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LA COMPILACIÓ MANUSCRITA
DE LES CONSTITUCIONS

DE CATALUNYA (1413-1422)*

J. M. Font Rius

La nostra participació en els treballs conduents a una projectada
reedició de la primera compilació sistemática de les Constilucions
de Catalunya, impresa l'any 1495, ens ha obligat a fixar-nos en
l'etapa precedent d'aquesta impressió, xifrada, com és sabut, en la
tasca preparatoria encomanada a una comissió de juristes com a
conseqüéncia deis acords presos en les Corts Generáis celebrades
a Barcelona el 1413, sota la presidencia de Ferran I d'Antequera. I
en escaure's aquest homenatge al bon amic, historiador eminent i
arxiver Frederic Udina, m'ha semblat que resultaría oportú avanzar
ací un aspecte del treball en curs, concretament el de l'elaboració
manuscrita de l'esmentada primera compilació, partint deis manus-
crits conserváis i/o referenciats en els fons documentáis del nostre
país i de fora. Doble oportunitat, si tenim en compte que el grup
principal d'aquests manuscrits —els consideráis «oficiáis»— cons-

* La demora en la publicado d'aquest treball ha donat lloc que se li hagi an-
ticipa! l'aparició (Barcelona 1988) de la reedició esmeniada de les Conslilucions
de Catalunya, que es preveía amb posteritat a aquest. Ara, dones, la seva primicia
temática haurá quedat ja englobada en l'estudi introductori que encapgala el volum
d'aquella reedició.



titueixen un deis tresors codícológics mes preuats de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, la institució que durant una pila d'anys ha regit
tan eficacment el nostre amic homenatjat.

Resulta indispensable, aban* de (ot, deixar constancia de l'assaig
minuciós que els mestres Abadal i Rubio escriviren, ja fa tres quarts
de segle, sobre la trajectória seguida per a l'execució deis referiis
acords de Corts de 1413, tant peí que fa a la lasca redactora deis
alludits juristes com a la fase subsegiient d'escripluració deis exem-
plars ordenats en un deis seus extrems1. Hem de manifestar que
aquest treball ha constituit el nostre punt de partenc_a, i que, si en el
primer aspecte esmentat a penes podem aportar-hi algunes preci-
sions, en el relatiu a l'escripturació és on hem eixamplat el seu ho-
ritzó amb una atenció específica al repentón d'exemplars coneguts
fins avui, al marge deis descrits en l'article esmentat, i que eren els
ordenats oficialment. És ciar que tampoc no pretenem de cap ma-
nera esgotar la seva relació, ja que sempre és possible que recerques
futures n'identifiquin d'altres no localifzats fins avui dia.

LA TASCA REDACTORA DE LA COMPILACIO

Recapilulant de manera resumida les línies generáis d'aquesta
etapa redactora —tan solament per ponderar-ne l'objectiu i les de-
rivacions— recordarem que arrenca deis acords esmentals de les
Corts de Barcelona de 1413, amb vista a la reunió, sistematització
i traducció al cátala deis elements fins llavors dispersos del dret ge-
neral de Catalunya, acumulats successivament des de segles enrere,
per a una administrado mes adequada de la justicia.

1 R. D'ABADAL VINYALS i J. RUBIO BALAGUER, «Notes sobre la formado de
les compilacions de "Constitucions i altres Drets de Catalunya" i de "Capítols de
Cort" referents al General», Estudis Universitaris Catalans IV, Barcelona 1910,
pp. 409-445. Republicat en R. D'ABADAL I VINVALS. Deis visigats ais catalans,
vol. II. La farmacia de la Catalunya independen, Barcelona 1970, pp. 381-403,
llevat de l'apéndix de documents, 1-XIII. Citarem per aquesta segona edicio, re-
ferinl-nos, pero, en el seu cas, ais corresponenis apÉndixs documentáis que porta



En el Capítol de Con IX d'aquella assemblea, formulat en la ses-
sió del 21 de juny de dit any, els bracos demanaren al reí, en
substancia, que es procedís a la traducció del llatí al cátala deis
Usalges, Consumeions i Capttols de Cort; que aquests textos, així
arromanc.ats, s'ordenessin «sots degudes matéries i títols» i tingues-
sin d'aleshores endevant, en aquesta forma, la plena eficacia que el
rei i la Cort haurien de donar-los. I a mes que, per part del rei i la
Con, es nomenessin «dues bones persones aptes i suficients» com
a encarregades de portar a terme la reforma sollicilada2.

El compliment d'aquest Capítol de Con, acceptat peí sobirá amb
la consabuda fórmula «Plau al senyor rei», desemboca, després
d'una tramitado, bon xic laboriosa, en una Constitució aprovada
per la mateixa Cort, el 31 d'agost d'aquell anyí. S'hi recollien els

2 Cap de Con IX «ítem senyor com los Usalges». El seu text en Academia de
la Historia Corles de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y principado de
Cataluña, vol. XI. Madrid 1907, pp. 245-246. El reproducixen d'allí ABADAL i
RUBIO «Notes » p 3811 O.M. DE BROCA, Historia del Derecho de Cataluña, es-
pecialmente del Civil U Barcelona 1918. p. 375 nota; A. PÉREZ MARTÍN y JOHAN-
NES SCHOLZ. Legislación y jurisprudencia en la España del antiguo régimen. Va-
lencia 1978, pp. 212-213.

Aquest capftol figurava ja a les edicions impreses de les compilacions catala-
nes de 1495 1588 i 1704. D'aquesta darrera la treu R. GIBERT per ala seva anto-
logía de Textos jurídicos españoles. Pamplona 1954, p. 28 (reelaborada a Madrid,

¿interés en l'execució d'aquest Capítol de Con es reflecteix en l'anotació re-
gistrada en el Memorial de les coses que resten afer en la Cort, que pocs dies des-
prés el 28 de juny aquesta lliurava ais ires promotors de negocis de la Cort (un
per brac) elegits el mateix dia: «ítem, per execució del vuil capítol resta elegir dues
bones pisones i un apte Notan qui arromancen e coHoquen los Usatges e Cons-
tilucions e Capílols de Cort, segons lo capítol. ítem quepis sia laxat salari» (Aca-
demia de la Historia, Cortes XV p. 365). Per6 la designado sol-licitada es demora
alguns mesos, com veurem tot seguit, pe la dinámica interna de la Cort.

3 La referencia a una futura «Constitució de les leys en romane», «de les leys
en pía» s'adverteix ja en la sessió de Corts del 16 d'agost, on es deixa entreveure
que en la preparado d'aquesta havien sorgit «dubtes» o dificultats, per concordar
' ordenar els quals la Cort comissionava sis deis seus membres amb dos mes
d'agregats (Academia de la Historia, Cortes XV, p. 381). Dies després, el 30
d'agost, aquesta missió de concordar la «Constitució de leys en pía» era encoma-
nada per la Con a tres deis seus membres —un per brac— amb plens poders, du-



extrems básics de la sol-licitud anterior i es precisaven els detalls de
la seva realització i l'abast deis seus resultáis. Una comissió de
«tres bones i idónies persones i un apte notari» (no solament dues,
com ene! capítol) havia d'emprendre la tascad'acarar els textos lla-
tins deis Usatges, Constiiucions i Capítols amb els seus origináis,
i sense mudar «substancia, diccíó, seny o letra», traduir-los al cátala
i ordenar-los «per títols i rubriques» —tant la redacció llatina com
la catalana— a fi que, en aquesta forma, s'apliquessin a toles les au-
diéncies i corts del Principal. Els origináis tant llatins com catalans
havien d'ésser dipositats a l'arxiu reial, i treure'n trasllats auténtics
per a la casa de la Diputació, de manera que en cas de dubte sobre
el sentit del text cátala (que es deixa entendre que era el que havia
d'utilitzar-se en la practica) s'acudís per al seu aclariment al texl
llatí dipositat a l'arxiu reial, o subsidiariament al de la casa de la Di-
putació. La Constitució es cloía amb unes clausules relalives a l'ac-
tuació forense deis advocats, de paraula o per escrit, en ]lengua ca-
talana, i —finalment— amb una confirmado explícita de l'usatge
ludida curia (el 81 de la vcrsió vulgata) per corroborar l'aplicació
de les liéis de la térra amb preferencia a tot altre dret4.

radors fins al 15 de selembre, per executar-la en la manera que fos concordada (Id.,
ibíd,, p. 390). En realitat, aquests tres comissionats formaven part d'una comissió
mes amplia, de 18 mcmbres (6 per brac) que dies abans (25 d'agost) havia designa)
la Con, per tractar i concordar «toles les coses ques haien de fer, tractar e finar en
la Con», segurament amb visia a la seva propera conclusió. (íd. ibíd.. p. 386). Aixf,
l'endemá maieix (31 d'agost), pogueren ésser ja publicades, com diu la «Rúbrica
deis actes e affers contenguts e continuáis en la Con...», «les constitucions les
quals restaven a concordar per lo dit senyor Primogénit e XVlll persones que ro-
mangueren ab poder de la Con e ab licencia de aquella a cert temps», entre les
quals s'incloía la «Per tal que les leys», relativa a la compilado {íd. ibíd.. p. 303).

4 Constitució XXXIV, «Per tal que les leys». El seu text. en Academia de la
Historia, Oírles XI, p. 281. La reprodueixen. sense les darreres clausules, ABAUAI.
i RUBIO. ••Notes...'-, p. 381; BROCA, «Taula de les estampacions i alires drets de
Catalunya», Revista jurídica de Catalunya Xtlt, 1907, p. 266; BROCA, Historia...,
p. 376 (amb tradúcelo cas(ellana) d'on la reprodueixen J. FERNÁNDEZ VILADRICH
i M.J. PELÁEZ, Textos iushislórícos para estudiantes de Derecho, Barcelona 19841,
p. 267.; J.M. PONS GURÍ i V. SANDALINAS, Constituciones y otros derechos de Ca-
taluña. Barcelona 1952, pp. 3-6 (amb traducció castellana). La constilució figurava
ja a les edicions de les compilacions catalanes, en aqüestes dues darreres també



No tarda a efectuar-se el nomenamenl de les persones previstes
per a la tasca assenyalada. El 14 de setembre següent, des del setge
de Balaguer. el rei Ferran, acceptant la proposta d'una comissió de-
legada de la Cort, designava a tal efecte els juristes Bononat Pere,
llicenciat en decrets, i Jaume Callís, doctor en liéis (és a dir, dues
persones, com s'havia demanat al Capítol de Cort, no tres i un no-
tari com assenyalava la Constitució subsegüent), ais quals adjunta-
va com a ajudant el canonge de Barcelona Pere Regassol\ Abadal
i Rubio, que no conegueren aquest nomenament, pogueren, no obs-
tanl, identificar els dos susdits comissionats del rei i la Cort, per les
referéncies a la seva efectiva actuació posterior, per mitjá deis al-
barans del fons arxivístic de la Generalitath. I a mes, pogueren mos-

amb supressió de les alludides clausules fináis. D'aquesta darrera la trcuen
BROCA, «rauta...», i PONS i SANDALINAS. Constituciones...

No ha falta! qui mostrés la seva extranyesa davani la repelido, en una mateixa
legislaiura, de dues disposicions tan semblants. 1 s'ha apuntat la possibililal que
es trac tés d'una pe t icio deis bracos dirigida a acón seguir la Constitució que es
dona, i que per descuil fou ial petició convenida en Constitució, i el seu original
en Capítol de Cort, cosa que explica la diferencia advertida entre ambdues dispo-
sicions (J. EGEA i J.M. GAY, «Eficacia de les normes a la tradició jurídica catalana
des de la baixa edat tniljana fins al Decret de Nova Planta», Revista jurídica de
Catalunya, any LXXVlll (abril-juny 1979, p. 292, ñola 121).

Veg., pero, el tránsit operat del Capítol a Constitució en referéncies de nota an-
terior.

5 Arxiu de la Corona d'Aragó (ACÁ), Generalitat, Correspondencia, doc. 14K.
També en Registre de Cancillería núm. 2421, fol. 65.

Cal adventir que la comissió delegada de la Con que formula la proposta al rei
—en rigor, el nomenament ja fet per ella— eslava integrada per l'abat montserratí.
Marc de Vilalba, peí donzell Dalmau de Castellbisbal. i peí llicenciat en decrets
Bononat Pere, els quals es presentaven com a enviats per les 18 persones represen-
tan! la Cor! reunida a Barcelona. És a dir, que encara funcionava aquella comissió
de 18, designada per la Cort en sessió del 25 d'agosl, i a la qual perlanyien e]s tres
membres que el 30 del maleix mes rebien plens poders per concordar i executar
la Constüució, fins al 15 de setembre (veg. les referéncies de la nota 3). Amb
aquesta diligencia, efectuada pels enviats deis representanis un dia abans d'acabar
el lerme previsl, pot dir-se que aquelk esgotaven el mandat rebut de la Con.

També es curios advertir que un deis comissionals davant del sobira —Bononat
Pere— en cena manera s'auíodesginava com a jurista per a la tasca compiladora.

* Veg. «Notes...», passim, especialmenl texi corrcsponent a les notes 4 a 6
(apendixs IV. V i VII).



trar de manera concloent que, un cop enllestida la tasca per Pere i
Callis, la Diputació, com a corporació executiva deis manaments de
la Cort, designa per a una revisió i perfeccionament d'aquella dos
jurisies mes, Narcís de Sant Dionís, doctor en liéis, i Francesc Bas-
set, doctor en decrets. Aquest nomenament s'efectuaria a tot estirar
a la primeria de l'any 14207 i aniria seguida d'una actuació els anys
immediats, constatada també documentalment*4. Així, en resum, fo-
ren quatre els juristes que portaren a terme, d'una manera definiti-
va, l'encárrec de compilar els Usatges i Constitucions, segons el
que prescrivien les Corts de 1413".

No ens entretindrem a seguir en detall el desenrotllament efectiu
de les tasques encomanades a les dues comissions, per no caure en
el risc de reproduir a la lletra les dades cronológiques tan aguda-
ment captades i ordenades per Abadal i Rubio. Ens limitarem a re-
sumir els seus resultáis i a completar-los amb algunes precisions o
aclariments de part nostra.

La comissió reial actuaría, de ben segur, a partir del seu nome-
nament —setembre de 1413—l0 i hauria enllestit la feina a mitjan

7 Veg. «Notes...», text corresponent a nota 7 (apéndix Vil).
K Veg. «Notes...», text corresponent a notes 8 i 9 {apéndix X i IX).
9 Testimoni precís en «Notes...», text corresponent a la nota 9, apén dix IX.

Aquesta eonclusió d'Abadal i Rubio ve a esvair vacillacions anteriors que s'ob-
seven en diferents tractadistes peí que fa ais realitzadors d"aquesta tasca compi-
ladora. Aixf, des de P. VIVES i CEBRIA, Traducción al castellano de los Usages y
demás derechos de Cataluña, vol. I, Barcelona 1832, p. 2, seguit per F. TORRfiS
AMAT, Memorias para ayudar a la formación de un diccionario crítico de los es-
critores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Ca-
taluña, Barcelona 1836. p. 690 ss., s'ana va repetint, sense acreditar la seva font
originaria, que els elegits per a la empresa recopiladora foren Jaume Callis, Bo-
nonat Pere i Narcís de Sant Dionís. Amb poste ri orí la t a l'aclariment d"Abadal i
Rubio, segueixen encara aquesta línia, inexplicablement, BROCA. Historia.... p.
377 i A. GARCÍA GALLO, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 1973 .̂
epígraf 840. Per6 la majoria deis autors deis nos tres dies en manuals o referen cíes
monografiques han acollit les conclusions d'aquests dos mestres. R. GTBERT, His-
toria del Derecho Español, Granada 1968. parla d'una comissió nomenada per les
Corts amb un notari encarregat de l'acarament del lext. com si fos la definitiva.

10 Podem constatar que treballava ja el 7demarcde 1414, data en qué Jaume
Callis, Bononat Pere i el canonge Pere Ragassol sub.scrivien una cana de pagament



141811. La posterior labor de correcció i perfeccionament encoma-
nada per la Dipulació, com ja hem indicat, almenys a la primicia de
1420, sembla que estava ja conclosa per Sant Dionís i Basset al
principi de I422 |;. En la tasca de recerca i comparado deis textos
de l'arxiu reial o de curies —primera fase del treball— hi actuarien
exclusivament els dos membres elegits peí rei i la Cort, ajudats per
l'abans citat Pere Ragassol, per l'escrivá Joan de Bellmunt i potser
també per l'arxiver reial Diego García11. Pero aquesta feina no es-
capá després a Tacció revisora de l'equip de la Diputado, revisió
que també s'estengué a les altres comeses deis primers, co és, tra-
ducció i ordinació sistemática deis textos, on ens consta que aquests
darrers tingueren una part activa14. Hem de considerar, dones,
1 'obra compiladora com a resultat de la collaboració deis juristes
reíais i deis de la Diputado en totes les seves fases, per bé que sota
aspectes diferents.

Peí que fa a la feina de traducció, cal assenyalar que aquesta no
degué consistir solament en la versió al cátala deis origináis llatins,
com s'establia en la Consíitució de 1413, donant per suposat que
tots els textos (Usatges, Constitucions, Capíiols de Con) haurien

ais OTdors a Comptes de la Generaliíat, per valor de 330 florins d'or d'Aragó. 1 per
bé que no s'especifica la causa del pagament, és molt versemblant que es traclés
d'un abonameni a compie de la rumenaració per la seva tasca de compilador* de
les Constitución*. Així ho suposa J.M. MADURELL, «Micer Jaume Callís y su bi-
blioteca jurídica», Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE) XXXIII,
1963, p. 540, que en dona la noticia.

11 Inclinen a pensar-ho els albarans de pagament del 17 de juny, 9 de julio] i
8 d'agost d'aquest any per despeses d'escripturació de manuscrita que havien de
recollir la labor traductora i ordenadora realitzada per Callís i Pere (apéndix IV de
«Notes...» d'ABADAL i RuBlÓ. i ACÁ Generalitat, núm. 508, fols. 94 i 94v, respec-
tivament).

12 Aixf pot deduir-se deis albarans consignáis, respecüvament, ais apéndixs
vil, ix i x del treball d" Abadal i Rubio. Ho recullen com un fet, entre altres, PONS
GURÍ, «Constituciones de Cataluña», Nueva Enciclopedia Jurídica, vol. V, Seix,
Barcelona 1954, p. 238; S. SOBRKQUÉS, Historia de la producció del dret cátala,
Girona 1978, pp- 56-57; J. LAUNDE, La persona y la obra del jurista vírense Jaime
CalIfs.Vic 1980, p. 28.

I-' ABADAL i RUBIO, loe. cit., pp. 384-385. Sobre Ragassol, veg. notes 5 i 10.
i* ABADAL i RUBIO, loe. cit., pp. 382-386.



eslal formuláis origináriament en llatí. Cal teñir en compte que les
Conslitucíons sortides de les Corts de Ferran I de 1412-1413 (les
promulgades a les mateixes Corts que ordenaren la compilado) ja
es redactaren en cátala, com no havien estat també —amb rara ex-
cepció— els Capítols de Cort posteriors ais de la de Montsó de
1363. Per aixó, calgué, sens dubte, operar una traducció inversa
d'aquests darrers textos, a fi de completar les dues versions, llatina
i catalana, manades fer a les Corts mencionades1*. I, quant a la tas-
ca d'ordenació i sistematització deis textos, en llatí i cátala (d'«ex-
planació», segons la terminologia deis documents coetanis que s'hi
refereixen), ja hem vist que les disposicions de les Corts sois par-
laven de «matéries i títols» i de «títols i rubriques», sense indicar,
pero, quin pía o criteri ideológic havia de presidir aquesta ordena-
d o . De fet, és sabut que els compiladors seguiren de prop, en tot el
que pogueren, l'ordre adoptat peí Codi de Justiniá"1, pero prescin-
diren deis seus dos darrers llibres, amb la qual cosa en resulta un

la ralbara de la Genera I itat del 9degenerde 1422, reproduít en l'apéndix X del
trcball d'Abadal i Rubio, referida acf a la part efectuada per Narcfs de Sant Dionfs,
revisor de la Diputado.

1(1 Aquesta disiribució era ja constatada al preámbul de l'edició impresa de les
Constitución! de 1495, en referir-se ais elemenis reunits pels compiladors de 1413,
que «foren ab degut ordre posáis e per tttols segons lo orde de les rubriques del
codi en lengua vulgar». Creiem que pot esvair-se del tot el dubte formula! per Ure-
ña sobre si aquesta expressió es refería al Codi de Justiniá o a la suma medieval
Lo Codi en la serva versió catalana (R. D'UREÑA, Observaciones acerca del de-
senvolvimiento de los estudios de Historia del Derecho Español, Madrid 1906, p.
28-29, nota 1; també en Los incunables jurídicos de España, Madrid 1929, p. 44,
nota I). L'adopció de la sistemática romana era ben explicable si pensem en el pa-
pe r integrador del sistema jurídic cátala que havia adquirít ja feia temps el dret
roma en la practica, i que justament pocs anys abans (Corts de Barcelona de 1409,
sota el rei Martí), havia estat consagrat d'una manera oficial en declarar el dret
comú com a supletop deis Usatges, Constitucions i altres drets particular» del Prin-
cipal (veg. aquest capítol de Cort, per exemple en el vol. 1, lib. 1 tit. XXXV1I1, cap.
II de la recopilado de 1704). Seguir, dones, el pía justiniá en la sistematizado
d'aquests darrers elements era facilitar 1'acloblament o engalzament d'ambdós
cossos jurídics en la consulla teórica i en la invocado practica respecte a qualsevol
regulado concreta. Veg. les encertades expressions de l'emineni jurista PONS GURÍ
a 1 esmentat article, «Constituciones de Cataluña» (citat a la ñola 12), p. 237.



conjunt de deu llibres (sense rúbrica propia) subdividits en títols
(aquests sí, degudament rubncats)17.1 dins de cada ti'tol, col-locaren
els capítols d'Usatges i Constitución* en un ordre cronológic no
gaire rigorós, certament, i amb el degut encapcalament del sobirá
i Cort en qué s'havien promulgat respeetivament, pero sense indi-
cado de data. I encara, después del eos deis deu llibres, hi continua-
ren una serie de disposicions de Pau i Treva, que no encaixaven en
la sistemática d'aquests, i diferents textos de caire consuetudinari
feudal {Commemoracions de Pere Albert, Costumas de Catalunya,
etc.) que havien assolit una vigencia efectiva a quasi tot el terrilori
cátala1*.

Hem presentat les consideracions precedents com a referides, in-
distintament, a l'actuació de les dues comissions compiladores
—preparadora i correctora— com siguí que els manuscrits conser-
vats d'aquesta compilado reflecteixen el resultat final de l'empresa.
I seria aventurat intentar destriar l'obra particularde l'una i de Pal-
tra, les parts o llicons atribuíbles a la comissió reial i els comple-
ments o esmenes deguts a la iniciativa de la de la Diputado. Una
conjectura podría fer-se sobre la base déla ¡ntroduedó, en el eos de
la versió catalana (no pas en el de la llatina), de les Constitucions
i Capítols aprovats en les Corts de Sant Cugat de 1419, presidides
per Alfons el Magnánim. Donat que en aquesta data estava ja en-
llestida la feina deis comissionats reials (Pacabaren el 1418, com
¡a s'ha indicat), podría considerar-se aquesta incorporació com una
de les innovacions efectuades pels comissionats de la Dipulació,

17 La distribució de la compilado catalana en els 10 llibres i corresponents tí-
lols, i el seu parallelisme amb la del Codi de Juslinia, poden veure's graficamem
representáis a «Notes...» d'ABADAL i RUBIO, pp. 388-396. Per error, s'han sahat
dinlre del lib. I. p. 390. la indicado del Tftol «De ofici de poner*, d'atzemblers i
de lur salari», que ha de coHocar-se darrere de «De ofíci de advocáis del fisch...».

ls Que aquests textos feudals integra ven de bell antuvi la compilado de 1413-
1422 i no foren objecte d'afegidures adventícies posteriors, ho lesümonieja el ja
esmeniat preambul de I'edició de 1495 (veg. BROCA, Tauia..., p. 271). Aixi. la seva
inclusió en aquesta darrera edició no seria sobrevinguda com a efecte de la sanció
legal d'aquells textos, assolida en les Corts de Monsó de 1470, sota Joan II, com
s'ha acostumat a escriure (veg., per exemple, darrerament. SOBREQIIÉS. Historia...,
p. 57).



que, com també hem vist, estaven treballant amb posterioritat a
aquella primera data. Pero sorprén, d'altra banda, que, en aquest
cas, introduissin tais textos novells en la versió catalana i no en la
llatina, que també havien de revisar. ¿És que tal volta el suposat or-
dre en qué treballaren no els permeté conéixer aquelles disposicions
de 1419 fins que posaren les mans a la versió catalana, i no abans,
quan operaven sobre la llatina? No sabríem contestar aquest inter-
rogan!.

Una altra conjectura podría formular-se prenent peu d'un testi-
moni documental de reconeixement d'un deute a Narcís de Sant
Dionís —o sia, un deis revisors comissionats de la Diputació—
com a autor, entre altres treballs, de diverses tauíes «per 90 que en
la dita ordinació sots certs títols los dits volums [de la compilado],
pogueren ésser escrits e posats...»15. Preses literalment aqüestes ex-
pressions —que, com ja notaren Abadal i Rubio, no son massa fá-
cils d'explicar—, caldria pensar que la ordenado sistemática del
material reunit i traduít —del qual les taules serien l'expressió ex-
tema-— havia estat tasca específica de la comissió revisora-—i mes
concretament de Narcís de Sant Dionís—, quan tenim testimonis
sobrats que aquesta tasca correspongué també, en un primer mo-
ment, a la comissió de Corts20. És cert que Sant Dionís, al próleg
del seu Compendi de (es Constitucions de Catalunya21, explica el
procediment emprat per presentar abreujadament i amb finalitat

"> Albará de la Oeneralital del 9 de gener de 1422 transcrit a TapéndU X de
les respeclives «Notes...» d'ABADAL i RuBIÓ.

la Ens remelem a les referencies donades per ABADAL i RUBIO, «Notes...», p.
386. corresponents ais documents deis apéndixs IV, V i IX.

És curios, amb tot, que PONS GURÍ i SANDALINAS, Constituciones y otros de-
rechos de Cataluña, p. 6. vinguin a afirmar que els treballs de la compilado foren
realitzats per J. Callís i B. Pere, tant en la comprovació com en la traducció al cá-
tala. 1 que, després. revisaren la scva labor N. de Sant Dionís i F. Basset. els quals
tingueren cura de la collocació deis textos legáis, procuran! seguir l'ordre del Codi
de Justinia, i donen la referencia global al treball d"Abadal i Rubio. Pero en l'ar-
ticle posterior de PONS Guta, Constituciones de Cataluña, p. 237-238, no es fa pas
aquesta distinció apuntada mes amunt.

21 El publiquen ABADAL i RUBIO, «Notes...» p. 387, tret del manuscrk cátala
¿"aquesta obra custodiat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.



práctica la legislado de Corts agrupada en deu llibres i títols, se-
guint la divisió del Codi. Pero, com assenyalaren oportunamenl
Abadal ¡ Rubio, aquesta explicado era una veritat a milges, ja que
tal procediment s'havia seguit abans, en preparar la compilado, i
Narcís de Sant Dionís, en redactar, després, el seu Compendi
d'aquesta, no féu sino ajustar, amb molí poques variacions, la dis-
tribució del seu contingut a l'emprada en aquella22.

L'ESCRIPTURACIÓ MANUSCRITA

Els exemplars de l'arxiu retal i de la Diputado

Entrem, ara, decididament, en l'objectiu central de les presents
notes, destinades a ressenyar la projecció manuscrita o codicológica
de la reforma legal escomesa en les Corts de 1413.

Recordem que la constitució de Cort «Per tal que les leys»
(aprovadael 31 d'agost de 1413) preveía que el resultat de la labor
compiladora es recollís en origináis —s'entén, llatí i romane.— a
l'arxiu del Palau Reial i se'n fessin trasllats auténtics per a la casa
de la Diputació, (ot donant ais primers una preferencia en cas de
dubtes i aclariments sobre el significa! d'algun text^. O sia que, de
fet, calia pensar en la formació oficial originaria de quatre volums,
qo és: llatí i cátala per a l'arxiu reial, i llatí i cátala per a la Dipu-
tació.

No resulta difícil d'identificar, en principi, la serie d'aquests vo-
lums amb la deis exemplars custodiats actualment a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó de Barcelona, on se'n troben, pero, solament tres

22 El sumari de !"obra de Sanl Dionís esta presenlal sin&pticamem amb els de
la Compilado i del Codi de Justinia, ja indicáis abans, a les «Notes...» D" ABADAL
i RUBIO, pp. 388-396.

2Í «E si deis dils Usatges e constitucions reduíls e reduídes en lengua vulgar
cathalana, per defallimenl de mots o alire vici sera duple o qüeslió ab altres ja ex-
planades abans o aprés o en allra manera, en lal cas sia recorregul ais origináis ex-
planats del nostre archiu e si aquells ftcilmeni no's podien haver, sia recorregut ais
transllats auténtichs que serán de la casa de la Diputació» (Academia de la Hislo-
ria. Corles XI, pp. 281-283).



{dos de llatins i un de cátala) d'aquell suposat grup de quatre ma-
nuscrits, tots tres en pergamí, d'espléndida presenfació, escriptura
1 librada, il-luminació de portada i caplletres. No duen títol general,
referencia d"escrivá ni data de confeccíó (per bé que son escrits en
caraeters evidents de la primera meitat del segle XV), pero el con-
tingut i la distribució corresponen al que en l'edicióde 1495 es re-
coneixeria com a obra deis compiladors de 1413. Les seves cotes
actuáis son les següents: a) Códices de la Casa Reainúm. 1 (CR),
abans Colección de códigos, núm. 1, llatí; b) Códices de la Gene-
ralidad, núm. 2 (G-2), abans Colección de códigos, núm. 3, també
llatí; c) Códices de la Generalidad, núm. 3 (G-3), abans Colección
de códigos, núm. 2, cátala. Abadal i Rubio cregueren que tots tres
pertanyien a la Diputació, i que no es tenia cap noticia de qué s'ha-
via esdevingut amb els de l'arxiu reial. Els CR i G-3 serien, al seu
parer, les copies oficiáis —llatina i catalana— encarregades per la
Diputació a Joan de Bellmunt, escrivá de lletra rodona i bidell de
la Seu de Barcelona (que hem vist actuar ja amb Callís i Pere en els
primers treballs de recerca), copies al-ludides en els registres d'al-
barans i cauteles del fons de la Generalitat, que parlen reitera-
dament de dos volums, llatí i cátala, de les Constitucions i deis
Usatges segons l'ordre de les Corts de Barcelona, referéncies
documentáis de qué ens ocuparem tot seguit24.1 consideren el G-2
com una copia mes de 1'original llatí—procedent també de la Ge-
neralitat— pero sense adjudicar-Ii la significado específica que
atorguen ais altres dos, en tant que el deixen al marge de l'encárrec
oficial d'escripturació fet a l'escrivá Bellmunt.

Ens costa, en aquest punt concret, seguir plenament el parer
d'autors tan ¡Ilustres. En efecte, el manuscrit CR, llatí, pórtala ins-
cripció —en lletra posterior, certament— del Real Archivo, i la tra-
dició arxivística l'ha col-locat fins avui dia entre ets fons déla Casa

M ABADAL i Rumo, «Notes...», p. 397 ss. En realilal. son Ires els codis que es
testimonie gen com a encarregats per la Dipulació a J. de Bellmunt, els dos de les
Constitucions i Usatges de Catalunya, i un de les Constitucions i Capítols de Con
referente al General, que es poi identificar amb el manuscrit de I'ACA, Col. de
Códigos núm. 4 (actualment Códices Generalidad, núm. 4). Perf) aquest darrer cau
fora del nostre objecliu actual.



Real. Broca el considerava també de l'arxiu reial, i creía que fou el
que serví per a la traducció catalana25. Decantant-nos en aquest sen-
til, podríem reconéixer en el ms. CR l'original Uatí que es manava
dipositar a l'arxiu reial, i el G-2 podría ésser la copia llatina treta
per a la casa de la Diputació. La que sí que caldria considerar per-
duda seria la traducció catalana (del CR) per a l'arxiu reial, ja que
el G-3, indubtablement, pot considerar-se la copia catalana del per-
dut, treta per a la Diputació.

En senzilla sinopsi, tindríem les atribucions següents:

Origináis de l'arxiu reial Trasllats de la Diputació

CR llatins G-2
[X, perdut] catalans G-3

Aquesta petita modificació en I'esquema eodicologic formulat
per Abadal i Rubio no desvirtuaría, en principi, la connexió expo-
sada per aquests autors entre la tasca d'escrivania (i en algún cas
d'illuminació) encomanada per la Generalitat a Joan de Bellmunt
i els exemplars actuáis de TACA. N'hi ha prou d'identificar els vc-
lums confeccionáis per aquest escrivá, no pas amb els CR i G-3
(com fan Abadal i Rubio), sino amb els dos, indiscutibles, de la Ge-
neralitat, els G-2 i G-3, llatí i cátala, respectivament. El fet —asse-
nyalat ja per aquests autors— que el G-2 sigui una copia exacta del
CR (Ja matisarem al seu Uoc aquesta apreciado), legitima aquesta
lleu substitució d'un deis exemplars per l'altre en i'actuació copista
de Bellmunt26.

^ G.M. DE BROCA, «Taula de les es taro pac i ons de les Constituí ion s i altrcs
drels de Catalunya...». Revista jurídica de Cataluña, vol XIII, 1907, p. 268, nota
1; Historia del Derecho de Cataluña, p. 372. nota 1. El segueix PÉREZ MARTIN i
J. SCHOLZ, Legislación y jurisprudencia en ¡a España del antiguo régimen, p. 213,

2(1 Abadal i Rubio basaven la seva atribució del CR a la Generalitat, i no a l'ar-
xiu reial, en el carácter paieográfic dei primer, que el feia gertna del G-3 i d'un al-
tre manuscrit, també de la Diputació, alludit mes amunt (Colección de Códigos
núm. 4. signatura actual Códices de la Generalidad núm. 4) «Notes...», p. 397.
Per6 estimen que aquesta semblanza podría donar-se també entre un manuscrit de



Perb el nostre dissentiment respecte al plantejament d'Abadal i
Rubio va mes enllá d'aquest extrem apuntat, i arribaría a posar en
qüestió la mateixa connexió assenyalada per ells entre els encárrecs
escripturaris fets per la Generalitat a Joan de Bellmunt, de dos vo-
lums de les Consritucions de Catalunya, en llatí i cátala respectiva-
ment, i de dos deis manuscrits, llatí i cátala, de les Constitucions
—siguin els uns o els altres— actualment conservats a l'ACA. Les
notes documentáis aportades pels nostres autors sobre la historia
d'aquests volums no ens semblen tan concloents respecte a l'acre-
ditació de la connexió indicada.

Abadal i Rubio presenten un enfitall d'albarans successius de
promesa de pagament per la Diputació a Joan de Bellmunt o ais
seus proveídors de material d'escriptori per a la confecció d'aquests
llibres, que s'estenen del 9 de juliol de 1418 al 27 de juliol de 1425,
i adverteixen que aquest darrer testimoni dona a entendre que la teí-
na no estava encara enllestida2'. Ara bé, a part que el termini de set
anys o mes sembla un xic excessiu per a la copia de dos volums
com els coneguts, la referida relació cronológica—considerada de
manera homogénia—, no s'adequa gaire bé amb YUer seguit per la
tasca de redacció i revisió consegüent deis Usatges i les Constitu-
cions per part de les dues comissions de juristes, que ha quedat es-
tablerta mes amunt (mitjan 1418, finalització de la primera; darreria
de 1421 o comencament de 1422, de la segona), tasca que forcosa-
ment havia de precedir la labor de confecció d'uns manuscrits que
tenim per definitius i oficiáis.

Trobem, en efecte, que les anotacions relatives a 9 de juliol,8
d'agost i 19 de desembre de 1418 parlen només de la feina de con-
fecció de dos llibres en pergamí, un d'Usatges i Constitucions «així
en llatí com en pía», i un altre de Constitucions, Usatges i Capítols
de Con arromancats, i posats en l'ordre degut, per títolsi epígrafs,
per Jaume Callís i Bononat Pere, segons l'ordenació feta a la Cort

l'arxiu reial i uns altres de la Diputació, pensant que la Casa re i al hagués utililzai
¡gualment els servéis de J. de Bellmunt. Era aquest home abnegat en el seu ofici,
i del qual coneixem ja una certa vinculado amb l'arxiu reial. on havia fet recerques
ojudant Callís i Pere en aquella primera fase deis treballs compilatoria.

" ABADAL i RUBIO, «Notes...», pp. 398-399.



de Barcelona peí rei Ferran2". I, efectivament, en aquests dies sola-
ment podien referir-se a la primera fase, o de formado de la com-
pilado a carree d'aquells dos juristes designats peí rei i les Corts
-—com ben explícitament no consignen les referides notes. I, per
tant, suposarien uns volums provisional o preparatoris, en tot cas,
no pas els de la redacció definitiva, després de passar-hi els corree -
tors. Cal preguntar-se, llavors: existiren aquest volums?, están entre
els actualment conservats a TACA?, o bé es devien marginar de la
circulació en concloure's mes tard la versió revisada?

Les anotacions posteriors, esteses entre el 20 de desembre de
1420 i el 27 de juliol de 14252y, semblen mes ambigües i impreci-
ses. I si bé, en general, fan referencia també a dos volums, en llatí
i romane, de les Constitucions de Catalunya, ordenáis peí rei
Ferraní0, cap no diu concretament, com les anteriors, que es tracti
del treball primer de la comissió de la Cort, o de 1 'obra revisada ja
pels dos de la Diputació, o d'una obra deis quatre i, per tant, deixa-
da com a definitiva. Malgrat aquesta indeterminació, pensem que
probablement les anotacions entre 1421 i 1425 devien referir-se al
treball definítiu, i els dos volums al-ludits correspondrien a dos deis
exemplars actualment custodiats a TACA, tal vegada el G-2 i el
G-3. Pero restaría sempre I'incógnita de les anteriors referéncies, de
1418, limitades al treball de Callís i Pere. Perqué tampoc no cal
pensar en diferencies rellevants entre els tres manuscrits actuáis (i
entre aquests i el quart perdut) que poguessin reflectir aquelles dues
fases de formado i d'ulterior revistó de les Constitucions, ja que els
tres conservats —i cal pensar que el quart, perdut, aniria en la ma-

28 ACÁ, Fons Generalitat, núm. 508, ibis. 94 i 94v, i núm. 508 fol. 8.1. aquesta
darrera, apéndix V de «Notes...» ¿ " A B A D A L i R U B I O .

29 La de! 20 de desembre de 1420 a I 'ACÁ, Fons Generalitat, nüm. 508, fol.
157v (apéndix VIH de les «Notes...» d'ABADAL i R U B I O ) ; la del 22 de desembre
de 1421, en id. ibíd., núm. 508, fol. 204v; la de 14 d 'agost de 1422 en id. ibíd.
núm. 509 fol. 83 (apéndix XIII de les susdites «Notes...»); la del 27 de juliol de
1425 en id. ibW. núm. 509 , fol. 152v.

30 U del 20-XII-1420 parla sois d 'un volum en llatf, escrit i iMuminat, sense
a l ludi r que sigui en pergamf. La del 24-V-1424 es refereix a una compra de per-
gamins per un llibre de les Constitucions, sense precisar mes, ni tan sois si l 'havia
de confeccionar l 'escriva Bellmunt.



teixa línia— presenten una identitat virtual (els dos ]Iatins> o una
correspondencia textual (els llatins i el cátala).

Restaría tan solament una darrera hipótesi per resoldre aquest in-
terrogan!, que a penes ens atrevim a formular: que tots els manus-
crita conservats —tan semblants, com hem dit— reflectissin a l'en-
sems les dues etapes de la labor compiladora. L'escriptura formal
del manuscrit correspondria a la tasca redactora de Callís i Pere, i
les correccions margináis que s'hi noten recollirien I'actuació deis
revisors Sant Dionís i Basset. Pero ben aviat s'adverteixen les seves
escasses —per no dir nul-les— aparences d'admissibilitat. D'una
banda, perqué aixó suposaria minimitzar I'obra d'aquests darrers,
ja que les al-ludides anotacions margináis es redueixen quasi sem-
pre a salvar lleus incorreccions o mancances literals del text, omis-
sions de paraules o línies per descuranca o per homo'toteléuton (tan
corrents, com es sabut, en tota tradició manuscrita), etc. I sabem
prou bé que els comissionats de la Diputado prengueren una part
ben activa en l'afaiconament de l'obra, encara que fos en una fase
correctora (comprovació d'originals reunits, d'arromacament, d'or-
denació per títols...), segons l'esment de l'encárrec que se'ls féu
que «veéssets, arreglássets e corretgíssets la dita obra |de Callís i
Pere]», i els deis successius albarans de pagament de la seva
labor". D'altra, perqué llavors no s'explicarien els relatius al treball
del copista Joan de Bellmunt, acreditats amb posterioritat a 1418,
ja al-ludits mes amunt, i que segueixen referint-se clarament a la
confecció de dos [libres de les Constitucions en llatí i cátala (el
1420, ádhuc d'il-luminar el llatí, i el 1424, de material per a caplle-
tres i rubricat), no pas d'addicions o correccions sobre uns exem-
plars anteriors. No arribem, sincerament, a cap conclusió plenament
satisfactoria.

Després d'una acurada repassada a les anotacions documentáis
aportades per Abadal i Rubio, pensem que caldria retomar al que
hem apuntat mé? amunt: els dos volums conservats a TACA, G-2
i G-3, correspondrien probablement a les copies tretes per la Dipu-
tado deis origináis respectius —llatí i cátala— de l'obra definitiva



i final de la compilado, superada la fase deis dos revisors, Sant
Dionís i Basset, restar» en l'inconegut el que succeí amb els dos vo-
lums análegs de la primera labor de Callís i Pere, documentáis, com
hem vist, de manera ben explícita el 1418. L'altre manuscrit, el CR,
el creuríem l'original llatí que s'endrecariaa i'arxiu reial juntament
amb el cátala desaparegut, pero ni de l'un ni de l'altre no tenim cap
indici sobre moment, autor, o encárrec de la seva confecció, per bé
que no cal descartar, per rao de la semblanca paleográfica, que el
primer pogués ésser també obrat per la ma del conegut Joan de
Bellmunt.

Aquesis tres volums —virtualment quatre— obrats per mana-
ment de la Cort, identificats amb els consevats actualment a TACA,
de presentado luxosa i escriptura curosa, tindrien la qualificació
d'oficials, com a patrons per a tota comparado o aclariment d'al-
gun text dubtós que sorgís en la práctica, segons ho havia establert
la ja assenyalada constitució «Per tal que les leys» de la dita Cort
de 1413. Pero, arnés d'aquests, tenim noticia d'uns altres tres, en-
carregats també per la diputado del General, de menor solemnitat,
en paper, i que anirien destináis —com bé apunten Abadal i Ru-
bió— ais múltiples servéis de la corporació, després del canvi ori-
ginat per la reforma de la legislado catalana, el 1413.

La cronología deis testimonis conservats sobre aquests exem-
plars planteja una problemática semblant a la deis anteriors, i que
donem pertraslladadaací. Un, en llatí, copiat el 17dejunyde 1418
per Bernat Teixidor, recollia — lógicament— el treballde Callís i
Pere12. Seria, per tant coetani, si no anterior, de la copia en pergamí
constatada el mateix any. ¿Caldria pensar, potser, en un esborrany
de treball? Un altre, en cátala, enllestit ja el 5 dedesembre de 1421
pcl notari de Barcelona Gil Cases, reflectiria el treball conjunt o de-
finitiu deis quatre comissionats, segons també es declara explícita-
mente. El tercer, en llatí, era degut a un escrivá originan d'Alema-
nya, Martí Misna, que el 14 de man; de 1424 el tenia ja escrit,
¡Muminat i rubricat. Encara que no consta de manera patent, reco-

V ACÁ, Generalitai, núm. 508 fol. <>3 (apéndix IV de «Not
i RUBIO.

" id. ibíd. núm. 508 fol. 193v (apÉndix IX de les susdiles «



lliria també la forma final de la compilació, ja que fou lliurat al Sín-
dic i Procurador de la Generalital «per a defendre les Constitucions
de Catalunya i Capítols de Corts»^. Relacionant aqüestes dades
amb les anteriors, referents a l'activitat escriptora de Bellmunt, ens
adonem que aquest darrer volum era conclós i es posava en circu-
lado abans que aquell enllestís els que podríem considerar oficiáis,
ja que encara ni trevallava —com hem vist— peí juliol de 1425.

Els manusvrits d'alíres corporarions o de particulars

La confecció d'exemplars de la compilació sistemática d'Usat-
ges i Constitucions de Catalunya, sortida deis acords de Corts de
1413, no s'esgotariaambels encárrecs de la Diputació (i els de l'ar-
xiu reial) referenciats fins ací. Ben aviat en sorgirien noves copies,
tant de l'original llatí com del cátala, per a ús d'altres corporacions,
de curies o de juristes particulars, obligats a invocar o aplicar aquell
text oficial en virtut del que preceptuava la part final de la Consti-
lució «Per tal que les leys» d'aquella Cort3S.

Conservem, efectivament, encara avui, uns altres set manuscrits
de la compilació (quatre de llatins i tres de catalans), en pergamí o
paper, tots de la primera meitat del segle XV, i coneixem referéncies
documentáis a l'existéncia o circulació d'alguns altres, que situem
entorn de 1430-1440. Hem de pensar que tots devien sorlir direc-
tament o indirecta d'aquells origináis de l'arxiu reial o deis trasllats
fets per la Diputació, jaque l'estructura i el contingutels acostaes-
tretament a aquells arquetipus, llatí i cátala, respectivament. Cal
precisar, pero, que algún d'aquests textos de la compilació eslan in-

3* fd. ibíd. núm. 509 fol. 71 (apéndix XI] de les -Notes...» referides).
35 -E per la] que los dils Usatges e Constitucions, Capítols de Cotí e altres leys

de la ierra sien mils observáis e observades segons lur serie e lenor e no sia reco-
rregut a altres leys en los casos que son determináis per los dits Usatges e Cons-
titucions, Capítols de Cort e leys de la térra, confirmam specialment lo usatge de
Barcelona que comenta en llatí ludida curia el usatici, etc., e manam que aquell
Kia observa! segons la sua serie e tenor» (Academia de la Historia, Corles XI,
p. 283).



tegrats en códexs mes amplis, comprensius d'altres elements jurí-
dics catalans. I que quasi tots porten el seguici d'altres textos es-
tranys, a manera d'afegits adventicis, de la mateixa má o de dife-
rent, poc o molt posterior, resultat de l'afany deis seus posseídors
de completar l'exemplar amb altres elements de consulta profitosa.
I també que alguns van acompanyats d'abundoses glosses margi-
náis, en general anónimes i de desxiframent penós. Ignorem, pero,
per a quasi tots, les dates o circumstáncies de confecció, la seva
historia particular, i pocedéncia abans de la seva integració en el
fons en qué es troben. Les variants que ofereix el seu eos textual
respecte ais seus suposats origináis son de diversa consideració, se-
gons precisaren) en la relació particular que temps a venir comple-
tará aqüestes primeres notes.

D'alguns d'aquests exemplars, és fácil indicar-ne la destinació
directa, per a la utilització de corporacions civils o eclesiástiques.
Devien ser per a servéis catedralicis el llatí conservat a l'arxiu ca-
pitular d'Urgell, on sabem que era ja el segle XVII, al costal d'al-
tres textos jurídics catalans i de dret comú36, i el cátala de la cate-
dral de Barcelona, també ben agermanat amb altres llibres
jurídics17. Un servei no menor devien prestar les Constitueions de
Catalunya a les municipalitats, i en serien bona mostra els exem-
plars conserváis a l'arxiu municipal de Tortosa, en cátala3*1, el llatí

lle

-W Ho testimoneja el caláleg deis manuscriis de la Biblioteca Capitular urge-
i, dree,at el segle xvil peí monjo de Cuixá fra Guillem Costa. El que ara ens in-

i el núm. 136 en el dii caláleg. Actualment és el núm. 2101. El des-a portav
, els altres conserváis de la Compilado, ecriurem mes panicularmeni,

1'alludida ressenya que es publicará en el seu moment.
" És el manuscrit núm. 78 de la Biblioteca Capitular de Barcelona. Segons el

cataleg de Caresmar drecat el segle xvill, figuraven a la Biblioteca Capitular altres
manuscrits jurídics, pero tots de dret civil o canónic.

38 Aclual códex B. Per les seves característiques —les armes de Tortosa a la
portada— es veu clarament que es tracla d'un exemplar
i de la seva aplicado efectiva en aquesta població en seri;
lia que encara porta la coberta del darrere, per subjectar
vertader «llibre de cadena» per a fácil consulta deis ciutadans, a l'estil d'altres c6-

m bon te:

_.jnicipals existents arreu del país i fora. Tingu
sa, per disposició expressa de Pere 111 (Pragmátic

sultadels ciutadans, a l'esti
s en compte,
. del 23 de febi

lés. que a
-erde 1380),



de l'arxiu comunal de Cáller, a Sardenyaí9, i, tal vegada, un de per-
dut, cátala, copiat per al Consolat de Perpinyá el 143440. Sospitem,
peí que exposarem amb detall a la ressenya preparada deis códexs,
que el ms. Escorial Z-II-10, llatí, pogués ésser manejat a la Curia
diocesana de Girona; i que un altre de semblant, potser el mateix,
circules segurament també pels cercles jurídics gironins abans de
1439, segons la referencia continguda en l'obra de l'eminent juris-
ta gironí Tomás Mieres, posseídor seu tal vegada41. Hem d'atribuir,
en canvi, una pertinenca i ús particular—de juristes o professionals

amb preferencia al dret roma (vegeu-la inclosa en les Consiiiucions i altres drets
de Catalunya, 1704, vol. II, lib. I, tit. 10, cap.l). En el seu ric arxiu s'hi custodia
també (codex C) un altre manuscrit cátala, amb Constitucions de Corts del segle
xiii, a pan, com és sabut, deis volums deis Costums de Tortosa, element básic del

39 Sense cota. Sembla un xic mes tarda que els altres; caldria situar-lo a la se-
gona meitat del segle XV. Recordem que també a Cailer, encara que a la Biblioteca
Universitaria (S.1.16), s'hi conserva un destaca! manuscrit d'Usaiges i Constitu-
cions en ordre cronológic, ben descrit per C.G. MOR, «En torno a la formación del
texto de los "Usatici B are h i nona:"». Anuario de Historia del Derecho Español
XXVII-XXVIII, 1957-58, p. 450, ap. II.

4" Arxiu Historie de Protocols de Barcelona, Notan Bernat Pi, lligall 14, ma-
nual 43-1434, agost 18. L'arxiver Diego García [coHaborador en el seu dia de Ca-
U(s en la compilado de les Constitucions de Catalunya], signa un rebut de vuit
lliures i cinc sous ais cónsols de Perpinyá, «racione scribendi el comprobandi
quasdam Constituciones Cathalonix in románelo», deslinades a l'oficina d'aquell
consolat. El Dr. Rubio, que va fer conéixer aquesta referencia, ve a considerar im-
plícilament que es tracta de la nova compilado de les Constitueions quan diu, par-
lant de l'arxiver Diego García que «És probable que la recerca feta amb el juris-
consult Jaume Callís li hagués donat prestigi d'ésser entes en la nova compilado
de les Constitucions» (J. RUBIO, «L'arxiver Diego García», Quadernos de Historia
y Arqueología XII, 1968, p. 149).

41 En efecte, Tomís MlERES, en la redacció deis Costums de Girona de 1439,
rub. XL, cap.VIII (edició J. COTS GORCHS, Consuetudinis diócesis gerundensis,
Barcelona 1929, p. 181). incloía el text següent: «ítem est consuetudo [no deu ser
Consiitutio'!] regis Petri secundi edito in generali curia Barchinone posita in nova
compi/atione sub titulo De operibus publicis, tenoris sequentis». I segueix el lext
d'aquesta constitució aprovada a les Com de Barcelona de 1283, cap. XLVI, que,
efectivament, figura a la compilació de 1413 en el lib. VIH. sota el títol De ope-
ribus puhlicis el de iure casirorum, al manuscrit CR, fol. 73v (COTS, loe. cit.
p. 115, ja assenyala aquesta referencia mieresiana, que con si dera va una m ostra que



de! dret —a altres manuscrits conserváis actualment o de qué ens
ha arribat alguna noticia. Tais serien, descomptant el suposadament
utilitzat per Mieres, el llatí d'El Escorial Z-I-3, integrat en el con-
junt d'una amplia miscellánia de textos jurídics; el cátala de la Bi-
blioteca Nacional, núm. 10185, adquirit el 1443 per Pere Joan de
Conesa al bidell de la Seu de Barcelona, i que no sabem com ana
a raure a la biblioteca del marqués de Santillana42, i el també cátala
posseit el 1433 peí doctor en liéis barceloní Pere Dezcoll, que he-
reta del seu pare una bona biblioteca jurídica^. Mes insegures son
altres noticies documentáis al-lusives, de manera molt genérica, a
llibres de Constitucinns i usatges, també de la quarta década del
segle XV44.

42 Veg. J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Catálogo de manustritos catalanes de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid, Madrid 1931, p. 76.

4Í Araiu Historie de Protocola de Barcelona. Nolari Joan Franc (major), lligall
15, manual 22, anys 1432-1433, agosl 10. Rebut firmal per Pere Dezcoll, doctor
en liéis, a la seva mare Eulalia, viuda de Pere Dezcoll. llicenciat en liéis, del Ilegal
en llibres en compliment de la disposició testamentaria del seu pare. En la relació
d'aquests llibres figura amb el núm. 3 «ítem, un alire libre seril en paper apellai
Constitutions feles segons l'ordre nova del Codi». Els núms. I i 2 corresponen a
un llibre en pergamf de Constitución de Catalunya i Usatges, i un altre també en
pergami de Ueis gotiques, respectivament (J.M. MADURELL, Manuscrits en cátala
anteriors a la impremía (1321-1474), Barcelona 1974, p. 58.

« Així, per exemple, la referencia que dona 1'inventan del vigata Jaume Vila
de 1436: «Altre libre scrit en pergamins ab posts cubertes de almuda blancha nova
en lo qual son les Conslilucions de Cathalunya, glosades, bones e genlils» (Arxiu
de la Curia Fumada de Vic; E. JUNYENT, «Repertorio de noticias sobre manuscritos
catalanes entresacados de algunos inventarios de la "Curia Fumada" de Vich».
tato Sacra Tarraconemia XVI. 1943. p. 20.

També la fornida per l'inventari parcial deis llibres de 1'heréncia d'Elionor.
viuda del notari Gabriel de Forest (18 de gener de 1437), el núm. 8 del qual diu:
«ítem un altre libre scrit en paper en qué son Constitucions de Cathalunya, en pía
0 en altre cose, en posts cuberías de cuyro e ab n tencadors e v bólleles a cascuna
part». També el núm. 7 d'aquest inventan paria d'un llibre d'Usatges, Privilegis
1 Constitucions, tot en romans» (Arxiu de Protocols de Barcelona, Tomas Vives,
lligall 2, manual anys 1436-1437, MADURELL, op. cit. supra, p. 77).



LA VIGENCIA DE LA COMPILACIÓ MANUSCRITA

Ara bé, aquesta relativament important profusió de manuscriis de
la compilado ordenada el 1413, i enllestida cap a 1422, que hem po-
gut constatar a les referéncies anteriors, la seva destinado particular,
la seva integrado amb altres elements jurídics catalans, etc., ens porta
a apuntar una conclusió que ens plauria veure confirmada per altres
testimonis: la de la seva vigencia efectiva en la práctica com a tal eos
del dret general de Catalunya. Caldria, així, rectificar la significado
implícita que ni han atribuít ordináriament els autors a l'arxiu reial
i de la Diputació, i que no obtingué cap efectivitat fins a la seva pu-
blicado impresa el 1495, complementada amb la inclusió de la legis-
lado posterior a 1413, i sobre tot amb l'addició d'un segon volum de
pragmátiques reíais i altres dtsposicions4S. Aquesta creenca general
arrenca, de ben segur, del mateix testimoni de l'edició de 1495, que
en el seu proemi.en referir-seal'obradelscompiladorsde 1413, afir-
ma que «aquella |fou| recóndita en lo Archiu real e en la casa de la
Diputació, hont com aquella fins ací no sie stada comunicada ne per
altres copiada...»4*. L'accepció literal d'aquests termes és la que per-
met una interpretació ambigua del seu abast efectiu. Sembla que in-
dica que fou recóndita, és a dir, «arxivada, oculta», en els dits dipó-
sits oficiáis, sense cap coneixement extem; que no fou comunicada,
és a dir, no «publicada o promulgada», en la manera corrent de pro-
mulgado deis textos legáis al món medieval, mitjancant pregons o
per remesa de copies a les autoritats o organismos que hauran d'apli-
car-los; i ni per altres copiada. En aquest darrer aspecte, la inexac-
titud és evident, ja que, com hem vist, conserven! avui encara diver-

conocen, esta {ta traducció manuscrita de 14I3-22J no llegó a promulgarse, sino
que permaneció depositada en el Archivo del Palacio» (A. PÉREZ-MARTÍN, Legis-
lación y jurisprudencia en la España del antiguo régimen, p. 213). Veg., pero, tam-
bé les raons que dona un alire autor, a la nota 48.

Cal teñir en compte que tampoc l'edició de 1495, no és considerada de manera
segura com a «oficial», ja que no duu cap fórmula promulgatória. i, en el proemi,
solament s'afirma que «...ab lo consell de doctors práchtics en dils drets, la present
obra és stada e acabada e ab tota perfecció stampada» (loe. cil.).

46 [Constitucions de Catalunya], 1495. plana 1.



ses copies manuscrites, tant llatines com catalanes (fins a deu en to-
tal), a pan de les referencies a altres que circularen cap a mitjan segle
XV. Pero també cal pensar que el sentit de recóndita no implicava
forcosament ocultació o reserva, sense cap accés exterior, sino també
potser una mera custodia o dipósit, per a seguretat deis exemplars ofi-
ciáis i garantía de comprovació i autenticitat de les altres copies que
s'obrissin. Així no ordenava ja la Constitució «Per tal que les leys»
de les Corts de 1413, en indicar que aquelles reduccions origináis
«sien meses e recondidas en lo archiu de nostre Palau Major de Bar-
celona... deis cuals sien fet transllats... los cuals sien recóndits en la
casa de la Diputació de Catalunya»47-! que certament aquesta situado
«recóndita» prevista en la Constitució no significava una ocultació o
reserva absoluta deis textos ho mostra que en la llei mateixa s'afirmi
que «deis dits usatges e constitucions, així de latí com de cathalá a
lengua vulgar haie e degue ésser jutjat d'ací avant en les Corts e Au-
diéncies nostra e de nostre Promogénit e en les altres Corts e juys del
dit Principat de Catalunya; e que sien enteses, practicáis e pratica-
des segons lo vertader e bon seny de aquells e aquelles, tota ca-
lúmpnia, capció e cavil-lació apart posades...».

La intenció¿Tuna vigencia efectiva en la práctica forense en or-
denar la compilació era, dones, evident. Mes opinable seria si
aquesta vigencia s'obtingué en la realitat. La referencia proemial de
l'edició de 1495 sembla que abonaría la negativa, tendencia que se-
gueixen els autors i tractadistes en general, per bé que sovint només
amb rafirmació que no fou publicada —és a dir, impresa— fins a
1495, fet que per si sol no expressaria gaire cosa, ja que sabem que
fins pels volts de 1475 no aparegué la impremta al nostre país. Un
autor recent ha cregut advertir dificultats positives en aquest ajor-
nament de la publicado del projecte de 1413 fins a 1495*8, pero
tampoc no ens semblen raons concloents per si soles.

4 7 Academia de la Historia, Cortes de Catülunti XI. pp. 2X1-283.

48 «Les abséncies constants del successor de Ferran, Alfons el Magnanim, mes

tard, la guerra civil i després els problemes peremploris de la postguerra, arraco-

naren la qüesiió, i així s'escolaren 82 anys entre l 'acord de 1413 i la seva realit-

zació el 1495 regnant Fenan II» (S. SOBREQUÉS, Historia de lapmducció del dre!

caíala fins alDecret de Nova Planta, Girona 1978. p. 57).



Enfront d'aquesta tendencia, diríem tradicional, nosaltres ens
permetríem apuntar tímidament la possibilitat que la compilado de
1413-1422 haguésobtingut un carácter oficial i unaefectivitat prac-
tica. Per al primer aspecte n'hi ha prou de remetre'ns a les dispo-
sicions sorgides de les Corts de Barcelona del dit any 1413; peral
segon, no ens cal repetir el que hem aportat, pagines abans, sobre
aquella difusió de manuscrits, la seva possessió i circulado per cor-
poracions publiques —catedralícies, municiplas, curiáis—juristes
i professionals del dret, etc., que acredilarien un maneig i una apli-
cado en la vida jurídica quotidiana. Referéncies que quedaran mes
explicitades ai seu moment, quan donarem la ressenya circumstan-
ciada de cada dódex (pensem, per exemple, en el manuscrit tortosí,
encarregat sens dubte peí mateix municipi, i exposat al públie per
a utilització deis mateixos ciutadans, grácies a la seva subjecció a
un suport com a «llibre de la cadena»). Certament que caldrien no-
ves recerques documentáis per assegurar aquesta conjectura, espe-
cialment testimonis d'aplicació judicial, citacions concretes deis
tractadistes, etc. Pero sigui'ns permés, com a conclusió provisional,
llancar una tal possibilitat que, si fos corroborada ulteriorment, ens
convertiría el fins ara considerat projecte de 1413-1422 en la prime-
ra compilació efectiva de les Constitucions de Catalunya,

Nota addicional. En diferents passatges d'aquesta redacció s'al-lu-
deix a una ressenya partícularitzada deis manuscrits conserváis de
la Compilació de 1413, la qual haviade cloure aqüestes notes a tall
d'apéndix. Pero l'extensió que ha pres aquesta ressenya sobrepas-
saria ámpliament les proporcions exigides a les col-laboracions
d'aquesta miscel-lánia. Aixó ens obliga, ben a contracor, a prescin-
dir-ne i reservar-la per a la publicado del treball definitiu esmentat
a les primers planes.

Pero, a fi que no restin penjades les possibles referéncies que en
el text es fan a aquests manuscrits, en donarem ací una mera relació
indicativa per situar-los ais seus llocs i cotes actuáis respectives.



I. Serte /latina
l.-ACA, Códices Casa Real, núm. 10 (CR). 2.-ACA, Códices
Generalidad, núm. 2 (G-2). 3.-Arxiu capitular Urgell, ms. 2101
(U). 4.-Biblioteca d'El Escorial, ms. Z-I-3 (Z-3). 5.-Biblioteca
d'El Escorial, ms. Z-II-10 (*Z-10). 6. Arxiu Municipal de Cá-
11er, sense cota (CL).

II. Serie catalana
l.-ACA, Códices Generalidad, núm. 3 (ÍÉG-3). 2.-Arxiu Muni-
cipal de Tortosa, Códex B (*T). 3. Biblioteca Nacional de Ma-
drid, ms. núm. 10-185 (*BN). 4. Arxiu Catedral de Barcelona,
Códex 78 (#CB).


