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LA INFAMIA DE TENIR SANG JUEVA
 
A LA CATALUNYA MODERNA:
 

Ecos del Reial Consell i de la literatura jurídica 

Josep Capdeferro i Pla
 
Universitat Pompeu Fabra
 

Barcelona!
 

El modest proposit de la nostra participació en aquesta miscel·lania és posar de relleu 
dues importants resolucions adoptades al Reial Consell i Audiencia de Catalunya a 
principi de la decada de 1580, en relació amb discriminacions per motius de genealo
gia i de pretesa condició o sang jueva. Dóna fe de la rellevancia de tals resolucions el 
fet que fossin comentades amb deteniment per dos autors de literatura jurídica cabdal 
com Lluís de Peguera (1540-16IOf i Joan Pere Fontanella (1575-1649).3 Per bé que 
tinguessin trajectories professionals molt dissímils ---el primer seria ministre de la 
monarquia al Principat i el segon advocat de grans corporacions i particulars--, amb
dós contribuirien a difondre sentencies de les principals jurisdiccions del país i s'es
plaiarien sobre llurs fonaments legals i doctrinals. És a dir, cultivarien, cadascú a la seva 
manera, el genere 'decisionista' tan en boga a l'Europa moderna del ius commune tarda.4 

1 Aquest treball s'adscriu al projecte de recerca «Los juristas catalanes y las formas del poder público 
en Cataluña: Monarquías y Repúblicas (ss. XIII-XX),> -DER2010-21986-C02-01- i al «Grup de Recer
ca del Seminari Interuniversitari d'Historia del Dret Catala Josep Maria Font i Rius (SFR)>> -2009GR 
766 AGAUR 2009-2013. Agra"im a Imma Muxella, Eva Serra, Pau Bossacoma, Tomas de Montagut, 
Jaume Riera i Josep Maria Torras les seves valuoses orientacions i a Enric Porqueres la invitació a parti
cipar en la present miscel·lania. 

2 Tomas de Montagut, «Practiques parlamentaries a Catalunya en el segle XV! i la seva formulació 
escrita per Uuís de Peguera», en Ivs Fvgit 10-11 (2001-2002), p. 633-656; id. aut., <,Uuís de Peguera 
(1540-1610), un jurista catalán contemporáneo de Miguel de Cervantes (1547-1616)>>, dins de Bruno 
Aguilera (coord.), El derecho en la época del Quijote, Cizur Menor, Ed. Thomson Aranzadi, 2006, pago 
185-205. 

3 Joan Liuís Palos, E/s juristes i la deftnsa de !es Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, 
Eumo Ed., 1997; Josep Capdeferro, ,<Aggiornamento biografic de Joan Pere Fontanella (1575-1649)>>, 
dins de Gabriel Sansano i Pep Valsalobre (cur.), Fontanellana. Estudis sobre /'epoca i l'obra de Francesc Fon
tanella (1622-1683/85), Girona, Documenta Universitaria, 2009, pago 125-162. 

4 Josep Capdeferro, «Práctica y desarrollo del derecho en la Cataluña moderna: a propósito de la 
jurisprudencia judicial y la doctrina», dins de Salustiano de DIOS et al. (coords.), Juristas de Salamanca, 
siglos xv-xx, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2009, p. 235-257. Hem defensat el caracter emi
nentment decisionista de De pactis nuptialibus a Josep Cadeferro, Joan Pere Fontanella (1575-1649), un 
advocat de luxe per a la ciutat de Girona. P!ets i negociacions juridico-politiques d'un municipi catala a l'alta 
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Ecos DEL REIAL CONSELL 1 AUDIENCIA DE CATALUNYA 

Una de les resolucions, dictada el 8 de febrer de 1580,s valoraria com a infunda
des o poc concloents les proves esgrimides temps enrere --quant?- per haver qües
tionat que Gregori Jover fos cristia vel!, sense macula de judaisme, i per haver-Io exclbs 
del col.legi de metges de Barcelona.6 Cinc magistrats de la Reial Audiencia civil, entre 
els quals Francesc Puig/ no tindrien inconvenient a declarar que Jover tenia la sang 
neta: «fuit conclusum quod declaretur dictum Gregorium Jover ab antiquis christia
nis et nulla generis judaici nota infectis genitum esse». Quins arguments conduirien 
a una conclusió tan meridiana i a ordenar que Jover fos readmes a la seva corporació? 
Principalment, un repas a la genealogia de tres dels seus quatre avis -per via pater
na, els Jover antigament radicats allloc empordanes de Llampaies; per via materna, els 
Sulla, descendents d'Hug de Cardona, i els Riquer-, i la certificació de que almenys 
en un cas ---el dels Riquer-8 constarien nombroses conductes exemplars de devoció 
cristiana per part de membres de la nissaga. Refon;:aria la presumpció de neteja de 
sang el fet que els avantpassats de Gregori haguessin contret matrimonis amb perso
nes de condició nobiliaria de Tremp i del seu entorn, i hi haguessin estat admesos a 
carrees municipals «ad que viri digniores et honestis et claris parentibus nati tantum 
eliguntur». Tals proves desvirtuarien els fatídies rumors divulgats per alguns en relació 
tant amb elllinatge patern com amb el matern de Gregori Jover; pel que fa al primer, 
atenent a perdues de sang a les parts baixes de Pere Jover, pare de Gregori -segons 
la resolució de la Reial Audiencia, es podrien imputar a unes hemorroides, malaltia 
no necessariament de jueus-; quant al segon, recordant el cas d'uns germans Riquer 

eriat moderna, tesi de doctotat (UPF, 20ro), p. 181 i s. (http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1008110
125824/ <2010». Després de Peguera i Fonranella, a la segona meitat del segle XVII i els primers anys 
del XVIII es mulriplicarien les obres decisionistes a la Catalunya moderna: Oriol Oleatt, «Diputación del 
General y libros jurídicos en Catalufia (siglos XVII-XVIII): la publicación de las 'Decisiones' del doctor 
Miquel de Corriada», en Miguel Ángel González de Sansegudo (ed.), Un jurista aragonés y su tiempo: el 
doctor Juan Luis López, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008, pago 505-591. 

5 ACA, R. A., Conclusions civils, vol. 83 (1580), fol. 64v-66v. Vegeu-ne una transcripció en l'apen
dix 1. 

6 Sobre la molt recutrenr idenrificació enrre professió medica i conversos als espais políties hispanies 
del segle XVI, vegeu autors com Julio Caro Baraja, Los judíos en la España moderna y contempordnea, 
Madrid, Ed. Arión, 1961, rom I1, cap. VII i VIII -arribant a l'exttem de parlar de «bivalencia» de la 
condició de metge i jueu-, Juan 1. Gutiérez Niero, «La limpieza de sangre», dins d'Enrique Manlnez i 
Magdalena de Pazzis (coord.), Dogmatismo e intolerancia, Madrid, Actas Ed., 1997, p. 33-47, esp. p. 41 
-«Médico y converso era roda uno»-, o Juan Blázquez Miguel, Inquisición y criptojudaismo, Madrid, 
Kaydeda, 1998, pago 142-143, per posar exemples ben variats. 

7 Josep M. Torras Ribé, Poder i relacions clientelars a la Catalunya deis Austria, Vic, Eumo ed., 1998, 
p. 44 i s., situa Francesc Puig, Miquel Ter"a i Mattí Joan Franquesa -sobre qui parlarem aviat- en un 
cercle endogamic determinanr per a la política i l'administració de justicia del rei a Catalunya a pattir de 
la decada de 1570, duranr elllarg virregnat de Fernando Álvarez de Toledo. 

s Maní de Riquer, Quinze generacions d'una ftmília catalana, 2a ed., Barcelona, Quaderns Crema, 
2000, p. 210-211, afirma no haver trobat cap indici que permetés vincular els seus avanrpassats amb els 
Riquer de Tremp. Ara bé, l'homonlmia parcial enrre els Riquer pallaresos i els d'origen lleidata -Aldon
"a o Pere- podria no ser casual. 
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i'origen lleidata -Aldon

-un Pere i una Margarida casada amb un tal Ferrús- inculpats en temps passats per 
la Inquisició d'haver proferit les paraules <<DO [e]m veges en aquest món mal passar, 
que en l'altro no [e] m veuras penar», potser més per error que per conviccions judait
zants9 -se'ls hauria aeabat absolent. La particularitat més rellevant de la resolució que 
ens ocupa és que una part de la seva motivació especularia sobre quan es degué origi
nar a Hispania la infamia de les famílies amb avantpassats jueus. Situaria el fenomen 
devers l'any 1400 -«cirea annum 1400»-, el vincularia a la conversió de molts jueus 
al cristianisme per part de fra Vicenc;: Ferrer, i estimaria versemblant que fos a partir 
d'aleshores que es prengués en· consideració la qualitat de neonts o conversos a 1'hora 
de contreure matrimonis o celebrar altres actes: «verissimile e[s]t tunch cepisse in 
matrimonijs contrahendis et alijs actis de huiusmodi familijs ea infamia notatis ratio
nem haberi.» Paradoxalment, aixo s'explicaria per treure qualsevulla macula juda"itzant 
als antecedents de 1'Aldonc;:a Riquer, avia de Gregori, dels quals s'hauria demostrat a 
bastament la qualitat de cristians per deu generacions, des de 1441 -no pas abans. lo 

Amb la seva resolució de 1580, els alts magistrats regis visiblement no aconsegui
rien la sedació del col.lectiu medic barceloní alterat, estricte com poes -a partir de 
quan?- en temes de neteja de sang,11 i la reintegració plena i satisfactoria del membre 
expulsat de la corporació. El fet que, a mitjan 1581, Gregori Jover es retirés -retor
nés?- durablement a la vila de Tremp --<1'on havia sortit a la recerca de major for
tuna?- podria desvelar el fracas de la conciliació jurisdiccional. Ens dóna noticia d'a
quest replegament una altra condusió civil dictada el 26 de novembre de 1583 a la 

9 És la propia conclusió de la Reial Audiencia que disculpa els «verbis malesonantibus» que els Riquer 
haurien proferit i els haurien reportat problemes tot dient que «potius ertorem quam judaismi [sic, 
judaismum] sapiebant». (fo1. 66r) Certament, als dominis dels Habsburg, durant el segle XVI, no fou ni 
tan neutra ni tan comprensiva la valoració que es féu d'altres blasfemies hereticals -manllevem l'expres
sió a Jaime Contreras, «Leyes, delitos, penas y conductas: la 'necesidad' de la herejía", dins d'E. Martínez 
etc. (coord.), Dogmatismo e intolerancia cit., p. 49-70, esp. p. 65. 

10 No és descartable una errada en la data per part de l'escriva de la conclusió ---el quid de l'afer i el 
d.lcul de generacions donen peu a plantejar-ho. 

11 Dins AHCB, Consellers, Processos, trobem for<¡:a: dossiers d'informació «de genere, vita, moribus 
et fama» que ernfasitzen l'aspecte de la neteja de sango Gairebé sempre resulten fer-se sobre flamants doc
tors en medicina i a instancia de metges ja col.legiats, molt rarament de membres d'altres corporacions. 
Vegeu XX-41 (1602-1603) ---de moment, no tenim notícies anteriors, tot i havent consultat XX-24, 25, 
26, 31 i 34-40- en relació als joves doctors Joan Amat, Antoni Joan Coberta i Lluch Cabessa; XX-42 
(1603) sobre Gervasi Gori, Bernat Berenguer, Joaquim Mora i Tomas Boria; a XX-58 (1615) hi ha set 
dossiers d'informació, el n. 9 (en relació a Melcior Serra), n. 13 Ooan Argila) , n. 17 (Marc Antoni Roig), 
n. 21 Oaume Galvany), n. 28 (Francesc Terrassa), n. 29 (Vicen<¡: Bartomeu), n. 31 (Francesc Clota, de 
Vic); a XX-59 (1616) només hi ha un expedient, n. 44 (Francesc Gimbert); a XX-60 (1617-18) n'hi ha 
dos, n. 18 (Pere Llunés) in. 23 (Aivar Antoni Bosser); a XX-61 (1618-19) són tres, n. 31 Ooan Pau Hor
toneda), n. 53 (Pau Domenech, de Granollers) i n. 55 (Francesc Roma Folquer), etc. El fet que a la Bar
celona moderna les corporacions socioptofessionals estiguessin sota tutela municipal explica la ubicació 
actual d'aquesta documentació. Ens queda per esbrinar el rigor i sentit crític real amb que s'instru'ien els 
dossiers en qüestió, atenent la sospita de «mucha corrupción y bastante negligencia» en l'exercici de fun
cions anaIogues formulada contra els organismes inquisitorials per Antonio Domínguez Ortiz, Los jude
oconversos en la España moderna, Madrid, Mapfre, 1993 (2a ed.), pago 166-167. 
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sala del regent la Cancelleria de la Reial Audiencia catalana. Amb el propi regent 
Miquel Cordelles com a relator, s'hi condemnaria Jover a pagar gairebé cinquanta lliu
res al seu sogre Jeroni Mediona, també doctor en medicina, per valor d'arranjaments 
constructius i decoratius i de prove"iments alimentaris basics que aquest darrer hauria 
fet a la casa barcelonina del primer, destinada a ser arrendada -símptoma d'una 
escassa vocació de retoro al Cap i casal. Gregori Jover hauria pretes una confusió del 
deute amb credits dotals impagats, cosa que l' alt tribunal rebutjaria. 12 

Dos dies després, el 28 de novembre de 1583, el Reial Consell Criminal dictaria 
una nova resolució relacionada amb la infamia de jueus i conversos a la Catalunya 
moderna. 13 Tindria per objecte la punició d'Andreu Carbonell, un fuster de la ciutat 
de Barcelona que, en n.mbit corporatiu i en altres llocs públics, hauria proferit, amb 
anim d'injuriar, «conviciose et animo et proposito deliberatis iniuriandi», acusacions 
de ser jueu i/o provenir d'una nissaga de jueus -«judeum esse et seu ex genere seu 
prosapia judeorum procedere», notem aquest «et seu»- contra el seu col.lega i con
ciutada Simó Oliveras. Reunits a la presó on Carbonell estava detingut, els ministres 
regis no entrarien a valorar amb arguments concrets -----eom a mínim no ho registra
rien- el perque tals acusacions es considerarien no provades. Altrament, es limitarien 
a proposar diverses formes de condemnació de l'autor que en comportarien de [acto 
una desautorització o revocació. Linteres d'aquesta provisió judicial rau precisament 
en el fet d'aixecar acta de tres postures i d'intensos debats amb relació a la pena a infli
gir a l'injuriador -més avall veurem que aitals debats es reproduirien a principi del 
segle XVII: 

a) El relator del cas, Miquel Ferrer, proposaria per a ell una rerractació pública feta 
al l10c que el virrei assenyalés, i una expulsió durant un any de la vegueria ampla de 
Barcelona. La fórmula amb que Carbonen hauria de desdir-se seria: «Yo regonech haver 
mal dit y mal parlat contra mestre Simeon Oliveres que és jueu y que proceheix de rassa 
de jueus, y axí dich que és christia de natura y que proceheix de christians de natura». 
Montserrat Guardiola s'adheriria a tal proposta. 

b) En canvi, es mostrarien molt més durs Lluís de Peguera, Joan Sabater i l'advocat 
fiscal Martí Joan Franquesa ---oficial de maxima confian<;a de l'aparen reial i pinyol 
d'una poderosa clientela reialista a Catalunya-: 14 demanarien per a Carbonen la 
mateixa retractació en ell10c disposat pe! virrei, a més d'una exposició pública seguint 

12 ACA, R. A., Conclusions civils, vol. 86 (1582-83), fol. 399r-400v. 
13 ACA, R. A., Conclusions criminals, vol. 29 (1583-85), fol. 137v-138r. La transcrivim a l'apendix 2. 
14 Josep M. Torras, Poder i relacions climulars cit., p. 57, apunta que el fet que, des de 1576, se li per

metés a Mareí Joan Franquesa -malgrat protestes en contra- compatibilitzar el carrec d'advocat fiscal, 
que ostentava des de 1571, amb el de regent la Reiallresoreria de Catalunya, és simptom;uic de «una 
mostra de confian¡;a expressa per pare del rei» [...J, «una neta dimensió política, amb un abast que trans
cendia de molt la simple adscripció clientelar entre les membres de la facció reialista de Catalunya» [...]; 
«un indici inequívoc de les seves excel.lents relacions amb personatges especialment significats de l'en
torn cortesa, com el comte de Chinchón [...] i, per extensió, amb el secretari Mateo Vázquez de Leca, 
tots dos membres prominents de la facció coreesana dels Alba, de la qual també formava pare [...] el virrei 
Fernando Álvarez de Toledo». S'admet, així, llegir en clau política la decidida intetvenció de Franquesa 
-no se li coneixen sospites d'avantpassats conversos- en el cas Oliveras versus Carbonell. 
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l'itinerari habitual a la ciutat de Barcelona, i d'una expulsi6 durant un any de vuit 
vegueries -les de Barcelona, Girona, Vic, el Penedes, Tarragona, Montblanc, Tarrega 
i Cervera. Subratllem ellideratge de l'advocat fiscal en aquesta proposta de resoluci6, 
conseqüent amb l'interes que ja hauria mostrat pel cas quan hauria mogut el procura
dor fiscal a implicar-s'hi com a acusació pública al costat del privat afectat. 

c) El president de la sala, Miquel Quintana, inicialment s'hauria pronunciat a favor 
d'una punici6 molt indulgent, d'una mera retractaci6 o d'una compensaci6 economi
ca -alternativament. 15 Acabaria, pero, adherint-se a la proposta més severa de totes 
per refof<;:ar-ne el quorum. 

El fet que s'hagin conservat escassíssims processos del Reial Consell i Audiencia 
del segle XVI ens impedeix coneixer el contingut deis escrits i les al.legacions d'acu
sació i defensa, les declaracions testificals, proves documentals i altres relacionats 
amb els casos Jover i Oliveras. 16 Considerades les conclusions civil i criminal adduY
des, pero, no detectem que es formulés o fos cabdal cap acusació d'habits, creences, 
comportaments o actituds criptojueus, cap macula alimentaria, vestimentaria, de fes
tivitats o devocions visible en l'expedient cristia dels infamats. 17 Com a excepció, la 
menció a les paraules dissonants pronunciades per uns avantpassats Riquer de Gre
gori Jover -paraules que, recordem-ho, haurien merescut atenció pero no condem
na per part de la lnquisició. Així, el que, arrel de sengles episodis de maldienc,;a i mar
ginació -en diferents proporcions- ens consta que pujaria a la palestra pública, en 
l'ambit de corporacions professionals, i successivament en el fur de la més alta jurisdic
ció del Principat, és merament la sang, la mera condició genealogica, de «genus» ---en 
termes de la resolució de 1580-, o la «rassa» o <matura» -en termes de la de 1583. 

Ecos DE LA LITERATURA JURÍDICA CATALANA 

Arribats a aquest punt, saltem de les resolucions judicials al resso que se'n faria la 
literatura jurídica catalana de l'epoca. lnvertim l'ordre expositiu, comencem pel cas 
Oliveras i continuem amb el cas Jover. Menys de dos anys després de la sentencia favo
rable a Simó Oliveras, Lluís de Peguera li consagraria el capítol 13e del seu Líber quaes
tíonum crimínalíum. 18 El jurista i noble manresa, ja ho hem vist, hauria participat en 

15 Constitutions y altees drets de Cathalunya (1704) 1, 9, 15, uso 16: «Si a1gú dira a altee fellonia cri
minal e no la li vol provar o no pot, o li jur per sagrament que per mala voluntat dix aquella follia e no 
per veritat que·n sabés, o li esmen ayrant com eH ne perdera si ver fos.» 

16 La recerca ha estat infructuosa a I'ACA i també a I'AHCB, Gremis, 37-67 i 37-68, on hi ha teas
Hats de processos tocants a la confraria de Sant Joan i Sant Josep dels fusters de Barcelona. 

17 Pan de I'edicte de la Inquisició barcelonina de 31.III.1576 publicat a Dietaris de la Generalitat 
de Ctltalunya, vol. II (1539-1578), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994, p. 595-596, constitueix 
un malaurat pero excel·lent testimoni de les actituds, accions i teets considerats propis de jueus a la llum 
d'un cristia de la Catalunya del darrer quan del segle XVI. Devem i agraim aquesta informació a Eva Serra. 

18 A Josep Cadeferro, «Promoció i difusió d'obres jurídiques a Catalunya a cavall deis segles XVI i 
XVII", en Ivs Fvgit 15 (2007-2008), p. 537-559, esp. p. 550 i s., parlem d'aquesta obra -Liber quaes
tionum criminalium in actu practico, frequentium et maxime conducibilium et in sacro Regio Criminali 
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la substanciació de la causa i en la votació, en podria donar testimoni de primera ma 
(el núm. 16 és eloqüent al respecte: «Ideo per regios consiliarios fuit dictum...»). Així, 
el seu comentari jurisprudencial desenvoluparia in extenso, per als operadors jurídics, 
els ingredients que el tribunal hauria retingut com a més determinants de cara a la 
sentencia. O'entrada, a l'hora de referir els fets, Peguera ja evidenciaria que Simó Oli
veras no hauria estat objecte d'un mer desprestigi social, ans d'una actuació adree;:ada 
a excloure'l del regiment economic de la seva confraria, la dels fusters de Barcelona. 
Loposició a la seva persona s'hauria manifestat en la congregació del consell gremial, 
a la casa de la corporació,19 a l'hora d'elegir col·lector;20 hauria estat una oposició ex 
post -un cop elegit Oliveras-, explícita, pública i perseverant d'Andreu Carbonell, 
i no s'hauria limitat a la reunió, ans s'hauria projectat a l'exterior tot seguit. Peguera 
subratllaría que Oliveras hauria percebut les paraules de Carbonell com una injúria 
atroe;:, i que, donada la gravetat de la lesió a l'honor, i la conveniencia d'un castig ben 
públic -proporcional, si se'ns permet-, hauria reaccionat activant un judici per la 
via penal en comptes de la civil: «Simeon Oliveres maluit contra eundem Carbonell 
criminalem intentare actionem ut sic tantae iniuriae castigatio et coercio publica esset 
ob sui nominis et famae lesae deffensionem et recuperationem.» (núm. 1). Peguera 
també traslladaría a les seves pagines de doctrina quelcom que a la conclusió criminal 
hauria quedat velat, que és la dimensió supraindividual, cap a tot elllinatge d'Olive
ras, de la injúria de tenir «sang contaminada» ---emprem les paraules literals-: 
«Simeon Oliveres [...] existimavit sibi atrocem iniuriam fuisse illatam afficientem 
agnatos liberos et a se descendentes et denique alios sui generis et prosapiae». (introd.; 
vide també núm. 14). El capítol que ens ocupa remarcaria l'existencia demostrada 
d'un «animus iniuriandi», que acostaría l'acte d'Andreu Carbonell a una difamació 
(núm. 16). I no pas una qualsevulla, sinó una de les més greus imaginables (núm. 11): 
«Qui ergo alium iudaeum appellat nihil aliud intendit quam declarare illum descen
dere ex generatione prava perversa adultera incredula et infideli. Quo fit ut maxima 
ob id qui patitur iniuria afficiatur.» (núm. 13 -al núm. 11 Peguera hauria «justifi
cat» aquests cinc adjectius predicats dels jueus-). Particularment a Catalunya, terra 
on, segons el manresa, la condició de descendent de jueus es tindria molt en compte, 
negativament, a l'hora de concertar matrimonis per als fills o d' accedir a honors i 

Concilio Cathaloniae pro maiori earum parte decisarum, Barcinonae [Barcelona], Apud Hubertum Gorart, 
1585- i de la seva relació amb les Decisiones aureae peguerianes de vinr anys més rard -Decisiones aure
ae, in actu practico /requentes. ex variis Sacri Regii Concilii Cathaloniae conc!usionibus collectae. Cum addi
tionibus in quinquaginta priores quae antea sine eis editaefiterunt, rom 1, Barcinone [Barcelona], Ex Typo
graphia Iacobi a Cendrar, 1605. 

19 Presumim que seria la casa gremial comprada el 31.1.1511 al carrer deis Sarrains de Barcelona, 
davanr la fonr dira de I'Angel, esdevinguda la casa núm. 11 del carrer Fusreria, que seria expropiada i 
enderrocada el segle XVI, a renor d'Anroni Aymar, Ressenya histarica de la con/raria i gremi de mestres jUs
ten de Barcelona sota la invocació de SantJosep i Sant Joan Baptista, Barcelona, Ramon Tobella impressor, 
1930, p. 22. 

20 Un IIibre portar pel fedarari Jeroni Talavera d'ordinacions i disposicions reculades de la confraria 
deis fusrers barcelonins, que es conserva a I'AHCB --Gremis, 37-2, amb acres entre 1583 i I'any 1614--, 
no recul1 per raons cronologiques obvies l'episodi Carbonel1vs. Oliveras i permer pensar que «recepror» 
era el rerme carala emprar per referir-se al «col1ecrorem» de Peguera. 
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Peguera no deixaria d'exposar, com era propi de la dialectica de l'epoca, els dos 
arguments centrals de la defensa d'Andreu Carbonell; per comenc;:ar, diversos testimo
nis de que Oliveras tindria fama -poderós mitja de prova o semiprova aleshores
de descendir de prosapia jueva; més encara, una justificació tenyida de republicanis
me cívico segons la qual a Carbonelll'hauria mogut la defensa del bé comú i 1'0bser
vanc;:a dels privilegis regis concedits a la seva confraria, que prohibien que hi regís ofi
cis cap descendent de jueus; com a prohom de la confraria, que havia jurat defensar
la, ell hauria complert el seu deure de donar la cara i advertir la col·lectivitat contra 
Oliveras; mereixeria, així, ser excusat de l'acció d'injúries (núm. 15). Desestimada pel 
tribunal aquesta possibilitat, s'obriria la qüestió successiva i definitiva: la pena a infli
gir a l'injuriador. Peguera subratllaria que en el sistema catala, impregnat de ius com
mune, procediria, a diferencia del que s'hauria esdevingut en legislacions de pobles 
germanics amb penes taxades (núm. 17), confiar als jutges la ponderació dels fets i la 
punició que els escauria -1'emperador d'Orient Justinia així ha havia volgut, en l'am
bit criminal (Inst., 4, 4, 10). Megiria, a partir d'un fragment del jurista Hermogenia 
(D., 47, 10, 15), que tal arbitri judicial hauria d'atendre als agents actius i passius, 
efectes i circumstancies de les injúries.22 Com a colofó, L/uís de Peguera resumiria la 
conclusió criminal de 28 de novembre de 1583. Significativament, donaria una ficti
cia aparenc;:a d'unanimitat al veredicte contra Andreu Carbonell. Ni tan soIs mencio
naria que els sis membres del Reial Consell criminal presents a la sala haguessin pos
tulat tres vies diferents de punició, i una d'elles hagués prevalgut sobre les altres (núm. 
20). Seria en ares de refor<rar la legitimitat de la resolució, amb implicacions polítiques 
i socials prou ambiciases? 

És prou eloqüent que el jurista Joan Pere Fontanella encara es fes resso de la sen
tencia del cas Oliveras vs. Carbonell quaranta anys després de ser pronunciada. Suc
ceiria en el segon volum del seu De pactis nuptialibus (ed. 1622). Fontanella, un espe
rit amb un accentuadíssim temor de Déu -gairebé gosaríem dir terror de Déu-, 
marcat com pocs per la Reforma catolica,23 faria seves les paraules més feridores con
tra els jueus que hauria trobat al Liber quaestionum criminalium de Peguera -les del 
mer sabor juda"itzant d'algú com a motiu d'exclusió-- i n'hi afegiria d'altres de colli
ta propia, tant o més ofensives: «In Cathalonia [...] huiusmodi prosapiae hamines 
[... ] ab omnibus viIi aestimantur et pro multum abiectis tenentur» (cl. 5, gl. 1, p. 1, 
cap. 104, hem passat a indicatiu els temps verbals). Encara més, esquinc;:aria els vels 

21 Lluís de Peguera, Liber quaestionum criminalium cit., cap. 13, núm. 14: «Maxime in hac provin
cia Cathaloniae in qua ad honores et dignitates et ad liberos in matrimonium collocandos haec res plu
rimum consideratur, cuius solus sapor atque gustatus multa quae fierent ne fiant divertunt, et proinde 
iniuria quae his verbis infcrtur valde punitione digna sensenda est, et a iudicc atrox arbitranda». 

22 Anys més tard, en unes breus addieions al capitol13e que estem analirzant. el jurista manresa inci
diria molt en la qualitat o dignitat de les persones com a vara perque els jurges medissin les injúries que 
se'ls haurien infligit -Lluis de Peguera, Decisiones aureae cit., cap. 13, núm. 22. De passada -ibidem, 
núm. 21-, retornaria sobre I'arrocitat d'injuriar un cristia tractant-lo de jueu a base de situar els jueus 
en l'escalafó més baix deis indignes de l'epoca, per sota fins i tot de musulmans i sodomires. 

23 Josep Cadeferro, Joan Pere Fontanella 0575-1649) cit., p. 384. 
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de la correcció política -si se'ns permet 1'anacronisme- en asseverar quelcom fins 
aleshores romas en segon pla: que Simó Oliveras -sense citar-ne nom i cognom
era efectivament descendent de conversos (ibidem, cap. 105, «ac licet etiam convitium 
esset verum»).24 1 mostraria incomprensió per certs aspectes infamants de la pena que 
Andreu Carbonell -tampoc identificat- hauria sofert,25 subratllant l'exposició 
pública a que se 1'hauria sotmes com si fos un autentic malfactor. Ladvocat originari 
d'Olot seria més digerible en el tractament conceptual donat a la figura dels conver
sos. Reconeixeria l'equívoc instaurat a Catalunya d'anomenar-los jueus, encara que ja 
no en fossin sinó que en descendissin; subratllaria la seva adaptació corrent a les regles 
circumdants --el fet que no visquessin sota la llei jueva- i el poc rigor -tot i no 
censurar-lo-- de les proves historicament emprades i aleshores encara vigents per acu
sar-los: «[essel de descendentia iudaeorum [... ] magis consistit in fama, reputatione 
et opinione quam in alio, et ideo per famam, reputationem et opinionem solet id pro
bari et pro sufficienti approbatione haberi» (ibidem, cap. 103). 

Per que I'insigne advocat s'embarcaria a escriure sobre descendents de jueus i de 
conversos en una monografia sobre capítols matrimonials? Ho faria per exemplificar 
un suposit --extrem- d'indignitat d'un potencial nuvi, que legitimaria els familiars 
d'una núvia nascuda «ex claro et mundo sanguine» a negar-li de forma legítima el doto 
Així, en un m6n posttridentí on els individus consolidaven la seva llibertat per parti
cipar del sagrament del matrimoni sense veure llurs voluntats coaccionades per l'en
torn, tal dot actuaria com a mitja de fors;a romanent -com a coacció material, patri
monial- perque el paterfamilias o figura analoga garantís l'ordre familiar o col·lectiu; 
als ulls de Fontanella i de tants contemporanis seus, el dot seria 1'últim cartutx de la 
dignitat d'una nissaga. 

Lolotí també relataria la conclusió civil de 1580 relacionada amb Gregori Jover 
-anonimament protegit per l'etiqueta «quendam doctorem medicum»-, no pas per 
entrar al fons de la qüestió, ans per satisfer la curiositat dels seus lectors sobre l'origen 
de l'odi a Hispania a allo que fos jueu. També aquí, Fontanella explicitaria la seva con
vicció sobre la condició conversa dels avantpassats del metge. Ho faria tot denunciant 
la fórmula emprada per la resoluci6 de la Reial Audiencia de Catalunya -la declara
ció o sentencia de que Jover fos tingut per cristia vell: «Fuit declaratum pro tali fore 
habendum, nec ei nocere privilegia huiusmodi gentes repellentia, licet non deesset 
rumor, prouti eadem conclusio significat, huius infamiae, contra dictum medicum 
satis fundatus»- (cap. 107 infine). 

Ens consta que el debat sobre les qüestions que ens han ocupat tindria continu"i
tat a principi del segle XVII. No n'hem trobat traces judicials directes perque les con
clusions criminals del Reial Consell i Audiencia de Catalunya de 1'any 1605 no s'han 
conservat íntegrament.26 Ara bé, gracies al De pactis nuptialibus fontanella (vol. 11, cl. 

24 Lluls de Peguera, Liberquaestionum criminalium cit., cap. 13, núm. 9, 15 i 16, no havia gosat arri
bar a tal extrem, si bé havia permes que el lector es quedés amb el dubte. 

25 Aniceto Masferrer Domingo, La pena de infamia en el Derecho histórico español. Contribución al 
estudio de la tradición penal europea en el marco del 'ius commune', Madrid, Dykinson, 200 l. 

26 ACA, R. A., Conclusions criminals, vol. 27, conserva cinc petits quaderns solts amb resolucions 
basicamem de l'any 1604 i de finals de novembre i del mes de desembre de 1605; de la resta de mesas 
del 1605 no se'n té noticia. 
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V, gl. 1, p. 1, cap. 106), sabem que 1'0ctubre del dit any es debatria acaloradament 
sobre una causa d'un/s presumpte/s convers/os -o acusat/s de ser-ho. Avancem que 
la pena per a l'injuriador seria una expulsió triennal de la vegueria de Barcelona. El 
quíd del debat seria la conveniencia o no de seguir castigant els inculpats d'haver blas
mat algú tractant-lo de descendent de jueus o conversos amb penes que, tot i buscar 
una aparent retractació pública, a la practica no farien sinó ficar el dit a la nafra infli
gida a la víctima de la injúria. I és que la suposada retractació, a través de les habituals 
frases del tenor "On diguí dic, dic Dídac» -traducció literal del «Donde dije digo, 
digo Diego»-, encara donaria més publicitat al rumor o a la maledicencia, i acaba
ria d'ensorrar la reputació del cristia qüestionat. Fontanella no estalviaria detalls sobre 
el debat en qüestió. Referiria com uns membres del Reial Consell-el jutge de con 
Francesc Roig i de Mendoza, relator, i altres- haurien postulat amb bon criteri l'a
bandonament de la vella praxi, per no ser profitosa a ningú. Acte seguit reconeixeria 
que un altre sector de magistrats de més edat hi hauria oposat resistencia -no s'ada
reix si per mer conservadorisme o per evitar els riscos inherents a qualsevulla innova
ció. De fet, el gran jurista s'atribuiria el merit, des del seu púlpit d'advocat, d'haver 
conven<;:ut els més experimentats a base de mostrar-los les paraules amb que Stefano 
Graziani hauria afirmat que a la província de les Marques ja no s'observava la praxi de 
desdir-se públicament de les injúries;27 Fontanella els hauria persuadit de la conve
niencia de canviar costums vells per altres de nous menys perniciosos: "In hoc habe
bant exemplum quod sequerentur ut novam consuetudinem introducerent». Posats a 
revisar maneres de fer, el garrotxí postularia que s'acabés amb la praxi de citar en obres 
jurídiques els noms i cognoms de les persones afectades per casos i sentencies com els 
de Jover o d'Oliveras; així se'ls evitaria la ignominiosa presencia en impresos o manus
crits que, per la seva naturalesa indeleble, esdevindrien ad aeternum proves i, per tant, 
motius d'exclusió professional, política i social. Com hem vist repetidament, en tal 
aspecte Fontanella predicaria amb l'exemple. 

BALAN<;: l/O HOR1TZ6 

A la Barcelona del darrer quart del segle XVI i de principi del XVII, dissensions -llui
tes pel poder?- en el si de corporacions socioprofessionals Iliscarien episbdicament al 
terreny de desqualificacions considerades atroces: les de tenir sang jueva corrent per les 
Yenes. Els que es pretendrien infamats podrien obtenir reparació jurisdiccional del Reial 
Consell i Audiencia de Catalunya, no pas sense intensos debats previs entre els magis
trats. Quina pena mereixeria qui hagués atacat tan greument la reputació del prolsme? 
Condemnar el difamador a una retractació pública no suposaria, a la practica, donar 

27 En aquest punt temem que el nosrre benvolgut Fontanella es faria un embolico Stefano Graziani, 
al cap. 195 de les seves Decisiones de les Marques, no hauria sostingut sinó que la pena de la rerractació 
pública hauria de ser pactada entre l'injuriat i l'injuriador, un jutge no podria pas imposar-la; alrrament, 
poca cosa hauria aporrat en relació a la caiguda en desús de les "disdicta», s'hauria simplement limitat a 
reprendre un passatge del capítol lle delllibre ler de les Wiriae resolutiones del canonista castell1l Diego 
de Covarrubias. 
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encara més resso a les seves paraules injurioses? Tals interrogants, que sabem oberts 
gracies a les propies resolucions judicials, i també a la literatura jurídica, més la 
implicació activa de representants del fisc regi a favor d' endurir les penes als que con
vertissin l'ascendencia en motiu de discriminació, més, finalment, la sospita versem
blant -arran de la literatura jurídica- que les presumptes difamacions tenien una 
base real i contrastable -pel que fa a sang, no pas a costums ni practiques-, donen 
peu a pensar el següent: a partir de la dccada de 1580 cenes e1its de l'aparell virregnal 
del Principat haurien promogut per vies jurisdiccionals un projecte de cohesió social, 
que s'evitessin discordies d'arrel genealogiea -fonamentades o no. Se'ns n'escapa de 
moment la causa.28 Tal impuls judicial hauria eneaixat prou en una societat adherida 
per regla general a l'absolutisme confessional eatolic imputat al regnat de Felip I (Ir 
de Castelia),29 per bé que temorosa davant l'arribada de nouvinguts d'enlia dels Piri
neus -potencialment hugonots-: Denota tal encaix que un jurista fervorosament 
tridentí com Joan Pere Fontanelia, que es reconeixeria contrari a tot allo relacionat 
amb jueus, arribés a postular canvis de costums jurisdiccionals per reduir la infamia 
dels presumptes descendents de conversos i demanés que se'n mantingués l'anonimat 
per no condemnar-los a una exclusió perpetua. 

28 La hipbresi d'inreressos personals o de clan -auroprotecció d'un cercle judicial amb avanrpassats 
conversos- sembla descartada; la hipbtesi d'adaptar-se a un consens social és molt difícilmenr demos
trable, si bé a l'hora de valorar la tasca del Reial Consell i Audiencia catalll sota Felip 1 (II) no és banal 
recordar que als seus membres els convenia defugir enfronramenrs amb els súbdirs; podien esdevenir la 
diana d'una població o grups de poder que consideressin amena~ats mets de la terra o propis: arran d'un 
episodi de tensions amb la corona podien aixecar-se veus d'anar a cremar cases de membres del Reial 
Consell, com certifica Doris Moreno, «Inquisición, Generalirar de Cataluña, 1566-1570: fidelidades cal
culadas», en José Luis Beltrán et al. (ed.), Religión y poder en la edad moderna, Granada, EUG, 2005, pago 
149-173, esp. pago 168-169, i com succeiria al segle XVII. 

29 Eva Sena (coord.), Con General de Montsó (1585). Montsó-Binejar. Procés familiar del braf reial, 
Barcelona, Departamenr de Justicia de la Generalitat de Catalunya, 2001, p. 514, 584 i 595, retrata l'i
ter d'una inreressanr proposta normativa dels estamenrs catalans a Felip 1 (II) a les Corrs de 1585: a) se 
li demanaria al rei que prohibís ser proveida en cap ofici reial, ni tan sois d'un municipi reial, qualsevu
lla persona «que devalle de llinatge de jueus, de part de pare o de part de mare», ja que els qui els exer
cissin «deuen ésser aparrars de tora sospita y macula de llinatge»; b) la replica del rei seria inequívoca: «Sa 
magestat ha tingut molt compte, i·1 tindra, en posar en los officis persones de sang limpia; y per llevar 
escandols no par fer-ne constitutió» -subratllem aquesta cua-; c) els bra~os retirarien el projecte nor
matiu. 
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APENDIX DOCUMENTAL 

Apendix 1. ACA, Reial Audiencia, Conclusions civils, vol. 83 (1580), fol. 64v-66v. 

Conclusió adoptada el 8.11.1580 pels doctors Miquel Cordel1as, Miquel de Tama
rit, Joan Amell, Francesc Puig i Miquel Joan Quintana. 

(<ln facto cause vertentis in Regia Audientia inter Gregorium Jover, artium et medicine 
doctorem ex una, et syndicum collegij medicorum /fo!' 65r! civitatis Barcinone ex altera, facta 
re!atione per Joannem Amell re!atorem et Michaellem Cordelles corre!atorem, dicte Regie 
Audientie doctores; attento quod per merita processus et per testes ac instrumenta per Grego
rium Jover, artium et medicine doctorem exhibita, constat ipsum esse filium Petri Jover et Ele
onoris, et Petrum fuisse filium Jacobi Joher, et Jacobum filium Antonij, agricole mansi Joher, 
loci de Lanpayes, diocesis et vicarie Gerunde, et Antonie eius uxoris; quam familiam Joverio
rum constat fuisse habitam pro familia antiquorum christianorum, et non fuisse aliqua infa
mie judaici generis notatam[.] Preterea constat Eleonorem, matrem dicti Gregorij Jover, fuis
se filiam Bernardini Sulla et Alduncie Riquera; quem Bernardinum Sulla constat descendere a 
nobili Hugone de Cardona et Elisenda eius uxore, ville Solsone; Aldunciam yero Riquera 
aviam maternam dicti Gregorij Jover constat descendere ex familia Riqueriorum, cuius fami
lie majores ab anno MCCCCXXXXI per decem gradus et generationes constat per instrumen
ta christianos fuisse, et beneficia ecclesiastica ins- Ifol. 65vl tituisse, et aliquos ex dicta familia 
clericos et sacris initiatos fuisse, et beneficia ecclesiastica obtinuisse, et consequenter constat 
per acta predicta et historias exhibitas et alias dictam familiam Riqueriorum christianam fuis
se longe ante convertionem plurimorum judeorum que per Sanctum Vincentium Ferrerium 
ad Christianismum circa annum 1400 facta fuit, a quo tempore dicte convertionis in Hispa
nia ceperunt frequentes neophistorum et noviter conversorum familie, et verissimile e[s]r 
tunch cepisse in matrimonijs contrahendis et alijs actis de huiusmodi familijs ea infamia nota
tis rationem haberi[.] Constat preterea ayos et proavos dicti Gregorij Jover eorumque filios 
matrimonia contraxisse cum familijs militaribus et alijs honestissimis familijs ville Trempi et 
aliorum finitimorum locorum, et ad ea munera et honores in dicta villa Trempi, patria sua, 
admissos fuisse, ad que viri digniores et honestis et claris parentibus nati tantum e!iguntur[.] 
Ex quibus et alijs meritis processus constat de intentione Gregorij Jover, non obstantibus in 
contrarium per syndicum collegij medicorum deductis et allegatis, nech obstante falso rumo
re et infamia contra genus ipsius, tam paternum quam maternum, ab aliquibus malevolis 
divulgata, Ifol. 66r! nam quo ad infamiam generis paterni ex ea causa iam quod pater ipsius 
per pudenda virilia sanguinis fluxum pati diceretur, nech id probatum est, et verissimilius est 
haemorrhoidas fuisse, neque ex eo morbo judaismus necessario argui posset; quo yero ad pre
tensam infamiam generis materni Riqueriorum, constat eam originem habuisse ab inimicis 
ipsorum, sumpta occasione de captura Petri Riquer et Margareta Ferrussa, eius sororis, per 
inquisitores heretiche pravitatis facta, qui fuerunt de!ati et inculpati de quibusdam verbis 
malesonantibus, que juxta dicta testium hec fuerunt: 'No·m veges en aquest m6n mal passar, 
que en l'altro no·m veuras penar', ve! similia que alium potius errorem quam judaismi [sic, 
judaismum] sapiebant, et nichilominus per testes et aliter constat predictos Petrum Riquer et 
Margaretam Ferrussa absque pena et infamia aliqua per dictos inquisitores liberatos fuisse[.] 
Predictis et alijs meritis processus, et alijs attendendis attentis, fuit conclusum quod declaretur 
dictum Gregorium Jover ab antiquis christianis et nulla generis judaici nota infectis genitum 
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esse, et propterea a collegio Ifol. 66vl medicorum civitatis Barcinone ea ratione removendum 
seu expellendum non esse, sed in eo retinendum et conservandum perpetuo fore et esse, sci
lentiumque perpetuum super hijs collegio medicorum imponendum esse, et quod neutra pars 
in expensis condemnetur.» 

Apendix 2. ACA, Reial Audiencia, Conclusions criminals, vol. 29 (1583-85), fol. 
137v-138r. 

Conclusió adoptada la tarda del 28.x1.1583 a la presó reial de Barcelona pel Reial 
Consell, presidit pel magistrat més antic, Miquel Quintana, amb el concurs de l'ad
vocat fiscal Martí Joan Franquesa i els doctors Miquel Ferrer, Lluís de Peguera, Joan 
Sabater i Montserrat Guardiola. 

«In facto fisci procuratoris et partis instantis contra Andream Carbonell, fabrum ligna
rium, delatum et inculpatum quod in presentia procerum et plurium confratrum fabrorum 
lignariorum presentis civitatis, in domo dicte confratrie congregatorum, et in alijs locis seu 
parribus presentis civitatis, conviciose et animo et proposito deliberatis iniuriandi, dixit et asse
ruit Simonem üliveres fabrum lignarium judeum esse et seu ex genere seu prosapia judeorum 
procedere[.] Facta relatione per Ferrero, meritis processus attentis et alias, idem Ferrero est voti 
quod dictus Carbonell, in loco per suam excellentiam designando, recognoscat et in publicum 
dicat se male et citra veritatem dixisse dictum Simonem Üliveres judeum esse in hac yerba: 'Yo 
regonech haver mal dit y mal parlat Ifol. I38r! contra mestre Simeon üliveres que és jueu y 
que proceheix de rassa de jueus, y axí dich que és christia de natura y que proceheix de chris
tians de natura', et quod banniatur a vicaria lata Barcinone ad annum. 

Idem Guardiola. 
Quintana est voti quod in loco per suam excellentiam designando retrocedat juxta formam 

usatici 'Si quis alicui per felloniam etc.' 
Franquesa fisci advocatus est voti quod in loco per suam excellentiam designando faciat 

recognitionem contentam in voto dicti Ferrero, et quod ducatur per loca solita presentis civi
tatis Barcinone, et quod banniatur a vicarijs Barcinone, Gerunde, Vici, Penitentis, Tarraconen
sis, Montisalibi, Tarrage et Cervarie ad annum. 

Idem Peguera. 
Idem Sabater. 
Quintana pro observantia constitutionis concludit cum voro dicti Franquesa et aliorum 

eius voro adherentium.» 

i 
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