelles, aquells tres qui mes veus hau-
ran haudes sien mesos per dit notari en terna per Conseller en cap. La
qual sia a quescu dels dits elegidors liurada. E de aquella, lavors, ques-
cu dells pendra un aquell que volran per esser Conseller en cap e metrant
lo en dita capça. E meses aquelles en dita capça, presents dits XII elegi-
dors lo dit Scriva buydera aquella e comptera dites ceduletes, si seran
XII e si en quescuna de aquelles sera scrit lo nom de algu dels qui eren
stats nomenats per esser en dita terna. E fet legitim scrutini de dites cedu-
letes, aquell qui sera trobat haver haudes mes veus sera haut e elegit per
Conseller en cap. E semblant orde e praticha deu esser tenguda e Serva-
da en la eleccio del Conseller segon, en lo terç, en lo quart, e en lo quint.
E mesos per scrit en lur orde seran aqui manifestats.

E feta dita eleccio de Consellers, ans que los dits XII elegidors
isquen de la dita casa del Racional, si lo Senyor Rey o son loctinent o
Sa Reyna seran en la Ciutat, dita eleccio los deu esser notifficada por-
tant los nomina dels dits Consellers. E si lo dit Senyor Rey sera fora la
Ciutat o principat deu li esser trames per la Ciutat correu ab letra ja apa-
rellada dins la qual deu esser mesa la nomina dels dits Consellers, e que
partesca ans que dits elegidors isquen del dit loctinent del Racional.

68

[Protocol de l’elecció dels consellers i els obrers el dia de Sant
Andreu: elecció dels obrers]

E com, segons disposicio del privilegi del Rey en Jacme segon, los
obrers deuen esser elegits lo dit die de Sanct Andreu, la qual eleccio es
(fol. 67r) stada acustumada fer de lonch temps passat per los dits XII ele-
gidors de Consellers e apres sie stat vist per experiençia tal eleccio esser
feta per dits XII no succehir a utilitat de la cosa publica, per dit respecte
es stat per la dita Ciutat ordonat que dita eleccio de obrers sie feta per
altres XII elegidors. E per tant lo Consell de Cent Jurats, de continent que

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC AL PRINCIPAT...166

Jurament i significat.qxd  12/11/2009  9:20  PÆgina 166



MONTSERRAT BAJET ROYO

los dits elegidors dels dits Consellers seran enclosos dins lo dit racional,
deuen fer eleccio de XII persones en la forma seguent, ço es que mesos
los noms dels qui seran presents en dit Concell ab ceduletes dins lo baci
de les eleccions, primerament los qui son del stament dels Ciutedans, e
apres dels Mercaders, e successivament dels Artistes, e finalment dels
Manestrals quescun stament per si, e ben mesclades per lo Conseller en
cap deuen esser tretes tres ceduletes, una apres altre, e axi seran XII. E
aquells qui en aquelles se troberan scrits seran hauts per elegidors dels
dits obrers e deuen esser en dit Concell publicats. E fet per ells lo dit
sagrament dessus mencionat e acustumat, acompenyats dels Consellers
se enclouran en la casa apellada de XXX, e asseguts en torn lo taulell
aqui aparellat, e liurat lo memorial per los Consellers fet de persones al
dit offici sufficients provehiran en dita eleccio. La qual dits elegidors
faran en la forma que volran, pero acustumes fer que quescun separada-
ment e secreta voten en poder del Scriva ab ralles.

E fetes dites eleccions de Consellers e obrers, lo Seny de les hores
toquera per significar que aquelles han compliment e lo dit Scriva del
Concell present a aquell deu publicar ab alta veu dits eleccions.

69

[Protocol que hauran de seguir els consellers després de ser elegits]
(fol. 67v) Per lo die que venen apres pres de la eleccio los Con-

sellers a la casa de la Ciutat.
Lo die apres seguent que los dits Consellers venen de la seu on

hauran hoyda missa, si lo Senyor Rey o Senyora Reyna o loctinent de
aquell seran en la dita Ciutat, visiteran aquells e apres iran a la casa del
Concell de la dita Ciutat e dins lo apartament apellat de trenta, acom-
penyats dels Consellers passats e presents, aquells e altres presteran lo
jurament acustumat en poder del Conseller passat en cap o altres de
aquells. Lo qual jurament sera legit per dit Scriva e comença,

Primerament juren los honorables Consellers etc.

70

[Jurament específic dels advocats i taulers d’observar les orde-
nacions de la taula de canvi]

Item, per observacio de les ordinacions de la taula, los advocats
per delliberacio de Concell an a jurar aquelles e hoyr sentencia de vet
si per ells era en aquelles contrafet.
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Aximateix, los taulers e ministres de la taula han a jurar en ques-
cun introhit de Consellaria e acustumen iurar lo die apres quels Con-
sellers han jurat per virtut de ordinacio feta a XXII dagost
MCCCCLXXVI.62

71

[Elecció del Consell de Cent Jurats]
Eleccio del Concell de Cent Jurats.
Lo Concell de Cent Jurats, per disposicio del dit privilegi del dit

Rey Alfonso se deu elegir en aquesta forma, ço es que los Consellers
se deuen concordar de metre XXXII Ciutedans e XXXII Mercaders. E
si concordar no·s poran, elegiran aquells per eguals porcions, ço es que
quescu dels tres Consellers qui seran de tres staments elegiran e pen-
dran los dits Ciutedans e Mercaders per quatre eguals porcions, ço es
que quescu dells pendra tanta porcio o nombre de persones quant pen-
dran los dos Consellers qui seran de un stament.

E los XXXII Artistes, entre los quals ha haver VIII o X notaris
publichs de Barchinona, e IIII o VI notaris Reyals, e X entre botiguers,
droguers, e speciers, e II candelers de cera e VI barbers. E XXXII
Manestrals, compartits segons forma del dit privilegi. Han esser trets
en aquesta forma, ço es que los Priors dels notaris, o Consols, o pro-
mens dels dits officis sien tenguts migençant sagrament que presteran
en poder dels Consellers o del Scriva llur, haien aportar als dits Con-
sellers dels millors de llur art o offici o con (fol. 68r) fraria segons Deu
e llur consciencia. Ço es, los de les Confraries qui hauran un o dos en
concell ne haien portar, si demenat los sia,63 fins en VIII e no pus. E
los Artistes, qui no han tanta habundancia de gents per a Concell,
aquell nombre que sera vist als dits Consellers qui, ensemps ab dits
Priors, Consols e altres dessus dits, migençant sagrament prenguen de
quescuna art o offici aquelles persones que, segons lo compartiment ia
dit, los sembleran abils e sufficients de esser del dit Concell de Cent
Jurats. E no podent sen concordar haien a votar sobre aquells dels
quals no·s concorderan. E en cas de paritat, e altre si concordar sen
volran les haien a traure a sort. La qual eleccio dels dits Ciutedans,
Mercaders, Artistes, e Manestrals per al dit Concell qui es de CXXVIII
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Jurats ha esser feta en la forma dessus dita de la festa de Sancta Lucia
apres seguent.

72

[Elecció del Trentenari]
Eleccio dels Concells de XXXII
Lo primer trentenari se deu elegir ans de la festa de Sancta Lucia

en la forma següent, ço es que los Consellers fan apellar e avistar XII
promens del Concell de Cent Jurats, tres de quescun stament, e presents
aquells, seran mesos per lescriva, legint de una en una XXXII ceduletes
en que seran scrits los XXXII Ciutedans qui seran del Concell de Cent
Jurats dins los baçi qui serveix en les eleccions, e aquell cubert per la
manegua, lo Conseller en cap traura VIII de dites cedules una apres altre
a la ventura los noms dels quals en aquelles contenguts seran scrits. E
per semblant, sera fet dels Mercaders, e apres dels Artistes e finalment
dels Manestrals, los quals seran aqui publicats e serviran per tres mesos
decembre, janer e fabrer. E, abans que aquells sien finits, sera elegit lo
segon trentenari, present lo primer, e servira per altres tres mesos març,
abril e maig, e lo tercer juny, juliol e agost e, finalment, lo quart qui resta
cert no fretura traure devant lo Consell. Mes si hi mancara algu o alguns,
per mort o longa absencia o malaltia que entrevenir no y posques sen,
en tal cas seran trets devant lo terç Concell de XXXII tants com mar-
charen de aquells stament o staments que serien matent en lo baçi los
albarenents com dessus es dit.

73

[Protocol del dia de Santa Llúcia. Juraments i eleccions].
(fol. 68v) Eleccio de Mostecaff, Administrador de les places e

altres officis.

73a

[Protocol del dia de Santa Llúcia: juraments recíprocs d’oficials
reials i municipals]

En la jornada de Sancta Lucia, que es a XIII de deembre, aiustat
en la forma e manera e o loch acustumats lo Concell de Cent Jurats.
En aquell, ans de totes coses han esser presents los Vaguer, batle, Sots-
vaguer, e Sotsbatle, e primerament, los Consellers juren en poder del
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Vaguer lo jurament acostumat qui comença, Juren los Consellers tenir
secret etc.

E fet dit sagrament per dits Consellers, los dits Vaguer e altres
officials dessus nomenats decontinent deuen jurar en poder dels dits
Consellers o del Conseller en cap, ço es lo Vaguer e Sotsvaguer juren
en la forma següent, N’aytal Vaguer de Barchinona, etc.

E lo dit Batle e Sotsbatle prometen iuxa lo que es contengut en
dita promesa que es aquesta, N’aytal Batle de Barchinona promet, etc.

73b

[Protocol de jurament d’oficials municipals]
E ffets dits iuraments e promeses los dits officials ixen de la dita

casa restants en aquella dits Consellers e Concell. E la donchs seran
començats de legir tots los juraments que los dits Consellers e Concell,
obrers, Clavari, Advocats e Sindich acustumen fer la dita jornada. Los
quals manaments comencen,

En nom de Deu sia, etc.
Los quals iuraments son fets per dits Consellers e altres tant com

han sguard aquescu dells en poder del Conseller en cap.
Lo concell jure en poder dels scrivans de la Scrivania del Concell.
E mentre dits juraments se fanse, deu scriure tot lo Concell de

Cent quescun stament per si segons lorde com seuran.
Apres fets dits iuraments, lo Conseller en cap deu proposar, en

effecte, comemorant la eleccio de ells feta en dit offici e carech de la
(fol. 69r) Consellaria e lo que havien a complir, reputants se indignes
e insufficients a tan gran exercici, pero confiants ells de la aiude de
Nostre Senyor Deu e del bon conçell que speren haver dels qui son del
Concell dessus dit, llur regiment seria a lahor de la divinal Maiestat,
servei del Senyor Rey, e utilitat de la republica de la dita Ciutat.

73c

[Elecció de mostassà i administrador de la casa del pes]
E apres, dit Conseller deu proposar en lo dit Concell les eleccions

en aquell die fahedores ço es de Mosteçaff, e Administrador de la casa
del pes. La qual eleccio se havia fer per virtut de privilegi per lo Rey
don Johan primer, de gloriosa memoria, a la dita Ciutat atorgat a XXIII
de octubre any MCCCLXXXVII en la forma en aquell expressada, e
per quant apres, per certs bons respectes a suplicacio de la dita Ciutat,
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la dita eleccio es stada altrement habilitada, mudada per disposicio de
privilegi per lo Rey don Johan, darrerament regnant, a la dita Ciutat
atorgat. Pero dita eleccio se ha a ffer ab XII elegidors, pregants ells
dits Consellers lo dit Concell que, com en lo regiment de dits officis
vaie molt la endreça del ben publich de la Ciutat, que vullen elegir per-
sones bones e virtuoses.

Aximateix deu proposar, com per lo dit Concell es acustumat, lo
dit die elegir ab XII elegidors tret a ssort ab albarenets en la forma des-
sus mencionada e acustumada, dos notables promens en guardes de
monedes, e una persona en Administrador del hospital den Vilar,64 pre-
guera lo dit Concell vulle elegir en dits officis persones habils e suffi-
cients per ben regir aquells.

E apres, si altres coses en dit Concell se hauran a proposar, dit
Conseller les proposera e, apres la delliberacio ques fara, lo dit Scriva
continuera e aquella, per los Consellers e promens primer vista e rego-
neguda, al dit Concell legira e manifestera.

E dat compliment a les coses dessus dites, de continent sera pro-
cehit en dites eleccions en aquesta manera, que scrits los noms dels
qui seran en dit Concell lo Scriva notiffiquera e aquell, com los dits
officis de Mosteçaff e Administrador iusta forma del dit privilegi han
esser elegits per XII elegidors trets a ssort de tot lo dit Concell, ço es
tres de quescun stament. E com en lo stament dels Ciutedans sien
tants en nombre, per ço han esser entre aquells distribuïts (fol. 69v)
atretants rodolins de cera groga entrels quals ne haura tres de cera
blancha ab un albarenet dins quescu scrit elegidor, e axi dit notari
metra los dits rodolins grochs en dit baçi comptant un, dos, etc. En la
distribucio dels quals rodolins sien compresos los dits tres blanchs e
cubert lo baçi e mesclats dits rodolins, aquells de un en un seran trets
e liurat al dit Scriva quils donera per lorde que los del Concell seuran,
començant als Ciutedans, e aquells a qui los dits rodolins blanchs
seran pervenguts seran elegidors. Los quals decontinent se levaran del
loch on seuran, apartantse en aquella part on es acustumat, per que no
parlen ab algu. E semblant praticha sera servada en los altres staments
dels Mercaders, Artistes, e Manestrals fins dits dotze elegidors sien
trets.

Los quals dotze elegidors, publicats en dit Concell e devant aquell
prestat lo iurament acustumat en poder del Conseller en cap, acom-
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penyats dels Consellers, sen devellaran es enclouran dins la casa del
Racional. Lo jurament que deuren fer comença, juren los XII elegi-
dors, etc.

E asseguts dits elegidors entorn lo taulell de la dita casa e hauts
entre ells alguns rehonaments sobre les eleccions per ells fahedores,
regonexeran lo memorial per los Consellers fet de persones dispostes
als dits officis lo qual los sera liurat per dit Scriva. E discutit dit
memorial, los dits Elegidors faran eleccio de tres persones cotengudes
en dit memorial, aquelles que millors los semblaran per exercir dit
offici de Mostaçaffia, axi per via de ternes com en altra manera segons
a les consciencies llurs sera vist e per semblant dos per lo dit offici de
Administrador. Los quals elegits, emesos en scrits separadament e dis-
tincta ab dos trossos de paper, ço es en aquell on seran scrtits los tres
noms per a Mosteçaff que sien tres lenques tenintse en un tros, en
aquell on seran scrits los dos noms per adminstrador sien dues lenques
ques tenguen en dit tros en quescuna de les quals si escrit un nom. A
ffi que com seran presos un de quescun tros sien mes facils de pendre
o per lo dit Senyor Rey o per son loctinent, o en absencia llur, per lo
Batle general o loctinent seu iusta lo dit privilegi.

74

[Protocol d’eleccions de racional, guardes de moneda i adminis-
trador de l’hospital] 

(fol. 70r) E mentre dites eleccions se faran, los Consellers elegi-
ran ab lo concell de Cent Jurats altres XII elegidors, los quals han ele-
gir Guardes de moneda, Racional, e Administrador del hospital. E ele-
geixen se dits Elegidors en aquesta forma, ço es que, mesos dins lo dit
baçi de les eleccions los noms scrits ab ceduletes dels qui son del Con-
cell del stament dels Ciutedans, e aquelles mesclades, cubert dit baçi
per lo Conseller en cap, son tretes tres ceduletes una apres altre e los
qui en aquelles son scrits seran elegidors de dits officis. E per sem-
blant sera fet apres en los dits staments dels Mercaders, Artistes e
Manestrals. Los quals XII elegidors axi trets e publicats en dit Con-
cell, acompenyats dels Consellers, se enclouran en la casa de trenta e
aqui faran la eleccio de dits officis en aquesta forma, ço es que vist lo
memorial per los consellers fet de persones dispostes per als dits offi-
cis los dits XII elegidors voten ab ralles o a veus e aquells qui mes vots
tendran seran elegits en guardes de dites monedes e axi mateix en lo
offiçi del Raçional.
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E apres, pertant, com en la eleccio del Administrador del dit hos-
pital los Consellers per disposicio testamentaria han entrevenir en
aquella, per tant venen ells e entrevenen en dita eleccio. Les quals
fetes, per lo dit Scriva totes deuen esser manifestades e publicades en
lo dit Concell de Cent Jurats.

65[L]a Ciutat ab Concell de XXX acustume de donar al Senyor
Rey, o a la Senyora Reina, o a son primogenit, o loctinent general tro-
bantse en la present Ciutat en les festes de Nadal, per via de convit, C
lliures o CI o CII o mes o menys, variant la quantitat, e lo dit Senyor
acustume convidar a dinar los Consellers lo dit die de Nadal.66

75

[Protocol d’elecció d’administradors de taula i clavari]
(fol. 70v) La eleccio dels Administradors de la Taula e Clavari de

la Ciutat lo die de Sanct Anthoni.
Per disposicio del dit privilegi del alt Rey don Fferrando, lo Cla-

vari e Administradors de la taula de la Ciutat han esser elegits per lo
Concell de Cent Jurats ab XII elegidors trets assort ab rodolins sots la
forma acustumada e següent, ço es que congregat dit Concell e feta
nomina de aquell en scrits, segons lorde com seuran quescun stament
per si, començant als Ciutedans, seran mesos tants rodolins com sera
lo nombre de aquells entrels quals ne hauran tres de blanchs. E, mani-
festat per dit Scriva dit orde al dit Concell, metra los rodolins en dit
baçi en la forma dessus mencionada, començant al stament dels Ciu-
tedans, e apres dels Mercaders, e successivament dels Artistes, e final-
ment dels Manestrals.

E apres en la forma dessus dita, trets dits XII elegidors e per dit
Scriva publicats en dit Concell, acompenyat dels Consellers iran a la
casa del dit Racional. E asseguts entorn lo taulell entre ells seguits
alguns parlaments, vist e regonegut lo memorial per dits Consellers fet
de persones ydoneas per los dits officis, faran eleccio de aquells en
aquesta forma, ço es que quant se fara eleccio de Taulers, dits elegi-
dors faran dues ternes, una de tres Ciutedans e altre de tres Mercaders
ab scrutini secret a consciencia dells. E apres, scrits los noms de ques-
cuna terna en un trosset de paper o pergami seran mesos quescun nom
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en un rodoli de cera, ço es tres rodolins per la terna dels Ciutedans e tres
altres rodolins per la terna dels Mercaders. E mesos dits tres rodolins
dels Ciutedans dins lo dit baçi ab aygua e ben mesclats e cubert dit baçi,
lo Conseller en cap o segon, en absencia de aquell, o aquells absents lo
terç, presents los altres Consellers e elegidors e Scriva matent la ma per
la manegua traura un dels dits tres rodolins e aquell ubert per lo dit Scri-
va lo qui sera haut per tauler per Ciuteda en lo bienni seguent. E sem-
blant orde sie servat en la terna dels mercaders per tauler.

76

[Protocol d’elecció del clavari]
Del Clavari.
Quant se fara eleccio de Clavari se deu fer en aquesta forma, ço

es que los XII elegidors, trets en la forma dessus dita, haien affer ab
dit scrutini una terna de tres persones ydoneas iusta llur consciencia.
La qual sera mesa dins tres rodolins de cera, (fol. 71r) ço es en ques-
cun dels noms contenguts en dita terna, e mesos dits rodolins en dit
baçi en la manera dessus mencionada, aquell qui primer per dit Con-
seller sera tret ubert, dit rodoli dins sera trobat scrit sia haut per Cla-
vari per lo bienni següent, les quals eleccio o eleccions seran publica-
des per dit Scriva en lo Concell de Cent Jurats.

77

[Protocol de l’elecció del batlle i protocol del nomenament dels
jutges de taula i del jutge d’apel·lacions]

Eleccio del Batle de Barchinona.
En lo die de Sanct Pau, qui es a XXV de janer, avistat en la forma

acustumada e en lo loch dessus dit lo Concell de Cent Jurats, per pri-
vilegi per lo alt Rey don Alfonso a la dita Ciutat atorgat dat a V de
maig any MCCCCXXXXIIII, lo Concell dessus dit, de trienni en
trienni, elegeix tres persones les quals presentades al Senyor Rey,67 si
sera present en la dita Ciutat, sino al Batle general de Cathalunya o a
son loctinent, han a pendre una de aquelles per esser Batle de Barchi-
nona. E perque en dit privilegi no dona forma de la eleccio de dites
persones, ans remet aquella al dit Concell lo qual a acustumat fer ab
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VIII elegidors en la manera ques segueix, ço es que, scrits tots los
noms de les persones qui en lo dit concell seran congregades, quescun
stament per si, ffeta primer la proposicio pertanyent per dits Conse-
llers de dita eleccio fahedora, lo Scriva de dit Concell notiffiquera en
aquell lo nombre de les persones qui alli seran presents del stament
dels Ciutedans entrels quals an esser distribuits atretants rodolins de
cera groga comprenent hi dos de cera blancha, e als qui dits dos
blanchs pervindran seran elegidors del dit Batle. E com en (fol. 71v)
dit stament sien tants nomenant lo nombre per ço seran mesos en lo
baçi a tretants rodolins grochs entrels quals seran lo dits dos blanchs.
E començant dit Scriva ametre dits rodolins en dit baçi comptera un
dos etc. e apres dira aquests son los dos blanchs. E semblantment sera
fet en los staments dels Mercaders, dels Artistes, e dels manestrals. E
axi trets los dits VIII elegidors e publicats en dit Concell presteran lo
jurament acustumat qui comença, Iuren los elegidors del Batle etc.

Los quals VIII elegidors acompenyats dels Consellers sen entre-
ran dins la dita casa del racional e aqui, asseguts entorn lo taulell,
seguit entre ells algun rehonament, elegiran en la forma que volran, o
votant quescu palesament sobre lo memorial a ells fet per los dits Con-
sellers, o ab vots secrets, o en aquella manera quels parra donat llur
veu a tres persones aquelles que mes dispostes conexeran. A apres que
votat hauran, per lo dit Scriva sera fet diligent scrutini dels dits vots e
aquelles tres persones en que mes veus seran trobades, metra en scrits
en una cedula ab tres lenques unices en quescuna de les qual sie scrit
un nom dels dits tres qui seran exits en dita terna la qual per dit Scri-
va sera presentada al dit Senyor Rey, o loctinent seu, o en absencia llur
al dit Batle general o loctinent seu com dit es e apres per dit scriva dita
eleccio sera publicada en dit Concell.

68[P]er privilegi del alt Rey don Alfonso, de gloriosa memoria, a
V de maig MCCCCXLIII a la Ciutat atorgat los Consellers, de trienni
en trienni, de la festa de Nadal fins a carnestoltes anomenen tres Cave-
llers o homens de paratge domiciliats dins la Vageria, e tres Ciutedans
de la dita Ciutat, e tres Juristes, per Jutges de la taula, la qual han a
tenir los officials reyals a la fi del trienni de lurs officis. E altres tres
Juristes per Jutge de les appellacions de les quals, e no daltres, lo Sen-
yor Rey essent present en los regnes de Arago, o de Valencia, o prin-
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cipat de Cathalunya ha a·pendre un dels dits tres Cavellers o homens
de paratge e un Jutge de les apellacions dels altres tres Juristes, a
inquirir contra dits officials, e conexer de altres apellacions dins la dita
Ciutat de Barchinona segons en dit privilegi es contengut.69

78

[Protocol de l’elecció del sotsadministrador i d’altres oficials
temporals]

(fol. 72r) Eleccio del Sotsadministrador e daltres officis temporals.
En lo dit mes o poch apres se deu elegir lo offici de Sotsadministra-

dor lo qual iuxta lo dit privilegi e per semblant los altres officis tempo-
rals han esser elegits per trentenari tret assort de tot lo Concell de Cent
Jurats. E per ço conve en dites eleccions sie tret lo die ques faran aque-
lles los trentados assort segons es acustumat e sots la forma següent.

Ço es que los Consellers, lo die que dita eleccio del dit offici se deura
fer se, faran venir lo dit Scriva e lo baçi de les eleccions ab la nomina dels
Cent Jurats scrita en ceduletes e, ordenat dits Consellers, legint los noms
de quescu del dit Consell de un en un axi com seran nomenats seran
mesos per dit Scriva en lo dit baçi. E com tots los del stament dels Ciute-
dans seran dins aquell, ben mesclades dites cedules e cubert dit baçi per
lo conseller, matent la ma per la manegua de dit baçi seran tretes de una
en una VIII de dites ceduletes e los noms en aquelles scrits seran conti-
nuats. E per semblant sera fet en lo stament dels Mercaders trahentne
altres VIII, e aximateix dels Artistes, e finalment dels Manestrals. E trets
los dits XXXII en la manera dessus dita, elegits devant los dits Consellers
de aquells, sera donat memorial als Veguers per avistarlos aquell mateix
die en fer dita eleccio. La qual, si per mort vaguera, se ha fer dins VIII dies
abans que lo dit offici se sper a vaguar iuxta dit privilegi.

E avistats los dits Consellers e dit Concell per fer dita eleccio,
precedent la proposicio acustumada fer per los dits Consellers e legit
lo memorial qui per ells sera fet de persones dispostes per aquell offi-
ci o officis, los Consellers primerament e apres los altres del Concell,
de dos en dos en llur orde apartant se en una part com es acustumat
scrivint ab ceduletes donera llur vot an aquellas persona o persones
que segons llur consciencia mes abils e sufficients los semblera per
dits officis. Les quals ceduletes seran meses dins una capça qui devant
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los Consellers sobre un banch stera aparellada. E acabat de votar per
quescu del dit Concell, lo dit Scriva comptats primer los del Concell
ab los Consellers, comptera apres les ceduletes si seran atretantes de
les quals fara diligent scrutini devant los Consellers e Concell. E
aquell o aquells en qui mes veus seran trobades seran elegits en dits
officis e axi seran continuats e publicats per dit notari.

79

[Protocol de l’elecció dels pesadors de mostassà] 
(fol. 72v) Eleccio del pesadors del Mostecaff.
Apres de la eleccio del Mostecaff, la Ciutat acustume elegir qua-

tre pesadors seus en lo mes de janer o entrant ffabrer. La qual eleccio
se fa per Concell de XXXII tret a sort del Concell de Cent Jurats en la
forma que ja es stada en la precedent eleccio del Sotsadministrador e
altres mencionada. E feta per los Consellers nomina de aquells qui
concorreran en dit offici, apres la proposicio del Conseller, aquella
sera lesta en dit Concell e per aquell hi sera affegit o levat a sa liber-
tat. E en aquesta eleccio dits Consellers e concell voteran ab IIII cedu-
letes totes unides en un tros de paper, per ço que mes facilment se pui-
xen comptar, e altre per saber los vots ques donen per quescun del dit
Concell. E apres, mesos en la capça e nombrats e discutits aquells, los
quatre de tots los nomenats en dita eleccio qui mes veus hauran hau-
des aquells seran pesedors del dit Mostecaff. E axi trets e publicats en
dit Concell seran scrits e continuats.

80

[Protocol de l’elecció del capdeguaita]
Eleccio del Capdeguayta de la Ciutat.
Lo Capdeguayta de la Ciutat acustume esser elegit de tres en tres

anys segons se elegeixen los officis reyals e triennals per lo Concell de
XXXII pero, per disposicio del privilegi dessus mencionat e novament
obtengut, dit offici ha esser elegit ab concell de XXXII tret assort de
tot lo Concell de Cent Jurats,70 ço es VIII de quescun stament elegint
aquell lo die matex ab scrutini, com dit es dessus en los altres officis
e iuxa a forma e manera en aquells mencionada.
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81

[Protocol de l’elecció dels cònsols d’apel·lació i prohoms de draps]
(fol. 73r) Per la eleccio ques fa lo jorn de Sanct March de Con-

sols, jutge de appells e prohom dels draps.
En lo die de Sanct March evangelista a XXV de abril, lo Concell

de Cent Jurats avistat en la forma acusstumada dins la casa de la Ciu-
tat e en la gran sala de aquella. Lo Conseller primerament deu fer pro-
posicio de la eleccio per dit Consell fahedora per virtut de privilegi per
lo Rey en Pere, de lohable memoria, a X de les kalendas de març any
MCCCXXXXVII a la dita Ciutat atorgat, pregant los del Concell
vullen elegir persones notables e virtuoses en dits officis de Consols,
e Jutge de les appellacions en la lotge de mar, e lo prohom per jutjar
en la casa dels draps. Los quals officis concerneixent granment la uti-
litat de la cosa publica e endreça de la mercaderia.

E si altres coses en dit Concell occorreran proposar, seran propo-
sades e de aquelles sera feta per aquell delliberacio, la qual sera legi-
da segons es acustumat.

Apres decontinent, venint a la praticha de dita eleccio, la qual se
acustume fer ab XII elegidors. Seran scrits tots los qui seran en dit
Concell quescun stament per si, e comptats primer tots los del stament
dels Ciutedans, per lo dit Scriva sera manifestat com dita eleccio se
acustume fer per XII elegidors trets assort en aquesta forma, ço es que
seran donats tants rodolins com sera lo nombre de aquells qui son del
dit Concell entre los quals haura tres rodolins blanchs. E com en lo sta-
ment dels Ciutedans sien tants en nombre, per ço faran ametre en lo
baçi atretants rodolins de cera groga e los dits tres de cera blancha a
compliment del dit nombre, e aquells a qui dits blanchs pervendran
seran elegidors de dits officis. E axi lo dit Scriva metra dins lo dit baçi
dits rodolins comptants aquells dient un, dos, etc. e apres a compli-
ment del dit nombre metra los dits tres blanchs. E per semblant, dit
Scriva procehira en los altres staments dels Mercaders dels Artistes e
dels manestrals en la dita forma com dit es.71

E trets en la manera dessus dita dits elegidors, aquells per dit scri-
va seran publicats en dit Concell, e acompenyats dels Consellers sen
entreran en la casa del Racional. E aqui, asseguts entorn lo taulell dits
elegidors ab dit Scriva, hauts primer entre ells alguns rehonaments
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procehiran en dites eleccions en aquesta forma. Ço es que liurat a ells
lo memorial fet per (fol. 73v) los Consellers de persones per dits offi-
cis bones e sufficients si los dits elegidors hi volran tolre o affegir ho
poden fer a llur voluntat. Apres entre ells se concorderan de la mane-
ra de la eleccio, la qual se acustume fer votant quescu sobre lo Ciute-
da consol, e apres sobre lo Consol mercader, los quals vots seran pre-
sos e continuats per dit Scriva o, si los dits elegidors aquells volran
scriure, ho poden fer. E apres, per lo dit scriva seran comptades les
veus e de aquelles presents dits elegidors sera fet scrutini. E vist qual
dels Ciutedans haura haudes mes veus aquell sera consol Ciuteda e
qual dels mercaders per semblant aquell sera consol mercader, e mesos
en scrits seran aqui manifestats.

Apres daço, sera procehit en la eleccio del Jutge de apells per la
mateixa forma dessus mencionada. E, finalment, elegiran lo prom de
la casa dels draps en semblant manera. E fetes dites eleccions, los dits
elegidors sen munteran a la gran sala hon seran los dits Consellers
avistats ab dit Concell e aqui per dit Scriva ab alta veu dites eleccions
seran publicades.

Es pero cert que, si en dites eleccions o altres fetes per Concell de
C, se seguia paritat los Consellers hi han a votar en tal cas e no en altre
manera.

82

[Protocol de l’elecció dels priors dels juristes i els seus consellers]
(fol. 74r) Eleccio dels priors dels Juristes e Consellers seus.
En lo mes apres seguent de maig, per privilegi del alt Rey don

Marti a IIII de abril any MCCCLXXXXVIIII a la dita Ciutat atorgat, e
apres per lo Serenissimo Rey don Alfonso a V de maig any
milCCCCXXXXIIII confirmat e en part habilitat, deu esser feta eleccio
de un prior e dos Consellers seus dels Juristes de la dita Ciutat. La qual
eleccio se fa per los Consellers ensemps ab lo Vaguer o Batle de la dita
Ciutat convocants hi alguns Juristes, entre los quals son los advocats de
la Ciutat, e lo Prior qui encare sera e Consell[e]rs de aquell, en aquesta
forma, que apartats los dits Vaguer e Batle e dits Consellers en algun
loch de la casa del Concell de la Ciutat, voten de dos en dos ab ralles
sobre lo memorial fet de Juristes concorrents en dits officis de prior e
consellers seus. E apres votat e fet scrutini de les veus, devant los dits
Consellers e Vaguer o batle, aquell qui per dit priorat haura haudes mes
veus sera prior de dits Juristes, e los dos als quals seran trobades mes
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ralles per Consellers del dit prior seran Consellers de aquell per lany
sdevenidor. E axi deuen esser per dit Scriva alli continuats e publicats.

83

[Reconeixement del bastiment del seny de les hores]
Regoneixement del bastiment del Seny de les hores.
Per ordinacio feta per lo Concell de XXXII a VIII de noembre any

MCCCCLXXX se deuen elegir en quescun concell ordinari IIII pro-
mens, un de quescun stament, qui ab los Consellers o algun dells han
a regoneixer lo bastiment del seny de les hores. Affi que les coses que
faran fer reparar o adobar en aquell se facen pertant que la Ciutat non
report lo dan e despeses que en lo passat ne ha sostengudes.

84

[Reconeixement dels llibres de deutes ]
De regoneixer los rossechs qui son deguts a la Ciutat.
Aximatex, per delliberacio feta per Concell de XXXII, los Con-

sellers, Taulers e Clavari de la Ciutat han a veure e regoneixer los
libres dels deutes e rossechs deguts a la dita Ciutat quatre vegades lany
ço es de tres e tres mesos.

85

[Elecció dels consellers que hauran d’administrar justícia a la
ciutat]

(fol. 74v) De Juy de promens.
Quant los Consellers hauran a instar o tenir juy apellat de pro-

mens per virtut del privilegi dessus mencionat per lo Rey don Alfon-
so a la dita Ciutat atorgat, deuen dits Consellers fer appellar XII pro-
mens del Concell de Cent, dos de quescun stament, devant los quals
los XXIIII promens qui hauran entrevenir en dit juy han esser trets.
Los quals se elegeixen en aquesta forma, ço es que scrits los Cent
Jurats ab ceduletes, primerament los del stament dels Ciutedans mesos
dins lo baçi qui serveix a les dites eleccions. Lo Conseller en cap, mes-
clades dites ceduletes e cubert dit baçi per la manega de aquell, traura
VI ceduletes una apres altre del dit stament dels Ciutedans los noms
dels quals seran scrits. E per semblant, apres sera axi mateix fet dels
restants staments dels Mercaders, Artistes, e manestrals. E acabat de
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traure e publicats dits XXIIII promens en dit Concell e donat translat
de aquells als verguers, per ells decontinent seran appellats. E los Con-
sellers ensemps ab ells e Advocats de la Ciutat iran per fer lo dit Juy.

86

[El dret i l’obligació dels consellers a visitar les presons]
De visitar les presons.
E ultra lo dit privilegi per longa consuetud e praticha ab anterior

servada, e encare per privilegi del alt Rey en Pere terç a XI de març any
MCCCLXIII a la dita Ciutat atorgat, lo dit Senyor, entre les altres coses,
ab dit privilegi ha ordonat, que los Consellers de Barchinona quescun
divendres si juridic sera, als lo seguent die no feriat, ensemps ab lo
Vaguer o loctinent sen vagen e sien tenguts anar a les presons, e degen
veure tots los presoners e cerquar e investigar per quina o qual causa
stan detenguts, e saber ab ells si llur inquisicio es començada o en quin
punt sta. E en altre manera facen e donen orde que dits presoners no sien
fatigats o vexats, ans en llur iusticia desempatxats. E daço lo dit Senyor
quant mes pot encarrega a les animas dels dits Consellers. E que ques-
cun any com seran elegits, present lo Concell de Cent Jurats, ho haien a
iurar en poder del Vaguer de Barchinona o de son loctinent.

87

[Elecció dels oficis proveïts pel Consell de Cent jurats]
(fol. 75r) Eleccio daltres officis quis proveheixen per C. Jurats.
Altres officis axi com son del Scriva del Concell, Scriva del

Racional, Sindich, Sotsindich, Verguers los quals la Ciutat acustume
elegir ab lo Concell de Cent Jurats se elegeixen en aquesta manera, ço
es que feta primer per los Consellers proposicio de la eleccio fahedo-
ra e per lo dit Concell delliberat esser feta, posat lo baçi devant los dits
Consellers sobre un banch, quescuns del dit Concell començant los
Ciutedans ab los Mercaders, de dos en dos, per ordre e appartantse en
lo taulell de la dita sala, quescu scriura en sengles ceduletes lo nom de
aquell que ben vist li sera contengut en lo memorial que per aço fet
sera, e aquelles metran dins lo dit baçi. E acabat de votar, lo Scriva del
dit Concell comptats los qui en aquell seran presents e votat hauran,
comptera los albarenets si seran atretants. E trobada la veritat devant
los dits Consellers, discutint los vots e separant aquelles, fahent ne
degut scrutini, aquell al qual mes noms o vots seran donats, sera ele-
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git per dit Conceller en lo occorrent offici. E mes en scrit e continuat
per dit Scriva sera publicat en dit Concell.

88

[Elecció de l’administrador de l’Hospital de la Santa Seu]
Eleccio del Administrador del hospital de Sancta Creu.
En la fi de quescuna Consellaria es acustumat esser elegit un Admi-

nistrador al hospital de Sancta Creu. E solies elegir per lo Concell ordi-
nari de XXXII e a present, per virtut del dit privilegi del qual dessus es
feta la mencio, lo dit offici e tots altres qui sien temporals se elegeixen
ab XXXII trets assort lo die matex que dita eleccio se deu fer e en la
forma que dessus es costumada en altres semblants eleccions. 

89

[Elecció del Prior dels Notaris]
(fol.75v) Eleccions dels priors de notaris
Ans de Sant Andreu, los Consellers, en virtut de privilegi del Rey

don Marti a IIII de agost any MCCCLXXXXVIIII, acustumen elegir
priors de notaris los quals elegeixen en aquesta forma, ço es que los
Consellers appellats, lo Vaguer i Batle de Barchinona, e los priors dels
notaris qui seran e alguns altres notaris, e fet memorial de notaris dis-
posts e bons per dit carrech, començant primer los menors notaris de
votar sobre dit memorial en poder del Scriva del Concell, donant la
veu a dos daquells notaris que volran. E acabat de votar per tots los
dessus dits, e fet diligent scrutini de les veus, aquells dos qui mes vots
hauran haudes seran elegits en priors de notaris per lany sdevenidor.

90

[Darrer Consell del Consell de Cent abans de les noves eleccions]
Concell de Cent ans de Sanct Andreu.
Acustumat es que, ans de la festa de Sanct Andreu, per los Con-

sellers es çelebrat un Concell de Cent Jurats vulgarment dit de remu-
neracions. Empero a present no sen fan. Es veritat que per lo Sotsin-
dich, qui no ha salari ordinari, ab supplicacio es demenat satisfaccio
dels treballs per ell sostenguts en servey de la Ciutat dins lany daque-
lla Consellaria. E mes, per aquella scusacio acustumada demenar per
los Consellers al dit Concell en no haver fet o complit lo que devien
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per llur offici e aço per occupacions de altres molts negocis, demenant
ne venia al Concell. E quen puixen obtenir, si ops sera o si en res per
intereç de la Ciutat havien fallit, absolucio del vicari o prelat. E, per
semblant, com la ciutat restave sens concell del die de Sanct Andreu
fins a Sancta Lucia, si lo Concell de Cent Jurats volra donar poder als
XXXII qui seran per lo dit temps.

91

[Provisió d’oficis municipals]
(fol. 76r) De officis en general
Molts officis, axi a beneplacit de la Ciutat com triennals, biennals

e altres segons la concorrencia del temps, los Consellers e Concell
donen e han acustumat donar, los quals eren elegits alguns per los
Consellers sols, altres per Consellers ab Concell ordinari. Es, pero,
veritat que a present se han a donar e provehir per disposicio del pri-
vilegi dessus mencionat, en la forma en aquell e dessus expressada, ab
Concell de XXXII tret assort de tot lo Concell de Cent Jurats e de
quescun stament VIII persones, axi e sots la forma en la eleccio sobre-
dita intitulada del Sotsadministrador e altres officials temporals es
specifficadament contengut.

92

[Examen de cirurgians]
Exhaminacio dels Cirurgians.
Los Cirurgians, segons forma de ordinacions per la Ciutat fetes,

han a praticar de la dita art de cirurgia per temps de V anys e han esser
presentats als Consellers per esser los assignada iornada per exhami-
nar aquells. En lo qual exhamen han esser los Veguer, o Regent la
Vagueria, e Consellers de la present Ciutat. E lorde que entre dits
cirurgians en les exhaminacions entre ells servadora, axi entre llurs
promens, adiuncts, e exhaminadors, es largament contengud en les
ordinacions dessus mencionades per la dita Ciutat fetes en diverses
temporades. E ço que dits exhaminadors deuen iurar es atras en los
juraments que fan los metges e cirurgichs.72
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SEMINARI PERMANENT I INTERUNIVERSITARI 
D’HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ JOSEP M. FONT RIUS

EL JURAMENT I EL SEU SIGNIFICAT JURÍDIC 
AL PRINCIPAT SEGONS EL DRET GENERAL 

DE CATALUNYA (SEGLES XIII-XVIII)
EDICIÓ DE LA «FORMA I PRÀCTICA DE CELEBRAR ELS JURAMENTS 
I LES ELECCIONS A LA CIUTAT DE BARCELONA EN EL SEGLE XV»

El Seminari permanent i interuniversitari de recerca d’història del Dret Català «Josep Maria
Font i Rius» (SFR) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria. S’inicia
el 1993 per honorar el mestratge del gran historiador del dret català Josep Maria Font i Rius
i entorn del projecte de recerca finançat pel MEC (PB-93-0404) sobre la «Història d’una ins-
titució jurídica: la Generalitat de Catalunya en les èpoques medieval i moderna», dirigit i format
per membres de la UPF i integrat per membres de la UB, URV, UAB, UOC, UdL, UdG i UIB. El
projecte ha donat com a resultat l’elaboració i publicació de nombrosos treballs, com articles
i llibres, entre els quals destaca la realització de dues tesis doctorals sobre la història de la
Generalitat de Catalunya —una de les quals ha obtingut el premi extraordinari de doctorat—
i unes altres sobre el Mostassaf de Barcelona i les seves Ordinacions, i sobre el Senyoriu i el
Municipi a la Catalunya Nova. Totes elles amb resultats publicats. Aquesta unitat interuniver-
sitària de recerca va continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel
MEC (PB-96-0284): «Història d’una institució jurídica: la Monarquia a la Corona d’Aragó»
(1996), que es va plasmar en la celebració d’un congrés internacional sobre les Corts
Generals de la Corona d’Aragó del 1585 a Montsó, on van participar membres del grup amb
la contribució de ponències i comunicacions que ja han estat publicades (Ius Fugit, n.10-11).
A continuació, i amb la inclusió de professors de la UIC i de la UAO CEU, s’ha treballat con-
juntament en el projecte de recerca finançat pel MEC (BJU 2000-0971): «Els juristes i el Dret
a la Corona d’Aragó» i —arran d’un Conveni subscrit amb la Fundació Noguera per a la cura
de la reedició de l’obra Tractatus de Pactis Nuptialibus del conegut jurista català Joan Pere
Fontanella (1576-1649)— s’està elaborant una tesi doctoral sobre aquest jurista.

9 788488 042712
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CoL·LecciÓ D’EStuDiS d’HiStÒriA DeL DrET 4

M
o

nt
se

rr
at

 B
aj

et
 R

o
yo

4

EL
 J

U
R

A
M

EN
T 

I 
EL

 S
EU

 S
IG

N
IF

IC
AT

 J
U

R
ÍD

IC
 A

L 
PR

IN
C

IP
AT

SE
G

O
N

S 
EL

 D
R

ET
 G

EN
ER

A
L 

D
E 

C
AT

A
LU

N
YA

 (
SE

G
LE

S 
XI

II-
XV

III
)

Dins del projecte, s’han celebrat les I i II Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera
amb la col·laboració de la Fundació Roca Sastre i de la UNED. Les actes d’aquestes jornades
s’han publicat, respectivament, en els n. 12 i 13-14 de Ius Fugit. També sobre aquest àmbit s’ha
defensat tres tesis doctorals amb resultats ja publicats: sobre el jurista Pere Albert i les seves
Commemoracions; sobre les Ordinacions de Sanctacilia i la seva problemàtica, que va obtenir
el premi extraordinari de doctorat, i sobre els primers anys de la Diputació Provincial de
Tarragona, que també va obtenir el premi extraordinari de doctorat. Sense solució de conti-
nuïtat, el SFR va obtenir finançament del MCT (BJU2003-09552-CO3-01) per a un nou pro-
jecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors, sobre els juristes i la
construcció d’un sistema de dret privat: el cas de Catalunya (s. XIII-XX) (2003). Dins d’aquest
període, es va llegir una tesi doctoral, diverses memòries de DEA i es van publicar llibres i
articles. Actualment, els membres del SFR pertanyents a distintes universitats del Principat
i de les Illes Balears participen en un nou projecte coordinat de Recerca, també continuació
dels anteriors: «El dret històric en els pobles d’Espanya: àmbits públic i privat (s. XI-XXI)», que
compta amb un ajut del MEC de referència SEJ 2006-1501-COI-O1. A més a més, el SFR ha
obtingut el reconeixement com a Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya
en dues ocasions (2005SGR117 i 2009SGR766), amb els corresponents ajuts que han per-
mès la celebració de les «III Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera» (2006) i la
programació de les «IV Jornades sobre els drets històrics i l’Autonomia», que hauran de cele-
brar-se a la UPF el proper mes de desembre. Els n. 15-16 i 16-17 de la revista d’Història del
Dret de la Corona d’Aragó Ius Fugit publicaran les actes respectives d’aquestes dues jorna-
des. La col·lecció «Estudis d’Història del Dret» està oberta a la publicació de treballs de recer-
ca en aquest àmbit de coneixement, tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió
i qualitat editorial de les col·leccions d’estudis.

CoL·LecciÓ D’EStuDiS d’HiStÒriA DeL DrET

Montserrat Bajet Royo
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