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Título: Una aproximación a la gestión documental de la Catedral de Barcelona en el siglo 

XVI: análisis de las actuaciones, los agentes y los espacios.  

Resumen 

  

La Catedral de Barcelona va viure un moment de gran esplendor durant el segle XVI, 

també en l’àmbit arxivístic. Per conèixer i entendre la gestió documental que es practicava 

en la Seu de Barcelona i valorar la seva importància dins la història arxivística catalana, el 

present treball recopila les actuacions arxivístiques desenvolupades per aquesta institució 

al llarg del segle i les posa en relació amb els principals agents catedralicis i amb la seva 

producció documental, que avui conforma el fons documental de l’Arxiu Capitular. 

Tanmateix, l’anàlisi plantejat va més enllà, integrant a l’estudi de la gestió documental de 

la Catedral barcelonina del segle XVI la identificació i anàlisi dels diferents espais d’arxiu 

on es gestionava i conservava aquesta documentació. Gràcies a aquests tres eixos 

(actuacions arxivístiques, agents productors i espais d’arxiu) s’obté una visió global de 

l’administració i gestió d’una de les principals institucions de la Catalunya del segle XVI a 

través de l’òptica de l’arxiu i la gestió documental.  

Paraules clau: Arxiu, Catedral, Barcelona, segle XVI, gestió documental, agents 

productors de documents, espais d’arxiu, actuacions arxivístiques. 

 

 

La Catedral de Barcelona vivió un momento de gran esplendor durante el siglo XVI, 

también en el ámbito archivístico. Para conocer y entender la gestión documental que se 

practicaba en la Sede de Barcelona y valorar su importancia en la historia de la 

archivística catalana, el presente trabajo recopila las actuaciones archivísticas 

desarrolladas por esta institución durante el siglo y las pone en relación con los 

principales agentes catedralicios y con su producción documental, que hoy forma el fondo 

documental del Archivo Capitular. El análisis planteado integra en el estudio de la gestión 

documental de la Catedral barcelonesa del siglo XVI la identificación y análisis de los 

diferentes espacios de archivo donde se gestionaba y conservaba esta documentación. 

Gracias a estos tres ejes (actuaciones archivísticas, agentes productores y espacios de 

archivo) se obtiene una visión global de la administración y gestión de una de las 

principales instituciones de la Catalunya del siglo XVI a través de la óptica del archivo y la 

gestión documental.  

Palabras clave: Archivo, Catedral, Barcelona, siglo XVI, gestión documental, agentes 

productores documentales, espacios de archivo, actuaciones archivísticas. 
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Title: An approximation to the document management in the Barcelona Cathedral in the 16th 

century: interventions, producers and spaces analysis  

Abstract 

 

 

 

 

  

Barcelona Cathedral experienced great splendour during the 16th century. The current 

paper intends to compile the archival interventions developed by this institution 

throughout the 16th century and relates them to the main agents in the Cathedral and their 

document production in nowadays Arxiu Capitular.  It is intended to shed light on the 

document management that was performed in the Cathedral and appreciate its importance 

in the Catalan history of archives. The present analysis incorporates the identification and 

analysis of the different archival spaces where the documentation was managed and 

preserved to the aforementioned study. The current study offers an overview on the 

administration and management of one of the main institutions in 16th century Catalonia, 

focusing on these three aspects: archival interventions, producers and spaces. 

Keywords: archive, Cathedral, Barcelona, 16th century, document management, archival 

producers, archival spaces, archival interventions 
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Introducció 

Des que vaig començar el màster d’arxivística i gestió de documents, m’ha motivat molt la 

història de l’arxivística en unir les meves dues vocacions i formacions: la història i 

l’arxivística. Conèixer la institució, la seva història, els seus fons, saber per a què van ser 

creats, qui ho va fer o com s’han conservat, entre moltes altres qüestions, ens dona les pautes 

per construir les actuacions arxivístiques del present i, també, per donar un ús més crític de les 

fonts documentals1. 

Entendre l’evolució que han tingut els diferents arxius de la nostra geografia resulta cabdal 

per comprendre la història i l’actualitat dels fons documentals. En paraules de Miquel Pérez 

Latre, arxiver de l’Arxiu Nacional de Catalunya, una aproximació a la història de l’arxivística 

ajuda a comprendre l’origen dels dipòsits documentals, a conèixer els tractaments i 

condicions de conservació als que han estat sotmesos així com tot el context que ha fet que 

arribés als nostres dies tal com els coneixem2.  

Així doncs, treballar i aprofundir en l’estudi de la història arxivística catalana és necessari 

perquè encara queda molt camí per recórrer. Per aquest motiu, he aprofitat l’oportunitat de 

dedicar el treball final del màster a treballar aquesta línia de recerca. 

La idea inicial va anar madurant i agafant forma gràcies a la Dra. Irene Brugués, tutora del 

present treball. De seguida, va proposar-me un arxiu que oferia moltes possibilitats i que 

també necessitava, i en certa manera demanava, ser treballat amb més profunditat: l’Arxiu 

Capitular de la Catedral de Barcelona3. 

Vaig tenir l’oportunitat de conèixer-lo de primera mà gràcies a un conveni de pràctiques 

acadèmiques, realitzades en el marc del màster de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la 

Universitat Autònoma de Barcelona que vaig cursar entre els anys 2018 i 2020. Així doncs, 

durant uns mesos vaig estar duent a terme tasques diverses d’arxiu com catalogació i 

descripció de sèries documentals molt variades. Gràcies a aquesta feina i a la bona acollida 

que vaig tenir per part de l’equip de l’arxiu, vaig poder aprendre molt més del que la tasca 

 
1 Ramon PLANES ALBETS, La descripció dels arxius municipals catalans fins a la fi del segle XIX: l’Arxiu de 

la Ciutat de Solsona. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1993, p. 18.  
2 Miquel PÉREZ LATRE, Sercar, ordenar y fer inventari y índex. Sobre arxiu i institucions a Catalunya (segles 

XVI-XVII) [en línia]. A: Lligall: la revista catalana d’Arxivística. Barcelona: Associació d’Arxivers de 

Catalunya, 2004, núm. 22, p. 73. [Consulta: 10 de març de 2021]. Disponible a: 

<https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/339585>. 
3 D’ara endavant anomenat per les seves sigles: ACB. 

https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/339585
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acadèmica marcava. Al llarg d’aquest temps, vaig conèixer i viure l’arxiu i la catedral des de 

dins, la seva història, les seves instal·lacions, el seu funcionament i el seu monumental fons. 

Dit coneixement em va acostar molt a la catedral i de seguida vaig sentir com la meva estada 

de pràctiques quedava plenament il·lustrada en el que afirmava Josep Baucells sobre la relació 

entre la institució i el seu arxiu:  

«Els arxius són la projecció documental de l’organització, funcions, activitats i 

estructura de la institució de la qual emanen els documents que hi són custodiats»4. 

Gràcies a la meva vinculació amb l’ACB i a la bona voluntat i disposició de tot l’equip 

compost per l’arxiver Robert Baró, Clara Jáuregui i Nil Rider, que m’ha facilitat l’accés 

durant aquest temps i m’han ajudat en tot allò que he necessitat, he pogut connectar molt més 

amb el projecte de l’arxiu capitular i realitzar el present treball.  

Però, a banda de la meva relació més personal amb l’arxiu i la catedral, l’ACB encaixa amb 

un perfil ideal com a objecte d’estudi a l’hora d’emplenar buits en la història arxivística 

catalana arran de la importància que tenen els quatre grans pilars de l’arxiu i la gran quantitat 

de material del que disposem per estudiar-los: la història de l’arxiu, la documentació que s’hi 

conserva, els agents productors i els espais de gestió i conservació.  

En primer lloc, l’ACB és un dels arxius amb més història, ja que el seu origen es remunta al 

segon quart del segle IX. En conseqüència, és un dels més antics del territori català i espanyol. 

En segon lloc, el seu fons documental és ingent: consta de quasi mil docents metres lineals de 

documentació històrica. Per donar algunes xifres que il·lustrin l’abast del fons, a l’ACB s’hi 

guarden diversos papirs datats entre els segles V-VIII, uns dos-cents còdexs —essent el més 

antic del segle VIII—, un centenar d’incunables, més de quaranta mil pergamins d’entre els 

segles IX i XVII i uns grans fons de les institucions catedralícies que s’han anat formant al llarg 

de la història, així com d’algunes entitats i particulars5. 

Per últim, de l’arxiu no només destaca la documentació ni la seva història, sinó també pels 

seus agents productors, que no són pocs, i els espais on s’ha gestionat i conservat la 

documentació des dels inicis de la institució catedralícia fins a l’actualitat, que han estat 

diversos i amb característiques pròpies.  

 
4 Josep BAUCELLS REIG, Els arxius eclesiàstics [en línia]. A: Lligall: La revista catalana d’arxivística 

[consulta: 12 de maig de 2021]. Disponible a: <https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/338709/429673>. 
5 SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA. Arxiu de la Catedral de Barcelona [en 

línia]. Santa Església Catedral Basílica de Barcelona, 2013. [Consulta: 11 de març]. Disponible a: 

<https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=104&lang=ca>.  

https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/338709/429673
https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=104&lang=ca
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Tanmateix, tenint en compte les possibilitats que ofereix un treball de final de màster, no és 

possible fer un estudi i anàlisi detallada de tots els elements ara descrits. Aquesta tasca 

sobrepassa els límits del present treball i requereix un accés i coneixement només disponible 

després d’anys de treball intern i de recerca. Per això, també era necessari delimitar 

cronològicament la recerca. L’espai de temps elegit va ser el segle XVI per tenir unes 

característiques úniques pel que fa a la producció documental i al tractament arxivístic 

d’aquesta. Destaca sobretot la construcció a mitjans de segle de l’Arxiu Major, un espai 

d’arxiu ―encara conservat avui dia― que és un dels pocs exemples que ens ha arribat de 

moble d’arxiu i d’actuació arxivística del segle XVI a casa nostra.  

Per això, em vaig proposar analitzar com objecte d’estudi en el present treball el procés 

d’elaboració d’aquest espai d’arxiu i el seu artífex: el canonge arxiver Francesc Tarafa. 

Tanmateix, ràpidament vaig descobrir que el segle XVI no sols va ser punter en l’àmbit de 

l’arxivística per la construcció de l’Arxiu Major, sinó que durant tot el segle es van dur a 

terme diferents actuacions per afavorir l’ordenació i la conservació de la documentació 

produïda a la catedral. Arran d’aquest descobriment, vaig decidir ampliar el meu camp de 

recerca per tal d’obtenir una visió més global: analitzar l’actuació arxivística de la Catedral de 

Barcelona el segle XVI. Fixat l’objecte d’estudi, calia marcar-me els objectius concrets. 

En aquest treball m’he proposat assolir tres objectius principals, que es tradueixen en els tres 

grans apartats en què s’estructura aquest treball: 

• Identificar i analitzar les actuacions arxivístiques de la Catedral de Barcelona el segle 

XVI 

• Identificar, analitzar i descriure els agents productors de documentació de la Catedral 

de Barcelona el segle XVI 

• Identificar, analitzar i descriure els espais d’arxiu de la Catedral de Barcelona el segle 

XVI 

Però, per tal de poder afrontar l’anàlisi dels objectius plantejats, es va veure necessari 

incorporar un apartat inicial previ que permetés oferir el marc històric de la institució —tant 

de la Catedral de Barcelona com a productora del fons estudiat, com del centre d’arxiu 

(l’ACB) com a ens gestor i custodi del mateix— per així situar el context històric i 

institucional en el qual es dur a terme les actuacions arxivístiques analitzades. Per això, el 

primer apartat del treball conté per una banda, la identificació i descripció del productor del 
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fons, la Catedral de Barcelona, i, per altra, la identificació i descripció del centre d’arxiu, 

l’ACB. 

Un cop contextualitzades les actuacions del segle XVI, el treball ja es pot centrar en el primer 

objectiu: l’anàlisi de les actuacions arxivístiques desenvolupades a la catedral en aquell segle. 

Per analitzar les actuacions arxivístiques ha estat necessari:  

• identificar, descriure i analitzar la situació de partida del productor, el centre o el fons 

abans de l’actuació  

• identificar, descriure i analitzar l’actuació i la metodologia emprada —relacionades 

amb la classificació i ordenació dels documents— durant l’actuació 

• identificar, descriure i analitzar els instruments de descripció resultants de l’actuació 

Per desenvolupar el segon objectiu, centrat amb els agents productors de documentació al 

segle XVI a la Catedral de Barcelona, ha necessitat aprofundir en: 

• identificar, descriure i analitzar les grans funcions del productor  

• identificar, descriure i analitzar els agents (institucions, oficines o càrrecs) que 

desenvolupaven les funcions 

• identificar, descriure i analitzar la documentació relacionada amb aquests agents 

Finalment, ja descrites i analitzades les actuacions arxivístiques i els agents productors de la 

Catedral de Barcelona el segle XVI, s’aborda el tercer i últim objectiu: l’estudi dels espais 

d’arxiu de la catedral en el marc cronològic fixat, tant la seva ubicació, l’espai en si com la 

instal·lació de la documentació en el mateix. Per dur-lo a terme ha estat necessari: 

• identificar, descriure i analitzar els espais d’arxiu després de les actuacions 

• identificar, descriure i analitzar el moble de l’arxiu resultant de l’actuació 

• identificar, descriure i analitzar la instal·lació de la documentació en els nous espais 

La metodologia emprada per assolir els objectius marcats ha estat, a grans trets el buidatge 

bibliogràfic, l’anàlisi documental del fons documental de l’ACB i el seu quadre de 

classificació documental actual i l’anàlisi de l’espai. 

Per una banda, a fi d’analitzar la història de la catedral i de l’arxiu, així com de les actuacions 

en altres arxius contemporanis, he buidat la bibliografia relacionada. En destaquen les 

publicacions realitzades pel propi ACB, especialment els diplomataris dels segles X i XI i els 

estudis elaborats pels canonges arxivers relacionats amb el fons; com ara els realitzats per 

Josep Sanabre, Àngel Fàbrega o Josep Baucells.  
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Per altra, per tal de conèixer les diferents actuacions, agents i espais d’arxiu de la catedral, he 

efectuat una anàlisi documental del fons catedralici; però davant el volum i abast d’aquest, ha 

estat necessari acotar la documentació a analitzar. Així, a part d’estudiar i analitzar el quadre 

de classificació actual del fons, s’han buidat, principalment, les sèries de llibres d’obra, 

inventaris i actes del capítol per tal de recavar la informació més relacionada amb les accions 

realitzades el segle XVI. Gràcies als llibres d’obra es poden conèixer pagaments per obres, 

habilitacions, compres de materials o mobiliari. Amb els inventaris podem saber de primera 

mà com eren els espais d’arxiu del moment i el resultat de les actuacions arxivístiques dutes a 

terme. I amb les actes capitulars, fem una aproximació a les decisions preses sobre la 

documentació pel Capítol catedralici en matèria d’arxiu i gestió documental.  

Finalment, amb l’objectiu d’analitzar l’espai, els mobles, la instal·lació de la documentació i 

les condicions i mesures de conservació, s’ha dut a terme una interpretació de l’espai físic a 

través d’un reconeixement visual dels diferents espais —com es pot observar a través de totes 

les imatges incloses en el present treball—, el mobiliari conservat, les característiques físiques 

de la documentació i l’estudi evolutiu dels espais constructius de la catedral, plasmat a través 

de l’elaboració de tota una sèrie de plànols interpretatius. Aquests plànols no sols ajuden a 

situar els espais d’arxiu dins de l’edifici, sinó que aporten una nova informació espacial sobre 

la producció, gestió i conservació de la documentació i la posa en relació.  

La incorporació de l’estudi dels espais s’emmarca dins de la corrent historiogràfica de l’estudi 

del paisatge. Així, es pot oferir una interpretació dels espais com elements relacionats amb el 

seu entorn, amb les activitats que es desenvolupen en ells o les relacions i els circuits formats 

amb altres espais, entre altres. Amb el present treball i anàlisi dels espais de producció, gestió 

i conservació documental es segueix la línia de recerca encetada per la Dra. Brugués, en el 

marc de la corrent d’estudi del paisatge, i que analitza aquestes qüestions des del punt de vista 

de l’arxivística en institucions eclesiàstiques d’Antic Règim6.  

 
6 Vegeu a: Irene BRUGUÉS MASSOT, Producció i gestió documental d’un monestir femení. Anàlisi de la 

funció arxiu i la gestió del claustre a Sant Daniel de Girona (1018-2017) [en línia]. Barcelona: Departament de 

Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona: tesi doctoral, 2017 

[consulta: 12 de juliol de 2021]. Disponible a: <https://www.tdx.cat/handle/10803/593505#page=1>. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/593505#page=1
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1. La Catedral de Barcelona i el seu arxiu 

1.1 El productor: La Catedral de Barcelona 

La Catedral de Barcelona té una llarga història. Els seus orígens no són clars, però hi ha 

testimonis de la presència de cristians a Barcelona des de temps antics. Els martiris de santa 

Eulàlia i sant Cugat van ser realitzats durant la persecució de Dioclecià i Maximià, a inicis del 

segle IV. Es tenen notícies també de l’assistència d’un bisbe de Barcelona, de nom Pretextat, 

amb cinc bisbes hispànics més al Concili de Sàrdica, celebrat l’any 343. I no és l’únic bisbe 

tardoantic conegut, altres tan il·lustres com sant Pacià (390), Nebridi (540), Sever (633), 

Quirze (656) o Laülf (693), van dirigir la institució eclesiàstica de Barcelona entre els segles 

IV i VII. En aquest interval de temps, també trobem referències sobre l’edifici catedralici. 

L’any 599 va tenir lloc a la ciutat el Segon Concili de Barcelona on apareix documentat el 

temple dedicat a la Santa Creu. Diferents actuacions arqueològiques han confirmat 

l’existència d’aquesta basílica paleocristiana sota l’actual edifici7.  

A principis del segle VIII, amb el ràpid avanç musulmà per la península, la ciutat passa a estar 

governada pel poder islàmic sota el nom de Barxiluna. No serà fins al setge iniciat l’any 800 i 

acabat el Diumenge de Pasqua del 801, quan els francs recuperin el control de la ciutat amb la 

presa de possessió a Barcelona de Lluís el Piadós8. Les capitulacions d’aquest enfrontament 

van obligar la població musulmana a abandonar la ciutat, perdent les seves possessions en 

favor de la població cristiana. L’Església també va sortir beneficiada de la victòria, ja que 

immediatament s’estableix la Canònica, fet que implica l’existència d’un grup de preveres 

que juntament amb el bisbe fan vida comuna. Així, els primers capellans allí instal·lats van 

donar lloc a la institució catedralícia. Dedicaven els dies a la pregària pública i oficial de 

l’Església, així com a col·laborar amb el prelat9, ajudant en el govern de la diòcesi 

restaurada10.  

 
 7Eduard TAMARO I FABRICIAS, Guia histórico-descriptiva de la Santa Iglesia Catedral Basílica de 

Barcelona, p. 9 (citat més endavant com Guía histórico-descriptiva).  
8 Josep Maria SALRACH I MARÈS, El procés de feudalització, A: Pierre VILAR, Història de Catalunya, p. 

134-136. 
9 Segons el Diccionari Alcover Moll, prové del llatí praelatus, literalment posat davant. Clergue que exercia la 

jurisdicció bisbal, o quasi bisbal, en el fur extern. Antoni Maria ALCOVER i Francesc de Borja MOLL. 

Diccionari català-valencià-balear (DCVB) [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Editorial Moll, 

2002 [consulta: 19 de febrer de 2021]. Disponible a: <http://dcvb.iec.cat/>. 
10 Àngel FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana a la Catedral de Barcelona en declinar el Renaixement: 1580, 

p. 17 (citat més endavant com La vida quotidiana).  

http://dcvb.iec.cat/
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Tan sols cinquanta anys després, torna a haver-hi un atac musulmà. Durant aquests anys la 

catedral es deixa d’utilitzar com a tal i queda malmesa11. Els atacs i destruccions seran una 

constant en la història de la ciutat i, per extensió, de la catedral.  

En temps del bisbe Frodoí12, s’executen les obres de restauració de l’edifici catedralici. Es 

conserva el privilegi que realitzà el rei carolingi Lluís II, dit el Tartamut, l’any 878 en el qual 

deixa constància del primer període de restauració de l’església de Barcelona i li atorga un 

privilegi en defensa dels seus drets i patrimoni, tot confirmant els seus béns13. És en aquest 

moment quan es traslladen a la basílica les relíquies de santa Eulàlia, que havien restat 

amagades per evitar la seva profanació14.   

La ciutat de Barcelona, però, va tornar a ser objectiu musulmà sota les ordres del cabdill 

andalusí al-Mansur l’any 978 i, posteriorment, al 985. Aquest últim atac va ser especialment 

cruent, deixant segons els testimonis de l’època grans destruccions i incendis15. Entre altres 

danys que va patir la institució catedralícia durant l’assalt, l’atac a la casa de la canonja, 

estrenada l’any 944, va ser un dels més palesos16. 

Quan la ciutat es va haver recuperat de la campanya d’al-Mansur, també ho començà a fer la 

catedral. A principis del segle XI, el bisbe Aeci va propulsar la restauració de la Canònica 

gràcies a ajuts econòmics rebuts dels mateixos eclesiàstics, però també de mercaders i 

habitants de la ciutat. El succeí en la tasca el bisbe Guislabert17, qui comptà amb el beneplàcit 

i esperonament dels comtes de Barcelona, Ramon Berenguer I el Vell i la seva muller, 

Almodis de la Marca, motiu pel qual varen ser sepultats en la mateixa església18. També van 

confirmar la tasca els bisbes d’Ausona, Girona, Urgell i Elna19. Les àrdues feines de 

 
11 FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 17 
12 Va ser bisbe entre els anys 875 i 890.Ibídem,p. 16. 
13 Ibídem, p. 15-16. 
14 SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA. Història de la Catedral de Barcelona [en 

línia]. Santa Església Catedral Basílica de Barcelona, 2013 [consulta: 21 de febrer de 2021]. Disponible a: 

<https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=78&lang=ca>. 
15 SALRACH I MARÈS, El procés de feudalització, A: VILAR, Història de Catalunya,p. 249-250. 
16 FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 17. 
17 SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA. Història de la Catedral de Barcelona [en 

línia]. Santa Església Catedral Basílica de Barcelona, 2013 [consulta: 21 de febrer de 2021]. Disponible a: 

<https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=78&lang=ca>. 
18 Feliu ELIAS I BRACONS, La Catedral de Barcelona, p. 10-11. 
19 FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 17. 

https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=78&lang=ca
https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=78&lang=ca
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reconstrucció van culminar el 18 de novembre de l’any 1058, quan es va consagrar la 

catedral20.  

L’edifici, d’estil romànic, va ser beneït per l’arquebisbe de Narbona, Guifred21. Ja comptava, 

igual que l’edifici gòtic posterior, amb un claustre i les dependències necessàries per a 

l’ordenament de la vida capitular, la seva administració i per la tasca de caritat envers els més 

necessitats. Però no eren les úniques activitats que regien la vida a la catedral en aquest 

moment, també comptaven amb una gran activitat cultural definida en quatre espais: l’escola 

catedralícia, l’escriptori, l’arxiu i la biblioteca. El primer era un espai de formació de futurs 

clergues i, el segon, de transcripció i estudi de llibres de tota mena però sobretot bíblics, 

litúrgics i d’estudi. Els dos últims, en canvi, eren espais de conservació, tant de documentació 

com de llibres22.  

La Canònica era ja en aquest moment una gran institució. El seu patrimoni havia crescut 

exponencialment gràcies a donatius, llegats i fundacions pietoses que rebien habitualment 

«pro remedium animae suae», és a dir, per a la salvació de l’ànima dels difunts. Els béns 

immobles que a poc a poc van nodrir la comunitat es coneixen com a Mensa capitular i de les 

rendes que n’obtenien, vivien totes aquelles persones vinculades a la catedral, des dels 

canonges als pobres a qui oferien caritat23.  

A les darreries del segle XI i principis del XII, en temps del bisbe sant Oleguer, el Capítol ja 

estava estructurat amb tots els drets i prerrogatives que li foren reconeguts més tard pel dret 

comú24.  

A finals del segle XIII, sobre l’edifici romànic van començar les obres de construcció de la 

nova catedral gòtica. La renovació va ser encarregada pel monarca Jaume II per tal d’atorgar a 

la ciutat una seu digna de la seva importància25. A poc a poc van anar avançant en la 

construcció dels espais gòtics de la nova catedral, però no va ser fins dos segles després que 

 
20 Josep SANABRE I SANROMÀ, Los archivos eclesiásticos de la diòcesis de Barcelona. El archivo de la 

catedral de Barcelona, p. 17 (citat més endavant El archivo de la catedral). 
21 SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA. Història de la Catedral de Barcelona [en 

línia]. Santa Església Catedral Basílica de Barcelona, 2013 [consulta: 26 de febrer de 2021]. Disponible a: 

<https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=78&lang=ca>. 
22 FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 18. 
23 Ibídem, p. 17-18. 
24 Ibídem, p. 18.  
25 ELIAS I BRACONS, La Catedral de Barcelona, p. 11-12. 

https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=78&lang=ca
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es va donar per finalitzada26. Això sense comptar la façana principal, que va ser realitzada al 

segle XIX juntament amb les dues torres laterals i el cimbori, gràcies al finançament de la 

família industrial Girona. Tot i realitzar-se tant temps després, l’arquitecte Josep O. Mestres 

es va inspirar amb el projecte inicial dissenyat al segle XV. Encara avui podem gaudir 

d’aquesta façana neogòtica27. 

A la Catedral de Barcelona s’han celebrat grans actes com concilis, juraments i preses de 

possessió de reis i càrrecs eclesiàstics importants, funerals reials o actes de l’orde del Toisó 

d’Or, presidits per l’emperador Carles V l’any 151928. Per posar alguns exemples d’aquesta 

activitat, durant el segle XV va acollir la predicació de sant Vicent Ferrer o la celebració de 

Corts Catalanes en diverses ocasions, tot convertint-se en un lloc habitual de reunió de la 

institució29. De tots aquests grans actes se n’ha deixat constància a la crònica Exemplaria, una 

de les sèries més consultades de l’arxiu. 

El segle XVI va ser un moment de grans canvis per a la Catedral. Primerament, l’aspecte de 

l’edifici va guanyar monumentalitat amb la construcció d’una plaça i l’escalinata d’accés 

davant la façana principal30. Però no sols va haver-hi canvis en l’àmbit físic, sinó que també 

es van notar a nivell d’organització interna. A mitjans de segle es va celebrar el Concili de 

Trento que marcaria un moment d’esplendor eclesiàstic. Per a l’Església va suposar una 

reforma de tota la jerarquia i, el que és més important, es va fer efectiva. Altres concilis fins 

aleshores ho havien intentat, però cap amb tant d’assoliment31. Es va renovar així la vida 

religiosa, restaurant la disciplina eclesiàstica, reorganitzant la formació del clergat i 

intensificant l’ensenyança de la doctrina cristiana32. 

 
26 De les obres per construir la catedral gòtica hi ha notícia dels arquitectes que van participar, anys de realització 

de la majoria dels espais i altres curiositats. No en donarem detall en aquest treball però per a més informació 

vegeu: ELIAS i BRACONS,  La Catedral de Barcelona.  
27 SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA. Història de la Catedral de Barcelona [en 

línia]. Santa Església Catedral Basílica de Barcelona, 2013 [consulta: 27 de febrer de 2021]. Disponible a: 

<https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=78&lang=ca>. 
28 Per remarcar la importància de la celebració dels actes del Toisó d’Or, van ser convocats i presidits pel mateix 

emperador Carles V l’any 1519. En queda constància encara avui a la catedral a través dels escuts dels assistents 

pintats en les cadires del cor. TAMARO I FABRICIAS, Guia histórico-descriptiva de la Santa Iglesia Catedral 

Basílica de Barcelona, p. 13.  
29 Ibídem, p. 18. 
30 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 15-16. 
31 FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 13.  
32 Ibídem, p. 25. 

https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=78&lang=ca
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La catedral va ser un clar reflex d’aquesta renovació i esplendor. No debades, el canonge 

arxiver Àngel Fàbrega, va dedicar el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia Catalana de 

Belles Arts de Sant Jordi en descriure el dia a dia de la catedral, precisament, l’any 158033.  

Durant el segle XVII la catedral va continuar la seva activitat habitual, destacant la construcció 

de la nova sala capitular que, ubicada fins aleshores on actualment es troba la capella de Sant 

Oleguer, va erigir-se entre la capella de Santa Llúcia i la sala de capbrevació, al claustre34. 

Amb la Guerra de Successió, la catedral va patir de nou les conseqüències de la confrontació. 

A causa del conflicte, tota l’activitat habitual i l’impuls innovador que havia agafat l’església 

va quedar aturat. Alguns dels eclesiàstics de la Seu van patir en primera persona el conflicte, 

com el mateix bisbe Benet Sala que va ser presoner de Felip V i va acabar morint a l’exili35.   

D’igual manera va afectar la Guerra del Francès a inicis del segle XIX, conflicte en el qual les 

institucions, els edificis i els preveres i religiosos van patir una forta persecució. Molts van 

haver de marxar de la zona ocupada pels francesos per salvar la seva vida i això va deixar la 

catedral en un estat de forta crisi que no acabaria pas amb el final de la guerra36. Amb l’inici 

de les revoltes liberals a Espanya, l’Església continuava en el punt de mira. L’any 1842, per 

posar un exemple, amb les revoltes urbanes i els bombardejos des de Montjuïc que van 

irrompre a la ciutat de Barcelona, la catedral també va patir danys materials37. Tots els danys 

ocasionats per conflictes, guerres i revoltes que han afectat la basílica han sigut sempre 

reparats amb molta celeritat perquè la seva activitat mai parés, com resta palès en la sèrie de 

llibres d’obra del fons catedralici38.  

I no sols els conflictes bèl·lics van alterar la vida de la Seu, sinó que amb les revoltes liberals 

van arribar les desamortitzacions del patrimoni de l’Església. La més coneguda fou la que 

realitzà Mendizábal, però no va ser l’única. Aquestes van sacsejar el món eclesiàstic, i des de 

membres i comunitats del clergat regular al secular en van patir les conseqüències. Els ordes 

religiosos van ser suprimits, monestirs tan importants com Poblet, Santes Creus o Montserrat 

van ser tancats, els seus béns confiscats i venuts39. Tot això responia a un dels objectius 

 
33 Ibídem, p. 13. 
34 SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA. Visita [en línia]. Santa Església Catedral 

Basílica de Barcelona, 2013 [consulta: 26 de febrer de 2021]. Disponible a: 

<https://catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=82&lang=es>. 
35 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 57-58. 
36 Ibídem, p. 69-70. 
37 TÀMARO I FABRICIAS, Guía histórico-descriptiva, p. 13. 
38 Llibres d’obra. 1325-1800. (CAT ACB, Catedral, III. Obra de la catedral). 
39 Josep MASSOT I MUNTANER, L’Església Catalana al Segle XX, p. 14. 

https://catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=82&lang=es
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prioritaris de la Revolució Liberal, incorporar el patrimoni i béns que estaven en mans de 

l’Església al lliure mercat. A la ciutat de Barcelona, molts edificis eclesiàstics, principalment 

convents i monestirs, van ser reclamats per l’Ajuntament o la Diputació40.  

La situació es va mitigar amb la signatura d’un concordat entre l’Església i l’Estat l’any 1851. 

El govern de Bravo Murillo va pactar amb el Papa Pius IX per tal d’acabar amb aquestes 

confiscacions del patrimoni i la religió catòlica tornava a ser la religió oficial de l’Estat 

Espanyol. Es van restablir alguns ordes religiosos i recuperar propietats. L’any 1874, amb la 

restauració monàrquica d’Alfons XII la situació eclesiàstica al país va millorar encara més. 

Van sorgir nous ordes i es van reobrir monestirs com el de Montserrat41. 

La Segona República (1931-1936) va acabar amb aquesta política favorable a l’Església i va 

derogar el Concordat de 1851, convertint així el país en laic. Amb l’esclat de la Guerra Civil 

Espanyola el juliol de 1936, la situació s’agreujà de nou. L’Església espanyola, 

institucionalment posicionada a favor del cop d’estat, va convertir les seves esglésies, els seus 

membres i tot el patrimoni religiós en objectius de persecució i atac per part dels grups 

revolucionaris més violents. Josep Sanabre destaca en el pròleg de la seva obra sobre l’Arxiu 

Diocesà de Barcelona, escrita tan sols set anys després del final del conflicte, el gran impacte 

que la guerra va tenir sobre l’Església i com va afectar directament al patrimoni documental42. 

Ja els primers dies de conflicte l’autoritat civil de la ciutat va clausurar la Seu. Gràcies a 

aquest tancament es va protegir enfront dels atacs que van patir altres edificis religiosos. Tot i 

això, per prevenir un possible incendi o espoli del patrimoni cultural, bona part d’aquests va 

ser traslladat a altres dependències, tant de dins de la ciutat com de fora43.  

La guerra va suposar un desmantellament de les estructures eclesiàstiques arreu del territori. 

Amb el final del conflicte, l’Església va quedar en el bàndol triomfador, però sota el pretext 

de l’anomenat nacional-catolicisme espanyol, ja no hi havia cabuda per l’Església més 

catalana. L’any 1953 se signa de nou un concordat entre l’Estat i l’Església on es reconeixia la 

confessionalitat catòlica del primer i es garantia el lliure i públic exercici de culte al segon. 

Les dues parts surten beneficiades del pacte. Per posar un exemple, l’Estat va obtenir 

 
40 Ramon AMABAT MATA, La desamortització eclesiàstica a Catalunya durant el trienni liberal (1820-1823) 

[en línia]. A: Estudis d’Història Agrària, p. 91-92 [consulta: 25 d’abril de 2021]. Disponible a: 

<https://raco.cat/index.php/EHA/article/view/99947>.  
41 Ibídem, p. 15-17. 
42 Josep SANABRE I SANROMÀ, Los archivos eclesiásticos de la diócesis de Barcelona. El archivo diocesano 

de Barcelona, p. 7. 
43 Àngel FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I: Documents dels anys 844-1000, 

p. 18 (citat més endavant Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol I.). 
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privilegis com la participació de Francisco Franco en l’elecció dels bisbes44. Per la seva 

banda, l’Església obtenia drets com els de fundar noves parròquies i modificar els seus límits 

existents lliurement o l’exempció d’impostos45. 

Després de la mort de Franco, el concordat va ser substituït per uns acords específics en 

matèria jurídica, econòmica, d’ensenyament i assumptes culturals i sobre les forces armades, 

signats entre els anys 1976 i 1979. Pel que fa al patrimoni històric, artístic i documental de 

l’Església, es va pactar la col·laboració Església i Estat per tal de poder donar accés a la 

societat, conservar-lo i incrementar-lo46.   

En els últims anys, amb l’obertura de Barcelona al turisme, la catedral ha esdevingut un dels 

monuments més visitats de la ciutat, arribant als tres milions de visitants a l’any47. La seva 

situació al cor del barri gòtic fa encara més atractiva la seva oferta cultural. Actualment 

combina l’activitat litúrgica (misses diàries, confessions o baptismes entre altres) amb la 

turística (visita de l’edifici, els seus terrats o la sala capitular reconvertida en museu).  

També participa de manera habitual en exposicions i jornades organitzades com la realitzada 

al Museu Nacional d’Art de Catalunya l’any 2019 dedicada al pintor Bartolomé Bermejo. Per 

a l’exposició van cedir la Pietat Desplà, una de les obres més conegudes del pintor 

quatrecentista48. Un altre exemple el trobem en l’exposició organitzada pel Museu d’Història 

de Barcelona: Barcelona, capital mediterrània. Per aquesta última exposició, la catedral va 

cedir peces com la bossa de les pellofes dels aniversaris o una lletra amb un segell de cera 

original49.  

 

 
44 Referent a l’article VII del Concordat. Pablo Martín SANTA OLALLA SALUDES, El concordato de 1953 y 

la España católica [en línia], A: Estudios Eclesiásticos, revista de investigación e información teológica y 

canónica, p. 175-177 [consulta: 29 de maig de 2021]. Disponible a: 

<https://revistas.comillas.edu/index.php/estudioseclesiasticos/article/view/7022/6833>. 
45 Vegeu: Articles XI.I i  XX del Concordato entre España y la Santa Sede. Boletín Oficial del Estado, 19 de 

octubre de 1953, núm. 292, p. 6231-6232.  
46 Conventiones inter Apostolicam Sedem et Nationem Hispanam[en línea]. www.vatican.va [consulta: 29 de 

maig de 2021].Disponible a: <https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-

st_19790103_santa-sede-spagna_sp.html#SOBRE_ENSE%C3%91ANZA_Y_ASUNTOS_CULTURALES>. 
47 SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA. Inici [en línia]. Santa Església Catedral 

Basílica de Barcelona, 2013 [consulta:  23 de juny de 2021]. Disponible 

a:<https://catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=1&lang=ca>. 
48 MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA, Dossier de premsa: Exposició Bermejo[en línia] p. 3 

[consulta: 9 de juny de 2021]. Disponible a: 

<https://www.museunacional.cat/sites/default/files/dossier_premsa_8.pdf>. 
49 MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA, Barcelona capital mediterrània: la metamorfosi medieval, segles 

XIII-XV [en línia],p. 25 [consulta: 9 de juny de 2021]. Disponible a: 

<https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/sites/default/files/llibret_bcn_capital_med_cat.pdf>. 

https://revistas.comillas.edu/index.php/estudioseclesiasticos/article/view/7022/6833
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19790103_santa-sede-spagna_sp.html#SOBRE_ENSE%C3%91ANZA_Y_ASUNTOS_CULTURALES
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19790103_santa-sede-spagna_sp.html#SOBRE_ENSE%C3%91ANZA_Y_ASUNTOS_CULTURALES
https://catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=1&lang=ca
https://www.museunacional.cat/sites/default/files/dossier_premsa_8.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/sites/default/files/llibret_bcn_capital_med_cat.pdf
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1.2 El centre: l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona 

L’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (d’ara endavant ACB) és un arxiu eclesiàstic, 

ja que engloba els fons documentals propis de la Catedral i el Capítol. D’igual manera que la 

resta d’arxius d’aquesta tipologia presents a la geografia catalana, conté una documentació 

molt rica i important per al coneixement de la història i la cultura catalanes. La conservació 

actual del seu fons és excel·lent, però com destacà el seu canonge arxiver mossèn Baucells 

«cal lamentar pèrdues grans degudes gairebé sempre a destruccions ocasionades en èpoques 

bèl·liques»50.  

La seva història està molt associada, necessàriament, a la de la institució i edifici catedralici; 

també a la Biblioteca Capitular, ja que en diferents moments al llarg del temps han format una 

única institució51. La catedral era, i és encara, un gran centre i referent cultural. Per posar un 

exemple, durant l’Edat Mitjana, els comtes quan necessitaven bons escrivans els cercaven als 

principals scriptoria, entre els quals destaca el de la catedral de Barcelona52. També es pot 

destacar la figura de Ramon de Caldes, degà de la catedral, que va esdevenir mestre escrivà 

del rei Alfons el Cast i va supervisar l’anàlisi exhaustiva dels arxius de la cancelleria de 

Barcelona i la recopilació del famós Liber feudorum maior, on apareix representat53. Grans 

personatges relacionats amb la catedral destaquen per les seves aportacions i fites, entre ells 

també ressalten els arxivers que han tingut cura de la documentació com Francesc Tarafa (c. 

1495-1556), Jaume Caresmar (1717-1791), Josep Mas (1860-1942) i els més recents, Àngel 

Fàbrega (1921-2017) i Josep Baucells (1932-2021), encarregats de la restauració de l’arxiu 

després de la Guerra Civil. 

També s’ha de tenir en compte que, ara, quan es parla de l’arxiu de la Catedral hom fa 

referència al fons històric de la Catedral, gestionat i conservat pel servei d’arxiu històric de la 

mateixa institució a la catedral. Però, durant la seva història, la Catedral ha tingut diversos 

arxius, o espais de producció, gestió i conservació documental, repartits per tot l’edifici. 

Aquests centres d’arxiu responien a les necessitats concretes de cada parcel·la administrativa 

 
50 BAUCELLS I REIG, Els arxius eclesiàstics [en línia], A: Lligall: la Revista Catalana d’Arxivística, p. 69 

[consulta: 29 de maig de 2021]. Disponible a: <https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/338709/429673>. 
51 Josep Antoni IGLESIAS-FONSECA, Una catedral de lletres. Llibres, lectors i llibreries a la Catedral de 

Barcelona (ss. XI-XIII), A: Júlia BELTRÁN DE HEREDIA, La basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia: La 

Catedral abans de la Catedral. IV Jornades de les basíliques històriques de Barcelona, p. 112-113. 
52 Lawrence J. MCCRANK, Tot documentant la reconquesta i la reforma: el creixement dels arxius a la Corona 

d’Aragó medieval, A: Lligall: revista catalana d’arxivística, p. 211 [consulta: 13 de maig de 2021]. Disponible 

a: <https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/340030>. 
53 Ibídem, p. 237. 

https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/338709/429673
https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/340030
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o de serveis de la catedral o del Capítol. Això provocava una recopilació de la documentació 

rebuda i la creació d’eines i instruments per tal de poder-los gestionar i, sobretot, trobar quan 

fos necessària la seva consulta54.  

Des dels orígens de la institució catedralícia es va anar produint documentació, i de ben segur 

que abans de l’establiment de la Canònica ja ho feien, malgrat no haver-ne arribat testimonis 

fins als nostres dies. La primera notícia que es té sobre aquesta documentació data de l’any 

713 quan, amb l’arribada dels exèrcits musulmans a la ciutat de Barcelona, es va destruir el 

primer arxiu de la catedral paleocristiana i visigòtica55. 

El primer document que es té notícia que es produí a la seu barcelonina data de l’any 844. No 

és un document qualsevol, sinó que es tracta de l’atorgament del primer privilegi —el que 

comença el Libri Antiquitatum o Cartulari de la Catedral— en el qual el rei carolingi Carles el 

Calb confirma les gràcies que el seu pare, Lluís el Pietós, i el seu avi, Carlemany, havien 

concedit a Barcelona i els seus habitants56.  

Quan de nou la ciutat va ser atacada per una companyia andalusina a finals del segle X, no 

sols els edificis patiren la ràtzia, sinó que la documentació conservada a la catedral quedà 

fortament afectada. Els pocs documents que es van poder salvar, van passar a formar part del 

fons més antic de l’arxiu57. Per fortuna, va ser un de les pocs fets d’armes que van afectar de 

manera directa la documentació conservada a la catedral58.  

Des de l’inici, l’activitat de la catedral va ser gestionada per diferents institucions o ens com 

la Pia Almoina, encarregada de la caritat, o l’Obra, responsable de la gestió de l’edifici. A 

més a més, les activitats litúrgiques també es van anar diversificant amb la creació dels 

beneficis i els aniversaris, per posar exemples. Cadascuna de les institucions i activitats que es 

 
54 Josep BAUCELLS I REIG; Àngel FÀBREGA I GRAU; Manuel RIU I RIU; Josep HERNANDO I 

DELGADO; Carme BATLLE I GALLART, Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona 

segle XI, vol. I, p. 19 (citat més endavant Diplomatari segle XI).  
55 Àngel FÀBREGA I GRAU; Josep BAUCELLS I REIG, Catàleg de l’Arxiu Capitular de la Santa Església 

Catedral Basílica de Barcelona 1: Índex General de les Sèries Documentals, p. 5 (citat més endavant Catàleg de 

l’Arxiu Capitular).  
56 Ibídem, p. 5 
57 De fet, no va ser l’única institució arxivística que va patir les conseqüències de l’atac sarraí. La documentació 

dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona i de Sant Cugat també va quedar dràsticament minvat. 

SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 15-16. 

Com bé diu Josep Maria Salrach, la destrucció dels arxius i documents a causa dels incendis i robatoris produïts 

durant l’enfrontament a la ciutat van fer que notaris i jutges haguessin de restituir les escriptures, títols de 

propietats i reconeixements de deutes perduts. En la nova redacció s’invocava la destrucció sarraïna com a causa 

de la mateixa. Per a més informació, consultar: SALRACH I MARÈS, El procés de feudalització, a: VILAR, 

Història de Catalunya, p. 250-251. 
58 BAUCELLS, Josep; FÀBREGA, Àngel; RIU, Manuel; HERNANDO, Josep; BATLLE, Carme. Diplomatari 

de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona: segle XI. Barcelona: Fundació Noguera, 2006, pàg. 11.  
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desenvolupaven en la catedral generaven, rebien i gestionaven una documentació pròpia en la 

realització de les seves funcions. Amb el pas dels segles, el volum del fons documental va 

anar augmentant de manera considerable.  

A començaments del segle XI, va començar la reedificació de l’edifici. Al novembre de l’any 

1058 es va consagrar amb tots els honors la catedral. El document sorgit de l’acte de 

consagració ha esdevingut un dels documents més importants conservats en l’arxiu en 

l’actualitat59. Però, dels dos grans períodes d’obres que va viure la catedral  —la construcció 

del temple romànic i, posteriorment, l’edificació del gòtic— cal destacar-ne el fet que, durant 

les obres, la documentació va haver de ser traslladada i, posteriorment, reubicada en els nous 

espais. Tot i la complicació d’aquesta tasca i la logística implicada, sembla que van realitzar-

se amb èxit i no va haver-hi pèrdues o extraviaments de documents ni llibres. Això demostra 

l’interès i eficàcia que van aplicar a la ingent tasca60.    

El segle XIII va aportar moltes novetats a l’organització de l’arxiu. Altres arxius 

contemporanis com el de la Cancelleria Reial, que ja tenien un funcionament estructurat, van 

servir d’inspiració. És en aquest moment quan s’inicia el fons documental de la notaria de la 

catedral, conseqüència de l’autorització de l’escrivania del Capítol per part de Jaume I61.  

A mitjans d’aquest segle també es desenvolupa una de les grans obres escrites de la catedral, 

el Libri Antiquitatum. Comença l’ordenament i transcripció de la vora de tres mil documents 

que formen els quatre volums del cartulari62 de la Seu barcelonina. Amb aquesta compilació 

es buscava facilitar la conservació i la consulta dels documents més importants, sobretot 

enfocat al control de les rendes administrades pel Capítol. Així, gran part dels pergamins més 

antics o importants pel seu contingut van quedar copiats en el cartulari, però no tots, ja que 

necessàriament s’havia de fer una elecció per no fer inabastable la tasca.  

Durant els següents segles, l’arxiu va seguir funcionant i perfilant la seva organització. També 

ho van fer les seves instal·lacions. Cada entitat tenia el seu espai d’arxiu. Per exemple, a la 

 
59 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 17. 
60 BAUCELLS I REIG; FÀBREGA I GRAU; RIU I RIU; HERNANDO I DELGADO; BATLLE I GALLART, 

Diplomatari segle XI, p. 20.  
61 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 19. 
62 El cartulari és un llibre que aplega documents i còpies relatius a un determinat domini eclesiàstic, tot i que 

també pot ser civil. La seva funció era conservar i facilitar la consulta. Fins al segle XIII, solia tenir unes grans 

dimensions físiques. Alguns exemples coneguts són el del monestir de Sant Cugat o el de Poblet, tots dos 

contemporanis al de la Catedral, o el Liber dotaliarum d’Urgell i el cartoral de Carlemany de Girona. 

ENCICLOPÈDIA CATALANA, Enciclopèdia.cat [en línia] [consulta: 2 de juliol de 2021]. Disponible: 

<https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0089052.xml>. 

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0089052.xml
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sala de sobre de la sagristia es conservava tota la documentació relacionada amb aquest ofici. 

Ben aviat altres, com la Pia Almoina63, també van habilitar un espai propi de conservació 

documental. Amb l’ampliació dels espais, l’any 1420 es va promoure l’habilitació d’un espai 

d’arxiu sobre l’actual capella del baptisteri, el conegut com a Arxiu de Mitja Escala. Aquestes 

accions començaven el camí de consolidació de l’espai arxivístic catedralici que culminaria 

un segle després.  

Grans esforços i recursos varen ser invertits durant aquest destacat segle per tal de mantenir la 

documentació ordenada, ben conservada i accessible per a les seves necessitats internes. Això 

es tradueix en moltes actuacions arxivístiques que van des de la creació de nous espais d’arxiu 

fins a l’elaboració d’instruments de descripció. Però sens dubte, l’actuació més important que 

es va desenvolupar entorn de l’arxiu en aquest moment va ser la construcció del conegut com 

l’Arxiu Major i la tasca desenvolupada per un dels més importants arxivers que ha tingut la 

catedral, Francesc Tarafa. 

Entre tant, es va celebrar el Concili de Trento (1454-1563), que habitualment s’ha considerat 

el punt de partida dels arxius parroquials i moment d’inflexió en la resta d’arxius eclesiàstics, 

en el que es van promoure canvis en l’àmbit estructural de l’Església. 

En contraposició al passat segle, del qual es tenen abundants notícies i referències a l’arxiu, 

del segle XVII no se’n coneix gaire sobre la seva evolució i gestió. Aquest buit informacional 

bé podria deures a una forta davallada o desordre en l’activitat administrativa i de gestió de la 

Catedral conseqüència de la inestabilitat política i econòmica del segle XVII català.64 D’aquell 

segle tan sols es coneix el fet que eren dos els capitulars encarregats de l’arxiu i duien a terme 

tasques principalment administratives o de control de rendes65. 

Al segle XVIII, durant la Guerra de Successió, no sols va patir l’edifici i els seus capitulars, 

sinó que també la documentació va experimentar una gran davallada. La paralització de la 

vida econòmica del país va fer que les rendes i, en conseqüència, l’administració econòmica 

de la catedral se’n ressentissin. Un cop acabat el conflicte s’hi van invertir esforços que es van 

traduir en l’elaboració d’alguns speculos, inventaris o consuetes. L’arxiver Jaume Caresmar 

 
63 La Pia Almoina era l’entitat encarregada de gestionar la caritat. La seva tasca principal era la d’alimentar a les 

persones en situació de necessitat. 
64 Aixecaments i motins, la Guerra dels Segadors o episodis de pesta van afectar bona part del segle xvii al 

territori català. Vegeu: Arnau BARQUER CERDÀ, Revoltes i aixecaments populars a la Catalunya del segle 

XVII [en línia], A: Ab origine [consulta: 15 de juliol de 2021]. Disponible a: 

<http://www.aboriginemag.com/revoltes-i-aixecaments-populars-a-la-catalunya-del-segle-xvii/>. 
65 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 55. 

http://www.aboriginemag.com/revoltes-i-aixecaments-populars-a-la-catalunya-del-segle-xvii/


Una aproximació a la gestió documental de la Catedral de Barcelona al segle XVI: anàlisi de les actuacions, els 

agents i els espais / 22 

 

va ser l’encarregat de realitzar la tasca d’ordenament i catalogació de la documentació. El 

resultat del seu treball va ser, entre altres obres, els vuit volums d’índexs de pergamins i 

llibres66. D’aquest període destaca la restauració de la crònica Exemplaria i la retolació dels 

pergamins antics que romanien conservats a l’Arxiu de Mitja Escala67. 

En aquest moment apareix un arxiver ben destacat per la seva tasca i erudició, Jaume 

Caresmar. La seva investigació, juntament amb la de companys com Antoni Campillo, Mateu 

Aymerich o Daniel Finestres, va beneficiar a molts arxius de la zona, com el del monestir de 

Santa Anna de Barcelona, l’Arxiu de la Cúria Diocesana o el mateix Arxiu de la Catedral68.  

Tots els esforços estaven dirigits al bon coneixement de la documentació i funcionament de 

l’arxiu, però de nou, quedaren aturats amb la Guerra del Francès. La persecució eclesiàstica 

que es va viure en aquest conflicte va fer que els clergues es dispersessin per tal d’evitar les 

tropes franceses i, com ja va passar amb l’anterior conflicte, es feu molt difícil controlar 

l’administració i rebre les rendes de les propietats de la Seu. Això va quedar patent també a 

l’arxiu, on moltes sèries queden interrompudes l’any 180869.  

Finalitzada la guerra van iniciar-se moviments revolucionaris que tampoc guardaven simpatia 

a les institucions eclesiàstiques, començant així un període de clausures, pugnes i, sobretot, 

desamortitzacions. L’any 1869, el ministre de Foment disposava la confiscació dels arxius 

eclesiàstics. A la Catedral van segellar les portes per tal de donar per clausurat l’arxiu i així va 

restar durant anys abans no es va poder tornar a obrir70. La documentació va restar des 

d’aleshores dins l’arxiu del trifori, el també conegut com a Arxiu Major, com assenyala 

Eduard Tàmaro en la guia sobre la basílica que va escriure l’any 188271.  

Amb la dissolució de la societat d’Antic Règim i la instauració de l’Estat Liberal i el 

capitalisme, l’administració interna de la Catedral visqué un trencament absolut amb el seu 

passat que tingué com a principal conseqüència el desinterès total vers la documentació 

produïda en el passat —que ja havia perdut tot valor administratiu o legal. Un desinterès que 

va imperar fins a l’arribada de l’arxiver Josep Mas. En el període entre l’any 1900 i l’esclat de 

la Guerra Civil, coincidint amb un moment de renovació de la pastoral i revitalització de la 

 
66 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Catàleg de l’Arxiu Capitular, p. 10. 
67 Ibídem, p. 57-58. 
68 Ibídem, p. 58. 
69 Ibídem, p. 70. 
70 Ibídem, p. 70-72. 
71 TÀMAROI FABRICIAS, Guía histórico-descriptiva, p. 49.  
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clerecia72, ell va ser el responsable de l’arxiu i va destacar en la seva tasca. Va ser l’encarregat 

de tornar tota la documentació al seu ordre anterior. No sols va destacar per la seva labor a 

l’ACB, sinó que també va ser un gran investigador amb multitud de publicacions sobre 

documentació de la institució catedralícia, així com d’altres tan importants com el monestir de 

Sant Cugat73. 

Aquesta feina només va quedar aturada per l’esclat de la Guerra Civil el juliol de l’any 1936. 

La catedral va quedar clausurada i en mans de la Generalitat, la documentació es va traslladar 

fora de l’edifici per tal de protegir-la de possibles espolis, incendis i destruccions. Va ser 

dividida en diferents lots, alguns d’ells es van quedar a la mateixa ciutat repartits entre la 

Biblioteca de Catalunya, la casa-convent de la Mare de Déu de l’Esperança, al carrer de la 

Palma de Sant Just, i al monestir de Pedralbes, mentre que d’altres van ser enviats a la 

població de Viladrau, al Montseny74. Durant el temps que van ser fora, es van destinar tots els 

esforços perquè la documentació no es desendrecés i es va fer tot el possible per a millorar-ne 

l’ordenació i estat. Fou aleshores que s’aplanaren la majoria de pergamins extrets dels armaris 

de les diferents sales de l’Arxiu Major, corresponents a Aniversaris, Caritat i Pia Almoina, el 

que suposa un volum aproximat de gairebé vint mil exemplars. També és en aquest moment 

quan es fan construir unes calaixeres per a conservar-los, on encara s’hi troben instal·lats avui 

a l’ACB75.  

Tota la documentació va retornar a la catedral l’any 1939 després de finalitzar la guerra i va 

restar tal com havia arribat, relligada formant paquets, durant vint-i-cinc anys. Durant aquests 

anys, l’arxiu rep algun investigador però la tasca més important que es desenvolupa és la 

publicació periòdica anomenada Scrinium76que va publicar entre els anys 1951 i 1959 estudis 

i notes sobre diversos manuscrits de l’ACB. 

No va ser fins al nomenament d’Àngel Fàbrega com canonge arxiver a l’any 1965 quan es va 

reprendre la tasca d’inventariar i catalogar la documentació que havia quedat relligada. Per 

fortuna, els diferents farcells havien estat curosament etiquetats per tal de facilitar la seva 

recol·locació. Fàbrega aviat va comptar amb l’ajuda de Josep Baucells, que acabaria 

 
72 MASSOT I MUNTANER, L’Església Catalana al segle XX, p. 24. 
73 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 74. 
74 BAUCELLS I REIG, El Dr. Àngel Fàbrega i Grau, trenta-un anys de canonge arxiver a la catedral de 

Barcelona [en línia]. A: Analecta Sacra Tarraconensia, p. 27 [consulta: 15 de juliol de 2021]. Disponible a: 

<https://raco.cat/index.php/AnalTar/article/view/372285>. 
75 FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I, p. 18. 
76 SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA. Scrinium. Barcelona: Arxiu Capitular de la 

Catedral de Barcelona, 1951-1956.  

https://raco.cat/index.php/AnalTar/article/view/372285
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esdevenint el seu successor. Entre els dos van inventariar, reordenar i netejar la documentació. 

Una tasca que els mateixos autors indiquen que no fou senzilla, ja que entre altres dificultats 

es van trobar una gruixuda capa de pols negra, resultat d’anys de rebre el fum dels ciris del 

temple77. 

El projecte que va emprendre Fàbrega va anar molt més enllà de la reordenació de la 

documentació i va promoure la construcció d’un nou arxiu que pogués cobrir les necessitats i 

oferir totes les comoditats tant de la documentació com dels usuaris. És en aquest moment 

quan es construeixen les actuals sales d’arxiu i consulta amb instal·lacions pioneres per 

l’època com els armaris tipus compacte o l’ascensor d’accés. Les obres van començar l’any 

1965 i van durar quatre anys fins a la data d’inauguració.  

El resultat de la seva feina va quedar patent en la redacció de l’inventari-catàleg que comprèn 

tots els fons de l’arxiu. La versió manuscrita presideix la sala de consulta de l’ACB, tot i que 

també s’ha publicat i es pot trobar en la seva pàgina web78.  

Més enllà de l’ACB, a escala arxivística a l’Església hi va haver grans innovacions en la 

dècada dels 70. Al 1971 es constituïa l’Asociación Española de Archiveros y Bibliotecas 

Eclesiásticos. Aquesta organització es va escindir i actualment només està formada per 

arxivers. La seva missió des del moment de creació ha sigut promoure i facilitar el treball dels 

arxius de l’Església fomentant tasques de conservació, organització, classificació i 

catalogació79.  

Quatre anys després, es fundava a Catalunya el Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de 

Catalunya (SAEC). Es tracta d’un organismes vinculat directament a la Conferència 

Episcopal Tarraconense. Els seus objectius principals són reunir tots els arxius eclesiàstics de 

les diòcesis catalanes per promoure la conservació, organització i catalogació dels seus fons. 

Des de la restauració de la Generalitat al 1978, el SAEC hi ha estat molt vinculat, tant amb el 

Departament de Cultura com amb el Servei d’Arxius. S’han rebut ajudes econòmiques pels 

centres i per l’edició de treballs arxivístics, com unes guies completes de tots els arxius 

majors80. Es celebra una reunió a l’any, mínim, per coordinar esforços, posar en comú els 

 
77 FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I, p. 28. 
78 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Catàleg de l’Arxiu Capitular. Disponible a: 

<https://catedralbcn.org/images/stories/pdf/Arxiu.pdf>. 
79 ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA DE ESPAÑA. Historia [en línia] [consulta: 21 de juliol 

de 2021]. Disponible a <http://scrinia.org/asociacion/historia/>. 
80 La distinció entre arxius majors i menors es fa tot basant-se en la responsabilitat dins el cos eclesiàstic i 

relacionada també amb l’antiguitat. Així, arxius majors serien els catedralicis, diocesans o alguns monàstics i, 

 

https://catedralbcn.org/images/stories/pdf/Arxiu.pdf
http://scrinia.org/asociacion/historia/
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avenços i reptes dels arxius eclesiàstics del territori de parla catalana, ja que ara també s’hi ha 

afegit els arxivers de València i Balears81. L’ACB ha exercit un paper preponderat dins del 

SAEC des de la seva fundació, essent-ne la seu on s’acullen la majoria de reunions i el seu 

canonge arxiver el secretari.  

Pel que fa a l’ACB, actualment el dirigeix el successor d’Àngel Fàbrega i Josep Baucells, 

Robert Baró. Amb ell l’arxiu ha encetat una nova etapa d’obertura i difusió del patrimoni 

cultural de la catedral, no sols documental, ja que a més a més de ser el canonge arxiver, és el 

conservador del patrimoni. En els darrers anys s’estan promovent estudis, jornades i 

publicacions relacionades amb la catedral, l’arxiu i la seva documentació.  

Entre els projectes més destacats es troba el de digitalització del fons, començant per les 

sèries de pergamins més importants: diversorum, Pia Almoina, Caritat i Aniversaris. A més 

s’està treballant en una base de dades complementària sobre els documents digitalitzats. Tot 

això amb l’objectiu de posar el fons documental de la catedral més a l’abast dels investigadors 

i facilitar la feina de cerca de la informació.  

També s’està editant el diplomatari corresponent a la documentació del segle XII per part 

d’especialistes vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb aquesta nova 

publicació es continuarà la sèrie encetada pels anteriors diplomataris dels segles IX
82 al XI

83. 

Paral·lelament, també s’està treballant amb la documentació que fa referència a la comunitat 

jueva de Barcelona, molt escassa a Catalunya i de cabdal importància per a la història de la 

comunitat84.  

En definitiva, s’està donant una empenta molt important per obrir l’arxiu i fer accessibles els 

seus fons a la comunitat investigadora. Malgrat la força del nou projecte per l’ACB, la 

pandèmia de COVID-19, iniciada al març de l’any 2020, l’ha aturat. Ara bé, tot indica que 

ben aviat es podrà reprendre.  

 
menors serien sobretot els parroquials. Alguns arxius menors s’han adjuntat a algun arxiu major. BAUCELLS I 

REIG, Els arxius eclesiàstics [en línia], A: Lligall: la Revista Catalana d’Arxivística, p. 69-73 [consulta: 13de 

juny de 2021].Disponible a: <https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/338709/429673>. 
81 Irene BRUGUÉS MASSOT; Jordi SACASAS SEGURA, XLIV Trobada Anual del Secretariat d’Arxivers 

Eclesiàstics de Catalunya, València i Balears [en línia], A: Butlletí informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestor 

de Documents de Catalunya, p. 6-7 [consulta:9 de juny de 2021]. Disponible a: <https://arxivers.com/wp-

content/uploads/2018/07/Butllet%C3%AD-139.pdf>. 
82 FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I. 
83 BAUCELLS I REIG; FÀBREGA I GRAU; RIU I RIU; HERNANDO I DELGADO; BATLLE I BALLART, 

Diplomatari segle XI.  
84 Clara JÁUREGUI, Nil RIDER, L’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona [en línia]. A: Frontissa: 

Publicació digital de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana[consulta: 4 de juliol de 2021]. 

Disponible a: <https://www.frontissa.cat/noticia/40854/larxiu-capitular-de-la-catedral-de-barcelona>. 

https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/338709/429673
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2018/07/Butllet%C3%AD-139.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2018/07/Butllet%C3%AD-139.pdf
https://www.frontissa.cat/noticia/40854/larxiu-capitular-de-la-catedral-de-barcelona
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2. Les actuacions arxivístiques de la Catedral de Barcelona al segle XVI 

Com ja s’ha destacat anteriorment, el segle XVI va implicar una vertadera esplendor per 

l’Església de Barcelona. També va ser un moment d’apogeu cultural per la ciutat de 

Barcelona que, a mitjans de segle, inaugurava l’Estudi General85. Aquesta situació de 

renovació i gran activitat es va fer palesa també en l’acció arxivística de la Catedral de 

Barcelona, com s’analitza tot seguit.  

Però, aquest ambient de renovació i cura del patrimoni documental no sols es dona a la 

catedral de Barcelona, sinó que se’n troben exemples per tot el territori català. A altres seus 

catalanes, com la de Girona, es registren també una sèrie de treballs de catalogació i 

inventariat de documentació durant el segle XVI
86. I no sols en arxius eclesiàstics, sinó que 

institucions laiques també van parar atenció en la seva documentació i van posar-la en valor. 

Per exemple, en l’àmbit dels arxius municipals, on l’increment del volum dels fons va obligar 

a realitzar reorganitzacions, durant aquest segle, es van construir noves instal·lacions i eines 

de descripció per millorar la conservació de la documentació i també el seu accés i cerca87. 

Seguint aquesta línia , a Mallorca, a finals de segle es va fundar l’Arxiu de la Universitat de la 

Ciutat i Regne de Mallorca pensat com un gran arxiu per a conservar la documentació de la 

corporació municipal88.Casos que no són aïllats, sinó que participen d’una tendència de 

renovació i preocupació en matèria de gestió i conservació documental en les institucions 

durant el segle XVI.    

Així doncs, el segle XVI va ser un moment de canvi i va suposar un punt d’inflexió en 

l’arxivística catalana. Conèixer les actuacions realitzades en els diferents arxius permetrà tenir 

una visió molt més global i analitzar tendències, similituds i diferències. El punt de partida 

són els propis arxius i la seva documentació. Com bé diu Pérez Latre: 

«La voluntat de redreçament dels arxius anà del tot lligada a l’evolució organitzativa 

de les oficines; per això, les disposicions que permeten conèixer els detalls del disseny 

de la gestió documental, l’organització dels arxius i la feina dels arxivers es troben 

 
85 A inicis de segle XVI l’únic centre d’estudis superiors a Catalunya era l’Estudi General o Universitat de Lleida, 

ja en decadència. L’Estudi General de Barcelona, situat a la Rambla, va donar solució a aquesta manca. Joan 

BADA I ELIAS, Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI, p. 33-34. 
86 BAUCELLS I REIG, Els arxius eclesiàstics [en línia], A: Lligall: la Revista Catalana d’Arxivística, p. 75 

[consulta: 13 de maig de 2021]. Disponible a: <https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/338709/429673>. 
87 PÉREZ LATRE, “Sercar, ordenar y fer inventari y índex”. Sobre arxius i institucions a Catalunya (segles XVI-

XVII) [en línia], A: Lligall: la Revista Catalana d’Arxivística, p. 79 [consulta: 29 d’abril de 2021]. Disponible a: 

<https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/339585>. 
88 Ibídem, p. 85. 

https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/338709/429673
https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/339585
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dins de les normatives internes d’actuació, de les ordinacions i els redreçaments 

consagrats a regular el treball de les escrivanies i del racional89.» 

Abans d’observar la situació del segle XVI a la catedral, cal que tinguem en compte que als 

segles anteriors ja s’havia treballat pel bé de la documentació. Per exemple, al segle XIV 

s’inicien noves sèries documentals tan importants com les de l’Obra (1325)90—que és bàsica 

pel funcionament de l’edifici catedralici— o les de resolucions (1342)91 i les constitucions 

capitulars (1394)92—que són fonamentals per la gestió del Capítol. Un segle després, l’any 

1420, és inaugurat l’Arxiu de Mitja Escala93. Aquest espai d’arxiu va suposar un avenç i una 

novetat, al ser un espai exclusivament dedicat a la gestió i conservació de documentació. Per 

tant, abans del segle XVI, ja hi havia una preocupació per la documentació escrita i uns 

primers intents de millora de la seva situació de gestió i conservació a la catedral.   

Continuant amb aquesta tradició documental baix medieval i en el marc de la renovació 

arxivística que s’estava produint a altres arxius d’arreu de la geografia catalana, el segle XVI 

va ser per la seu de Barcelona un moment d’inflació, un abans i un després en la producció, 

gestió i conservació documental de la institució. Entendre les actuacions arxivístiques que es 

van dur a terme aleshores és imprescindible per aproximar-se a la gènesi del fons catedralici i 

comprendre’n la seva evolució; i és l’objectiu del present capítol.  

El primer cop en la història de la catedral que es té constància del nomenament d’un arxiver 

és, precisament, a inicis d’aquest segle. El 29 de setembre de 1502, en un solemne acte, 

Guillem Clariana jura fidelitat al bisbe Pere Garcia de Xàtiva per exercir el seu càrrec 

d’arxiver: 

«Per viam Sancti Spiritus fuit electus in Archiverium Ecclesie Barchinonensis 

Guillermus Clariana, in eadem ecclesia beneficiatus, et de eodem in oficio fuit eidem 

provissum ad beneplacitum honorabilis Capituli. Et juravit in manibus Domini 

Episcopi de fidelitate se habendo in exercitio eiusdem officii»94.  

El bisbe, que havia estat prefecte de la Biblioteca Vaticana, el mateix any del nomenament va 

fer donació d’un centenar de volums manuscrits a la biblioteca capitular. Se sap, gràcies a una 

 
89 Ibídem, p. 85-86.  
90 Obra de la Catedral. 1325-1917. (CAT ACB, Catedral).  
91 Resolucions. 1343-1969. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i Secretaria). 
92 Llibres de resolucions o d’actes capitulars. 1343-1969. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i 

Secretaria, 2. Ordenaments). 
93 Vegeu més en el capítol dedicat als espais de producció, gestió i conservació de la catedral.  
94 Llibre de la Sivella, vol. I. 1501-1624. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, 3. 

Resolucions, Llibres de la Sivella). Transcrit a SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 26. 
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visita pastoral del 1421, que arran de la donació es va duplicar el nombre de llibres amb els 

quals comptava la Catedral95. Un gest que demostra la preocupació o sensibilitat del bisbe tant 

perquè altres espais de coneixement de la catedral també fossin nodrits, actualitzats i 

conservats com perquè augmentés i s’enriquís l’erudició i humanisme dels preveres i 

canonges de la catedral.  

Guillem Clariana fou un personatge molt actiu en els negocis de la Barcelona de principis del 

segle XVI. El trobem participant, juntament amb altres preveres de la Seu, en compravendes i 

executant testaments com a marmessor. En els documents s’indica el seu càrrec, habitualment 

prevere, beneficiat o administrador de la capella de Sant Sever. Només en un de l’any 1517 

s’especifica que és arxiver en una petita nota al marge inferior esquerra96. 

Mentre ell va ser l’arxiver, es va promoure l’interès per evitar la dispersió de la documentació 

i els llibres i per fomentar una millor ordenació dels mateixos per tal d’evitar pèrdues i 

agilitzar la seva cerca. Per aquest motiu, el maig de 1506 des del Capítol es mana que els 

obrers menors recuperin tots els llibres de fàbrica de la Seu i esposalles que no fossin a 

l’arxiu97. Un any després, es té constància d’un altre encàrrec d’ordenació de documentació 

que en aquest cas es mana fer a l’escrivà del Capítol98.  

Per la seva part, l’Obra, una de les institucions més importants de la Catedral, també apostava 

per una millor de la conservació documental amb la construcció d’un nou espai d’arxiu situat 

a sobre de l’actual capella de les Ànimes, al costat de la porta de Sant Iu99. Entre 1519 i 1521 

es van registrar una sèrie de manaments de pagament100 amb conceptes de materials de 

construcció i professionals com fusters o ferrers per condicionar aquest nou espai101. I encara 

el 1523 estaven acabant de preparar l’espai d’arxiu, ja que es va efectuar un pagament per 

 
95 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Catàleg de l’Arxiu Capitular, p. 7. 
96 Document IA-1774. 1517. (CAT AHCB, Pergamins municipals).  

També apareix als següents documents: Document 1A-1554. 1503. (CAT AHCB, Pergamins municipals); 

Document 1A-1596. 1505. (CAT AHCB, Pergamins municipals); Document 1A-1643. 1506. (CAT AHCB, 

Pergamins municipals); Document 1A-1869. 1523. (CAT AHCB, Pergamins municipals); Document 1A-1907. 

1528. (CAT AHCB, Pergamins municipals).  

Tots aquests pergamins estan publicats a:Maria Cinta MAÑE I MAS; Manuel ROVIRA I SOLÀ, Catàleg de 

pergamins municipals de Barcelona: anys 1501-1530 (volum V) [en línia], p. 45-46, 56, 102, 206, 281 i 311 

[consulta: 25 de març de 2021]. Disponible a: 

<https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/Cataleg%20Perga

mins%20Vol.%205-web.pdf>. 
97 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 25. Per elaborar aquest apartat ha estat imprescindible 

aquesta obra, gràcies a la qual s’han pogut resseguir un bon número de referències documentals que permeten 

conèixer una bona part de la història arxivística de la Catedral de Barcelona el segle XVI.  
98 Ibídem, p. 25. 
99 Vegeu l’apartat dedicat als espais de gestió i conservació documental de la catedral de Barcelona al segle XVI. 
100 Llibre d’Obra. 1519-1521. (CAT ACB, Catedral, III. Obra de la Catedral, Llibres d’Obra).  
101 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 32.  

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/Cataleg%20Pergamins%20Vol.%205-web.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/Cataleg%20Pergamins%20Vol.%205-web.pdf
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unes cadires destinades102, probablement, a poder treballar i consultar la documentació de 

manera més còmoda en el nou arxiu. 

Fins aquell moment, la documentació de l’Obra s’havia conservat a la sagristia, en uns 

armaris realitzats un segle abans, l’any 1412103. Però, el volum creixent de documentació de 

l’entitat, una de les més productives documentalment, va motivar aquest canvi d’ubicació.  

De fet, l’any 1523 va ser d’intensa activitat pel que fa a la documentació, els espais d’arxiu i 

els seus encarregats. Feia poc que s’havia acabat la construcció del nou arxiu de l’Obra i es va 

impulsar la d’un de nou pel Capítol. Al mes de juny, es va celebrar una reunió del Capítol 

amb Guillem Raimon de Vic, vicari general del bisbe de Barcelona i cardenal a Roma. El 

visitant va exposar la preocupació que es tenia sobre la conservació de la documentació, ja 

que aquesta era la base que garantia la possessió dels béns eclesiàstics que mantenien la Seu, 

els seus capellans, treballadors i la beneficència104. Per tant, recomanava tenir-la controlada, 

arxivada en algun lloc proper i de fàcil accés. 

Tant va ser l’esperonament que va donar el vicari i cardenal, que es va decidir habilitar un 

espai que respongués a totes les necessitats generades. En aquest moment es comencen les 

obres per realitzar un arxiu del Capítol, situat en l’espai adjunt a la capella de Sant Sever105. A 

finals d’any es va fer un manament de pagament per retolar els armaris de l’arxiu «de letra 

grossa»106. L’any següent, en un manual, es deixa constància sobre la voluntat dels 

administradors de la capella de Sant Sever d’habilitar l’espai on s’ubicà l’arxiu finalment107. 

Pels registres de pagament se sap que les obres van durar entre l’any 1523108 i 1526 i, entre 

totes aquestes despeses, destaquen els pagaments que es van fer per les escales de cargol que 

donaven accés a l’espai109.  

Es té constància que mig segle després l’espai continuava sent utilitzat, ja que l’any 1561 es 

va encarregar a un fuster que realitzés quatre cadires per l’arxiu sobre el Capítol. Com en el 

cas de l’arxiu de l’Obra, amb el temps l’arxiu de Capítol també es va habilitant per fer més 

còmoda la consulta, o fins i tot producció documental, en el mateix espai de conservació. 

 
102 Ibídem, p. 32. 
103 Ibídem, p. 23. 
104 Ibídem, p. 33-34. 
105 En aquell moment, la capella estava situada junt a l’entrada del Santíssim Sagrament, entre l’actual portal de 

la capella de Sant Sever i la gran columna del mig. Vegeu l’apartat dedicat als espais de gestió i conservació 

documental de la catedral de Barcelona al segle XVI. 
106 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 33.  
107 Ibídem, p. 32-33. 
108 Llibre d’Obra. 1521-1523. (CAT ACB, Catedral, III. Obra de la Catedral). 
109 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 33.  
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La projecció de l’arxiu del Capítol no és l’única actuació arxivística que es desenvolupa a la 

catedral l’any 1523. Aquell mateix any, el notari Joan Vilana és nomenat nou arxiver en un 

acte celebrat pel Capítol el dia 21 de juliol. L’acord del seu nomenament constata la 

preocupació i la presa de consciència sobre la responsabilitat que suposava la custòdia de la 

documentació generada, rebuda i gestionada en l’exercici de les activitats desenvolupades a la 

catedral, que no eren poques: 

«Igitur huiusmodi instrumenti testimonio locum continguum nostre domui capitulari 

ad hoc instauratum ut publicum archivum et scribariam Ecclesie nostre perpetuo 

deputamus, et sic nomanari vocari, et ad eum locum recurri decernimus, statuentes et 

ordinantes nos vicarius, auctoritate reverendissimi domini Episcopi, et Capitulum 

quod omnia instrumenta, documenta, carte, libri, computa, capibrevia et scripture 

publice et private, nostram Ecclesiam et membra illius ac administrationes 

concernentia et concernentes, ibi sic repositis et conservatis scripturis adibendam esse 

in judicio et extra plenam fidem et ad custodiam huiusmodi archivii scrinearium 

custodem et tabellionem vos Joannem Vilana, scribam Capituli, qui nunc estis et quem 

pro tempore fuerit cum ordinationibus sequentibus, destinamus.110» 

L’ambiciosa tasca encarregada al notari Vilana sembla que no va poder desenvolupar-se per la 

seva prematura mort. Els últims manuals notarials de Joan Vilana daten de l’any 1529111, tan 

sols sis anys després del seu nomenament com arxiver.  

Tot i això, s’ha trobat alguna referència de les tasques que es van desenvolupar mentre ell va 

ocupar el càrrec. Un any després del seu nomenament, queda registrat en un llibre de 

pagaments la petició de trasllat d’un inventari que s’havia fet de la documentació de la 

Sagristia112. Es paga una lliura i quatre sous i s’encarrega a un auxiliar del notari i arxiver 

Vilana. A més a més, l’any 1528 el Capítol contracta el mestre d’obres Gabriel Pellicer per a 

construir un nou arxiu. En aquest cas l’espai es situaria sobre les galeries, en el trifori113, el 

que amb els anys serà conegut com l’Arxiu Major. Es dona inici així a un dels grans projectes 

arxivístics de la història de la institució; un projecte que Vilana degué idea o impulsar, però 

que no pogué executar.  

 
110 Fragment de l’acta on es parla de les diferents tipologies documentals del fons catedralici. Per a llegir l’acta 

completa vegeu: SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 26-31.  
111 Manual notarial de Joan Vilana, vol. 596. 1526-1528. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i 

oficis, 12. Notaria Particular). 
112 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 31. 
113 Vegeu ubicació al capítol dedicat als espais d’arxiu de la Catedral de Barcelona.  
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La tasca encetada per Vilana serà continuada pel seu successor, mossèn Francesc Tarafa, un 

dels arxivers més coneguts i destacats de la història de la catedral pels seus treballs, tant 

arxivístics com històrics i culturals. No se sap amb certesa la data del seu nomenat, però es 

creu que va ser durant l’any 1529, quan va faltar el notari arxiver. És en aquest mateix any 

quan s’inicien les obres de l’Arxiu Major, una veritable joia de l’arxivística catalana i per a la 

història del moble a l’Època Moderna. En aquest nou espai es van concentrar una gran part 

dels fons d’arxiu que fins aleshores havien estat dispersats en diferents espais de la catedral. 

Durant dos anys es registren elevats pagaments per fer realitat el projecte114. Però se sap que 

les obres continuaren fins a l’any de la seva inauguració, el 1535. L’arxiu estava format per 

quatre sales, anomenades cubiculums, les parets de les quals estaven recobertes de dalt a baix 

d’armaris de fusta. 

 

Fotografia  1. Vista general d'una de les sales de l'Arxiu Major amb els armaris de fusta originals del segle 

XVI115.  

 

 
114 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 33.  
115 Jordi BORRÀS ABELLÓ, La càpsula del temps de la Catedral de Barcelona [en línia], A: LA MIRA, 2019 

[consulta: 28 de juliol de 2021]. Disponible a: <https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-

catedral-de-barcelona>. 

https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
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Tarafa havia arribat a la catedral poc abans de ser nomenat arxiver, el juliol de 1526 quan se li 

va atorgar un benefici116. Va arribar a ser canonge l’any 1543117 i durant la seva vida no sols 

va ser un arxiver molt actiu sinó que també va destacar per la seva obra com historiador. De 

fet, va ser pioner en la historiografia catalana al retratar el canvi dinàstic com un fet traumàtic 

i negatiu118. Va ser tot un erudit i així ho demostra també l’ingent treball que va realitzar 

sobre la documentació d’arxiu de la catedral, centrant-se sobretot en aquella que va anar a 

parar al nou arxiu. Entre 1536 i 1540 va redactar una sèrie d’inventaris119 sobre la 

documentació arxivada al recentment inaugurat Arxiu Major. També va fer una sèrie de 

recopilacions sobre la institució de la Pia Almoina i dels bisbes barcelonins120. Mossèn Tarafa 

sempre va estar molt relacionat amb la Santa Seu, on va viatjar en diverses ocasions i on va 

morir l’any 1556121.  

El càrrec d’arxiver va passar a ser ocupat per Miquel Bonet, que ja va substituir a mossèn 

Tarafa quan aquest marxà a Roma el 1555 . El nomenament oficial es va celebrar el dia 2 de 

març de 1556122. I la feina no es va aturar. De nou es tenen notícies de la necessitat de 

conservar la documentació en bon estat i ordre quan, el febrer de 1568, es van triar quatre 

responsables per ajudar a l’arxiver Bonet a «fer lo redrés e inventari del Arxiu»123. En la visita 

pastoral que el bisbe Dimas Loris va realitzar a la catedral l’any 1597, va deixar constància 

d’un índex manuscrit realitzat per l’arxiver Miquel Bonet; índex que bé podria correspondre a 

l’obra encomanada a ell i els seus quatre ajudants el 1568124. 

I encara una altra notícia relacionada amb l’elaboració d’instruments de descripció s’ha trobat 

del període de Bonet a l’arxiu. Amb l’objectiu de crear un índex i taula de continguts en un 

llibre de privilegis pontificis, l’octubre de 1575 es va concedir una llicència per poder agafar 

en préstec el volum de l’arxiu125. Aquest tipus de tasques es realitzaven amb la finalitat de 

facilitar la consulta en la documentació. Agilitzar la cerca en el fons documental era 

imprescindible per a la bona gestió de totes les institucions internes de la catedral.  

 
116 FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I., p. 9. 
117 Ibídem,p. 9.  
118 Es refereix al canvi dinàstic que va patir la Corona d’Aragó al substituir-se el Casal de Barcelona pel 

Trastàmara amb el Compromís de Casp celebrat l’any 1412. Àngel CASALS MARTÍNEZ, Un, encara, 

desconegut historiador vallesà: Francesc Tarafa [en línia], A: Lauro: revista del Museu de Granollers, p. 14 

[consulta: 4 de maig de 2021]. Disponible a: <https://raco.cat/index.php/Lauro/article/view/48219>. 
119 Ibídem, p. 13.  
120 Ibídem, p. 15.  
121 Ibídem, p. 12.  
122 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 43. 
123 Ibídem, p. 31.  
124 Visita pastoral Dimas Loris, vol. 55. 1597. (CAT ADB, Visites pastorals).  
125 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 31.  
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De l’arxiver Miquel Bonet ja no se’n sap res més, cinc anys després de l’elaboració del 

sumari al llibre de privilegis ja hi ha un nou arxiver, Joan Domènec, encarregat de l’Arxiu 

Major. A més a més, es té constància que hi havia designat també un arxiver per l’Arxiu 

Menor o de Mitja Escala, Guerau Vilana. Durant el temps que ells van ser els encarregats de 

la documentació va haver-hi canvis significatius. El Capítol va decidir ampliar l’Arxiu Major 

amb una habitació annexa; una obra que va durar tres anys segons es pot observar a través 

dels diferents pagaments registrats en els llibres d’obra126. I aprofitant l’avinentesa, també es 

van fer reformes a l’Arxiu de Mitja Escala com: canviar portes, finestres, reixes o cadires127.  

Així doncs, a finals de segle, la documentació generada per les diferents entitats, càrrecs i 

activitats de la catedral quedava reunida, principalment, en dos arxius. Per un costat, l’Arxiu 

de Mitja Escala, d’origen medieval, que reunia els documents més antics i ja rarament 

consultats, i la custòdia del qual requeia sobre el secretari del Capítol —qui en guardava 

curosament les claus d’accés128. Per altra banda, l’Arxiu Major, inaugurat el 1535 i gestionat 

pels canonges arxivers, conservava la producció documental més recent i més consultada.  

Segons la visita ja esmentada del bisbe Dimas Loris, l’últim arxiver conegut del segle XVI, 

Joan Çafont, no va ser capaç de trobar una butlla demanada pel bisbe. Així, autors com Josep 

Sanabre conclouen a dir que l’esplendor al que havia arribat la tasca arxivística a la catedral 

durant tot el segle, comença a decaure en aquest moment. El fet de no trobar un document tan 

important i més si era el bisbe qui el demanava, fa sospitar que no s’havia aconseguit 

mantenir l’ordre que temps enrere s’havia imposat en els diferents espais d’arxiu de la 

catedral129.  

Durant tots aquests anys, no sols els espais es van anar modificant per conservar la 

documentació. També en l’àmbit intern de la documentació es van notar aquests canvis i 

modificacions.  

Així doncs, durant tot el segle es van desenvolupar una sèrie d’actuacions arxivístiques 

basades en la descripció, classificació i millora de les condicions d’instal·lació i conservació 

de la documentació. De manera progressiva es van fent petites accions de redreç, producció 

d’instruments de descripció o creacions i habilitacions d’espais d’arxiu, entre altres, que 

contribueixen a construir un sistema de gestió documental molt més organitzat i eficient.  

 
126 Ibídem, p. 34. 
127 Ibídem, p. 34.  
128 Ibídem, p. 34.  
129 Ibídem, p. 34-35. 
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Durant el segle XVI es va celebrar el Concili de Trento (1545-1563), considerat habitualment 

l’inici dels arxius parroquials i el promotor de canvis estructurals en l’organització de la resta 

d’arxius eclesiàstics. A la Catedral de Barcelona, el concili es va veure reflectit en la creació 

de noves sèries documentals relatives al sagraments que s’estipulen com obligatoris:  llibres 

de matrimonis130 (1573),de defuncions131 (1579) ide sepultures132 (1560).No obstant això, les 

afectacions no van ser tan importants. Com s’ha analitzat al llarg del present capítol, ja abans 

de l’inici del concili s’havien desenvolupat estratègies de gestió de la documentació que 

venien precedits per actuacions i propostes medievals. Lluís Monjas ho remarca molt bé en la 

seva obra sobre la reforma eclesiàstica133, no es pot fer una diferenciació estricta entre abans i 

després del concili tridentí. S’han d’enllaçar les propostes i projectes de reforma eclesiàstica 

que venen de l’època baixmedieval amb els desenvolupats en els primers segles moderns. 

Aquesta idea també la destaca Irene Brugués en la seva tesi sobre la producció i gestió 

documental en el monestir de Sant Daniel de Girona: 

«Amb tot, creiem que en ocasions s’ha sobrevalorat la incidència que aquest concili 

tingué pel que fa a la producció documental de l’Església, ni el que hi havia abans era 

un desert, ni el que vingué després arribà immediatament després. Els canvis foren 

lentament assumits, esdevenint-se en cronologies molt diverses segons els territoris i 

també segons els ordes o famílies monàstiques.»134 

Per tant, podem concloure que l’afany renovador en l’àmbit arxivístic que es va viure en la 

Catedral el segle XVI no va ser impulsar ni promogut pel Concili de Trento, sinó que sorgeix 

de la pròpia necessitat de la institució, del volum i complexitat que aquesta havia pres al llarg 

de la baixa edat mitjana. Aquest entramat organitzatiu es va traduir en un ingent volum 

documental que calia gestionar, conservar i racionalitzar pel benefici de la institució. I això es 

fa evident en un moment d’actuació i renovació administrativa i documental a nivell general. 

El segle XVI, les grans institucions del territori, tant laiques com religioses, convergeixen en la 

indagació de projectes de renovació, gestió i conservació documental, la base necessari per 

una millora del bon funcionament de les mateixes.  

 
130 Llibres de matrimonis. 1573-1969. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 2. Llibres sacramentals).  
131 Llibres de defuncions. 1579-1874. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 2. Llibres sacramentals, Òbits).  
132 Llibres de sepultures. 1560-1799. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 2. Llibres sacramentals, Òbits).  
133 Lluís MONJAS MANSO, La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica tarraconense al 

llarg de la baixa edat mitjana a través dels qüestionaris de visita pastoral, p. 21. 
134 Irene BRUGUÉS MASSOT, Producció i gestió documental d’un monestir femení. Anàlisi de la funció arxiu i 

la gestió del claustre a Sant Daniel de Girona (1018-2017) [en línia], p. 105-106 [consulta: 19 de juny de 2021]. 

Disponible a: <https://www.tdx.cat/handle/10803/593505#page=1>. 
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3. Els agents productors de documentació de la Catedral de Barcelona al 

segle XVI 

La Catedral de Barcelona, com qualsevol institució, necessitava i necessita encara avui una 

estructura interna molt organitzada per tal de poder dur a terme llurs funcions. Aquesta 

organització ha anat variant al llarg dels segles a causa de l’evolució pròpia de l’entitat i les 

seves necessitats. També han influït en aquests canvis i evolucions el context social, 

econòmic, polític, religiós i, especialment, jurídic, tant en l’àmbit eclesiàstic com civil. La 

documentació produïda per la catedral reflecteix aquesta organització interna, amb la gestió i 

l’administració que ha desenvolupat des de la seva fundació fins als nostres dies amb totes les 

peculiaritats i diferències estructurals. 

És a través de l’anàlisi de la producció documental conservada a l’ACB que es pot identificar 

i determinar les funcions i activitats que l’entitat ha dut a terme al llarg dels segles, els agents 

(oficines, oficis, càrrecs...) responsables de desenvolupar-les i la producció documental 

associada a cadascun d’ells. A l’actualitat, aquesta producció documental es troba conservada 

en un únic arxiu135, però no sempre ha estat així. Fins a la unificació en un mateix espai 

d’arxiu el 1535, la documentació s’havia conservat en els arxius propis de cada ofici, càrrec o 

agent productor de la catedral que l’havien generat en l’exercici de les funcions que li havien 

estat encomanades. Per tant, cadascun d’aquests agents seguia de manera natural els principis 

d’ordre original136 i de respecte a l’estructura arxivística137, conservant cadascú de manera 

diferenciada dels altres els documents generats i rebuts en l’exercici de llurs funcions i 

activitats.  

La voluntat del present capítol és doncs identificar els agents productors de documentació a la 

Catedral de Barcelona durant el segle XVI, per en el següent apartat poder-los posar en relació 

amb els espais de gestió i conservació documental —alguns dels quals ja hem pogut veure en 

el capítol precedent— dins de la catedral.  

 
135 Si bé és cert que la documentació més recent, que encara es troba en una fase activa de la seva vida com a 

document, es conservada i gestionada des de l’Església de Sant Sever, on es troben les oficines administratives 

de la Catedral de Barcelona. Per tant, el fons de l’ACB correspon a la documentació històrica de la Catedral de 

Barcelona.  
136 El principi de respecte de l’ordre original, segons el diccionari de l’Internacional Council on Archives (ICA), 

és el principi de la teoria arxivística, segons el qual els documents d’una mateixa provinença han de conservar 

l’organització establerta per l’organisme d’origen. Peter WALNE, Dictionary of archival terminology, p. 134.  
137 El principi de respecte de l’estructura arxivística, segons ho defineix l’ICA, és el principi segons el qual un 

fons d’arxiu ha de conservar o rebre l’organització corresponent a les estructures administratives internes de 

l’organisme que l’ha creat. WALNE, Dictionary of archival terminology, p. 121-122. 
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Cal tenir present, però, que la tasca d’identificació dels agents productors s’ha hagut de dur a 

terme a partir de l’estudi i anàlisi de l’actual quadre de classificació del fons de la Catedral de 

Barcelona. Aquest quadre va ser realitzat a la dècada dels anys seixanta quan es van inaugurar 

les instal·lacions actuals de l’ACB i no segueix un criteri homogeni de classificació ja que en 

algunes ocasions és funcional, altres és orgànic i altres tipològic. Aquest fet ha condicionat, 

evidentment, els resultats obtinguts, que no poden ser més que aproximatius i parcials. Per 

obtenir una aproximació exhaustiva dels agents que produïen documentació al segle XVI es 

requereix un coneixement profund del fons i d’una disponibilitat d’accés només assolides 

després d’anys d’experiència laboral directa amb el mateix fons.  

Malgrat la complexitat organitzativa i administrativa de la Catedral —conseqüència directa de 

la magnitud de la mateixa institució i de la seva continuïtat institucional amb més d’onze 

segles d’història—, les grans funcions desenvolupades per la Catedral al segle XVI (gestió del 

Capítol, gestió econòmica i patrimonial, gestió de l’edifici i gestió del culte) permeten 

identificar els principals agents productors de documentació. Sense oblidar les grans 

institucions de la catedral de Barcelona: la notaria catedralícia i la Pia Almoina. Tot seguit 

analitzem aquests agents i la seva producció documental dins el seu marc d’actuació 

funcional, tot especificant la funció i l’activitat on els trobem adscrits.  

 

GESTIÓ DEL CAPÍTOL  

El Capítol de la Catedral de Barcelona correspon a la corporació eclesiàstica, és a dir, al grup 

de canonges reunits en comunitat que tenen uns reglaments propis i prenen decisions sobre la 

gestió de la catedral i la comunitat. El nom s’ha donat també, per extensió, a les seves 

reunions celebrades a la sala capitular de la catedral138. Els membres que formen el Capítol 

són els canonges, que alhora poden tenir oficis i càrrecs. La canongia atorgava al prevere que 

la posseïa el dret espiritual de tenir veu i vot al Capítol, cadira pròpia al cor i a rebre la 

prebenda139.  

El nombre de canonges de la catedral de Barcelona mai ha sigut el mateix, ja que aquest 

depèn principalment dels recursos i necessitats de cada moment. Al llarg del temps el nombre 

 
138 Vegeu la ubicació en el capítol dedicat als espais d’arxiu de la Catedral de Barcelona del segle XVI. 
139 Les prebendes corresponien a la porció dels béns de la catedral assignada a un eclesiàstic per desenvolupar 

certes funcions, és a dir, la renda corresponent a cada canonge. ALCOVER; MOLL, Diccionari català-valencià-

balear (DCVB) [en línia] [consulta: 30 de juny de 2021]. Disponible a: <https://dcvb.iec.cat/>. 
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ha anat variant des dels deu o dotze inicials que hi havia als segles IX i X
140, fins als més de 

quaranta que es comptabilitzaven al segle XII
141. De fet, l’elevat nombre va fer que diferents 

papes de Roma instessin al Capítol a reduir-los en diverses ocasions142.  

Si ens situem al segle XVI, són quaranta les canongies de la catedral barcelonina amb les 

corresponents prebendes, sis de les quals eren dignitats143. I és que els canonges podien tenir 

assignats diferents càrrecs, dignitats i oficis144. 

Tota la vida activa del Capítol, abans i ara, es desenvolupa dins de l’anomenat any capitular. 

És a dir, no segueixen l’any natural que comença el primer de gener i finalitza el trenta-u de 

desembre, sinó que tenen el seu sistema propi. L’any capitular es dona per iniciat a la reunió 

que es realitza el primer dia hàbil després de la capvuitada de Pasqua. En el Capítol es 

designen els oficis i càrrecs capitulars i catedralicis que acostumen a tenir una durada de dos 

anys i es trien alguns en anys senars i altres en anys parells. Així, seguint aquest calendari, els 

oficis i càrrecs comencen la seva activitat el dia tres de maig, coincidint amb el dia de la Santa 

Creu, i acaba el dia dos de maig de l’any següent o l’altre145. 

El Capítol com a tal produeix documentació sobretot relacionada amb les seves reunions que 

es reflecteix en la sèrie de constitucions capitulars146, sinodals147 i provincials148, consuetes149 

i en els llibres de resolucions o actes capitulars150. Paral·lelament a aquesta última sèrie, el 

secretari del Capítol deixava constància de tot el que succeïa en els llibres de sivella151, 

 
140 FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 23. 
141 Ibídem,  p. 23.  
142 Ibídem,  p. 23.  
143 Les dignitats suposaven un càrrec d’alta honor i autoritat. En els capítols catedralicis, així com en les 

col·legiates, responen a cadascuna de les prebendes més elevades com és ara la de degà o la d’ardiaca. 

ALCOVER; MOLL, Diccionari català-valencià-balear (DCVB) [en línia] [consulta: 2 de maig de 2021]. 

Disponible a: <https://dcvb.iec.cat/>. 
144 Per conèixer tots els canonges i els seus càrrecs i dignitats associades, veure: FÀBREGA I GRAU, La vida 

quotidiana, p. 25-26.  
145 Ibídem, p. 24.  
146 Constitucions capitulars. 1394-1921. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, A. 

Constitucions, 2. Ordenaments). 
147 Les constitucions sinodals són aquelles preses en concilis o reunions d’eclesiàstics. Constitucions sinodals. 

1241-1919. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, A. Constitucions, 2. Ordenaments). 
148 Constitucions provincials. 1243-1727. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, A. 

Constitucions, 2. Ordenaments). 
149 Les consuetes són els llibres on consten les cerimònies i consuetuds litúrgiques. ALCOVER; MOLL, 

Diccionari català-valencià-balear (DCVB) [en línia] [consulta: 2 de maig de 2021]. Disponible a: 

<https://dcvb.iec.cat/>. 

Consuetes. S. XIV-1969. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, 2. Ordenaments). 
150 Llibres de resolucions o d’actes capitulars. 1343-1969. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i 

secretaria, A. Constitucions, 3. Resolucions).  
151 Llibres de la Sivella. 1501-1770. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, A. 

Constitucions, 3. Resolucions). 

https://dcvb.iec.cat/
https://dcvb.iec.cat/
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documentació amb més presència tant pel seu volum com per l’esforç cal·ligràfic que es 

denota.  

També els privilegis rebuts pel Capítol, que els atorguen avantatges o concessions importants 

de drets i deures, deixen constància documental, tant els emanats per la cúria romana152 com 

pels monarques153. 

Però no sols hi ha documentació relativa als reglaments i normativa del Capítol, també n’hi ha 

que reflecteix les tasques diàries realitzades pel Capítol. Una d’aquestes era la coordinació de 

les visites pastorals154. Van començar la sèrie documental el segle XVI, amb la visita que va 

realitzar el bisbe Joan Dimas Loris a la catedral, i van continuar per les que feien els canonges 

a les diferents parròquies del bisbat amb sede vacante, és a dir, quan no tenien assignat un 

rector.  

Però no són les úniques activitats que desenvolupa el Capítol. La seva secretaria 

s’encarregava per exemple de la comunicació escrita amb l’exterior, molt abundant en la 

institució. En l’exercici diari de les seves tasques rebien i produïen moltes cartes ja sigui amb 

la seva relació amb la Santa Seu155, amb els reis156 o amb altres personatges de l’entorn 

administratiu, eclesiàstic o familiar157. La secretaria també era l’encarregada de registrar les 

provisions i col·lacions158 de prebendes i beneficis per l’administració econòmica159 interna 

de la catedral.  

Ara bé, el Capítol, format per la unió dels canonges, disposava d’una estructura organitzativa 

interna pròpia consignada a través d’oficis i càrrecs amb funcions i activitats associades que 

produïen la seva documentació pròpia. És el cas de:  

 

 
152 Privilegis pontificis. 1054-1966. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, A. 

Constitucions, 1. Privilegis).  
153 Privilegis reials. 876-1931. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, A. Constitucions, 

1. Privilegis). 
154 Llibres de visites pastorals (sede vacante). 1576-1766. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i 

secretaria, A. Constitucions).  
155 Correspondència amb la Santa Seu. S. XVI-XX. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i 

secretaria, B. Secretaria, 2. Correspondència, General). 
156 Correspondència reial. 1362-1931. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, B. 

Secretaria, 2. Correspondència, General). 
157 Cartes enviades. 1516-1847. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, B. Secretaria, 2. 

Correspondència, General). 

Cartes rebudes. 1516-1835. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, B. Secretaria, 2. 

Correspondència, General). 
158 Acte de conferir un càrrec o benefici. ALCOVER; MOLL, Diccionari català-valencià-balear (DCVB) [en 

línia] [consulta: 17 de juny de 2021]. Disponible a: <https://dcvb.iec.cat/>. 
159 Llibres de col·lacions. 1545-1759. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, I. Constitucions i secretaria, B. 

Secretaria).  
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Ardiaconat Major, Deganat i Sustentoria 

Corresponen a les tres dignitats més antigues del Capítol. El càrrec d’ardiaca major160 

corresponia, fins al concordat de l’any 1851, al prima sedes post episcopum. Per tant, era el 

càrrec que seguia al bisbe en l’escala jeràrquica. Les seves funcions anaven des de presidir el 

Capítol i ser el Vicari del bisbe, jutge o provisor, fins a administrar els béns o fer de visitador 

de la diòcesi amb jurisdicció en el fur extern. Aquesta importància i poder van anar minvant 

progressivament després del Concili de Trento fins al punt que en els estatuts aprovats l’any 

1991 ja ni se’n parla161. La documentació generada per aquest càrrec correspon sobretot a la 

gestió econòmica amb capbreus162 i llevadors163.  

El degà corresponia al canonge major del Capítol, normalment assignat al membre més 

antic164. En el concordat de 1851, el degà va passar a ser el càrrec post pontificalem, és a dir, 

ocupa el lloc en la jerarquia que abans corresponia a l’ardiaca major165.  

Per últim, la dignitat de sustentor166 a la seu de Barcelona ocupava un dels escons del Cor de 

Sant Pere, banda del costat de l’Orgue Major167. És un dels càrrecs de que es disposa de 

menys informació.  

 

Cabiscolia 

A la seu de Barcelona, el cabiscol era l’encarregat de proveir i disposar sobre els oficis i 

exercicis que havien de fer els canonges i beneficiats de la catedral168. Era també obligat a 

entonar en tots els dobles a matines, laudes o vespres, entre altres celebracions. Tenia el seu 

escó situat al Cor de Sant Joan, immediatament després de l’ardiaca major169. La seva 

 
160 No confondre amb els ardiaconats forans que corresponen a: Ardiaconat de Santa Maria del Mar. 1495-1637. 

(CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis, 5. Ardiaconats forans). 

Ardiaconat del Penedès. 1324-1778.(CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis, 5. Ardiaconats 

forans). 

Ardiaconat del Vallès. 1417-1793. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II Dignitats i oficis, 5. Ardiaconats 

forans).  
161 Àngel FÀBREGA I GRAU; Josep BAUCELLS I REIG, Inventari general de l’Arxiu Capitular de la 

Catedral de Barcelona: 1985-2005,  p. 66 (citat més endavant Inventari general). 
162 Capbreus. 1434-1845. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis, 1. Ardiaconat Major). 
163 Llevadors. 1541-s. XIX. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis, 1. Ardiaconat Major). 
164 ALCOVER; MOLL, Diccionari català-valencià-balear (DCVB) [en línia] [consulta: 9 de juliol de 2021]. 

Disponible a: <https://dcvb.iec.cat/>. 
165 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Inventari general, p. 72. 
166 La documentació produïda per la sustentoria abasta una cronologia des de l’any 1499 fins al segle XIX: 

Sustentoria. 1499-s. XX. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis). 
167 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Inventari general, p. 78. 
168 Cabiscolia. Ss. XIII-XIX. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis). 
169 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Inventari general, p. 81.  

https://dcvb.iec.cat/
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producció documental, molt limitada, es trobava vinculada a les seves funcions d’organització 

dels oficis i exercicis dels canonges i beneficats. 

 

Dignitats reials  

Les dignitats reials de la seu de Barcelona eren tres: tresoreria, ardiaconat de Badalona i 

ardiaconat del Llobregat. Van ser erigides i dotades pel papa Climent VIII a les darreries del 

segle XVI a petició del rei Felip II170. La documentació produïda per aquestes dignitats era 

principalment de caràcter administratiu de les seves rendes171. 

 

Dormitoreria 

Pel que fa al càrrec de dormitorer era l’encarregat d’assignar cada dia i repartir al cap del mes 

les porcions canonicals que els hi corresponien per l’assistència al cor. També se n’ocupava 

de fer el repartiment mensual entre els oficials del Capítol. Gràcies a la documentació 

produïda per aquest càrrec, bàsicament de repartició de les porcions canonicals, es pot 

conèixer la composició del Capítol de manera anual172.  

 

Arxiu capitular 

L’arxiu no sols conservava la documentació sinó que també en produïa en el 

desenvolupament de les seves funcions de gestió i conservació de la documentació de la 

Catedral. El càrrec d’arxiver apareix documentat per primer cop a principis del segle XVI
173, 

és durant aquest segle quan comença la producció documental de l’arxiu. Aquesta producció 

es restringida bàsicament a la sèrie de llibres de préstec174 on es recollien les consultes de 

documentació que es feien a l’arxiu i que consistien en el préstec i retorn de la documentació, 

ja que tota la consulta era a escala interna. Quan al segle XX l’ACB adquireix interès com a 

arxiu històric i comencen a venir investigadors externs, la sèrie de llibres de préstec es clou i 

s’obra la de llibres de lectors175. 

 
170 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Inventari general, p. 85. 
171 Dignitats reials. 1347-1753. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis). 
172 Ibídem, p. 92. Dormitoreria. 1511-1608. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis).  
173 Vegeu en el capítol 2, dedicat a les actuacions arxivístiques del segle XVI.  
174 Llibres de préstec. 1469-s. XIX. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis, 11. Arxiu capitular). 
175 Llibres de lectors. 1965-1969. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis, 11. Arxiu capitular). 
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Habitualment, els canonges arxivers, dos al segle XVI, eren designats cronistes de la catedral. 

Com a cronistes s’encarregaven de registrar i consignar informació  exemplaria176, sèrie que 

recull els grans esdeveniments que es produïren en la catedral com ara funerals reials, 

coronacions o grans celebracions litúrgiques amb la voluntat que servís d’exemple en futures 

ocasions.  

 

GESTIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL  

Pel que fa a l’administració econòmica i patrimonial, cada moment històric ha tingut una 

organització adaptada a les necessitats del moment. Des de la restitució del Capítol a 

Barcelona el segle IXes van anar rebent donacions i llegats que engrandiren el patrimoni 

catedralici. D’aquest patrimoni es mantenia no sols la catedral sinó també les persones 

vinculades a ella. Aquest patrimoni inicial, format principalment per propietats urbanes i 

rurals, es coneixia amb el nom de mensa capitular. Amb les rendes es pagaven les percepcions 

dels canonges que vivien en comunitat.  

Quan al segle XII la vida comunitària es començà a dissoldre i el prelat diocesà prengué certa 

autonomia, es van veure forçats a buscar noves maneres d’administrar el patrimoni 

eclesiàstic177. Es va passar aleshores a l’anomenada administració temporal, establint-se les 

dotze pabordies o prepositures. A efectes pràctics, tot el patrimoni corresponent a la mensa es 

va dividir en dotze porcions, una per cada mes de l’any del qual agafaven el nom, i es va 

assignar un administrador a cada lot per a gestionar-lo. Aquests administradors rebien el nom 

de prepositus o pabordes. Cada administrador s’ocupava del seu servei en un lloc escollit per 

ell i allí es constituïa l’arxiu de la dita pabordia178. Cada mes, la pabordia corresponent era 

l’encarregada de fer els pagaments als canonges de les prebendes179. El sistema 

d’administracions temporals va funcionar fins al segle XVIII, quan tot el patrimoni es va tornar 

a ajuntar, com es trobava a l’inici amb la mensa capitular.  

 
176 Exemplària. 1406-1905. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis, 11. Arxiu capitular). 
177 FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 31-32.  
178 BAUCELLS I REIG; FÀBREGA I GRAU; RIU I RIU; HERNANDO I DELGADO; BATLLE I GALLART, 

Diplomatari segle XI, p. 21.. 
179 La prebenda era la remuneració que rebien els canonges per realitzar les seves tasques i que depenia també 

dels càrrecs que cadascun ostentés. L’any 1601 aquesta prebenda no superava els dos-cents ducats anuals. 

Aquesta quantitat no semblava prou elevada per al càrrec de canonge i, per aquest motiu, el papa Climent VIII va 

manar suprimir sis canongies per tal d’ampliar la renda de la resta de canonges. FÀBREGA I GRAU, La vida 

quotidiana, p. 33-34.  
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La distribució per pabordies no va ser l’única reforma aplicada als béns del Capítol. Un segle 

després de l’aplicació de l’administració temporal, es va fundar una nova institució 

anomenada casa de la caritat. La funció de la caritat era executar obres pietoses a partir dels 

béns capitulars comuns a través d’uns administradors. Per dotar de patrimoni a aquesta nova 

fundació, es va escindir el patrimoni del Capítol en dues parts iguals, una destinada i repartida 

equitativament entre les dotze pabordies i l’altra, a la caritat. L’administració va recaure en un 

o dos canonges amb el càrrec de caritaters, segons el moment i la necessitat. Aquesta nova 

distribució va fer que els llibres d’administració augmentessin.  

Així, la caritat passava a ser una entitat econòmicament independent, però va acabar 

participant també de les distribucions dels canonges a causa d’una crisi provocada per la 

devaluació de la moneda a mitjans del segle XIII. Des d’aquell moment es va crear un impost 

que el caritater rebia de les deu parròquies més riques del bisbat i les repartia entre els 

canonges per incrementar les seves minvades pagues. Va ser arran d’aquesta crisi quan els 

oficis menors del Capítol els van passar a ocupar clergues. Fins al moment, les diferents 

feines de forner, ministral, dormitorer, boteller i porter les havien desenvolupat laics, però 

amb aquest canvi s’estalviaven els seus sous180. 

Per tant, l’administració dels béns catedralicis estava molt organitzada i s’anava adaptant a les 

necessitats que anaven sorgint en cada moment de la història de la catedral. Al segle XVI 

funcionava doncs la casa de la caritat i l’administració temporal amb les dotze pabordies. Però 

a més a més, els canonges comptàvem amb les distribucions quotidianes que rebien cada dia 

tots els beneficiaris de la catedral com a complement de les rendes de la seva prebenda o 

benefici181. Aquesta part del seu sou estava destinada a fomentar l’assistència dels beneficiaris 

als actes capitulars, ja que si no eren present no la rebia. Les distribucions podien ser rebudes 

de dues maneres, en espècie o en moneda. En el cas dels pagaments en espècie es coneixen 

com a porcions i podia tractar-se de pa, vi o carn. Quan els pagaments es feien amb moneda, 

podia ser amb la legal i corrent de cada moment o amb moneda privada del Capítol, 

anomenades ploms o pellofes.  

 
180 Ibídem, p. 32-34.  
181 Ibídem, p. 36.  
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Aquest sistema de pagament tan elaborat estava molt organitzat i sistematitzat. Cada activitat 

litúrgica tenia les seves retribucions182. I això s’ha traduït documentalment en abundants 

sèries dins del fons de l’ACB.  

 

GESTIÓ DE L’EDIFICI  

L’Obra, també coneguda com a Fàbrica, era la institució interna encarregada de la 

construcció, manteniment i funcionament de l’edifici catedralici. Per tant, rebien i 

administraven els recursos disponibles, tant humans com materials, per assegurar el 

finançament regular indispensable pel manteniment i la millora del temple i casa183. A més a 

més, s’encarregaven també de tot el necessari per al manteniment del culte com podria ser la 

lluminària o els objectes i mobiliari litúrgics184. 

Els primers llibres d’obra conservats daten de l’any 1325, així que s’ha de situar la seva 

aparició al segle XIV de manera molt relacionada amb la construcció de l’edifici gòtic, 

començat a finals del segle XIII. Amb anterioritat ja s’havien executat obres com la de 

l’edificació de la catedral romànica, però amb el creixement de recursos i complexitat de 

gestió va ser necessari crear un organisme diferenciat encarregat d’aquestes tasques. 

L’organització interna de l’Obra no es pot conèixer en l’estat actual de la recerca a causa de la 

seva complexitat. El que si sabem és que a finals del segle XVI, dos canonges n’eren els obrers 

majors: Jaume Caçador i Jaume Oliveras. Del primer, membre de la important família dels 

bisbes barcelonins, Jaume i Guillem Caçador, se sap que va arribar a ser president de la 

Diputació del General de Catalunya, és a dir, de la Generalitat185. Per tant, el càrrec d’obrer 

major tenia implícit un prestigi i importància que s’atorgava a grans personalitats dins de la 

catedral.  

Els administradors de l’Obra s’encarregaven de coordinar la contractació del personal i la 

compra i subministració de materials i de tot això en deixaven constància escrita en diferents 

 
182 Per a més informació sobre el tema consultar: FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 37-46, on fa una 

síntesi dels diferents tipus de distribucions quotidianes amb les quantitats segons les activitats.  
183 Miquel Àngel CHAMORRO TRENADO, La construcció de l’església de Sant Feliu de Girona al segle XIV: 

Els llibres d’obra [en línia]. Girona: Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de 

Girona: tesi doctoral, 2004 , p. 167 [consulta: 18 de maig de 2021]. Disponible a: 

<https://www.tdx.cat/handle/10803/7836;jsessionid=45EBC46E11E7DA8D8638E56EF8756810#page=169>. 
184 Francisco Antonio CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO; Gema PALOMO FERNÁNDEZ. Inventario de la 

sección “Fábrica” del Archivo de la Catedral de Cuenca, p. 13.  
185 Miquel PÉREZ LATRE, Jaume Caçador i Claret A:Josep Maria GIRALT I RADIGALES (dir.), Història de 

la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, p. 138-141. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/7836;jsessionid=45EBC46E11E7DA8D8638E56EF8756810#page=169
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documents. Els més importants per la gestió de l’Obra són els llibres d’obra186, on s’anotaven 

tots els pagaments i rebudes, i els albarans187 rebuts dels diferents serveis i encàrrecs 

sol·licitats. 

Dins de l’obra també destaca la sèrie documental de les sposalles188; una sèrie única —no 

desenvolupada en altres bisbats—, que recull les dades bàsiques sobre les esposalles o 

matrimonis celebrats al bisbat de Barcelona189. Té l’origen en la taxa que gravava la 

celebració dels matrimonis i avui dia és la sèrie més consultada de l’ACB, no sols pels 

genealogistes sinó també per estudiosos a l’aportar molta informació sobre la societat de cada 

època: noms, oficis o moviments migratoris, entre altres. És per aquest motiu que es troba 

digitalitzada i accessible des dels ordinadors de l’arxiu.  

 

GESTIÓ DEL CULTE 

Dins de la gestió del culte de la Catedral de Barcelona i, en general de qualsevol església, 

destaca l’activitat del sagristà. La sagristia correspon a la sala on es conservaven els 

ornaments sagrats i es revestien els sacerdots190. El càrrec associat era l’encarregat de cuidar 

aquesta sala i el seu contingut o de preparar el necessari per a les celebracions litúrgiques, 

entre moltes altres tasques. La documentació que es produïa des de la Sagristia deixava 

constància d’alguna de les activitats administratives i litúrgiques que desenvolupava el 

sagristà com la gestió dels sants olis191 o les distribucions de la cera192. També trobem els 

 
186 Els llibres d’obra constitueixen una de les sèries més voluminoses del fons de l’ACB. El seu contingut són els 

comptes de l’Obra. Allí s’anotaven els pagaments efectuats als diferents mestres de la catedral (de cases, fuster, 

ferrer, mestre de vitralls o candeler), i les quantitats rebudes en concepte de censos i censals o deixes. La seva 

cronologia abasta des de l’any 1325 fins el 1824, amb un volum de vuit metres lineals. Amb el pas del temps, 

aquesta sèrie evoluciona vers la de comptes de l’obra, començada a l’any 1744 i que avui continua oberta, amb 

un volum de vuit metres lineals fins a l’any 1994. Llibres de comptes de l’Obra. 1744-actualitat. (CAT ACB, 

Catedral, III. Obra de la Catedral). 
187 Els albarans de l’Obra són el documents acreditatius dels permisos, lliuraments de materials a on consten 

també el nom del comprador i venedor, entre d’altres dates. La sèrie comença a l’any 1451 i finalitza a l’any 

1824, amb un volum de quatre metres lineals. Albarans de l’Obra. 1451-1824. (CAT ACB, Catedral, III. Obra de 

la Catedral). 
188 Ius Tabulae (Sposalles). 1451-1904. (CAT ACB, Catedral, III. Obra de la catedral). Consta de 287 volums. 
189 Josep BAUCELLS REIG, “Esposalles” de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona: un fons documental únic 

(1451-1905) [en línia]. A: Arxius: Butlletí del Servei d’Arxius, p. 1. [Consulta: 2 d’agost de 2021]. Disponible a: 

<http://continguts.cultura.gencat.cat/arxius/butlleti/hemeroteca/docs/Arxius35.pdf>. 
190 ALCOVER; MOLL, Diccionari català-valencià-balear (DCVB) [en línia] [consulta: 30 de juliol de 2021]. 

Disponible a: <https://dcvb.iec.cat/>.. 
191 Sants Olis. 1819-1863. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 1. Sagristia en general, Emoluments). 
192 Distribucions de la cera. 1449-1805. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 1. Sagristia en general, 

Emoluments). 

http://continguts.cultura.gencat.cat/arxius/butlleti/hemeroteca/docs/Arxius35.pdf
https://dcvb.iec.cat/
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missals i altres llibres litúrgics, utilitzats per a les celebracions de les misses i oficis, que tot i 

no trobar-se indicats dins del quadre de classificació actual es troben conservats en l’ACB193.  

A la catedral es desenvolupaven moltes celebracions i activitats litúrgiques. Però d’entre totes 

aquestes destaquen les fundacions de causes pies per la documentació que van produir. 

Aquestes causes pietoses responien a una necessitat per part dels fidels de rememorar els seus 

morts o purgar la seva ànima. Això es feia instaurant una fundació de benefici, aniversari o 

missa, entre altres, amb una dotació econòmica, normalment en forma de béns i propietats. Hi 

ha una petita sèrie de causes pies194, però el més habitual va ser fundar un d’aquests tres tipus 

de celebracions. La documentació relativa sempre és de tipus administratiu i econòmica, ja 

que les activitats litúrgiques pròpiament dites no produeixen quasi documentació escrita.  

 

Beneficis 

El benefici eclesiàstic fou creat com una causa pia durant l’edat mitjana i va tenir molt èxit. 

Segons el dret canònic, la institució d’un benefici és un acte legítim efectuat a través d’un 

contracte amb acta de fundació o dotalia on es definien el lloc d’ubicació, el dot en rendes que 

es dona i els drets i obligacions dels beneficiats. Per tant, cada benefici dotava als clergues i 

segons la categoria els hi assegurava la subsistència amb més o menys comoditat. 

Es podia fundar tant en vida com per llegat testamentari amb la intenció d’arribar a la salvació 

de l’ànima, per això era inalienable i vàlid a perpetuïtat. La ubicació anava lligada a un altar 

dedicat a una advocació elegida pel fundador, fos existent o de nova creació195. L’edifici de la 

catedral de Barcelona està replet de capelles obertes a la girola, a les naus laterals i al 

claustre196; i totes elles comptaven amb un altar. Això es deu al gran nombre de beneficiats 

que al llarg del temps hi ha hagut. De fet, alguns altars tenien més d’un benifet. Al segle XVI, 

es comptabilitzen uns cent quaranta-vuit preveres beneficiats, tot i que alguns en tenien més 

 
193 En la proposta de quadre de classificació que fa Irene Brugués pel monestir de Sant Daniel de Girona, torbem 

els llibres litúrgics dins de la gestió del culte. BRUGUÉS MASSOT, Producció i gestió documental d’un 

monestir femení[en línia], p. 487 [consulta: 27 de juny de 2021]. Disponible a: 

<https://www.tdx.cat/handle/10803/593505#page=1>. 
194 Causes Pies. 1508-1925. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular).  
195 Cristina BORAU I MORELL, El sistema beneficial a la seu de Barcelona: fundadors, advocacions i 

finançament artístic durant el segle xv [en línia], A: Pedralbes: Revista d’Història Moderna, p. 141 [consulta: 4 

de juliol de 2021]. Disponible a: <https://raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101252/152137>.  
196 Vegeu els plànols de la catedral al capítol dedicat als espais d’arxiu de la Catedral de Barcelona al segle XVI.  

https://www.tdx.cat/handle/10803/593505#page=1
https://raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101252/152137
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d’un197. I és que tenir un benefici associat no era incompatible amb tenir-ne altres o ser 

nomenats en altres càrrecs eclesiàstics.  

Aquesta abundància de beneficis es veu reflectida en la documentació de l’arxiu capitular a 

través de capbreus198, llibres de comptes199, llevadors200, albarans201 i documentació diversa202 

associada a la gestió de les rendes relatives a cada benefici.  

 

Aniversaris 

Els aniversaris són una d’aquestes causes pies amb la implicació de fer-ho cada any per una 

data concreta per a celebrar l’aniversari d’una mort, habitualment. De la seva administració se 

n’encarregava un canonge amb el càrrec de protector dels aniversaris i un beneficiat nomenat 

procurador dels aniversaris.  

Aquestes fundacions pies i l’administració de les seves rendes va motivar la producció d’un 

gran volum de documentació. Des de mitjans del segle XV destacava la seva importància i no 

sorprèn que amb la construcció de l’Arxiu Major203, tota una habitació es dediqués ala 

conservació de les sèries produïdes per la gestió dels aniversaris204.  

Els aniversaris, de la mateixa manera que ho trobem als beneficis, compta amb diferents 

sèries documentals relacionades amb la gestió econòmica dels mateixos: llibres 

d’administració205, llevadors206, albarans207 o censos i censals208 són algunes d’elles. Destaca 

la documentació relacionada amb els ploms209, ja que els aniversaris també feien servir 

aquesta moneda interna de la catedral de manera habitual i per això trobem sèries com els 

llibres de dipòsits de ploms.  

 
197 FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 26. 
198 Capbreus. 1366-1914. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 4. Beneficis). 
199 Llibres de comptes. 1582-1683. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 4. 

Beneficis). 
200 Llevadors. 1605-1784. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 4. Beneficis).  
201 Albarans. 1453-1685. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 4. Beneficis). 
202 Diversa. 1579-1830. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 4. Beneficis).  
203 Vegeu el següent apartat d’aquest treball sobre els espais de gestió i conservació documental de la Catedral de 

Barcelona el segle XVI. 
204 FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I, p. 26-27. 
205 Llibres d’administració. 1357-1807. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 8. 

Aniversaris).  
206 Llevadors. 1391-1809. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 8. Aniversaris). 
207 Albarans. 1429-1852. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 8. Aniversaris). 
208 Censos i censals. 1273-s. xix. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 8. 

Aniversaris). 
209 Ploms. 1519-1815. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 8. Aniversaris). 
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Misses  

Les misses eren fundades amb el mateix objectiu i procediment que les causes pies o els 

aniversaris. Mitjançant una cessió de béns, s’encarregava la celebració d’unes misses 

concretes. Aquesta activitat litúrgica produïa documentació principalment administrativa de 

les cessions que rebia. Primer, s’anotaven totes les fundacions210 i després es feia un 

seguiment de la gestió dels pagaments i rendes mitjançant els llibres d’administració211 i els 

albarans212. Aquesta administració es trobava classificada segons l’altar on es fundava cada 

missa, creant diferents subsèries. Destaquen els altars de Santa Eulàlia213, el de les Ànimes214 

i el del Sant Crist de Lepant215.  

 

Capellanies  

La fundació de capellanies216 suposaven la dotació per a recitar o cantar missa per l’ànima del 

fundador o de qui ell demanés. El funcionament era similar al de la fundació de misses i, així 

mateix, la seva producció documental.  

 

Confraries 

Les confraries són associacions de persones, habitualment laiques, que sota un patronatge 

religiós s’uneixen per un fi pietós, benèfic o d’ajuda mútua, en el cas sobretot dels oficis o 

gremis217. Cada confraria tenia una advocació i cadascuna ha creat una documentació pròpia 

 
210 Fundacions de misses cantades i resades. 1673-1880. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa 

capitular, 9. Misses).  
211 Llibres d’administració. 1505-s. XIX. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 9. 

Misses).  
212 Albarans. 1496-1711. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 9. Misses). 
213 Misses a l’altar de Santa Eulàlia. 1553-1637. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa 

capitular, 9. Misses, Albarans).  
214 Misses a l’altar privilegiat (Ànimes). 1519-1626. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa 

capitular, 9. Misses, Albarans).  
215 Misses a l’altar del Sant Crist. 1590-1598. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular, 

9. Misses, Albarans).  
216 Capellanies i vicaries. S. XIV-1711. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, IV. Caritat o Mensa capitular).  
217 ALCOVER; MOLL, Diccionari català-valencià-balear (DCVB) [en línia] [consulta: 14 de juliol de 2021]. 

Disponible a: <https://dcvb.iec.cat/>. 

https://dcvb.iec.cat/
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relativa a la seva gestió218. Destaquen les confraries de Santa Eulàlia219, de la Puríssima 

Concepció220, del Sant Crist de Lepant221 i de Sant Roc222. 

 

Domeria 

La domeria estava formada per quatre canonges domers que des de l’antiguitat fins a l’any 

1570 exercien d’administradors delegats de l’administració capitular per torns de setmanes223. 

Per tant, hi havia quatre domes diferenciades224. Cada setmana, un domer celebrava els oficis 

divins, la presidència del cor o l’administració de sagraments225. L’administració de 

sagraments queda palesa en els llibres sacramentals: baptismes226, confirmacions227, 

matrimonis228 i òbits229. 

 

PIA ALMOINA 

La Pia Almoina de la Seu de Barcelona és una institució amb entitat pròpia d’origen medieval 

destinada a ajudar als més necessitats. El cas barceloní no va ser l’únic, ja que aquest tipus 

d’institucions caritatives van proliferar als segles XII i XIII en catedrals de tot el territori de la 

Corona d’Aragó230. 

El servei ofert des de l’almoina era el d’alimentar a aquelles persones amb menys recursos 

com podien ser vells, persones amb diversitat funcional o estudiants, sempre que estiguessin 

sans. En canvi, els malalts no eren atesos en aquesta institució sinó a l’hospital. La Pia 

 
218 Confraries de la Catedral. 1363-s. XX. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia).  
219 Santa Eulàlia. 1363-1969. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 5. Confraries de la Catedral).  
220 Puríssima Concepció. 1404-1969. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 5. Confraries de la Catedral).   
221 Santa Magdalena. S. xv. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 5. Confraries de la Catedral). 
222 Sant Roc. 1720-s. xx. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 5. Confraries de la Catedral).  
223 Doma prové d’hebdòmada, que vol dir setmana. FÀBREGA I GRAU, La vida quotidiana, p. 35.  
224 Domeria. 1392-s. xix. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis).  
225 ENCICLOPÈDIA CATALANA, Enciclopèdia.cat [en línia] [consulta: 3 d’agost de 2021]. Disponible a: 

<https://www.enciclopedia.cat/ec-gdlc-e00047250.xml>.  
226 Baptismes. 1535-1969. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 2. Llibres sacramentals).  
227 Confirmacions. 1693-1969. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 2. Llibres sacramentals).  
228 Matrimonis. 1573-1969. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 2. Llibres sacramentals). 
229 Òbits. 1533-1874. (CAT ACB, Catedral, IV. Sagristia, 2. Llibres sacramentals). 
230 Són ben conegudes les almoines de Girona, Vic, Lleida i la Seu d’Urgell a territori català, així com les de 

València i Mallorca. A Aragó, on van ser pioneres, trobem les de la Seu de Jaca, Roda d’Isàvena, Osca i 

Saragossa. També hi ha casos on altres organismes no religiosos fundaven almoines, com la de la ciutat de Vic i 

la de la vila de Banyoles. Carme MUNTANER I ALSINA, Terra de masos, vila de mar. Vida, economia i 

territori al castell de Sitges i el seu terme entre els segles XIV i XV (1342 -1418)[en línia],p. 63 [consulta: 16 de 

juny de 2021]. Disponible a: 

<https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/119535/01.CMA_TESI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

https://www.enciclopedia.cat/ec-gdlc-e00047250.xml
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/119535/01.CMA_TESI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Almoina de Barcelona va arribar a tenir, quotidianament, més de tres-cents usuaris. En un 

primer moment, es servien aquests àpats al menjador canonical fins al segle XV quan es van 

traslladar a la Casa de la Pia Almoina231. 

El patrimoni amb què comptaven per a realitzar el seu servei s’anava nodrint de donacions i 

llegats de fidels, des de bisbes a artesans feien deixes pietoses. Això va fer que la ubicació de 

les mateixes fos ben extensa i variada en el territori. Alguns exemples de poblacions on 

posseïen béns són Badalona, Cornellà, Granollers, Molins de Rei, Reus, Sant Vicenç dels 

Horts o Santa Maria de Palautordera. El terme geogràfic anava més enllà de Catalunya 

arribant fins i tot a les Illes Balears i a València232.  

Ja al segle X i XIhi ha testimonis de les ajudes que s’oferien a qui més ho necessitava, però no 

va ser fins al segle XII quan es va institucionalitzar aquest exercici. El moment de major 

esplendor d’aquesta organització benèfica el trobem des del segle XV, quan adopta el nom de 

Pia Almoina i estrena el nou edifici, fins a gairebé finals del XVII. Des d’aleshores, la seva 

activitat cada cop va ser més minsa i la desamortització del segle XIX, va suposar el cop 

definitiu a la institució. El Capítol va decidir donar-la per tancada l’any 1984, després d’anys 

sense gairebé activitat233. 

Mentre va funcionar, l’organització interna també va anar evolucionant depenent de les 

necessitats que tenien en cada moment. Els administradors eren diversos en un inici, ja que es 

representaven diferents fons econòmics, però a mesura que es va unificar la gestió de 

l’Almoina van passar a ser, generalment, dos. Eren els encarregats de la documentació 

específica de la institució, que comptava amb un arxiu propi234. Així, dos canonges ostentaven 

el càrrec d’almoiners que tenia una durada de dos anys, però no començaven a la vegada. És a 

dir, quan un almoiner nou entrava, comptava amb el suport i assessorament del qui ja feia un 

any que hi treballava235.  

 
231 La Casa de la Pia Almoina es troba ubicada al costat de la catedral, justament a on es trobava la Canonja o 

casa dels canonges. Es tracta d’un edifici gòtic que actualment acull el Museu Diocesà de Barcelona.  
232 Es poden resseguir totes les poblacions on tenien propietats, vegeu: FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I 

REIG, Catàleg de l’Arxiu Capitular, p. 25-27. 
233 FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona. vol. I,  p. 28.  
234 BAUCELLS I REIG; FÀBREGA I GRAU; RIU I RIU; HERNANDO I DELGADO; BATLLE I GALLART, 

Diplomatari segle XI, p. 21.  
235 Mercè GRAS I CASANOVAS, Els memorials de redreç econòmic de Serafí de Masdovelles, majordom de la 

Pia Almoina de la Seu de Barcelona (1533-1540) [en línia], A: Pedralbes, Revista d’Història Moderna, p. 103-

104 [consulta: 20 de juliol de 2021]. Disponible a: 

<https://raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101242/152132>. 

https://raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101242/152132
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L’administració interna de la institució era integrada per la majordomia i l’administració 

general. Al mateix temps, hi havia una estructura dividida en dos per facilitar la gestió 

econòmica de l’entitat. Per un costat hi havia un registre central, on els administradors i 

procuradors generals controlaven els ingressos i despeses de la institució, i per altre costat, hi 

havia una administració més perifèrica. Com s’ha vist, la Pia Almoina administrava propietats 

a territoris propers i llunyans, per això era necessari articular un sistema de caràcter senyorial 

per tal de controlar també els ingressos i les despeses dels procuradors i batlles locals236.  

Un dels majordoms més destacats de la institució benèfica durant el segle XVI va ser Serafí de 

Masdovelles que va ocupar el càrrec entre l’any 1533 i 1549, aproximadament237. En la 

jerarquia, estava just per sota dels dos almoiners i la seva tasca principal era la d’encarregar-

se dels comptes. Per tant, dirigia i retribuïa els diferents oficials de la Pia Almoina com 

podien ser els notaris o procuradors encarregats de l’administració legal, els que gestionaven 

el refetor dels pobres, els que aplicaven la jurisdicció senyorial a les seves possessions o els 

oïdors de comptes encarregats de l’administració econòmica. Es coneix tan bé la feina del 

majordom Masdovelles gràcies a les obres que va elaborar, entre elles els memorials de redreç 

on proposava millores administratives238.  

Així doncs, la Pia Almoina suposava una de les institucions catedralícies més importants i ben 

estructurades. El seu fons documental en deixa constància, ja que és un dels més grans i ben 

organitzats, tant és així que amb la construcció de l’Arxiu Major es va destinar tota una sala 

per a la documentació de l’Almoina. Les principals sèries documentals produïdes per la 

institució són de gestió econòmica i patrimonial com per exemple els capbreus239 i llevadors o 

albarans240, tot i no ser la funció principal de la institució. Això és perquè deixava més 

testimoni escrit la gestió de les rendes que proporcionaven els recursos per a poder ajudar als 

pobres, que aquesta activitat en si.  

 

 

 
236 Pere BENITO I MONCLÚS, L’Almoina de la Seu de Barcelona: Gènesi i formació d’un sistema integrat de 

comptabilitat (1283-1419),A: Enric SAGUER; Gabriel JOVER; Helena BENITO (eds.), Comptes de senyor, 

comptes de pagès. Les comptabilitats en la història rural, p. 75. 
237 Ibídem, p. 104. 
238 Ibídem, p. 105.  
239 Capbreus-Llevadors. 1335-1774. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, V. Pia Almoina, B. Administració, 1. 

Entrades, Censos i censals).  
240 Albarans. 1325-1447. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, V. Pia Almoina, B. Administració, 1. Entrades, 

Censos i censals).  
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NOTARIA 

Les notaries, que es remunten a l’edat mitjana, són centres d’autoritat, ja que certifiquen i 

donen fe pública. Malgrat que entre les funcions primogènites d’una catedral no s’hi 

contempla l’activitat de donar fe pública, moltes catedrals van exercir aquesta funció durant 

l’edat mitjana i moderna gràcies a la concessions reials241. En el cas del Capítol barceloní, 

aquest comptava amb una notaria pròpia des que l’any 1275 el rei Jaume I els autoritzà. Vint 

anys després ja trobem el primer manual notarial de la Catedral de Barcelona, del notari 

Bernat Vilarrúbia. 

Els càrrecs que s’ocupaven de desenvolupar aquestes tasques dins la Catedral eren els 

escrivans o notaris capitulars i els escrivents de la notaria. La feina dels notaris estava 

estretament relacionada amb l’arxiu, tant que fins i tot algun notari va esdevenir arxivers, com 

és el cas del canonge Joan Vilana (1523-1529).  

Inicialment es distingia entre la notaria pública de la Catedral, l’escrivania del Capítol i les 

notaries foranes, que no corresponien a la ciutat de Barcelona. Actualment però, la producció 

documental de cadascuna es troba reagrupada per notari242. Per tal de fixar i descriure el 

funcionament independent de cadascuna seria necessari un estudi més aprofundit i exhaustiu 

de la documentació notarial243 per tal d’establir de nou les sèries diferenciades i conèixer 

l’àmbit d’actuació de cadascuna.  

La notaria va funcionar fins a l’aprovació de la Llei del notariat de l’any 1862, quan es van 

suprimir tots els col·legis notarials de Catalunya a excepció del de Barcelona244. 

En conclusió, el funcionament intern de la Catedral de Barcelona el segle XVI estava molt 

estructurat. No podia ser d’una altra manera a causa de les dimensions i importància de la seu 

barcelonina. Cada àmbit de gestió, sigui del Capítol, econòmica i patrimonial, de l’obra o del 

culte, necessitava i tenia uns agents propis encarregats de tasques molt concretes. A través de 

la documentació i del quadre de classificació actual de l’ACB hem pogut realitzar una 

 
241 Aquest tipus de privilegis eren habituals. Per exemple, el rei Alfons II, dit el Cast, va concedir a l’església de 

Santa Maria de Montblanc l’escrivania de la vila. Per conèixer aquest i altres exemples de concessions de Dret 

de Notaria en parròquies i monestirs, vegeu: Antoni M. ARAGÓ I CABAÑAS, Concessions reials del Dret de 

Notaria a parròquies i monestirs catalans (segles XII i XIII) [en línia], A: Estudis Històrics i Documents dels 

Arxius de Protocols, p. 1-14 [consulta: 30 de juny de 2021]. Disponible a: 

<https://raco.cat/index.php/EHDAP/article/view/287816/480930>.    
242 Lluïsa CASES I LOSCOS, Catàleg de Protocols Notarials de Barcelona, p. 10. 
243 Notaria particular. 1295-1862. (CAT ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis).  
244 Jordi GÜNZBERG MOLL, Els col·legis notarials a Catalunya (ss. XIV-XX) [en línia], A:Ius fugit: Revista 

interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, p. 47 [consulta: 19 de juliol de 2021]. Disponible a: 

<https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/25/61/02gunzberg.pdf>. 

https://raco.cat/index.php/EHDAP/article/view/287816/480930
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/25/61/02gunzberg.pdf
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aproximació als més importants. Alguns han estat més estudiats i es té més informació sobre 

el seu funcionament i d’altres caldria aprofundir més en l’estudi de les seves funcions i 

activitats a través de la documentació conservada. Ara bé, per tenir una visió global i definir 

tot el funcionament i administració de la institució catedralícia al complet seria necessari 

desenvolupar  un estudi molt més aprofundit que, tanmateix, precisaria disposar d’uns 

coneixements de la institució a escala interna que no abasten el contingut i les característiques 

del present treball.  
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4. Els espais d’arxiu de la Catedral de Barcelona al segle XVI 

Des del moment de la restauració de la catedral a inicis del segle IX, es van anar habilitant 

diferents espais d’arxiu que corresponien amb els diferents agents productors de la Catedral i 

les seves necessitats pròpies, analitzades en el capítol anterior. Cada espai conservava la 

documentació rebuda i creada per cada un d’aquests agents. Així doncs, les dependències 

d’arxiu es trobaven repartides arreu de l’edifici de la catedral, inclòs el claustre. 

El present capítol, es planteja analitzar aquests espais al segle XVI; identificar-los, localitzar-

los en l’entramat espacial de la catedral i descriure les seves funcions (de gestió, producció o 

conservació), el seu contingut documental, els mecanismes d’instal·lació i conservació, així 

com posar-ho en relació amb els agents productors. 

D’alguns d’aquests espais d’arxius es té molta informació, d’altres en canvi només alguna 

notícia o referència documental sense arribar a especificar el funcionament, la ubicació o el 

mobiliari utilitzat. En conseqüència, l’anàlisi resultant de cada un dels espais és molt dispar. 

Fet que suposa una de les principals problemàtiques a l’hora d’analitzar el funcionament de la 

producció, gestió i conservació documental de la Catedral barcelonina al segle XVI.  

A través del buidatge bibliogràfic i l’anàlisi documental del fons de l’ACB s’ha procurat fer 

una aproximació dels espais de producció i gestió i, sobretot, als de conservació que 

funcionaven o van ser habilitats durant el segle XVI, dins del marc de renovació que va viure 

la catedral exposat en el capítol de les actuacions arxivístiques del segle XVI
245. 

La present proposta d’anàlisi s’emmarca dins de la corrent d’estudi del paisatge, on es 

contextualitza la relació de la institució amb l’espai, tant interior com exterior246. Aquesta 

corrent historiogràfica neix als anys setanta del segle XX quan es comença a plantejar el 

significat de la noció d’espai a la història més enllà de la seva concreció geogràfica, tot tenint 

 
245 Vegeu el capítol del present treball dedicat a les actuacions arxivístiques del segle XVI.  
246 Projectes com CLAUSTRA de l’IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de 

Barcelona, desenvolupat entre els anys 2008 i 2013, han treballat aquest tipus d’estudi. analitzant espais 

d’espiritualitat femenina medievals. Han catalogat i cartografiat aquests espais, començant per Catalunya, els 

regnes peninsular i fins a nivell europeu mediterrani. La seva investigació interdisciplinària es basa en fonts 

artístiques, arxivístiques, libràries i arqueològiques. Disponible a: 

<http://www.ub.edu/claustra/cat/info/sobre_el_projecte_claustra>. En posterioritat, l’equip ampliat de 

CLAUSTRA ha seguit treballant amb la mateixa línia d’estudis del paisatge espiritual medieval, especialment 

femení —entrant en anàlisis espacials interiors com el que es proposa en aquest treball—, a través dels projecte 

Paisatges Espirituals. Models d'aproximació espacial a la transformació de la religiositat femenina als regnes 

peninsulars (s. XII-XVI) —entre els anys 2014 i 2019, disponible 

a:<http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/>— i actualment amb el projecte Paisatges monàstics, 

disponible a: <https://www.ub.edu/proyectomonastic/>. 

http://www.ub.edu/claustra/cat/info/sobre_el_projecte_claustra
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/%3e%20—
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en compte una triple classificació: l’espai social, físic i mental. Destaca l’estudiós Henri 

Lefebvre247 per la seva reflexió sobre l’espai, no com una cosa neutra, sinó tenint en compte 

les relacions socials, econòmiques o mentals. Estudis més recents han ampliat aquest camp, 

redefinint el pes específic que tenen les variables de la vivència, l’ús, la percepció, les 

pràctiques i el moviment com a elements generadors d’un espai no necessàriament objectiu248.  

Un estudi més aprofundit en aquest sentit permetria conèixer no sols la distribució espacial 

interna de la catedral, els seus usos i les seves característiques, sinó també les relacions 

existents entre els diferents espais interns, la circulació entre ells, i les relacions establertes 

entre l’interior de la casa i l’exterior, ja sigui amb altres institucions religioses com amb la 

societat en general249.  

Partint d’aquesta base, plantegem l’anàlisi de la gestió i conservació documental de la catedral 

al segle XVI des de la seva concreció a l’espai, fet que permet aproximar-se a la gestió 

documental de la Catedral barcelonina del 1500 en tres dimensions, a través de la 

representació material de les activitats productives de documentació en l’espai i en el temps. 

Es genera, així, un estudi interdisciplinari on no sols es té en compte la història de l’entitat i la 

de l’arxivística, els agents productors o la documentació generada, sinó que també es valora 

l’espai on es produïa i conservava per tal de tenir una visió global de la gestió documental de 

la catedral al segle XVI.  

Són quatre els principals espais d’arxiu en què comptava la Catedral de Barcelona el segle 

XVI: l’arxiu de l’Obra, l’arxiu del Capítol, l’Arxiu de Mitja Escala i l’Arxiu Major. 

 

ARXIU DE L’OBRA 

L’Obra, una institució fonamental i amb una gran producció documental, necessitava un espai 

prou espaiós i còmode per a conservar la seva pròpia producció documental. És te notícia de 

que la documentació de la institució estava conservada en uns armaris situats a la sagristia, 

 
247 Henri LEFEBVRE, La production de l’espace. 
248 Alguns exemples d’estudis més recents són: Jean Pierre DEVROEY; Michel LAUWERS, L’espace, des 

historiensmédiévistes: quelques remarques en guise de conclusion, A: Construction de l’espace au Moyen Àge: 

practiques et réprésentations. XXXVIIè Congrès de la SHMES, Mulhouse, 2-4 juin2006, p. 435-453. 

Maria Pia GUERMANDI, La Sfida della complessità, A: Archeologica e Calcolatori, p. 441-445.  
249 INSITUT DE RECERCA EN CULTURES MEDIEVALS, Paisatges Espirituals. Models d'aproximació 

espacial a la transformació de la religiositat femenina als regnes peninsulars (s. XII-XVI) [en línia]. [consulta: 29 

de juliol de 2021]. Disponible a: <http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/eixos/monestir-interior>. 

http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/eixos/monestir-interior
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realitzats a inicis del segle XV
250. Per tant, no es tenia un espai propi d’arxiu sinó que el 

compartien amb la sagristia i probablement amb altres armaris d’altra documentació.  

A la segona dècada del segle, el Capítol va acordar la construcció del dit arxiu. El document 

original de l’acord capitular no s’ha trobat, però en els llibres d’obra de l’època va quedar 

registrada tota l’activitat que es va realitzar en les obres de l’arxiu. Entre els anys 1519 i 1521 

hi ha diversos manaments de pagament que corresponen a materials de construcció, fusteria i 

ferreteria amb l’objectiu d’habilitar l’espai251.  

La ubicació de l’arxiu va ser l’habitació sobre la capella de Santa Bàrbara, que actualment 

està dedicada a les Ànimes252. El lloc on es va situar l’arxiu també era conegut com la tribuna 

reial o la llotja del rei Martí, ja que el monarca es va fer construir allí una tribuna, des d’on hi 

accedia a través d’un pont alt que sortia de les seves dependències al Palau Reial Major (a 

l’actual Museu Frederic Marès)253, per assistir a la missa i veure sense ser vist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 1. Ubicació de l’arxiu de l'Obra en el trifori assenyalada en blau. Plànol cedit per Conservació de la 

Catedral de Barcelona.  

 

 

 
250 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 23. 
251 Ibídem, p. 32.  
252 La capella està ubicada a la girola, concretament a la dreta de l’altar major. És la primera que es troba a mà 

esquerra quan s’entra per la porta de Sant Iu, la que durant anys va ser la porta d’accés principal de la catedral. 
253 Aquest espai estava unit amb el Palau Reial mitjançant un passadís que actualment no es conserva. Tot i això, 

encara es visible a l’exterior de la catedral, junt a la porta de Sant Iu, la porta por la qual s’entrava des de dit 

passadís. En deixen constància Fàbrega i Baucells a les efemèrides de l’ACB recollides al catàleg.  FÀBREGA I 

GRAU; BAUCELLS I REIG, Catàleg de l’Arxiu Capitular, p. 7.  
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L’habilitació d’aquest espai en un arxiu es va encarregar a Antoni Carbonell254, mestre fuster 

de la catedral. L’any 1521 va rebre un pagament per part de l’Obra per a realitzar uns mobles 

per condicionar l’espai on instal·lar la documentació: 

«[...] per fer un taulell clos ab son banqual de tres raspellés i punta peu sobre la capella 

de Santa Bàrbara fet a obs de les scriptures de la taula de la Obra; mes per dos armaris 

uberts per tenir los llibres [...]»255 

És a dir, l’adequació de l’espai va consistir en l’adquisició de dues prestatgeries pels llibres de 

gestió i un taulell clos —que interpretem com una taula alta per treballar-hi però amb espai 

tancat per emmagatzematge—, juntament amb el seu bancal o caixabanc de tres raspallés i 

alçat, que a més de servir per seure-s’hi també disposava d’emmagatzematge sota la tapa 

superior, possiblement per guardar-hi les escriptures en suport pergamí i/o la bossa dels 

diners256.  

Dos anys després, en 1523, es va efectuar un pagament per unes cadires destinades també a 

l’arxiu de l’Obra257. Fet que, juntament amb el taulell i el brancal de 1521, ens permet intuir 

que estem davant d’un espai d’arxiu no només destinat a la conservació documental, sinó 

també a la gestió i producció. 

Actualment aquest espai ha patit modificacions que fan que no conservi res del moment que 

va ser utilitzat com arxiu. La construcció d’un vitrall nou al segle XIX i l’habilitació d’un 

ascensor per pujar a les teulades de la catedral han deixat l’espai inhabilitat.  

 

 

 

 

 

 
254 Antoni Carbonell, pare i fill, ambdós fusters, eren molt coneguts a finals del segle XV i durant tot el segle XVI 

per la seva labor a la catedral de Barcelona, però també al Monestir de Sant Cugat, a l’edifici de la Generalitat, al 

Palau Reial Major o al Palau del Lloctinent (actual seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó). El fill fou nomenat 

mestre major de la fusteria de la catedral i ell va ser l’artífex, entre altres obres, de l’obra de fusta corresponent 

als orgues. ENCICLOPÈDIA CATALANA. Enciclopèdia.cat [en línia] [Consulta: 30 de juliol de 2021]. 

Disponible a: <https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0014809.xml>. 
255 Llibre d’obra. 1519-1521. (CAT ACB, Catedral, III. Obra).  
256 El caixabanc és un banc en què el seient és la tapa d'una caixa destinada a guardar-hi roba, etc. GRAN 

DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA, Diccionari.cat [en línia] [consulta: 15 de juny de 2021]. 

Disponible a: <http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0023372>. 
257 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 32. 

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0014809.xml
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Arxiu del Capítol 

A la reunió del Capítol, celebrada al juny de l’any 1523 amb la presència i aportacions de 

Guillem Raimon de Vic, es va convenir la construcció d’una nova estança dedicada a la 

conservació de la documentació produïda i gestionada pel Capítol258.  

En aquest cas, la ubicació triada va ser un espai que restava sense utilitzar al costat de la 

capella de Sant Sever, sobre la sagristia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 2.Ubicació de l’arxiu del Capítol en el trifori assenyalada en color vermell. Plànol cedit per Conservació 

de la Catedral de Barcelona.  

 

S’hi accedia mitjançant una escala de cargol que donava accés a tres nivells fets amb fusta on 

hi devia haver instal·lat el mobiliari que conservava la documentació. Actualment només 

queden les marques a la paret d’on estaven situats els diferents nivells. Aquest espai quedava 

molt proper a l’antiga sala capitular, actual capella del Sant Crist de Lepant. I és que tenir un 

espai d’arxiu a prop de la sala de reunions del Capítol era una tradició molt arrelada a les 

catedrals259. De fet, quan la sala capitular es va traslladar a l’antic refectori al claustre al segle 

XVII, a sobre es va instal·lar l’anomenat «arxiuet».  

Sanabre assenyala pagaments fets entre els anys 1523 i 1526 per a la construcció i mobiliari 

de l’arxiu260 i encara el desembre de 1530 trobem una comanda feta al mestre fuster 

Carbonell261. Tot i que les obres es van allargar en el temps, sembla que a finals de l’any 1523 

 
258 Ibídem, p. 32-33.  
259 Ibídem, p. 33.  
260 Ibídem, p. 33. 
261 Llibre d’obra. 1529-1531. (CAT ACB, Catedral, III. Obra).  
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la documentació ja estaria instal·lada al mobiliari, ja que es va realitzar un pagament per 

retolar el mobiliari que conservava la documentació262, cosa que facilitava l’accés a la 

documentació. Així, tot i no haver-se conservat ni tenir gaire informació, podem imaginar 

aquest arxiu amb una estètica i distribució semblant a la que trobem en l’Arxiu Major, i que 

analitzem més endavant.  

Tot indica que aquest espai va perdre la seva funció original pocs anys després de la seva 

habilitació, ja que amb la construcció de l’Arxiu Major, a partir del 1529, la documentació 

aquí conservada va ser traslladada el nou arxiu central. Aquest espai va quedar, probablement, 

en funcionament com a arxiu de gestió. Aquesta idea es fonamenta amb el fet que quan, un 

segle després, la sala capitular canvien d’ubicació s’habilita un espai d’arxiu a prop. És a dir, 

continuen necessitant i utilitzant un espai d’arxiu a prop d’on es reunia el Capítol per a 

conservar aquells documents que més utilitzen o per conservar, temporalment, els que 

produïen de nou.  

L’arxiu del Capítol construït al segle XVI podria suposar un primer intent d’arxiu central, però 

que per manca d’espai per a créixer haguessin optat per realitzar un nou arxiu en un espai més 

ampli i amb més possibilitats. Això indicaria la necessitat que hi havia de realitzar un arxiu 

central on reunir, si bé no tota, la major part de documentació produïda a la catedral. Però 

també mostraria el procés que va portar al projecte final de l’Arxiu Major, és a dir, van 

començar fent petites actuacions individuals per a cadascun dels arxius medievals existents 

fins que es va prendre la decisió d’iniciar el gran projecte d’arxiu central.  

 

Arxiu de Mitja Escala 

El conegut com a Arxiu de Mitja Escala —per la seva localització i accés al mig de l’escala 

interior que va de l’actual baptisteri al trifori i fins al terrat— és l’arxiu que es podria 

considerar com arxiu històric ja el segle XVI. Car aquest espai corresponia a l’arxiu «central» 

d’època medieval, construït a partir de l’acord pres pel Capítol l’any 1420263.  

 
262 SANABRE I SANROMÀ, El archivo de la catedral, p. 33. 
263 Ibídem, p. 23.  
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Amb l’ampliació de l’edifici catedralici entre els segles XIII i XV es van crear nous espais i 

dependències, com moltes capelles que són obertes en els laterals de l’església. Una 

d’aquestes incorporacions espacials va ser la triada per acollir l’arxiu. Es va situar sobre la 

sagristia de la capella de Sant Sever, que en l’actualitat és el baptisteri. De fet, per la seva 

ubicació dona directament a la façana principal, on a les obres del segle XIX es va efectuar un 

vitrall264. Però també es coneix amb altres denominacions com «arxivet petit», «arxiu vell» o 

«arxiu sobre les fonts baptismals».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 3. Ubicació de l’arxiu de Mitja Escala en el trifori assenyalada en color verd. Plànol cedit per 

Conservació de la Catedral de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
264 BAUCELLS I REIG; FÀBREGA I GRAU; RIU I RIU; HERNANDO I DELGADO; BATLLE I GALLART, 

Diplomatari del segle XI, p. 22. 
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La disposició interna de la sala d’arxiu es conserva encara avui dia. Uns armaris i arques de 

fusta recobreixen l’estança.  

 

 

Fotografia  2. Vista general actual de l'Arxiu de Mitja Escala. Fotografia Celia JUANGRÁN IBÁÑEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia  3. Vista actual en detall dels armaris 

oberts de l'Arxiu de Mitja Escala, actualment 

reaprofitats. Fotografia Celia JUANGRÁN 

IBÁÑEZ.  
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Inicialment es va destinar l’espai per a conservar la documentació dels aniversaris i les 

prepositures265, però amb el temps la seva funció es va modificar. El que inicialment era un 

arxiu de gestió va acabar esdevenint un arxiu històric a conseqüència de la redacció del Libri 

Antiquitatum. El principal objectiu d’aquest cartulari era el de reduir la consulta de la 

documentació original tot facilitant l’accés a la informació i garantir alhora la seva 

conservació, evitant així la consulta directa dels documents originals. Uns documents en 

suport pergamí que es trobaven instal·lats i conservats en els arquibancs i armaris de l’Arxiu 

de Mitja Escala.  

Així doncs, l’arxiu de mitja escala va passar a conservar aquella documentació més antiga que 

quasi no es consultava, principalment pergamins. No ha arribat als nostres dies l’estructura 

interna dels armaris i, per tant, és difícil saber com aquest es trobaven instal·lats en el seu 

interior. El que si és segur és que els pergamins es conservaven enrotllats. Per això, una 

possible manera seria a través d’unes cel·les cúbiques que dividissin els mobles per dins, tal 

com es trobaven a l’arxiu de protocols de Barcelona266 o el mateix arxiu històric del monestir 

de Santa Maria de Pedralbes. 

 

Fotografia  4. Vista actual dels pergamins conservats a l'arxiu del monestir de Santa Maria de Pedralbes267.  

 
265 Les prepositures eren una de les dignitats del Capítol. SANABRE, El archivo de la catedral, p. 23.  
266 Vicenç RUIZ GÓMEZ, Jordi TOR I AZORIN, Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols 

de Barcelona (1142-1500), p. 29. 
267 REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES, Dones silenciades. El llegat de Sor Eulàlia 

Anzizu al monestir de Pedralbes (1868-1916) [en línia]. A: El arxiu del museu. Barcelona: Institut de Cultura de 

Barcelona, 2018 [consulta: 3 d’agost de 2021]. Disponible a: 

<https://monestirpedralbes.barcelona/ca/exposicions/dones-silenciades-llegat-de-sor-eul%C3%A0ria-anzizu-al-

monestir-de-pedralbes-1868-1916>. 

https://monestirpedralbes.barcelona/ca/exposicions/dones-silenciades-llegat-de-sor-eul%C3%A0ria-anzizu-al-monestir-de-pedralbes-1868-1916
https://monestirpedralbes.barcelona/ca/exposicions/dones-silenciades-llegat-de-sor-eul%C3%A0ria-anzizu-al-monestir-de-pedralbes-1868-1916
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Arxiu Major 

De totes les actuacions arxivístiques realitzades al segle XVI i de tots els espais d’arxiu actius 

en aquell moment, el projecte més ambiciós i que més registres i referències documentals ha 

deixat ha sigut l’Arxiu Major. La seva construcció es data entre els anys 1529 i 1535, any en 

què fou inaugurat.  

Joan Vilana, notari i arxiver, va recollir en el seu manual notarial268 de 1528 el contracte que 

es va signar entre el Capítol i Gabriel Pellicer, mestre d’obres, per a la realització del nou 

arxiu. L’any següent començaven les obres del que seria el principal arxiu de la catedral. La 

ubicació triada per a albergar-lo va ser al trifori, entre la porta principal de la catedral i la de 

Sant Iu, al costat esquerre de la catedral. Actualment queda ubicat sobre la sagristia del 

baptisteri i de les capelles de Sant Sever, Sant Marc, Sant Bernardí i de la Mare de Déu del 

Roser. L’antic accés queda ubicat al baptisteri, a través d’una porta que dona a les escales que 

pugen al terrat i també donen accés a l’Arxiu de Mitja Escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 4. Ubicació de l’Arxiu Major en el trifori de la Catedral de Barcelona assenyalada en color taronja. Plànol 

cedit per Conservació de la Catedral de Barcelona. 

 

Sobre aquests espais es van projectar quatre habitacions o cubiculums, una per cadascun dels 

agents productors i activitats amb més volum de documentació en aquell moment i que per 

tant necessitaven un nou espai on ubicar-la: notaria, aniversaris, caritat i Pia Almoina. La 

distribució d’aquestes sales es coneix gràcies a que s’han conservat les retolacions, en la 

majoria dels casos originals. 

 
268 En aquest volum només es troba el títol del contracte però no està copiat el contingut. Manual notarial de Joan 

Vilana. 1527-1529. (CAT  ACB, Capítol de la Catedral, II. Dignitats i oficis, 12. Notaria particular).  
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Fotografia  5. Vista en detall de les retolacions d'un dels 

armaris de l'Arxiu Major269.  

 

 

També podem conèixer la distribució de les sales de l’Arxiu Major a través dels inventaris 

redactats per l’arxiver Tarafa270 i els seus successors.  

La primera sala o cubiculum I271 era la més espaiosa de totes i on hi havia una gran taula que 

servia d’espai de treball. De les quatre habitacions és la menys coneguda perquè va ser 

enderrocada per a construir un vitrall durant l’any 1944272.  

 
269 BORRÀS ABELLÓ, La càpsula del temps de la Catedral de Barcelona [en línia], A: LA MIRA, 2019 

[consulta: 28 de juliol de 2021]. Disponible a: <https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-

catedral-de-barcelona>.   
270 Inventaris de Tarafa. 1536-1540. (CAT ACB, fons sense catalogar). Aquests inventaris estan realitzats en 

quatre volums que tracten principalment dels pergamins de la Pia Almoina i dels testaments, conservats en la 

mateixa habitació. Els quatre volums corresponen a l’esborrany que va preparar Tarafa i que, posteriorment, va 

traslladar a dos volums definitius. Tots sis volums, esborranys i definitius, són conservats en l’ACB però no 

estan catalogats.  
271 Es troba sobre les actuals capelles de Sant Bernardí i de la Mare de Déu del Roser.  
272 FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol I., p. 10.  

https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
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Fotografia  6. Vista actual de la sala I corresponent als armaris on es conservava la documentació dels notaris273.  

Se sap que la documentació notarial estava instal·lada en aquest espai, ja que s’hi conserven 

els armaris originals. En alguns d’ells encara es poden llegir els rètols amb els noms dels 

diferents notaris.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia  7. Vista en detall d'un dels armariets dels notaris. 

Es poden observar les restes del rètol que indicava el nom del 

notari. Fotografia Celia JUANGRÁN IBÁÑEZ.  

 

 

 
273 BORRÀS ABELLÓ, La càpsula del temps de la Catedral de Barcelona [en línia], A: LA MIRA, 2019 

[consulta: 28 de juliol de 2021]. Disponible a: <https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-

catedral-de-barcelona>.   

https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
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Aquesta documentació, segons indica Fàbrega, provenia de l’espai superior de l’scriptorium 

de la catedral, situat on actualment és la sala capitular274.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 5. En taronja l’actual sala capitular, anteriorment utilitzada com scriptorium. En color violeta es troba 

assenyalada l’actual sala del museu capitular, anteriorment capella de Sant Sever. Totes dues es troben situades 

al claustre de la Catedral de Barcelona. Plànol cedit per Conservació de la Catedral de Barcelona. 

 

A banda d’aquesta documentació, sembla que també s’hi conservaven còdex de l’antiga 

schola i incunables de la vella llibreria. També es trobaven en aquest espai els quatre volums 

del Libri Antiquitatum, conservats dins d’un armari especialment fet per a ells a causa de la 

seva gran mida275. Les parets d’aquesta sala estaven recobertes d’armaris, del qual ara sols es 

conserva el relatiu a la documentació notarial. Aquest mobiliari estava distribuït en tres 

nivells amb una divisió per armariets o estances. En aquests armariets hi havia els manuals 

notarials de cada notari, indicat a la porta amb un rètol amb el seu nom. A més a més, s’hi van 

instal·lar també alguns speculos i llevadors amb un gran format on s’indicava què hi havia en 

cada armariet o estança276.  

 

 

 
274 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Inventari general, p. 19. 
275 Ibídem, p. 10. 
276 Aquesta habitació es troba descrita en l’inventari realitzat al 1594: Inventari. 1594. (CAT ACB, fons sense 

catalogar), d’on he estret la informació.  
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La segona sala o cubiculum II277 era la destinada a conservar la documentació dels aniversaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia  8. Detall del cubiculum II o sala 

d’Aniversaris amb els armaris oberts i plens de 

documentació. No correspon a la instal·lació 

original, sinó a l’ordenació que es va fer de la 

documentació en ser retornada a l’arxiu després 

de la Guerra Civil. Fotografia cedida per l’ACB 

(CAT ACB, Fons fotogràfic sense catalogar). 

 

 

En els seus armaris s’hi guardava la documentació econòmica i patrimonial de gestió de les 

diferents fundacions pies (aniversaris, beneficis, capellanies, causes pies, etc.). Aquesta 

habitació conserva la retolació on indica tota la documentació que s’hi guardava278. La 

distribució dels armaris en aquesta sala era de quatre fileres i un altell en les quatre parets del 

cubiculum. Cada armari de cada paret tenia un nombre diferent d’estances, però en total hi 

havia uns cent vuitanta-vuit armariets, cadascun destinat a un tipus de documentació. 

 
277 Es troba sobre l’actual capella de Sant Marc. 
278 En l’inventari de 1594 hi ha un índex amb tota la documentació que s’hi conservava. Inventari. 1594. (CAT 

ACB, Fons sense catalogar).  
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Il·lustració 1. Plànols dels armaris de la sala d’Aniversaris. Imatges cedides per l’ACB, formen part d’un estudi 

inèdit de Josep Baucells i Reig sobre els armaris de l’Arxiu Major.  

 

La tercera sala o cubiculum III279 era la sala de la caritat. Compta amb quatre armaris de fusta 

on s’hi guardaven els originals dels privilegis pontificis i reials, les constitucions, els llibres 

d’administració de les pabordies, de la sagristia, lluminària, de la manna, dels priorats i de la 

majoria dels beneficis, entre altra documentació280. Aquesta documentació provenia de 

diferents espais d’arxiu de la catedral. Segons Sanabre els privilegis eren situats sobre 

l’scriptorium, la documentació relativa a la gestió del Capítol a l’arxiu d’aquest ens a sobre de 

la sagristia de l’antiga capella de Sant Sever i la resta provenia de l’actual sala de 

capbrevació281. 

 
279 Es troba sobre l’actual capella de Sant Sever.  
280 FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I, p. 10-11. 
281 FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Inventari general, p. 19. Vegeu ubicació al plànol 5.  
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Fotografia  9. Vista general del cubiculum III dedicat principalment a la documentació de la Caritat282. 

Aquesta sala, igual que l’anterior, estava recoberta per armaris pels quatre costats amb un 

total de cent vuitanta-dos armariets o estances disponibles a conservar documentació.  

Aquesta sala, al contenir la documentació més important del fons destaca per sobre de les 

altres gràcies a un escut de la catedral i un fris pintats sobre l’armari més alt que rodeja 

l’estança i indica que en aquest espai es trobava la recopilació de les escriptures que feien 

referència al tresor de la caritat de la seu de Barcelona: 

«DIGESTVS SCRIPTVRARVM AC RATIONVM HVIVS ALMAE ECCLESIAE 

THESAVRVS [C]ARITATIS ANNO CHRISTI M. D. XXXVIII» 

 
282 BORRÀS ABELLÓ, La càpsula del temps de la Catedral de Barcelona [en línia], A: LA MIRA, 2019 

[consulta: 28 de juliol de 2021]. Disponible a: <https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-

catedral-de-barcelona>.   

https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
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Il·lustració 2. Plànols dels armaris de la sala de la Caritat amb el fris. Imatges cedides per l’ACB, formen part 

d’un estudi inèdit de Josep Baucells i Reig sobre els armaris de l’Arxiu Major.  

 

La quarta sala o cubiculum IV283 corresponia a la sala de la Pia Almoina. La documentació 

referent a aquesta fundació pietosa havia estat conservada fins aleshores en l’espai de 

l’schola284.  

 
283 Es troba situat sobre una part de l’arxiu de mitja escala i sobre l’escala que puja cap al terrat.  
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Fotografia  10. Vista general del cubiculum IV dedicat a la documentació de la Pia Almoina i testaments285.  

 

L‘habitació té tres grans armaris que contenien la documentació relativa a l’administració de 

les propietats de la fundació pietosa i un altre que estava destinat als testaments. Igual que en 

les dues habitacions anteriors, la sala de l’Almoina està recoberta d’armaris de fusta, comptant 

un total de dos-cents vint-i-sis estances. És per tant l’habitació amb més espai disponible per a 

la documentació, a causa del gran volum produït per la institució caritativa.  

 
284 Aquest espai, situat al claustre, correspon a l’actual sala de capbrevació on actualment es situa el museu de la 

Catedral. FÀBREGA I GRAU; BAUCELLS I REIG, Inventari general, p. 19. 
285 BORRÀS ABELLÓ, La càpsula del temps de la Catedral de Barcelona [en línia], A: LA MIRA, 2019 

[consulta: 28 de juliol de 2021]. Disponible a: <https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-

catedral-de-barcelona>.   

https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
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Fotografia  11. Vista en detall dels armariets amb la documentació de la Pia Almoina de les diferents 

poblacions286.  

 

Cada armari conté un rètol amb la població en la qual es tenien propietats. En cadascun hi 

havia documentació molt diferent i amb diverses tipologies documentals, necessària per a la 

gestió dels béns i drets que tenien en cada població. Aquesta administració dels béns era la 

base de l’entitat per poder fer caritat als pobres. Els béns podien arribar de moltes maneres i 

amb documentació molt dispar.   

 
286 BORRÀS ABELLÓ, La càpsula del temps de la Catedral de Barcelona [en línia], A: LA MIRA, 2019 

[consulta: 28 de juliol de 2021]. Disponible a: <https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-

catedral-de-barcelona>.   

https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
https://www.lamira.cat/visions/1176/la-capsula-del-temps-de-la-catedral-de-barcelona
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Il·lustració 3.Plànol en detall d’un dels armaris de la sala IV corresponent a la Pia Almoina. En cada armariet 

està indicat el número que té assignat i la documentació o població corresponent. Imatge cedida per l’ACB, 

formen part d’un estudi inèdit de Josep Baucells i Reig sobre els armaris de l’Arxiu Major. 
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Per posar un exemple, en l’estança de Sant Andreu del Palomar hi havia capbreus, llevadors, 

testaments, llibres de contractes, de comptes, d’albarans, baptismes, òbits, inventaris, 

processos i pergamins diversos amb compravendes, confirmacions de donacions, establiments 

en cens i enfrontaments i processos judicials287. 

Aquestes habitacions amb els mobles tenen un símil amb l’arxiu del monestir de Pedralbes 

que data també del segle XVI o principis del XVII. En el cas del monestir femení, la mida dels 

armaris es considerablement més reduïda, però també estan compartimentats288. És un arxiu a 

tenir en compte, ja que actualment encara es conserva la documentació en els armaris 

originals. Fet que permet observar avui dia el tipus d’instal·lació que la documentació tenia en 

aquests armaris compartimentats d’arxiu dels segles XVI-XVIII.   

Pel que fa a la forma d’accés a la documentació i al seu contingut, l’inventari de l’Arxiu 

Major de l’any 1594 ofereix la relació de tota la documentació conservada en cada sala i, a 

més a més, explica que aquest sistema es complementava amb un inventari present a la taula 

de l’arxiu que indicava a quin armari i amb quin número es podia trobar la documentació289. 

Per tant, cada document de l’arxiu disposava d’un número i lloc de conservació assignats. 

Això és visible per exemple als inventaris realitzats per l’arxiver Tarafa, on a la portada hi ha 

un número assignat a cadascun290.  

En l’estat actual de la recerca no es pot definir la col·locació de la documentació dins dels 

armaris, ja que com s’ha comentat en el cas de la Pia Almoina, dins de cada estança hi havia 

diferents formats documentals amb diferents suports i característiques formals. Pel que fa als 

còdexs i volums enquadernats, per la mida de l’armariet podien bé estar situats verticalment. 

Alguns volums tenen anotat a la portada el títol del volum i un número, que podria 

correspondre amb el de l’estança on es trobaven conservats o amb una numeració interna de 

l’arxiu. Però la consulta es faria principalment observant el llom, on tenien apuntat el títol o, 

si més no, un petit escrit a forma de resum del contingut. Aquesta anotació està realitzada en 

horitzontal i, per tant, indica que els llibres es trobaven instal·lats de manera vertical, un al 

 
287 El buidatge de la documentació de l’estança de Sant Andreu de Palomar va ser realitzada en el marc de les 

meves pràctiques acadèmiques a l’ACB. L’estudi estava emmarcat dins de la cerca de referències documentals 

del Rec Comtal, però gràcies a l’acotació de documentació a analitzar vaig poder treballar  en la reconstrucció 

d’un armariet de l’Arxiu Major.  
288 Anna CASTELLANO I TRESSERRA, Origen i formació d’un monestir femení. Pedralbes al segle XIV 

(1327-1411)[en línia], Barcelona: Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat 

Autònoma de Barcelona,  p. 677 [consulta: 28 de juny de 2021]. Disponible a: 

<https://www.tesisenred.net/handle/10803/5547#page=1>. 
289 Inventari. 1594. (CAT ACB, fons sense catalogar). 
290 Inventaris de Tarafa. 1536-1540. (CAT ACB, fons sense catalogar). 

https://www.tesisenred.net/handle/10803/5547#page=1
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costat de l’altre. Però també es té constància que s’hi guardaven alguns pergamins, ja sigui 

enrotllats o plegats; ja que no és fins a la Guerra Civil que s’aplanen i es col·loquen en 

planeres.  

Per poder avançar més en les formes d’instal·lació i conservació de la documentació dins els 

armaris, s’hauria de fer una anàlisi més aprofundida del moble per dins i, sobretot, de la 

documentació conservada, valorar-ne les possibles patologies de manipulació o instal·lació, 

l’orientació de les retolacions exteriors o les mides i formats dels volums amb relació a l’espai 

disponible, entre altres. 

Malgrat que ja es troba fora del marc cronològic del nostre estudi, al segle XVIII l’espai de 

l’Arxiu Major es va fer insuficient per al volum de documentació que generava la Seu, i va ser 

necessari habilitar tres habitacions d’arxiu més al mateix trifori —annexes a l’Arxiu Major—, 

que van correspondre a les sales cinc, sis i set d’aquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 6. Ubicació de l'Arxiu Major. En taronja estan indicades les quatre habitacions construïdes al segle XVI i 

en marró, les tres noves realitzades al segle XVIII. Plànol cedit per Conservació de la Catedral de Barcelona. 

 

Actualment, aquestes tres estances estan situades sobre les capelles de Sta. Maria Magdalena, 

de l’apòstol Andreu i de la Mare de Déu de l’Alegria i ja no tenen ús d’arxiu ni conserven el 

mobiliari original. Tot i això, ens podem fer una idea de com eren aquestes habitacions 

gràcies a les fotos realitzades en el moment de la construcció de l’arxiu actual. 
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Fotografia  12.Vista general de la sala VII 

corresponent a les Lleudes. No correspon a la 

instal·lació original, sinó a l’ordenació que es va 

fer de la documentació en ser retornada a l’arxiu 

després de la Guerra Civil. Fotografia cedida per 

l’ACB (CAT ACB, Fons fotogràfic sense 

catalogar).   

 

 

Respecte a la ubicació de l’Arxiu Major al trifori de la catedral, creiem que es van tenir en 

compte una sèrie de factors que encara avui dia es contemplen quan es construeix o s’habilita 

un espai d’arxiu. Aquests són: bones condicions tèrmiques, seguretat i accessibilitat. Per tant, 

segurament, la localització de l’Arxiu Major al trifori nord de la catedral no es va situar a 

l’atzar, sinó que es va determinar la seva situació dins la catedral pensant, en part, en la 

conservació i seguretat de la documentació.  

Aquest arxiu, igual que el de Mitja Escala —del qual n’és una continuació natural— i el de 

l’Obra, es troba situat a la cara nord de l’edifici. Per l’orientació i construcció, és en aquest 

costat on l’edifici té menys exposició diària al sol. Això ofereix unes condicions tèrmiques 

molt més adequades per a la conservació de la documentació, ja que és el costat més fresc. 

Com es veu en el plànol 7, és aquesta orientació és la predilecta a l’hora d’ubicar els espais 

d’arxiu. 
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Plànol 7. Plànol general del trifori de la Catedral de Barcelona. En color trobem destacats els diferents espais 

d'arxiu del segle XVI estudiats en el present treball. En blau es situa l’arxiu de l’Obra; en marró i taronja, l’Arxiu 

Major; en verd, l’Arxiu de Mitja Escala; i en rosa, l’arxiu del Capítol. Plànol cedit per Conservació de la 

Catedral de Barcelona. 

 

Tanmateix, és important destacar que no es troba en la planta baixa però tampoc directament 

sota el sostre. La ubicació correspon a un punt mig i això permet assegurar l’espai de perills 

com els relacionats amb l’aigua: inundacions, goteres o humitat.  

A més a més, que l’accés es trobi a sobre del baptisteri aporta una major seguretat enfront dels 

incendis, ja que a diferència de les capelles, el baptisteri gairebé no necessita espelmes. Com 

ja s’ha comentat, un dels aspectes que més feina va comportar quan la reubicació de la 

documentació després de la Guerra Civil va ser la neteja del sutge que havia impregnat la 

documentació durant anys. Per tant, és un element important a tenir en compte.  

Pel que fa al tipus de moble construint per instal·lar la documentació, també trobem diferents 

aspectes que incrementen les bones condicions de conservació d’aquesta. En primer lloc, es 

troba lleugerament elevat del terra. Així s’evita que pugi humitat o que si entra aigua arribi a 

tocar els documents. A més a més, els espais en que es divideix cada armari són tancats per 

aportar seguretat d’accés, però també per aïllar la documentació de l’exterior i protegir-la, per 

exemple, de l’acumulació de pols, el fum de la lluminària de la catedral o la possible 

presència indesitjada de rosegadors i insectes.   

Com s’ha vist al llarg del capítol, els espais de gestió i conservació de la documentació 

Catedral de Barcelona al segle XVI són diversos, adaptats a les necessitats de cada agent 

productor i activitat. I és que el segle XVI és un segle de grans canvis en matèria d’arxiu a la 
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Catedral de Barcelona, però les novetats no substitueixen ni eliminen la tradició arxivística 

medieval de la Catedral, sinó que s’hi sumen.  

En aquell moment ja es pot diferenciar dos tipus d’espais d’arxiu, basant-nos en el cicle vital 

de la documentació. Per un costat trobem els arxius administratius on es concentra la 

documentació produïda i tramitada per la institució i que continua vigent. Per tant, són espais 

de gestió, on s’utilitza i es consulta de manera regular la documentació. Seria el cas de l’arxiu 

de l’Obra. Dins d’aquesta tipologia, també hi havia arxius administratius centrals, on es 

coordinava i controlava el funcionament de diferents arxius de gestió de diferents òrgans 

productors291. Seria el cas de l’arxiu del Capítol, que va ser el primer intent, i de l’Arxiu 

Major.  

Per una altra banda, es podria considerar que l’Arxiu de Mitja Escala és un arxiu històric, però 

s’ha de matisar. Es consideren arxius històrics aquells que custodien documentació que ha 

perdut vigència administrativa, però que tenen un valor permanent, sigui cultural o històric292. 

En el cas concret d’aquest arxiu al segle XVI no implica això, ja que la documentació continua 

tenint un valor legal. El fet que es trobi copiada en un cartulari fa que no es consulti, però sí 

que conservi el seu valor primari.  

Els espais analitzats en el present capítol són els principals espais de gestió i sobretot de 

conservació documental de la Catedral de Barcelona el segle XVI, però cal tenir en compte que 

n’hi havia més. Per exemple, els espais indicats per Fàbrega en el claustre, en l’actual sala 

capitular i la sala de capbrevació, de les quals no hem trobat més referències o informació. 

Són espais que s’intueixen, però que per tal de situar-los i analitzar-los es requereix un estudi 

detallat del fons que sobrepassa els límits del present treball i que requereixen d’un accés i 

coneixement només adquirible després d’anys de treball intern o recerca a l’ACB.   

  

 
291 Laureà PAGAROLAS I SABATÉ; Ramon PLANES I ALBETS, Fonaments teòrics, A: Emília CAPELL I 

GARRIGA, Mariona COROMINAS I NOGUERA (coord.), Manual d’arxivística i gestió documental, p. 64-65. 
292 Ibídem, p. 64-65.  
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Conclusions 

Amb l’objectiu que els resultats de la recerca siguin constructius i científics, un cop finalitzat 

el treball, exposem les conclusions del mateix a través de dos eixos principals: la valoració de 

l’assoliment dels objectius de la recerca i l’avaluació de la metodologia emprada. 

En primer lloc, s’han d’observar amb retrospectiva els objectius inicials per poder valorar els 

resultats de la investigació. De manera general els objectius s’han assolit però s’ha de matisar 

de manera particular cadascun d’ells, per això, a continuació, seran desgranats i comentats 

individualment per a una major comprensió i aprofundiment. 

Respecte al primer objectiu —la identificació, descripció i anàlisi de les actuacions 

arxivístiques de la Catedral de Barcelona al segle XVI—es pot donar per acomplert, car s’ha 

pogut oferir una visió complerta de totes les actuacions i la seva evolució al llarg del segle. A 

més a més, s’ha comprovat com el Concili de Trento, a diferència del que habitualment 

defensa bona part de la historiografia, no va ser l’impulsor de l’afany renovador en l’àmbit 

arxivístic a la Catedral, sinó que va ser una evolució natural de la pròpia institució impulsada 

per l’experiència romana de personatges com Guillem Raimon de Vic o el propi canonge 

arxiver Francesc Tarafa i pels aires de canvi que es respiraven en aquesta matèria a les 

principals institucions civils i religioses de Catalunya.  

Malgrat el compliment de l’objectiu principal, queda la porta oberta a futures investigacions 

que puguin aportar noves dades que incrementin el nombre d’actuacions realitzades o ampliïn 

la informació sobre les ja identificades.  

Pel que fa als objectius específics d’aquest primer objectiu, cal dir que:  

- Gràcies a l’apartat introductori que ofereix el marc històric tant de la institució com 

del centre d’arxiu, s’ha ofert la identificació, descripció i anàlisi de la situació de 

partida del productor, del centre i del fons abans de l’actuació, tal i com es preveia. 

Així, s’ha pogut donar un context per entendre què passava en l’àmbit arxivístic de la 

catedral abans del segle estudiat i quina va ser l’evolució posterior. On es veu 

clarament com la gran activitat arxivística que es desenvolupa durant el XVI no és sinó 

la necessitat d’organització que tenia la institució i la continuació a les accions 

iniciades durant l’edat mitjana respecte a la documentació.  

- Pel que fa a la identificació, descripció i anàlisi de l’actuació i la metodologia emprada 

durant l’actuació, també s’ha pogut acomplir en bona part. Gràcies a la identificació de 

les diferents actuacions s’ha observat com aquestes es van basar en la descripció, 
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classificació i millora de les condicions d’instal·lació i conservació de la 

documentació. És a dir, es van crear instruments de descripció, es van encarregar 

tasques de redreç i reubicació de la documentació i es van crear i habilitar nous espais 

d’arxiu. Configurant així un sistema de gestió documental molt més organitzat i 

eficient. Si bé, no s’ha baixat a analitzar de forma detallada i aprofundida la 

metodologia de classificació i organització de totes i cadascuna de les actuacions, ja 

que l’anàlisi sobrepassava el límits temporals i formals d’aquest treball. 

- Respecte a l’últim objectiu específic de l’objectiu 1—identificar, descriure i analitzar 

els instruments de descripció resultants de l’actuació— s’ha assolit una part. S’han 

pogut consultar els inventaris elaborats pel prolífic arxiver Tarafa, així com altres 

realitzats a les darreries del segle XVI. Però, a causa de que aquesta documentació no 

es troba classificada en l’actual quadre de classificació de l’ACB, el seu accés i 

consulta és més complicat. Això ha fet que no es poguessin identificar els instruments 

de descripció que trobem encarregats en les actuacions arxivístiques identificades amb 

els instruments que van poder ser consultats físicament a l’ACB. Caldria fer una cerca 

més acurada en aquest sentit per saber si aquests instruments existeixen o si, 

malauradament, s’han perdut. 

Pel que fa al segon objectiu principal —la identificació, descripció i anàlisi dels agents 

productors de documentació de la Catedral de Barcelona al segle XVI—, ha estat, sens dubte, 

la part de la recerca més complexa, ja que una gran institució com és la seu de Barcelona té 

una densa i complexa organització interna que ha evolucionat i canviat al llarg dels segles. Per 

conèixer-la són necessaris anys de treball intern o de recerca especialitzada. Conseqüentment, 

amb els límits que presenta un treball de final de màster, s’ha pogut fer una primera 

aproximació que caldria ampliar curosament amb una anàlisi exhaustiva de tots i cadascun 

dels agents que produïen documentació durant el segle XVI. 

Respecte als tres objectius específics del segon objectiu del present treball, cal remarcar que:  

- Primerament, es buscava identificar, descriure i analitzar les grans funcions del 

productor, i s’han destacat quatre grans funcions: la gestió del Capítol, la gestió 

econòmica, la gestió de l’edifici i la gestió del culte.  

Certament, aquest objectiu ha estat complicat, principalment perquè l’actual quadre de 

classificació de l’ACB no segueix cap criteri de classificació concret sinó que té 

apartats funcionals, altres orgànics i altres tipològics. Això ha fet que hagués 

d’adquirir un grau de coneixement sobre el fons per poder identificar els agents 
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productors i realitzar-ne una classificació funcional que no sempre ha estat possible. 

Així doncs, el resultat d’aquest primer objectiu específic ha sigut una aproximació a 

les funcions de la Catedral de Barcelona durant el segle XVI, que requereix ser ampliat 

i aprofundit en futurs estudis.  

- Estretament vinculat amb l’anterior, el segon objectiu específic —identificar, descriure 

i analitzar els agents (institucions, oficines o càrrecs) que desenvolupaven aquestes 

grans funcions—, només ha pogut ser assolit parcialment. Les problemàtiques ja 

anomenades: les dificultats per abastar tot el coneixement sobre la institució i les 

característiques del quadre de classificació actual, no m’han permès identificar tots els 

agents productors, sinó aquells més importants i de què es disposa més informació i 

coneixement. Però aquests tampoc es troben desenvolupats de manera equitativa, ja 

que d’alguns ha sigut possible trobar més informació que d’altres. D’igual manera que 

amb les funcions, els agents productors també requereix en el futur d’una anàlisi més 

extensiva que permetés identificar amb profunditat tots els agents productors de la 

Catedral en relació a les grans funcions, subfuncions i cadascuna de les activitats 

associades.  

- Per últim —la identificació, descripció i anàlisi de la documentació relacionada amb 

aquests agents— només s’ha pogut fer de manera molt general. Són diverses les 

causes que han dificultat posar en relació la documentació del fons l’ACB amb els 

seus agents productors. La més gran ha estat les limitacions del propi quadre de 

classificació: principalment, perquè no totes la producció documental del fons hi és 

contemplada i hi manquen moltes sèries documentals, però també perquè molts grups 

de sèries tampoc es troben desenvolupats. Circumstàncies que no ha permès conèixer 

amb més detall les activitats i tasques desenvolupades per alguns dels agents i la seva 

producció documental.  

Com en els dos objectius específics anteriors, una anàlisi més exhaustiva i detallada 

del fons i de tota la  documentació que ens ha arribat fins el nostres dies permetria 

obtenir la informació necessària per poder especificar, si no tota, bona part de la 

producció documental dels diferents agents productors de la Catedral en relació a les 

funcions i activitats que la van motivar.  

Pel que fa a l’últim objectiu principal —identificar, descriure i analitzar els espais d’arxiu de 

la Catedral de Barcelona el segle XVI—, el seu compliment també ha estat parcial. Tot i haver-

ne pogut identificat, descriure i analitzar de forma força aprofundida diversos i, fins i tot 
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haver-los pogut localitzar en el plànol de la catedral tot posant-los en relació entre ells, s’és 

conscient que no corresponen a tots els espais d’arxiu que funcionaven en aquell moment a la 

Catedral de Barcelona. I és que aquesta tasca no està exempta de dificultat, si atenem a les 

escasses referències documentals d’aquests espais i a la poca informació que aporten sobre la 

seva localització o utilització.  

Tot i això, cal destacar la diferenciació que s’ha constatat entre els diferents arxius a nivell de 

tipologia. S’han pogut identificar arxius de gestió i dos casos paradigmàtics, un arxiu 

administratiu central i un cas d’arxiu històric, però amb matisos.  

En relació als objectius específics d’aquest darrer objectiu: 

- El primer —identificar, descriure i analitzar els espais d’arxiu després de les 

actuacions— ha tingut un resultat desigual. D’alguns espais com l’Arxiu Major es té 

molta més informació al trobar-se avui en dia en perfecte estat de conservació i al 

haver produït abundants instruments de descripció; mentre que d’altres espais, com 

l’arxiu del Capítol, com que no s’han conservat en l’actualitat, ha sigut més difícil fer-

ne una aproximació.  

- Pel que fa el segon objectiu específic —identificar, descriure i analitzar el moble 

d’arxiu resultant de l’actuació— s’ha pogut estudiar només en dos casos: en l’Arxiu 

de Mitja Escala i l’Arxiu Major. Això es degut a que són els únics que es conserven. 

En la resta, les referències documentals han aportat informació sobre el mobiliari que 

revestia les cambres, però no s’ha pogut aconseguir el mateix nivell d’anàlisi per raons 

òbvies.  

- Per últim, respecte a la identificació, descripció i anàlisi de la instal·lació de la 

documentació en els nous espais, s’han realitzat propostes a partir d’exemples d’altres 

arxius i de l’observació de la documentació i les seves característiques externes. És 

una aproximació molt primerenca que caldria ampliar amb un estudi amb profunditat 

tant de la documentació com de l’espai.  

 

En segon lloc, cal fixar-nos en la metodologia per discernir si ha estat adequada i ha complert 

la seva funció a l’hora d’assolir els objectius plantejats. Aquesta s’ha basat en: el buidatge 

bibliogràfic, l’anàlisi del fons documental de l’ACB i del seu quadre de classificació actual, 

així com l’anàlisi de l’espai físic.  
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El buidatge documental ha ajudat a contextualitzar la història de la catedral i el seu arxiu, així 

com de les actuacions arxivístiques realitzades en la catedral durant el segle XVI i en altres 

arxius de manera contemporània. Per tant, ha estat una bona manera d’aproximar-me al 

productor i centre d’arxiu així a l’arxivística del segle XVI. Tot i això, cal destacar la manca 

d’estudis relacionats amb la Catedral de Barcelona i el seu arxiu, així com d’altres catedrals i 

espais religiosos. Sobretot es nota el buit d’informació en època moderna, ja que l’edat 

mitjana es troba més estudiada i publicada en diplomataris i de la més recent es té més 

memòria i informació directa. A més a més, els pocs treballs existents són antics i necessiten 

una actualització. Es nota, per exemple, en la manca de citació dels fons emprats o en la visió 

que desprenen d’una arxivística historicista,  que per altra banda és la pròpia de l’època.  

Pel que fa a l’anàlisi del fons documental de l’ACB, ben aviat es va veure la incapacitat 

temporal d’abraçar tot el voluminós fons, fet pel qual es va decidir seleccionar algunes sèries 

documentals en les quals centrar els esforços. Es va escollir els llibres d’obra i els inventaris 

del segle XVI, però la informació que han aportat ha estat més escassa del previst. Per 

exemple, en els llibres d’obra molts cops indiquen que s’ha realitzat una obra per condicionar 

un espai o per compra de materials, però sense especificar quin espai o per a quin ús. Caldria 

ampliar doncs el camp de recerca dins del fons documental per reunir més informació.  

Per altra banda, el quadre de classificació ha ajudat a situar i resseguir la documentació 

produïda i conservada a la catedral, però com ja s’ha comentat, la manca d’actualització, de 

seguiment d’un criteri homogeni en la seva elaboració i de no abraçar la totalitat del fons, ha 

dificultat la cerca de documentació, la identificació dels agents i la seva relació.  

Per últim, l’anàlisi de l’espai físic m’ha aportat molta informació i no només dels espais que 

es conserven, sinó també d’aquells que han estat destruïts o reutilitzats per altres tasques, ja 

que he pogut identificar antics elements o valorar la seva ubicació dins de la catedral. El més 

complicat d’aquest punt ha sigut identificar aquests espais, ubicar-los i relacionar els espais 

citats en la bibliografia i documentació original amb els espais actuals, també pel canvi 

d’advocació d’algunes de les capelles i d’ús d’alguns espais.  

A la finalització del present treball no s’han assolit completament tots els objectius que es van 

plantejar en un estat inicial de la recerca, però els resultats obtinguts mostren una interessant 

aproximació a la producció i gestió documental de la Catedral al segle XVI, amb moltes 

oportunitats de continuïtat. Certament, el marc en el qual s’ha desenvolupat l’estudi, propi 

d’un treball de final de màster, s’ha demostrat escàs per abastar la immensitat d’un fons i una 
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institució com la Catedral de Barcelona. Tanmateix, ha permès plantejar els fonaments i les 

bases d’una futura recerca amb moltes possibilitats, que de ben segur ajudaria a avançar en el 

coneixement, no només de la història de la Catedral de Barcelona i el seu fons, sinó de 

l’evolució de la pràctica arxivística a Catalunya.  
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