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En la reedició recent d’una de les monografies que Vicens i Vives va consagrar al segle xv, 
l’historiador nord-americà Paul H. Freedman ha remarcat que el conjunt de llibres sobre el 
Quatrecents català, des de Ferran II i la Ciutat de Barcelona fins a la síntesi sobre l’època dels 
reis de la dinastia de Trastàmara publicada el 1956, «es el legado más duradero de Vicens, en la 
medida en que consideremos más lo aportado que su influencia intelectual».
Tot i que Vicens se sentí, en general, atret per objectes històrics més amplis que una sola 
ciutat –Catalunya com a nació, Espanya com a formació estatal i imperial, Europa com a àmbit 
de civilització–, centrar l’atenció en els seus escrits sobre Barcelona és una perspectiva que 
permet percebre el ventall complet dels seus estils historiogràfics potser millor que qualsevol 
altre angle d’aproximació a l’obra. A partir d’aquesta premissa, l’Arxiu Històric de la Ciutat i 
el Museu d’Història de Barcelona van retre homenatge a l’historiador en la Jornada La imatge 
històrica de Barcelona en l’obra de Jaume Vicens i Vives. La present publicació és l’edició 
anotada de les conferències que s’hi succeïren. 
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La relació de Jaume Vicens i Vives (1910-1960) amb la ciutat de Barcelona fou 
intensa. Sense renegar pas, ni molt menys, de les arrels gironines, la seva vida 
adulta es va desenvolupar primordialment a la capital de Catalunya. Estudià 
a la Universitat de Barcelona i, des de 1948 fins a la seva mort prematura,  
n’ocupà una càtedra d’història a la Facultat de Filosofia i Lletres. En aquella 
època la condició de catedràtic d’universitat era més rara que avui i, per tant, 
més apreciada en societat. Durant el decenni de 1950, la seva capacitat d’assu-
mir lideratges s’estengué fora dels murs universitaris i el dugué a protagonitzar 
iniciatives d’ampli abast ciutadà, dins els estrets límits que marcava la dictadura 
del general Franco. Diverses institucions barcelonines i catalanes, que se senten 
hereves del seu impuls, han pensat que no es podia deixar passar en silenci el 
centenari del naixement i el cinquantenari de la mort del cèlebre historiador.

El mes d’octubre de 2008, en el mateix moment de començar les reunions 
per a la coordinació entre les diferents corporacions acadèmiques o d’altra 
natura interessades a commemorar la doble efemèride al llarg de l’any 2010, 
els representants de l’Arxiu Històric de la Ciutat i del Museu d’Història de 
Barcelona vam fer palès que el vincle més clar de Vicens amb les nostres 
institucions és la primera i en certa manera més gran de les seves investiga-
cions documentals: la tesi doctoral Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516. 
Ens semblava oportú, doncs, que la nostra aportació versés sobre aquesta 
obra i els altres escrits vicensians sobre la història de Barcelona, com una de 
les peces complementàries que mirarien de fer un repàs, si no exhaustiu, sí 
almenys ampli dels nombrosos mèrits de l’historiador i de la influència del seu 
lideratge en diversos àmbits. 

L’homenatge combinat de les dues institucions municipals es va concretar 
en la Jornada La imatge històrica de Barcelona en l’obra de Jaume Vicens i Vives, cele-
brada el dia 11 de novembre de 2010 als locals del Museu d’Història, concre-
tament a la Sala Martí l’Humà i a la capella de Santa Àgata, i s’allarga amb la 
present publicació anotada dels textos de les conferències que s’hi succeïren. 

Pròleg

Ramon Grau i Fernández
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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La família de Vicens va creure adient vincular a la Jornada l’acte de presen-
tació de la nova edició dels tres volums de la seva tesi doctoral.1 L’autor de 
l’extens estudi que serveix de pròleg a aquesta reedició, el professor Miquel 
Àngel Marín Gelabert, va intervenir-hi just abans que els congregats ens traslla- 
déssim des de la capella de Santa Àgata al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, seu 
de l’Arxiu Històric, per assistir a una altra cerimònia solemne. L’alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu, hi descobrí, en presència de la vídua i els fills del gran 
historiador, una placa commemorativa del pas de Jaume Vicens i Vives per 
l’Arxiu en ocasió de les recerques documentals que culminaren en la presen-
tació de l’esmentada tesi el febrer de 1936.

—

En la reedició recent d’una altra de les grans monografies que Vicens va  
consagrar al segle xv, l’historiador nord-americà Paul H. Freedman ha re-
marcat que el conjunt de llibres sobre el Quatrecents català, des de Ferran II i  
la Ciutat de Barcelona fins a la síntesi sobre l’època dels reis de la dinastia de 
Trastàmara publicada el 1956, «es el legado más duradero de Vicens, en la 
medida en que consideremos más lo aportado que su influencia intelectual».2

Tot i que Vicens se sentí, en general, atret per objectes històrics més am-
plis que una sola ciutat –Catalunya com a nació, Espanya com a formació 
estatal i imperial, Europa com a àmbit de civilització–, centrar l’atenció en els 
seus escrits sobre Barcelona és una perspectiva que permet percebre el ventall 
complet dels seus estils historiogràfics potser millor que qualsevol altre angle 
d’aproximació a l’obra. S’hi alternen –i algun cop s’hi combinen– l’aportació 
que jutgem duradora en virtut de la profunditat del treball arxivístic que li 
serveix de base i la síntesi influent que ha deixat expressades, sovint amb 
molta fortuna, intuïcions alimentades per vivències personals i per lectures 

1 Jaume vicens i vives, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516, Barcelona, Universitat 
de Catalunya, 1936-1937, 3 vol. Reedició: Barcelona, Vicens-Vives, 2010, amb un pròleg de 
Miquel Àngel Marín Gelabert titulat «Esdevenir Vicens».
2 Paul H. Freedman i Josep M. muñoz i LLoret, «Un historiador que sabía dónde quería 
ir... (La obra de Jaume Vicens Vives en su contexto biográfico)», dins Jaume vicens i vives, 
Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revolución en la España del siglo xv, Pamplona, Urgoiti, 
2003, pàg. LIV.
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molt diverses, però que seria erroni desvincular de les capacitats de reflexió i 
interpretació nascudes de l’experiència prèvia com a investigador. 

—

La primera part del volum, «A l’entorn de Ferran II i la Ciutat de Barcelona,  
1479-1516», aplega quatre aportacions degudes a personal de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat. Partint de la importància de la tesi doctoral de Vicens com a  
recerca arxivística, s’hi afegeixen notícies sobre fons documentals que, o bé 
no van ser explorats pel nostre historiador, o bé ho foren de manera molt 
parcial, i que ofereixen perspectives diferents de les que es poden desprendre 
de la lectura del llibre publicat el 1936.

El 1917 l’Ajuntament de Barcelona havia decidit segregar de l’Arxiu  
Municipal la documentació antiga per formar l’Arxiu Històric de la Ciutat, 
que començà a instal∙lar-se a la Casa de l’Ardiaca el 1921 i que funcionà sota la 
direcció d’Agustí Duran i Sanpere fins el 1957. La recerca doctoral de Jaume 
Vicens i Vives, desplegada a l’Arxiu entre 1931 i 1935, fou, probablement, el 
primer gran treball sobre la història municipal que es beneficià del trasllat, 
nova instal∙lació i ordenament dels fons del Consell de Cent. En particular, 
les sèries d’actes –el Registre de Deliberacions– i de correspondència tramesa 
–les Lletres Closes– li permeteren reconstruir la política municipal del temps 
de Ferran el Catòlic, resseguida també amb la documentació complementària 
emanada de la Cancelleria Reial i dipositada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

Sens dubte, l’existència mateixa de l’Arxiu Històric com a servei orientat 
específicament als historiadors i els treballs d’organització dirigits per l’acti-
víssim Duran i Sanpere facilitaren la recerca. No sembla aventurat pensar 
que aquesta major accessibilitat dels fons històrics municipals afavorí la  
receptivitat que Vicens va anar desenvolupant en relació amb la dinàmica 
política pròpiament urbana, perceptible a les pàgines de Ferran II i la Ciutat de 
Barcelona, i que en etapes posteriors de la seva trajectòria alimentà una estima 
creixent pel pactisme com a principi polític alternatiu a la lògica derivada de la 
concentració del poder en mans dels reis. 

En la seva aportació a la Jornada i al present volum, Ramon Grau ha 
volgut explicar el llarg camí recorregut per Vicens fins arribar a la compren-
sió del valor del pactisme i a la relativització de la teoria de la monarquia 
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absoluta. Destaca que el punt de partença se situava molt lluny, perquè el 
jove historiador gironí fou iniciat en l’estudi de la política de Ferran II pel 
seu mestre Antonio de la Torre, un apologista dels Reis Catòlics i de la 
formació de la unitat espanyola a través de l’acumulació de poder al voltant 
de la reialesa.

Tot i l’amplitud de la tesi doctoral de Vicens i la profunditat de les seves 
prospeccions en les dues sèries esmentades, que es tradueixen en un celebra-
díssim apèndix documental, és evident que no quedaren esgotades en aquella 
ocasió les possibilitats ofertes per l’Arxiu Històric de la Ciutat per a estudiar 
el temps de Ferran el Catòlic a Barcelona. La primera raó, molt òbvia, és la  
lògica delimitació temàtica i cronològica del treball, que fa un seguiment con-
tinu de les accions en pro de la reforma del municipi entre 1479 i 1499, però  
dóna una visió molt més ràpida dels anys 1500-1516 i sols s’ocupa pun- 
tualment dels conflictes col∙laterals dels anys 1485-1487, un a l’entorn de la 
sublevació dels remences i l’altre per la introducció de la Inquisició castellana. 
La segona raó és que part dels fons que passaren a constituir l’Arxiu Històric 
el 1921 i que potser haurien interessat Vicens no havien estat encara treballats 
pels arxivers ni posats a plena disposició dels investigadors. 

És aquest el cas dels Pergamins Municipals, objecte de les aportacions de 
Manuel Rovira i Maria Cinta Mañé. 

En la seva intervenció de caràcter introductori, Rovira hi explica que fins 
a la reforma de l’edifici que hostatja l’Arxiu Històric, culminada l’any 1998, 
no va ser possible procedir a les complexes tasques que han desembocat en la 
possibilitat d’accedir-hi i d’elaborar-ne un catàleg detallat que, justament dins 
l’any 2010, ha arribat al magnífic volum cinquè, que comprèn els darrers anys 
del regnat de Ferran II, juntament amb els primers de Carles I.

L’anàlisi dels 363 pergamins corresponents als anys 1479-1516 que ha fet 
Mañé palesa que, en aquella època, una bona part dels documents conservats 
en aquest suport té relació amb el crèdit a llarg termini. El municipi hi va recór-
rer per sufragar despeses extraordinàries i, també, per poder cancel∙lar préstecs 
contractats anteriorment a interessos més elevats. És aquesta una informació 
significativa, d’interès indirecte per a una relectura de la tesi doctoral de Vicens, 
elaborada en un temps poc conscient encara de la importància del crèdit dins 
l’economia barcelonina i catalana dels darrers segles de l’Edat Mitjana. 
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A mitjan decenni de 1950, el mateix Vicens va estimular i publicar a la 
seva revista, Estudios de Historia Moderna, les recerques dels joves historiadors 
francesos Yvan Roustit, sobre la consolidació del deute municipal barceloní 
a mitjan segle xiv, i Jean Broussolle, sobre el sistema impositiu municipal 
des de temps de Jaume II fins a l’esclat de la guerra civil el 1462. A propòsit 
del primer d’aquests dos articles que començaren a dibuixar els perfils de la  
hisenda de la ciutat de Barcelona, el director de la publicació deia que Roustit 
«nos ha dado una exposición satisfactoria de los hechos y del mecanismo  
mediante el cual la hacienda pública municipal pudo hacer frente a las exi-
gencias de la guerra y de la paz en un período de expansión» i insistia en un 
resultat que jutjava encara més important des del punt de vista metodològic: 
«ha descubierto el horizonte espiritual y social que determinó el estableci- 
miento de la deuda pública barcelonesa a mediados del siglo xiv».3

Sobre aquest horitzó espiritual i social, aleshores inèdit per a Vicens i per 
als seus contemporanis, els darrers anys han aportat excel∙lents estudis que 
mostren la progressiva penetració del crèdit com a recurs financer a l’abast 
de totes les capes socials urbanes –també al camp–, el pes social i polític dels 
pensionistes a Barcelona i el creixent i finalment enorme volum d’un deute 
municipal que fou estimulat primordialment –en temps d’expansió i en temps 
de crisi– pels successius monarques per a aconseguir suport financer a les 
empreses de la Casa Reial.4 Aquests coneixements obligaran segurament a 
revisar els judicis de Vicens sobre les actituds dels diferents agents polítics 
confrontats a la crisi econòmica i específicament financera i als conflictes 
d’interessos heretats de la guerra civil de 1462-1472. Potser ens allunyaran del  
marcat pessimisme respecte a la gestió econòmica dels consellers de final  
del segle xv que aflora a les pàgines de Ferran II i la Ciutat de Barcelona. Que 
en temps de vaques magres la gestió dels deutes contrets en èpoques expan-
sives és complicada i dolorosa, posa a prova tots els implicats i evidencia les 

3 Jaume vicens i vives, «Al doblar el cabo», pròleg a Estudios de Historia Moderna, IV (1954). 
Reproduït dins Obra dispersa. España, América, Europa, Barcelona, Vicens-Vives, 1967, pàg. 
535-536.
4 Es pot veure com a exemple el volum resultant d’un curs programat pel Seminari d’Història 
de Barcelona de l’Arxiu Històric de la Ciutat: Manuel sánchez martínez (coord.), El món del 
crèdit a la Barcelona medieval, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 
13), 2007.
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misèries morals són fets que avui, per desgràcia, tots tenim molt presents. No 
sempre, però, resulta fàcil passar de la constatació dels efectes a la detecció i 
jerarquització de les responsabilitats.

L’aportació de Sebastià Riera arrenca del catàleg que ell mateix va publicar 
el 1999 sobre la part de la sèrie de les Lletres Reials Originals de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat corresponent al regnat de Ferran II. Fou un treball concebut per 
omplir el buit deixat entre la publicació de les cartes de Carles I, successor del 
seu avi Ferran el Catòlic el 1516, feta per Pere Voltes el 1958, i el repertori  
del primer tram de la sèrie, des de 1269 fins a la mort de Joan II el 1479, 
elaborat per Joan-Ferran Cabestany el 1966-1967. 

Les cartes originals de Ferran II són una documentació poc utilitzada direc-
tament per Vicens, que en va consultar unes quantes, sobretot seguint les 
pistes d’historiadors anteriors que havien regirat papers a l’antic Arxiu Muni-
cipal de la Casa de la Ciutat. En part, aquestes referències antigues resultaven 
obsoletes després del trasllat dels fons a la Casa de l’Ardiaca. Per accedir 
als continguts que li interessaven, a Vicens li era més fàcil i, sobretot, més 
útil acudir als fons de la Cancelleria Reial conservats a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, perquè aquests registres contenen les còpies, no sols de les cartes del 
monarca adreçades als consellers de Barcelona, sinó també de les trameses als 
altres agents implicats en els mateixos afers. 

Sumades les cartes del rei als consellers extretes per Vicens dels dos di-
pòsits documentals s’arriba a una vuitantena, però la col∙lecció de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat en comprèn més de sis-centes per als anys 1479-1516, 
signades majoritàriament pel rei Ferran mateix, i secundàriament per les reines 
Isabel i Germana i per l’infant Enric, cosí germà del monarca, que exercí com 
a lloctinent de Catalunya. Dins aquest epistolari reial, destaquen la varietat 
extraordinària dels aspectes abordats, la riquesa de les informacions i matisos 
que s’hi expressen i la diversitat de tons emprats pel monarca –i els seus secre-
taris– segons l’objectiu de cada comunicació i d’acord amb el nivell d’entesa 
amb els consellers. 

En fer la ressenya d’aquest conjunt documental, Riera ha volgut subratllar 
aquells aspectes freqüents en la correspondència reial que no foren objecte 
principal de l’atenció de Vicens però que no sempre són irrellevants per a la 
problemàtica abordada a Ferran II i la Ciutat de Barcelona. Sense anar més lluny, 
i per posar sols un exemple, el motiu més freqüent de les cartes de Ferran II, 
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que arriba a representar una sisena part del total de les missives, és el nome-
nament directe o la recomanació de persones per a exercir càrrecs relacionats 
amb l’administració municipal de Barcelona. Aquest fet posa en relleu que, al 
marge o més enllà del profit que va poder treure de la seva intervenció en les 
reformes estructurals del regiment, l’extensió del poder de Ferran el Catòlic 
en el municipi de Barcelona s’articulà de manera molt més concreta a través 
de la selecció del personal polític i administratiu i la constitució d’una xarxa 
clientelar.

—

La segona part del volum, «Les síntesis de Vicens sobre la ciutat en el món 
modern», conté sengles aproximacions a les visions, força contrastades, de la 
Barcelona de l’Edat Moderna i de la ciutat a l’Edat Contemporània, i un estudi 
dels paral∙lels i diferències entre Vicens i el gran divulgador de la història de 
Barcelona del seu temps, Agustí Duran i Sanpere, primer director i principal 
conformador de les nostres dues institucions.

 L’aportació del professor Xavier Torres arrenca d’un doble inventari: 
el de les referències a la Barcelona dels tres segles de l’Edat Moderna en els 
escrits de Vicens i el dels silencis sobre la capital de Catalunya en contextos 
on hauria estat possible que l’historiador se’n recordés; tot dins un conjunt 
no molt nombrós de treballs pertanyents gairebé sense excepció a les esferes 
de la divulgació o de la síntesi i, per això mateix, plens de fórmules triades 
per suggerir ràpidament orientacions interpretatives. N’és un bon exemple el 
rètol triat per a un capítol dedicat a caracteritzar la Catalunya del segle xvi: 
«Un segle sense opcions. En un racó de la Mediterrània». 

Vicens traçà el 1948 un balanç historiogràfic referit a tot Catalunya com 
a esbós de programa per a les futures recerques del grup universitari que en 
aquell moment passava a liderar. Mentre que pel que feia al segle xviii se li 
mostrava una porta cap a la llum contemporània que es troba en la documen-
tació de la Junta de Comerç barcelonina, els segles xvi i xvii li apareixien com a 
molt opacs. Per això –explica Torres– va optar per delegar funcions en la per-
sona de Joan Reglà, sacrificat estudiós de la Catalunya dels Àustries. De fet, la 
idea tradicional de la “decadència” actuava encara damunt Vicens i l’apartava 
personalment d’aquests segles, però la raó principal del seu relatiu menyspreu 
de les realitats catalanes i el freqüent oblit de Barcelona en els seus textos és la 
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marginalitat d’aquestes entitats locals respecte a una dinàmica de poder que, a 
l’entorn de la institució monàrquica, anava organitzant l’Estat: el Minotaure, 
segons l’expressió metafòrica d’un inspirador Bertrand de Jouvenel horroritzat 
pels totalitarismes que desencadenaren la Segona Guerra Mundial.

Val la pena de remarcar que una bona proporció de les pàgines vicensianes 
sobre l’Edat Moderna catalana pertany als anys de la postguerra espanyola, és 
a dir als temps anteriors a la minva de la brutalitat del Minotaure que aclapa-
rava Vicens després d’haver-lo seduït com a part d’un suposat progrés en els 
anys més feliços de l’elaboració de la tesi doctoral. Són textos psicològicament 
molt allunyats també del moment final del nostre historiador, que, en un dels 
seus treballs de 1960, arribà a esbossar una revisió crítica sobre la teoria del 
poder absolut a la llum de les realitats quotidianes de la governació en els dos 
primers segles moderns. En qualsevol cas, com diu Xavier Torres, el camí de 
Vicens, tot i que havia començat per una recerca sobre la història municipal, 
no conduïa a ulteriors aprofundiments en la història de la ciutat, sinó que 
s’orientava cap a l’estudi de les formacions estatals.

Pel que fa als segles xvi i xvii, Torres destaca que la història urbana, en 
general, i la centrada en Barcelona, en particular, s’han estructurat arran de 
la publicació el 1984 d’un influent llibre de Jan de Vries sobre la xarxa urba-
na europea i que els resultats de les darreres recerques locals ofereixen una 
imatge de la capital catalana força menys negativa que la que es desprèn de les 
ràpides síntesis de Vicens. 

Pel que fa al xviii, el nostre historiador, excel∙lent lector de les innovacions 
historiogràfiques, va ser molt sensible a les aportacions de Pierre Vilar, un his-
toriador amb una marcada consciència de les realitats territorials. L’article de 
l’historiador francès, «Dans Barcelone au xviiie siècle. Transformations éco-
nomiques, élan urbain et mouvement des salaires dans le bâtiment», publicat 
alhora en una revista francesa i en una altra de barcelonina l’any 1950, és un 
origen significatiu dels estudis d’història urbana sobre la Barcelona setcentista 
que han sovintejat al llarg del darrer terç del segle xx. Vicens se’n féu ressò tot 
seguit a la revista Destino i el 1954 va produir un escrit a cavall entre el món de  
la síntesi i el de la recerca, que parteix de les elaboracions estadístiques  
de Vilar: «Coyuntura económica y reformismo burgués. Dos factores de la 
evolución de la España del Antiguo Régimen».
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A propòsit de discursos de Vicens sobre èpoques anteriors, Torres ha remar-
cat que, de vegades, l’historiador gironí deia “Catalunya” quan, de fet, s’estava 
referint a “Barcelona”. A l’article sobre el final de l’Antic Règim que acabem 
de citar, la voluntat de transcendir tot enfocament que pogués ser criticat com 
a localista és molt evident, a pesar de (o potser: a causa de) l’antecedent vilarià. 
En efecte, Vicens vol parlar de la burgesia espanyola entre 1750 i 1833, però a 
l’hora de la veritat ha de dir que «los únicos estamentos burgueses de España 
correspondían a los comerciantes gaditanos y a los comerciantes y fabricantes 
catalanes», i més endavant ha de fer una segona restricció –«examinemos más 
de cerca la sucesiva formación de la estructura burguesa catalana, centrándola, 
eventualmente, en Barcelona»– que el porta, finalment, a concentrar la mirada 
en els noms propis dels associats a la Junta de Comerç barcelonina. La con-
clusió de l’article obvia el pes de la ciutat de Barcelona dins l’Estat espanyol i 
enuncia «una nueva y fecunda hipótesis de trabajo sobre los orígenes del siglo 
xix español: la participación de la burguesía periférica en el cambio político 
de 1832-1833, producido a favor de la causa liberal por el doble motivo de  
su reformismo administrativo y político y de la incapacidad del gobierno  
de Fernando VII de dar un orden económico al país».5

La conferència de Josep Maria Muñoz, biògraf  de Vicens, aborda els dis-
cursos del nostre historiador sobre els segles xix i xx i arrenca del gir que va 
representar l’any 1954, amb l’acceleració del comiat del segle xv i l’obertura 
cap a la història contemporània, característica dels darrers anys del nostre 
historiador. 

En efecte, tot i que Vicens va tornar diversos cops a les diferents fases de l’arc  
cronològic comprès entre el segle xv i el xx (i a totes elles en l’increïble darrer 
any de la seva vida), és de notar que les grans fites bibliogràfiques que mar-
quen els desplaçaments de la seva atenció com a historiador segueixen l’ordre 
dels segles: la gran recerca documental Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-
1516 el 1936; la poc entusiasta divulgació dels coneixements sobre els segles 
xvi i xvii a Barcelona a través de los tiempos el 1944; la fèrtil aproximació al xviii 

5 Jaume vicens i vives, «Coyuntura económica y reformismo burgués. Dos factores de la 
evolución de la España del Antiguo Régimen», Estudios de Historia Moderna, IV (1954), pàg. 
351-391. Citem per la reedició dins Coyuntura económica y reformismo burgués, y otros estudios de 
historia de España, Barcelona, Ariel, 1969, pàg. 24, 27 i 58. 
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de «Coyuntura económica y reformismo burgués», pont entre les recerques 
sobre economia urbana de Pierre Vilar i les futures investigacions de Josep 
Fontana sobre les finances públiques espanyoles, el 1954; la complexa síntesi 
del Vuitcents que és Industrials i polítics, apareguda el 1958; i els treballs truncats 
sobre el segle xx, que es plasmaren en un parell de conferències dels anys 
1958 i 1960, publicades pòstumament.

Muñoz centra l’atenció en aquests darrers materials i en Notícia de Catalunya, 
publicada el 1954 i reelaborada el 1960, assaig amb voluntat pragmàtica –i 
per tant, molt arrelat al segle xx– que mira d’extreure de les dades històriques 
un perfil caracteriològic nacional. Tot i que la primera de les conferències 
esmentades es titula «El capità d’indústria espanyol dins els darrers cent anys» 
i la segona «El moviment obrerista català (1901-1939)», la centralitat de Bar-
celona és evident en tots els discursos que Vicens produí sobre els dos segles 
contemporanis i, per mostrar-ho de manera irrefutable, Muñoz ens convida a 
llegir sencers uns paràgrafs extrets d’Industrials i polítics i que figuren entre els 
més reeixits d’una obra farcida de passatges inoblidables: el cim del Vicens 
escriptor d’història.

Segons Vicens, que a l’inici del llibre havia definit el moviment històric del 
Vuitcents català com el revers de l’evolució consumada el Quatrecents –una 
renaixença enfront d’una davallada–, el procés del segle xix agermanà tots els 
catalans a l’entorn de Barcelona, «l’eina d’un poble renaixent», de manera que 
a la ratlla de 1900 «Catalunya era perfecta». Evocació d’una edat d’or confron-
tada amb un present trasbalsat, paral∙lela a una altra edat d’or barcelonina, la 
del segle xiii, que l’autor de Ferran II i la Ciutat de Barcelona oposava a la crisi 
de final del Quatrecents. Aquest cop, però, la nostàlgia es vincula a relats 
escoltats als vells o, fins i tot, a experiències mig viscudes. Després d’aquell 
moment zenital corresponent a la «generació de gegants del 1901», al∙ludida 
repetidament amb la més gran de les admiracions, l’èxit de Barcelona hauria 
desequilibrat Catalunya amb «el problema de la macrocefàlia i de la immi-
gració», germen d’una crisi profunda que, després de produir l’ensurt de la 
Setmana Tràgica de 1909, havia d’esclatar al decenni de 1930.

Bon coneixedor i editor de testimonis externs sobre Jaume Vicens i de 
documents autobiogràfics del nostre historiador, Muñoz articula aquelles 
imatges historiogràfiques amb les seves experiències de joventut. De la mà de 
Jordi Rubió i Balaguer, ens mostra els mecanismes psicològics que portaven 
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Vicens a especialitzar-se en la història immediata: «Quan més pròximes eren 
les circumstàncies, més fàcil li era d’interpretar i analitzar les forces en joc. Un 
diria que s’hi sentia lligat com si n’hagués pogut ésser protagonista».

També acudeix a la preciosa evocació necrològica de Vicens que signa Jordi 
Rubió la darrera de les conferenciants de la Jornada de l’11 de novembre de 
2010: la historiadora Eulàlia Duran. I ho fa per indicar un possible –i en certa 
manera paradoxal– paral∙lel entre Jaume Vicens i Vives i Agustí Duran i San-
pere: l’amor per una història viva, sense compartiments estancs, formada per 
petites peces, com a contribució a una certa història total.

Si Josep Maria Muñoz rememora sobretot els anys joves de Vicens per fer 
comprendre la seva aversió envers un moviment obrer desbordat ideològi-
cament i desbordant socialment i la seva enyorança d’una burgesia puixant 
i il∙lustrada més o menys mítica, Eulàlia Duran, bona coneixedora i testimo-
ni directe de la vida i inquietuds d’Agustí Duran i Sanpere i antiga alumna 
de Jaume Vicens i Vives, parla de la necessària i penosa adaptació dels dos 
personatges al medi franquista i del pragmatisme compartit, que es projecta, 
tanmateix, en esferes diferents: la divulgació de la història de Barcelona a 
través de les estructures de l’Institut Municipal d’Història –Arxiu i Museu– i 
el plantejament de la recerca professional a través dels mecanismes propis de 
la Universitat. L’ombra positiva del moviment noucentista, viscut directament 
per Duran, enyorat per Vicens, sobrevola l’esforç divulgador de tots dos i  
la seva compartida –i ben comprensible– preterició de Barcelona en profit de la  
difícil continuïtat nacional de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 2011





I. A l’entorn de Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516
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Els pergamins municipals de Barcelona i la seva catalogació

Els treballs de reforma de l’edifici monumental que des de principis del segle 
passat acull l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, treballs que es donaren 
per enllestits l’octubre de 1998, van permetre no solament restaurar els dos 
immobles històrics annexos avui coneguts amb el nom genèric de Casa de 
l’Ardiaca (resultant de la fusió de la Casa del Degà amb la Casa de l’Ardi-
aca pròpiament dita), sinó també van fer possible la reordenació dels seus 
fons documentals i millorar en tots els sentits el servei que ofereix una de 
les institucions culturals més rellevants de la ciutat. Per una banda, les noves 
instal∙lacions van fer practicable una distribució més racional i més segura de 
la documentació i, per l’altra, van facilitar el treball d’emprendre la catalogació 
de sèries documentals de l’Arxiu que des de feia molts anys estaven en llista 
d’espera. 

La sèrie dita Pergamins municipals va ser de les primeres que es va beneficiar 
d’aquella campanya d’ordenació i catalogació. S’anomena així per distingir-
la d’altres sèries també en pergamí de l’Arxiu Històric però que tenen una  
filiació diferent, com els Pergamins patrimonials o els Pergamins gremials, provi-
nents, respectivament, d’arxius aliens a la institució municipal (arxius privats i 
familiars) i de corporacions professionals o d’associacions assistencials vincu-
lades a un ofici menestral. Inicialment, la direcció de l’Arxiu encomanà el tre-
ball de catalogar els Pergamins municipals a Maria Cinta Mañé, tècnica superior 
que aleshores s’acabava d’incorporar a l’Arxiu Històric. Jo mateix m’hi vaig 
afegir l’any 2002 en deixar precisament aquell any la direcció del centre. Des 
de llavors, ambdós treballem en equip per completar l’encàrrec. El primer dels 
set volums previstos per a l’edició total del Catàleg es va publicar l’any 2005. 

És de justícia, i també una gran satisfacció, fer constar que aquest projecte 
ha començat i ha tirat endavant gràcies al suport no solament de la direcció de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat, d’on va arrencar el pla, com és molt natural, sinó 
també gràcies a la confiança de les diverses regidories i delegacions que s’han 
succeït en l’Institut de Cultura del nostre Ajuntament. També hem d’agrair la 
col∙laboració de la direcció de l’Arxiu Municipal de Barcelona, que no única-
ment ha recolzat l’empresa sinó que hi ha esmerçat també sumes importants.

Manuel Rovira i Solà 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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Els Pergamins municipals estan formats per 2.688 documents o unitats, els 
quals, cronològicament, abracen un període que comença l’any 885 i acaba el 
1908. El primer pergamí és justament una peça ben singular, encara que en 
realitat no parla de Barcelona ni procedeix del fons històric de l’antic arxiu 
dels consellers de la ciutat. Fa molt de temps que es troba a l’Arxiu Histò-
ric i ha quedat excepcionalment incorporat a la sèrie dels Pergamins municipals 
juntament amb algun altre document aïllat. És un instrument de donació al 
monestir de Sant Joan de les Abadesses per part del comte i marquès Guifré 
–el cèlebre Guifré el Pilós– i la seva esposa Guinedella: hi fan oblació de llur 
filla Emma i de diverses propietats immobiliàries com a dotació patrimonial 
de la noia, la mateixa que serà la primera de les abadesses del cenobi que els 
seus pares acabaven de fundar. És un diploma que ens ha arribat en una còpia 
del segle x i en una versió interpolada, és a dir, que conté el text original però 
amb alguns afegitons posteriors interessats. Aquest fet li dóna el caràcter pe-
culiar de document interpolat, o sigui, a mig camí entre el document autèntic i 
el document declaradament fals. El darrer pergamí de la col∙lecció, de 1908, és 
l’acta oficial de la inauguració simbòlica de les obres de la Reforma Interior de 
Barcelona, en presència del rei Alfons XIII, el president del Consell de Minis-
tres Antoni Maura i tota la corporació municipal i demés autoritats. Després 
dels obligats discursos de rigor, el monarca procedeix a enderrocar la porta de 
la casa núm. 71 del carrer Ample i declara començades les obres. 

Però la sèrie de pergamins municipals de l’Arxiu Històric de la Ciutat 
només és una part de la primitiva col∙lecció que guardava històricament el 
municipi barceloní o Consell de la ciutat. Per diversos atzars que ara no escau 
de detallar, la col∙lecció fou dividida i una part significativa i seleccionada dels 
documents en pergamí ingressaren a l’Arxiu de la Corona d’Aragó sembla 
que entorn de 1820, coincidint amb les agitacions preliminars del denominat 
Trienni Liberal. Es tracta d’aquells privilegis i altres documents reials que el 
municipi guardava en caixes, confiades successivament a convents de la ciutat 
per a la seva custòdia i salvaguarda. Els aldarulls i la inseguretat dels temps 
determinaren que en lloc de tornar a les dependències municipals, aquells per-
gamins de les caixes ingressessin per raons de seguretat a l’esmentat Arxiu de 
la Corona d’Aragó, en el qual posteriorment anaren entrant arxius monacals 
diversos, tant de Barcelona com d’altres poblacions, amenaçats de perdre’s. 
L’any 1971 es va publicar el catàleg d’aquesta part dels documents municipals, 
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amb el títol de Privilegis reials concedits a la ciutat de Barcelona, en edicions en 
català i castellà. El catàleg comprèn el regest i una considerable selecció de 
diplomes amb el seu text íntegre de 488 documents entre els anys 1225 i 1707. 
Finalment, aquests darrers anys han retornat a l’Arxiu Històric i s’han reinte-
grat, doncs, al seu lloc originari alguns documents en pergamí procedents del 
Museu d’Història de la Ciutat, on havien estat dipositats feia molts anys per a 
la seva exhibició museística. 

La confecció del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona ha seguit un mè-
tode de treball prèviament planificat. En primer lloc calia identificar i aplegar 
la totalitat de les unitats documentals objecte del treball i procedir a la seva 
ordenació cronològica, reduint sempre al còmput actual aquelles modalitats 
de datació que s’estilaven diversament en cada època. En paral∙lel a aquesta 
operació, el departament de Restauració de l’Arxiu es va encarregar de netejar, 
planxar i restaurar cadascun dels pergamins, proporcionant a cada peça una 
funda transparent de conservació. Finalment, els pergamins han estat repar-
tits en carpetes a mida guardades en calaixeres metàl∙liques especials. 

Simultàniament amb aquesta indispensable i meritòria operació que he 
descrit, va començar-ne una altra que no dubto de qualificar com a mínim 
d’àrdua: llegir i donar compte del contingut de cada document. Abans de 
procedir, l’equip de treball vam concordar una fitxa catalogràfica, que els des-
criuré ràpidament perquè justifica el contingut de la informació que donem de 
cada pergamí en els corresponents volums del Catàleg. 

– Número d’ordre del regest o resum. 
– Data cronològica reduïda al còmput actual (any, mes i dia) i data tòpica o 

lloc d’expedició del document. 
– Regest del document. Resum ampli del text, amb la informació essen- 

cial del seu contingut. L’extensió s’ha procurat que sigui generosa però sempre  
en funció de la importància i singularitat del document, i tenint molt en 
compte el perfil de l’investigador característic que farà servir aquesta des-
cripció condensada. 

– Nom del notari que autoritza i de l’escrivà que escriu, respectivament, 
l’instrument. 

– Transmissió del text: si és original, trasllat, còpia figurada, etc., amb la 
informació adjunta: el notari, l’escrivà, l’ordenant, el lloc i la data. 



26

– Signatura topogràfica, que permet identificar i localitzar el document per 
a la seva consulta. 

– Mides del pergamí en mil∙límetres. 
– Transcripció de les notes dorsals, coetànies i posteriors, del pergamí, si 

n’hi ha, atès que sovint donen informació complementària: noms de lloc i  
de persona, procedència i transmissió d’un immoble, etc. 

– Estat de conservació del suport de pergamí: regular, dolent, taques de 
fongs, forats i altres possibles pèrdues i mutilacions. 

– Altres observacions útils: peculiaritats lingüístiques del text, signes  
de cancel∙lació del contracte, existència de caràcters hebreus, conservació o 
pèrdua del segell i, en general, totes les peculiaritats d’interès per a l’estudi 
diplomàtic dels documents. 

– Informació bibliogràfica, en el cas que el text hagi estat publicat ante-
riorment o referenciat en algun repertori fonamental imprès sobre la ciutat 
de Barcelona. 
Aquesta és, doncs, la informació que hom trobarà en els resums o regests de 
cadascun dels 2.688 documents de la sèrie Pergamins municipals. 

Cada volum inclou una «Introducció» comentant les característiques espe-
cífiques del seu contingut i, sobretot, un extens i complet «Índex onomàstic i 
de matèries». Un treball que ha estat laboriós però que ens ha semblat indis-
pensable per manejar amb més profit el contingut de cada volum i, sobretot, 
útil per ajudar l’investigador en la seva recerca. 

Dels set volums previstos inicialment per contenir homogèniament el Ca-
tàleg sencer de la sèrie, n’han aparegut cinc. Hem traspassat, doncs, i ben feliç- 
ment, l’equador. Els descriuré breument. 

Volum I. Publicat l’any 2005. 291 pàgines. 372 regests que cobreixen el 
període 885 a 1334. A cura de M. C. Mañé. Inclou els regnats de Jaume I i 
dels seus successors fins a la mort d’Alfons III el Benigne (1336). És el temps 
de la progressiva formació del municipi barceloní. 

Volum II. Publicat l’any 2007. 390 pàgines. 421 regests que abracen el pe-
ríode 1336 a 1396, temps dels regnats de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) 
i Joan I el Caçador (1387-1396). També a cura de M. C. Mañé. 

Si de bon principi havíem calculat que els volums podrien coincidir amb 
els anys de regnat dels nostres reis, aviat ens vam adonar que l’augment pro-
gressiu de la quantitat de documents en pergamí no permetria mantenir més 
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aquest criteri, i vam optar per confegir uns volums formalment més homo-
genis i manejables. 

Volum III. Publicat l’any 2008. 369 pàgines. 403 regests que inclouen els 
anys 1396 a 1440. A cura de M. Rovira. Com he dit, ja no comptem per regnats 
sinó per una distribució cronològica que configuri un volum manejable. 

Volum IV. Publicat l’any 2009. 299 pàgines. 343 regests que comprenen els 
anys 1441 a 1500 inclusivament. A cura també de M. Rovira. La documen-
tació d’aquest volum ja s’endinsa en l’època dita moderna, la del rei Catòlic 
(1479-1516). 

Volum V. Publicat l’any 2010. 419 pàgines. 442 regests que contenen els 
anys 1501 a 1530. A cura de M. C. Mañé i M. Rovira. Aquesta cronolo-
gia inclou l’acabament del regnat del rei Ferran II (1501-1516) i els primers 
del regnat de la seva filla Joana I (1516-1555), jurídicament reina titular de 
Catalunya-Aragó, i del seu nét Carles I (1516-1556), que n’exerceix el govern 
efectiu fins a la seva mort. 

Volums que falten: VI i VII i darrer. En aquests moments M. C. Mañé 
prepara els materials per al volum VI (a partir de l’any 1531) i jo mateix 
els materials del volum VII, que ha d’acabar amb l’últim pergamí, aquell 
de 1908 del rei Alfons XIII. Curiosament, mentre que del segle xvi hi ha 
molts pergamins, entorn d’un miler, a partir del segle xvii el seu nombre cau 
literalment en picat: n’hi ha 56 del segle xvii, 1 del xviii, 7 del xix i 1 del xx. 
En el seu moment, ens caldrà explicar aquesta ràpida disminució i posterior 
extinció definitiva de l’ús del pergamí com a suport de les escriptures públi-
ques. De fet, el pergamí quedarà reservat exclusivament per als documents 
protocol∙laris, per recordar una efemèrides, per homenatjar una personalitat 
o una amistat en una ocasió solemne o festiva. El pergamí de 1908 que he es-
mentat diverses vegades és un exemple ben escaient de la nova utilització del 
pergamí: ho mostra no solament la seva redacció retòrica, la seva cal∙ligrafia 
i la decoració arcaïtzants –en estil neogòtic–, sinó també la seva declarada 
finalitat: «De todo lo cual se levanta la presente acta para que, depositada en 
el Archivo Municipal, conste en todo tiempo». 
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Els pergamins corresponents al regnat de Ferran II són 363 (1A-1393 a 1A-
1755) i donen lloc a 376 regests (regests 1418 a 1793). Aquesta diferència es deu  
a que de vegades sobre un mateix suport en pergamí hi consta més d’un 
document.1 Com ja s’ha fet palès, la sèrie de pergamins de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona és només una part de la primitiva col∙lecció, perquè 
una altra part va anar a parar a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Aquesta part va 
poder ser anomenada encertadament i publicada el 1971 amb el nom de Pri-
vilegis reials concedits a la ciutat de Barcelona.2 Aquest títol també s’ajustaria força 
als regests del període 885-1396 publicats per nosaltres. A partir d’aquesta 
data, tanmateix, els privilegis reials en són sols una part quantitativament 
decreixent.

Pel que fa al regnat de Ferran II, cal constatar l’escassetat de documents 
procedents de la Cancelleria Reial, especialment de privilegis reials, tan abun-
dants en els dos primers volums de la publicació del nostre catàleg; ara aques-
ta tipologia és purament testimonial, ja que només n’hi ha 3. En canvi, hi 
podem trobar moltes altres tipologies documentals, entre les quals destaquen, 
molt per sobre de totes, els censals morts i aquelles derivades d’actes jurídics 
i d’operacions econòmiques, principalment àpoques, al voltant d’aquell tipus 
de contracte; és a dir associades directament amb els censals. 

1 Manuel rovira i soLà, Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1441-1500 (vol. IV), 
Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2009; Maria Cinta mañé i mas i Manuel 
rovira i soLà, Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1501-1530 (vol. V), Barcelona, 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2010. A partir d’aquesta nota, referència abreujada: 
Catàleg. Els regests dels pergamins corresponents al regnat de Ferran el Catòlic ocupen les 
pàgines 169-251 del volum IV i 19-192 del volum V.
2 Antonio M. aragó i Mercedes costa, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, Bar-
celona, 1971 (Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, vol. XLIII). Hi 
ha una versió en català. 

Els pergamins municipals del regnat de Ferran II, 1479-1516

Maria Cinta Mañé
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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Documents emanats de les cancelleries del rei i del lloctinent

Privilegis reials i altres documents reials
En primer lloc, detallem els tres privilegis signats per Ferran II. El primer 
aprova les ordinacions del gremi de matalassers i vanovers (8-XII-1480, Catà-
leg, IV, pàg. 174-176, reg. 1426, perg. 1A-1401), el segon conté la reforma del 
règim municipal (24-X-1493, Catàleg, IV, pàg. 212-214, reg. 1477, perg. 1A-
1450) i el tercer atorga als consellers de Barcelona que gaudeixin al Principat 
de Catalunya i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya dels mateixos privilegis 
que tenen els consellers de Saragossa al regne d’Aragó (11-XII-1515, Catàleg, 
V, pàg. 188-189, reg. 1791, perg. 1A-1753). El primer privilegi és inèdit i els 
dos següents han estat editats a l’apèndix de la tesi de Jaume Vicens i Vives 
amb els números 158 i 225, respectivament. Tanmateix, volem constatar que 
Vicens no consultà aquests pergamins directament, sinó que conegué el seu 
contingut a través de les seves còpies en el Registre de Deliberacions, vol. 31, f. 
110r-120v, de l’AHCB, i del registre 3660 de la secció de Cancelleria Reial de 
l’ACA respectivament.3 

A més a més dels privilegis pròpiament dits, hi trobem altres tipologies do-
cumentals procedents de la Cancelleria Reial i de la del lloctinent del Principat. 
Hi ha, d’una banda, el trasllat d’una ordre de Ferran II en un litigi entre l’al-
mirall d’Aragó i els consellers i els cònsols de la Llotja de Barcelona per una 
suposada lesió d’un privilegi barceloní (19-V-1511, Catàleg, V, pàg. 148, reg. 
1736, perg. 1A-1704), en l’època de la lloctinència de Jaume de Luna; d’una 
altra, una sentència inacabada i amb manca de subscripció notarial de l’infant 
Enric d’Aragó, comte d’Empúries i de Sogorb, lloctinent del Principat de Ca-
talunya i de Mallorca, respecte a un litigi entre Martí Joan de Torrelles i els 
homes del castell de Montbui (després del 30-V-1483, Catàleg, IV, pàg. 181, reg. 
1436, perg. 1A-1411); i finalment, un trasllat d’una lletra executòria de l’infant 
Enric d’Aragó per fer complir un privilegi del rei Ferran (23-XII-1488) que 
confirmava un capítol del privilegi del rei Pere el Cerimoniós (17-V-1359) pel 
qual els consellers de Barcelona podien recaptar imposicions en els llocs situats 
en els termes i el territori de la ciutat (25-XI-1489, Catàleg, IV, pàg. 192-193, 

3 Jaume vicens i vives, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516, Barcelona, Universitat de 
Catalunya, 1936-1937, vol. III, Apèndix II, pàg. 293-303 i 425-426.
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reg. 1453, perg. 1A-1428). Vicens segurament conegué el privilegi de 1488 a 
través de la seva còpia en el Llibre Vermell, III, f. 250v-251v. Així mateix, volem 
assenyalar que la concòrdia entre el senyor del castell i terme de Montbui i 
els seus vassalls (25-VI-1488, Catàleg, IV, pàg. 190, reg. 1449, perg. 1A-1424) 
i els documents originals de compravenda de la dita baronia a la Ciutat de 
Barcelona (20-III-1490, Catàleg, IV, pàg. 197-198, reg. 1458, perg. 1A-1433, 
i pàg. 199-200, reg. 1460, perg. 1A-1435), actes que havien d’estar autoritzats 
pel lloctinent general del Principat de Catalunya, van ser també registrats a la 
sèrie Diversorum locumtenencie de l’ACA del predit infant Enric, i de l’infant Joan 
d’Aragó, duc de Luna, comte de Ribagorça i castellà d’Amposta.

La qüestió de la baronia de Montbui
Alguns pergamins d’aquesta sèrie ens mostren que els consellers de Barcelona 
continuaven exercint la jurisdicció senyorial sobre les anomenades baronies 
de la Ciutat, com la del castell de Montbui. Així, podem conèixer especialment 
el procés d’adquisició per part de la Ciutat de Barcelona dels llocs del terme 
del castell de Montbui. Aquest comença el 20 de març de 1490 i finalitza el  
22 de juny de 1490, amb la ratificació posterior de la venda de la dita baronia 
a la Ciutat de Barcelona de 28 de juny de 1491. Tanmateix, hi citem dos docu-
ments anteriors que mostren, d’una banda, certs desacords entre Martí Joan 
de Torrelles, senyor del castell de Montbui, i els homes del terme de l’esmentat 
castell, i, de l’altra, la concòrdia entre ambdues parts –senyor i vassalls– de la 
compravenda de jurisdiccions de 25 de juny de 1488 que tindrà com a darrera 
finalitat l’alienació de les dites jurisdiccions a la Ciutat de Barcelona.4 

Els llocs i/o parròquies del terme del castell de Montbui havien estat carrers 
de Barcelona per primera vegada el 12 de juny de 1384. Les parròquies compreses  
en el terme del citat castell eren les següents: Sant Julià de Lliçà d’Amunt, Sant 
Esteve de Palaudàries, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Genís de l’Ametlla,  
Sant Pere de Bigues, Sant Mateu de Montbui, Sant Vicenç de Riells i Sant Feliu 
de Codines. Tanmateix, en l’àpoca de la dita compravenda s’hi afegeixen les de 

4 Catàleg, IV, pàg. 181, 190, 197-204, 206, 207, reg. 1436, 1449, 1458-1463, 1467 i 1468, perg. 
1A-1411, 1424, 1433-1438 i 1441. El regest 1458 (perg. 1A-1433, 20-III-1490) ens mostra que 
el bisbe de Barcelona potser havia tingut algun dret en el territori del castell de Montbui a 
principi del segle xv.
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Sant Cristòfol de Pallars, Santa Justa i Sant Martí del Fai, no esmentades en al-
tres documents del procés, i la de Santa Rufina a l’acta de la presa de possessió 
corporal per part del síndic de Barcelona, potser perquè tenien algun tipus de 
dependència respecte a les anteriors o perquè eren indrets que s’entenien com-
presos en el conjunt d’aquestes parròquies. El rei Martí I les alienà, juntament 
amb les del terme del castell de la Roca, a Ramon de Torrelles el 22 d’octubre 
de 1408 per tal d’afrontar les despeses provocades per l’expedició a Sardenya 
que havia de portar a terme el primogènit Martí el Jove.

El carreratge fou una fórmula de domini compartit de la jurisdicció local 
entre el rei i la ciutat o vila que acollia una altra localitat com a carrer. La ciutat 
o vila acollidora rebia la donació de la titularitat de la jurisdicció però l’us-
defruit d’aquesta jurisdicció era del rei, que es reservava el nomenament del 
batlle per a administrar justícia. La ciutat acollidora se’n convertia en senyora 
de manera limitada.5

La guerra civil de 1462-1472 va afectar d’alguna manera aquestes parrò- 
quies, ja que molts llocs foren alienats, entre els quals els del castell de Montbui,  
per pagar les despeses de la guerra i els serveis dels que havien lluitat al costat 
del rei, ja que els Torrelles eren del bàndol contrari al rei Joan II.

El 25 de desembre de 1471 els habitants del castell i terme de Montbui 
veieren l’ocasió de retornar al patrimoni reial en signar capitulacions amb Joan 
II, però aquest els retornà als Torrelles. Atès que el carreratge no havia arribat 
a impedir les alienacions del patrimoni reial, objectiu primordial d’aquesta 
institució, els llocs del terme del castell de Montbui decidiren convertir-se 
en baronia de la Ciutat de Barcelona i determinaren que la compra d’aquesta 
jurisdicció figurés a nom de la ciutat, encara que foren ells els que pagaren el 
preu de la venda, ja que creien que aquesta institució els atorgaria una major 
protecció davant futurs intents d’alienació per part del sobirà. Com a efecte 
d’aquesta compra, el síndic-conseller de Barcelona va nomenar el batlle (el 
confirmà a beneplàcit), féu erigir forques (símbol de l’administració de justí-
cia) i prengué possessió de la carnisseria (monopoli senyorial).

5 Per tot allò relatiu al carreratge i als termes del castell de Montbui: Maria Teresa Ferrer i 
maLLoL, «Viles i llocs associats a Barcelona a l’Edat Mitjana. El carreratge», dins XVII Con-
grés d’Història de la Corona d’Aragó. Barcelona-Lleida, 2000. Actes Volum III, Barcelona, Oficina de 
Congressos-Universitat de Barcelona, 2003, pàg. 293-314, especialment pàg. 295, 303, 304 i 
306. Agraïm les indicacions de la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol.
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Els instruments de crèdit a llarg termini: els censals morts i els violaris

Conceptes de censal mort i de violari 6

El censal mort és en origen un instrument de crèdit a llarg termini que a 
la segona meitat del xiii ja era una pràctica regular entre particulars i que, 
generalitzat a partir del 1340, es converteix en la principal forma de finança-
ment d’entitats públiques diverses, primer dels municipis, principalment del 
municipi de Barcelona, i tot seguit de la Diputació del General de Catalunya. 
Fou la fórmula per ocultar el préstec usurari o amb interès, prohibit per la 
legislació canònica i que havia donat lloc a controvèrsies teològiques sobre 
la seva licitud. El podem definir com el dret a percebre perpètuament una 
renda, pensió o cànon anual en virtut i com a bescanvi d’un capital o preu 
donat. Si, en el cas dels censals entre particulars, la pensió podia consignar-se 
sobre béns immobles, de manera similar a la hipoteca, quan les rendes eren 
venudes per una entitat pública, el pagament de les pensions s’assignava sobre 
determinades imposicions, però aleshores es garantia amb les persones i els 
béns de tota la comunitat, la universitas, en cas dels municipis. A vegades, per 
donar més força a la transacció i augmentar-ne la seguretat jurídica, en el 
contracte de compravenda del censal s’expressava la necessitat de registrar 
la venda a la cort del jutge ordinari de la vegueria –cas de Barcelona– o del 
territori baronial. Es tracta de l’anomenada escriptura de terç, segons la qual 
qui no complís el pagament hauria d’abonar 1/3 a més a més del deute al fisc 
i, d’aquesta manera, el deutor podria ser empresonat. En d’altres ocasions, 
per donar encara més garanties als compradors, la venda es podia registrar 
també a la cort d’un oficial de l’Església amb la finalitat d’afegir-hi penes 
eclesiàstiques –l’excomunió– a les civils. En els anys centrals del segle xiv, el 
tipus d’interès del censal acostumava a esser del 7,14%. Al segle xv, aquest 
instrument de crèdit, es va transformar i ocupà el lloc del crèdit a curt termini 
o contracte de préstec pròpiament dit (mutuum). 

6 Manuel sánchez martínez (coord.), El món del crèdit a la Barcelona medieval, Barcelona, Ajun-
tament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 13), 2007, especialment la part III: «Barce-
lona: el crèdit a llarg termini», pàg. 211-311. Encara que correspon bàsicament al moment de 
l’aparició d’aquest tipus de crèdit, ens ha estat de gran ajut, ja que en aquests segles les coses 
canviaven molt lentament. Agraïm els suggeriments al respecte del Dr. Manuel Sánchez.
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L’altre instrument de crèdit a llarg termini era el violari. Documentat ja a la 
segona meitat del segle xiii, la seva venda es generalitzà en el mateix període 
que el censal mort, i atorgava el dret a percebre una renda o pensió anual vita-
lícia durant la vida d’una o dues persones vivents en el moment de formalitzar 
el contracte, mitjançant el lliurament previ d’un capital o preu que el qui el 
rebia –el venedor– era freqüent que assegurés amb una hipoteca. Si es pactava 
una pensió a la vida de dues persones –el cas més normal– i una d’elles moria, 
la supervivent podia cobrar la pensió sencera. Es diferencia fonamentalment 
del censal mort en la durada del contracte: la pensió, renda o interès anual no 
és perpetu, reiterem que només es paga durant la vida d’una o dues persones, 
generalment la vida del comprador, la seva muller i/o els seus fills, encara que 
podia ser la de qualsevol persona designada. L’interès d’aquest tipus de renda 
era el doble que el del censal (14,28%), ja que el preu incloïa també una quota 
d’amortització, atès que l’extinció del violari no implicava la devolució del ca-
pital. En els primers temps, aquest instrument de crèdit va tenir més èxit que 
el censal mort, però en el període que tractem ja era purament testimonial. 
Sota el regnat de Ferran II sols en trobem un l’11 de maig de 1509, i pren la 
forma de compravenda amb carta de gràcia i un interès encara del 14,28% 
(Catàleg, V, pàg. 124-125, reg. 1704, perg. 1A-1673).

La creació del censal adoptava generalment la forma d’un contracte de com-
pravenda del dret a percebre una pensió anual o renda perpètua, però també 
es podia constituir en testament o codicil, generalment per posar un capital en 
lloc segur perquè les pensions anuals corresponents garantissin els llegats, les 
causes pies i/o els aniversaris ordenats pels testadors i també el compliment 
de les marmessories i tutories estipulades per aquests mateixos testadors.

La creació de censals morts per les ciutats i viles catalanes, entre les quals la 
Ciutat de Barcelona, va començar en la dècada de 1330 i es generalitzà, com 
ja hem dit, en els decennis de 1340 i 1350. En un principi, la venda d’aquests 
tipus de rendes havia d’ésser autoritzada pel rei, cosa que va fer Pere III el 
Cerimoniós el 1344 quan va decidir que part del donatiu atorgat per les ciutats 
i viles del Principat de Catalunya per a la guerra de Mallorca s’obtingués mit-
jançant la venda de violaris. Més tard, durant la dècada de 1350, les ciutats van 
haver de pagar al sobirà subsidis importants i, per a obtenir-los, el Cerimoniós 
va permetre de nou que les viles reials poguessin vendre lliurement censals 
i violaris. I així, mitjançant un permís general o autoritzacions concretes, els 
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municipis catalans van realitzar vendes massives d’aquests tipus de rendes 
durant les dècades de 1360 i 1370, que, a finals del segle xiv, van produir se- 
riosos problemes financers a les hisendes locals. La creació de censals morts per  
la Ciutat de Barcelona es feia d’acord amb el privilegi atorgat a la dita Ciutat 
pel rei Pere el Cerimoniós el 17 de maig de 1359, que permetia al municipi 
vendre censals i violaris en les quantitats necessàries per a fer front a la guerra 
amb Castella, i confirmat pel seu fill Joan I el 5 de febrer de 1390 que atorgà 
a més a més la plena autonomia fiscal, és a dir que la universitat no havia de 
demanar cada vegada el permís corresponent al rei. Més tard, s’hi afegí la 
referència al privilegi de Joan II que assegurava les quantitats ingressades a 
la Taula de Canvi de Barcelona procedents de la compra de censals de tota 
empara, marques, represàlies, deutes i crims amb efectes retroactius donat 
poc després de la pau de Pedralbes, el 24 d’octubre de 1472, al mateix temps 
que reconeixia les emissions de censals per part de les institucions catalanes, 
entre les quals el Consell de Cent. I més tard encara, es féu esment també del  
privilegi atorgat per Ferran II el 1503 (capítol de cort 42), que confirmava  
els privilegis atorgats a la Taula de Canvi pels seus antecessors. 

La creació comportava el nomenament per part del Consell de Cent del 
clavari de la Ciutat de Barcelona com a síndic o procurador per a vendre 
censals morts en nom de la Ciutat. Mitjançant la inclusió en els contractes 
de compravenda de censals morts de la universitat de Barcelona del requisit 
amb carta de gràcia o pacte de retrovenda («...vendidi vobis [...] et vestris [...] 
perpetuo instrumento tamen gracie redimendi...»), com a pacte accessori del 
contracte de compravenda, el venedor –en aquest cas la universitat de Barce-
lona– es reservava el dret de tornar a adquirir la cosa venuda, és a dir de lluir, 
redimir o quitar l’objecte de venda en el moment que ho considerés oportú, 
pagant al comprador el preu estipulat en la venda originària. Aquests censals 
municipals s’assignaven sobre les imposicions i altres drets de la Ciutat de 
Barcelona i es garantien damunt les persones i els béns dels seus ciutadans. A 
l’època de Ferran II l’interès era del 5% o del 4%, expressat en els documents 
a for o raó de 20.000 o 25.000 sous ‰ de pensió respectivament.

El censal mort entre particulars, normalment es creava per subvenir ne-
cessitats per manca de numerari o de liquiditat general, per exemple per fer 
front a situacions concretes com ara pagar deutes per qualsevol concepte, 
per lluir un altre censal, per poder abandonar la ciutat afectada per la pesta, 
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etc. La compravenda podia ser amb carta de gràcia o sense. Els interessos 
generalment es movien entre el 4% i el 5%, com en els censals creats pel 
municipi; molt excepcionalment eren superiors, entre el 6% i el 7%.7 Ens 
podem preguntar perquè es troben entre documentació municipal actes jurí-
dics que impliquen únicament particulars. La resposta és perquè generalment, 
en garantia de compliment d’allò estipulat en el contracte, els particulars  
obligaven o en responien amb la totalitat dels seus béns i, de vegades, entre 
aquests béns hi havia censals morts cobradors sobre la universitat barcelo-
nesa. També era molt freqüent que presentessin fiadors, que hipotequessin 
propietats immobles o obliguessin un censal mort concret carregat sobre 
l’esmentada universitat. 

Motivacions de la creació de censals morts per part del municipi 
A l’època de Ferran II, els censals morts es creen per fer front a despeses de 
qualsevol tipus, des de les molt importants monetàriament parlant a d’altres 
molt més discretes segons la casuística que esmentem a continuació:

1) 29-XI-1492: per afrontar la vinguda dels reis a la ciutat. Aquesta fou 
una de les sis ocasions en què Ferran II va venir a Barcelona. Es tractava 
d’obtenir 3.000 lliures, carregades sobre el dret de 6 diners per somada de vi 
(Catàleg, IV, pàg. 210, reg. 1473, perg. 1A-1446).

2) 5-XI-1496: per refer la muralla, construir els baluards de l’esperó de 
llevant i obtenir bona artilleria per defensar la ciutat. Censals carregats sobre 
el dret del vi i la verema (Catàleg, IV, pàg. 217-218, reg. 1484, perg. 1A-1456).

3) 25-IV-1497: per pagar la missatgeria per al matrimoni del príncep Joan, 
príncep de Girona, amb Margarida d’Àustria, filla de l’emperador Maximilià 
I. Censals carregats sobre el dret d’un florí i mig per cada bóta de quatre 
somades de vi (Catàleg, IV, pàg. 219, reg. 1486, perg. 1A-1458). 

4) 7-III-1499: per redimir o lluir censals venuts a for de 20.000 sous ‰ 
(5%) i reduir el muntant de les pensions anuals que pagava la ciutat. Venda de 
censals morts a for de 25.000 ‰ (4%) (Catàleg, IV, pàg. 225, reg. 1495, perg. 
1A-1466, i els trasllats del mateix dia: pàg. 225-236, reg. 1496-1520, perg. 1A-
1467 a 1491).

7 Catàleg, IV, pàg. 204 i 221-222, reg. 1464 i 1488, perg. 1A-1439 i 1460.



37textures

5) 25-XI-1505: per recuperar els censals morts venuts a forasters, és a dir 
a persones no contribuents en les imposicions de la Ciutat de Barcelona, i 
obtenir numerari. Venda de censals morts a barcelonins a 25.000 ‰ (4%) 
(Catàleg, V, pàg. 90, reg. 1652, perg. 1A-1623, i els trasllats del mateix dia: 
pàg. 90-91, reg. 1653 i 1654, perg. 1A-1624 i 1625). Això permetia estalvis en 
la gestió dels censals morts. Altres vendes en el mateix sentit, els anys 1514-
1515 (Catàleg, V, pàg. 172-192: reg. 1768, perg. 1A-1730, 28-I-1514; reg. 1770,  
perg. 1A-1732, 21-VIII-1514; reg. 1779, perg. 1A-1741, 3-III-1515; i reg. 1793, perg.  
1A-1755, 15-XII-1515).

6) 9-III-1507: per enviar quatre pelegrins preveres a Sant Jaume de Galícia i 
construir una capella en honor a Sant Sebastià perquè remeti la pesta que afec-
ta la ciutat. Censals carregats sobre el dret extraordinari de la farina (Catàleg, 
V, pàg. 107, reg. 1680, perg. 1A-1651).

7) 30-X-1510: per pagar les despeses dels síndics tramesos per la Ciutat de 
Barcelona a les corts generals de Montsó (Catàleg, V, pàg. 136-137, reg. 1721 i 
1722, perg. 1A-1690 i 1691). Amb la mateixa finalitat, el 17-V-1512 (Catàleg, V,  
pàg. 157-158, reg. 1749, perg. 1A-1712). 

8) 25-VI-1511 i 26-III-1512: per sufragar una missatgeria de la Ciutat al 
rei a causa de la captura de Baldiri Matalí, mercader, ciutadà de Barcelona, 
expert en artilleria, per part de Miquel Janer, patró d’una de les quatre galeres 
armades per la Ciutat per manament reial. Censals carregats sobre els drets 
extraordinaris de la farina i del vi i la verema (Catàleg, V, pàg. 148 i 150, reg. 
1737, perg. 1A-1705; pàg. 155-156, reg. 1746, perg. 1A-1709).

9) 21-VII-1513: per pagar el fogatge de 8 sous per cap de família de la 
darrera Cort de Montsó, obres de defensa de la ciutat, armar naus contra 
pirates i construcció de l’esperó de llevant de la muralla (Catàleg, V, pàg. 165-
166, reg. 1760, perg. 1A-1722). Altres amb les mateixes finalitats, al llarg dels 
anys 1513-1515. Censals carregats sobre el dret de dos diners per quintar de 
llenya que entra a la ciutat (Catàleg, V, pàg. 169-191, reg. 1764, perg. 1A-1726, 
20-X-1513; reg. 1766, perg. 1A-1728, 20-X-1513; reg. 1767, perg. 1A-1729, 
3-XI-1513; reg. 1773, perg. 1A-1735, 15-IX-1514; reg. 1774, perg. 1A-1736; 
15-IX-1514; i reg. 1792, perg. 1A-1754, 15-XII-1515). 
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Tipologies documentals relacionades amb els censals 
– Document de creació i sindicat de censals morts. Instrument mitjançant 

el qual la universitat de Barcelona atorga sindicat o procuració al clavari per 
a vendre censals morts amb carta de gràcia expressant els motius i les condi-
cions. Hi ha 33 documents.

– Venda de censals pel clavari de la ciutat a persones físiques o jurídiques 
(confraries professionals i religioses, convents...). Són 130 documents.

– Venda de censals per particulars. Hi ha 16 documents.
– Àpoques de compravenda del censal mort. Les àpoques generalment van 

a continuació del contracte de compravenda sobre el mateix pergamí, però en 
ocasions les trobem soltes. Són 17 documents.

– Donacions, cessions, consignacions i/o transferències de drets sobre la 
totalitat o una part dels censals, per diverses causes: sigui per retornar deutes, 
per fer efectius determinats llegats testamentaris, per no haver estat comprats 
amb diners propis de la persona que fa el contracte de compravenda, en paga 
i satisfacció de part del dot estipulat en els capítols matrimonials, etc. Hi ha 
26 documents.

– Divisions, permutes i procuracions per gestionar censals. Són 9 
documents.

Considerades totes aquestes tipologies que es refereixen directament a 
censals podem esbrinar que es tracta d’un 61% del total de la documentació 
d’aquest període.

També són abundants els capítols matrimonials i més concretament els 
trasllats de determinades clàusules dels capítols matrimonials. Era molt fre-
qüent que una part del dot es donés en numerari el dia de la formalització 
del matrimoni “en faç de l’església” i la resta s’abonés en pensions anuals de 
censals morts cobradors sobre la universitat de Barcelona. Així mateix, són 
nombrosos els testaments o el trasllat de clàusules de l’herència universal, ja 
que entre els béns llegats hi podien haver censals. Tanmateix, les clàusules de 
l’herència universal, també poden estar relacionades amb les adjudicacions 
d’herència.

Si als regests relacionats directament amb els censals hi afegim els trasllats 
de clàusules de capítols matrimonials on es parla de censals (9) i clàusules de 
testament on consten censals (6) arribaríem a un 65% del total de la docu-
mentació que hem tingut en compte. 
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Atès que el pergamí és la redacció solemne d’un acte jurídic determinat, en 
general tot pergamí està relacionat amb altres sèries documentals de l’entitat 
de què es tracti. En el nostre cas, les sèries directament relacionades amb els 
censals morts són principalment: 

– 1B.II. Registre de deliberacions (1433-1714), quan el censal es creava arran 
una deliberació del Consell de Cent Jurats, consell suprem de govern de la 
Ciutat de Barcelona. Corresponen al regnat de Ferran II (1479-1516) els vo-
lums 24-42. 

– 1B.XI. Clavaria (1357-1669). Específicament, els volums 96-131 (1479-
1516). Amb la seva divisió en rebudes (entrades) i dates (sortides o paga-
ments). Hi consten els pagaments de les pensions dels censals. 

– 1C.XV. Censals (1361-1795). Concretament, des del vol. 22 (1478) al 27 
(1504). Hi consten les àpoques de les pensions dels censals morts. 

– Tanmateix, de ben segur podríem trobar referències als censals en altres 
sèries de caràcter notarial com el 1B.XIII. Manual, 6 vol., i 1B.XIV. Notula-
rum, 4 vol. 

Altres tipologies documentals 

A les tipologies ja esmentades, hi podem afegir les següents:
– Adjudicacions de béns o d’herència per la Cort del veguer. Volem fer 

esment especial d’una tipologia documental que trobem per primera vegada 
en la sèrie de pergamins. Sempre són a petició de part realitzada al veguer o al 
regent de la Vegueria de Barcelona davant una mort intestada o per fer efec-
tives les previsions del testador en les substitucions en la clàusula d’herència 
universal dels testaments. El veguer delega la investigació pertinent en el jutge 
setmaner de la Cort de la Vegueria. Segueixen un procediment molt reglat i se-
gurament tenen relació directa amb aquesta tipologia els trasllats de clàusules 
de l’herència universal dels testaments (Catàleg, V, pàg. 122, reg. 1701, perg.  
1A-1670; pàg. 125, reg. 1705, perg. 1A-1674; pàg. 150-151, reg. 1738,  
perg. 1A-1706; i pàg. 179, reg. 1777, perg. 1A-1739).

– Contractes de compravenda de béns immobles, sobretot cases, tant en 
franc alou com d’establiments en emfiteusi, i documentació d’actes jurídics 
relacionats amb aquests contractes: àpoques, confirmacions de la venda, actes 
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notarials de lliurament de la possessió corporal de la cosa venuda per part 
del venedor, etc. Incloem aquí la confirmació i el reconeixement de la venda 
d’un hospici a la ciutat de Barcelona realitzada el 17 de gener de 1464 a Pere 
Viastrosa, a favor de Nicolau Viastrosa (1482). Ens pot ajudar a albirar les 
conseqüències de la guerra civil catalana de mitjan el segle xv (Catàleg, IV, pàg. 
177-179, reg. 1429-1431, perg. 1A-1404 a 1406).

– Contractes de compravenda de taules de carnisseria.
– Donacions de béns (cases, herències). Destaquem l’adjudicació per part 

del receptor dels béns pertanyents a la cambra i al fisc reials a la ciutat i diò-
cesi de Barcelona a Miquel Joan Gralla, cavaller, mestre-sala del rei, d’unes 
propietats confiscades a un heretge que havia estat condemnat en estàtua o 
figura per trobar-se absent de la ciutat. Les propietats confiscades als heret-
ges passaven al fisc reial (1490) (Catàleg, IV, pàg. 194-195, reg. 1454, perg. 
1A-1429).

– Establiments de béns immobles (cases i terres). Entre aquests hi ha dos 
establiments de propietats situades en el terme del castell de Montcada, les 
quals estan sota el domini alodial de la Ciutat de Barcelona, com a senyora de 
la baronia del castell de Montcada. (Catàleg, IV, pàg. 182-183, reg. 1438, perg. 
1A-1413; i pàg. 222, reg. 1490, perg. 1A-1461).

– Pactes de diferents tipus. Destaca la Pragmàtica de Lluís XII en favor dels 
catalans on es poden esbrinar les bones relacions amb França en un moment 
determinat. Aquest monarca havia estat aliat amb Ferran II per conquerir 
Nàpols i es tracta d’un pacte recíproc de no agressió en termes comercials. 
Sens dubte, els consellers en van demanar una còpia perquè era un assumpte 
que els afectava directament (1511) (Catàleg, V, pàg. 145, reg. 1733, perg. 1A-
1702). 

– La taxació o corretatge que reben els corredors d’orella per cadascuna de 
les parts contractants sobre diversos productes per unitat de pes o de mesura, 
d’acord amb les ordinacions dels consellers de Barcelona (segona meitat del 
segle xv) (Catàleg, IV, pàg. 241, reg. 1528, perg. 1A-1499).

– Acta notarial datada a Guadalajara de la lectura d’un breu del papa Sixt 
VI sobre excessos comesos per alguns frares de l’orde dels Jerònims. Sens 
dubte està en relació amb la documentació que es conserva a l’AHCB sobre 
els dos monestirs de Jerònims a Catalunya: Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 
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principalment, i Sant Jeroni de la Murtra (1480) (Catàleg, IV, pàg. 173-174, reg. 
1425, perg. 1A-1400). 

– Sentència arbitral per declarar el legítim i veritable inquisidor de la ciutat i 
diòcesi de Barcelona (1482) (Catàleg, IV, pàg. 179, reg. 1432, perg. 1A-1407).

– Dubtes en la interpretació de l’estament eclesiàstic de la Província Tar-
raconense i la diòcesi d’Elna referits a l’aplicació de censals morts i llegats 
testamentaris de natura piadosa al subsidi de la Croada (1510). La butlla de la 
Santa Croada fou concedida pel papa Juli II al rei Ferran i a la reina de Castella 
en subsidi de l’expugnació dels sarraïns (Catàleg, V, pàg. 133-134, reg. 1716 i 
1717, perg. 1A-1685 i 1686).

– Igualment hi trobem, censos, protests, procuracions, restitucions del 
dot o d’herència, un pregó, l’assignació de la pabordia del Penedès per Sant 
Cugat, etc.

Atès que històricament es produí un ampli mercadeig amb els censals i les 
pensions, de manera que servien com a mitjà de pagament ordinari, consta-
tem que en el fons d’alguns actes jurídics principals hi trobem censals, com 
per exemple consignació de censals per a causes pies, generalment la celebra-
ció de misses, pactes, restitucions de dot i d’herència, etc., i a la inversa, en 
les compravendes de qualsevol tipus, la darrera finalitat pot ser per adquirir, 
pagar pensions o lluir censals i violaris.

Finalment, volem fer palesa l’aparició en aquests documents de personat-
ges singulars com Pere Miquel i Francesc Carbonell, escrivans i arxivers reials 
i notaris públics de Barcelona,8 Joan Mai, doctor en ambdós drets, regent de 
la cancelleria reial, la seva muller, i alguns dels fills,9 Francesc Franc, doctor 
en ambdós drets, conseller i regent de la cancelleria reial,10 i, com a anècdota, 
Lluís Desplà, ardiaca de la catedral de Barcelona (1501),11 que residia a l’actual 
edifici de l’Arxiu Històric de la Ciutat. 

8 Catàleg, IV, pàg. 211 i 243-244, reg. 1475, 1530 i 1531, perg. 1A-1448, 1501 i 1502; Catàleg, 
V, pàg. 160-161, reg. 1754, perg. 1A-1716; pàg. 47-48, 51-52 i 158, reg. 1586, 1589 i 1750, perg. 
1A-1557, 1560 i 1713.
9 Catàleg, V, pàg. 66-67, 93 i 120, reg. 1614, 1658 i 1698, perg. 1A-1585, 1629 i 1667.
10 Catàleg, IV, pàg. 219 i 221, 231, reg. 1487 i 1508, perg. 1A-1459 i 1479; Catàleg, V, pàg. 103 i 
155-158, reg. 1674, 1746, 1747 i 1749, perg. 1A-1645, 1709, 1710 i 1712.
11 Catàleg, V, pàg. 32, reg. 1563, perg. 1A-1534.
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Les cartes reials com a font per a l’estudi de la relació de 
Ferran II amb la ciutat de Barcelona

Sebastià Riera Viader
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

El 1999, amb el títol Cartes de Ferran II a la ciutat de Barcelona (1479-1515), vaig 
publicar un catàleg de 675 cartes del període del regnat de Ferran el Catòlic 
adreçades als consellers de Barcelona.1 

La major part d’aquestes cartes, en nombre de 647, es troben a la sèrie 
Lletres Reials Originals de l’Arxiu Històric de la Ciutat. Es tracta d’un recull de 
les cartes que, des dels temps de Jaume I fins als de Felip V, els monarques, les  
reines o alguns lloctinents generals van adreçar als consellers, i en les quals 
es tracten tota mena de temes: concessió de privilegis, finances, proveïments, 
afers privats de la família reial, nomenaments d’oficials, guerres o celebració 
de Corts, entre d’altres. Tenen interès perquè reflecteixen en cada cas la posi-
ció oficial de la Corona. 

Altres cartes són conegudes a través de còpies en altres sèries de la docu-
mentació del Consell de Cent. Concretament, 10 procedeixen del Registre de 
Deliberacions, 6 de la sèrie Notularum i una de la sèrie Diversorum. A més, també 
s’hi cataloguen 11 cartes conservades al fons Consell de Cent de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó. 

Aquest catàleg, però, no consisteix solament en el regest de cada docu-
ment, sinó que també conté la transcripció de 145 cartes, aquelles que en el 
seu moment van ser considerades més dignes d’atenció, així com la reproduc-
ció fotogràfica, legible, de 21 cartes. 

Les cartes del regnat de Ferran II estan signades majoritàriament pel propi 
monarca –un total de 489–, bé que també n’hi ha de les seves dues reines: 23 
de Germana de Foix, 12 d’Isabel la Catòlica i dues cartes conjuntes de Ferran 
i Isabel. Hi ha també un nombrós grup de cartes d’Enric d’Aragó: 21 com 
a lloctinent general de Catalunya, 2 com a lloctinent general de València i 22 
com a comte d’Empúries. El fet que les lletres d’Enric d’Aragó i de Pimen-
tel s’incloguessin en el seu dia en aquesta sèrie, dedicada a la correspondèn-
cia reial, es deuria probablement al fet que era cosí germà del Rei Catòlic, i 

1 Sebastià riera viader, Cartes de Ferran II a la ciutat de Barcelona (1479-1515), Barcelona, Ajunta-
ment de Barcelona, Arxiu Municipal, 1999, 294 pàg. A partir d’ara, referència abreujada: Cartes.
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aquest vincle familiar es deuria considerar prou important com per fer-ho així. 
Finalment, s’hi inclouen dues cartes de la reina de Sicília.

Les Lletres Reials Originals i la historiografia: Elies Serra i Ràfols i 
Jaume Vicens i Vives

Un exemple de l’interès que té l’estudi de les Lletres Reials Originals és el següent 
episodi del procés de reforma del règim municipal barceloní. El 29 de novem-
bre de 1490, el rei, per resoldre el que a parer seu era un greu estat de desgovern 
en el Consell municipal, va suspendre l’elecció dels consellers de Barcelona, que 
s’havia de fer el dia següent, i va nomenar la nova conselleria, dirigida com a 
conseller en cap per Jaume Destorrent. Evidentment, Destorrent era en aquell 
moment un home de l’absoluta confiança del monarca i va ser ell qui va dirigir 
l’estratègia reial per aconseguir canvis més duradors en el regiment municipal de 
Barcelona. Cap al final del seu exercici anual, el conseller en cap va elaborar un 
projecte per perllongar la intervenció reial i va idear un hàbil pla per temptejar 
els jurats barcelonins i aconseguir que acceptessin una reforma del regiment.

Seguint els consells de Destorrent, el 18 d’octubre de 1491 Ferran II va 
signar tres cartes adreçades als consellers. En la primera aprovava el pla de 
redreç preparat per Destorrent.2 Les altres dues cartes, en canvi, tenien un 
contingut notablement divergent: en una, el monarca es limitava a deixar per a 
més endavant la decisió respecte a retornar a la ciutat l’elecció dels consellers;3 
en l’altra, més contundent, exigia als jurats de Barcelona que li remetessin el 
regiment de la ciutat.

El 7 de novembre de 1491 Destorrent va convocar el Trentenari i va 
llegir les dues primeres cartes. El 18 de novembre va fer el mateix en la 
corresponent reunió del Consell de Cent. I en veure que les disposicions de 

2 Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), reg. 3569, f. 94. Citada per Elies serra i ràFoLs, «Una 
figura interessant dels inicis de la decadència. Jachme dez Torrent», Revista de Catalunya, 27 
(1926), pàg. 243, i per Jaume vicens vives, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, Barcelona, Univer-
sitat de Catalunya, 1936-1937, vol. II, pàg. 148.
3 Cartes, pàg. 86, regest 225, AHCB, Lletres Reials Originals (LRO), A-1802, 18-X-1491. serra 
i ràFoLs, «Una figura interessant...», pàg. 243, nota 6. vicens, Ferran II..., vol. III, Apèndix 
II, doc. 150, pàg. 282.
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Ferran II no trobaven una especial oposició, el conseller en cap va decidir 
anar més enllà i va convocar una nova reunió del Consell de Cent per al 27 
de novembre, on va presentar la tercera carta del rei, aquella en què aquest 
reclamava que els jurats posessin en les seves mans la reforma del règim 
municipal. Aquesta carta, però, també havia estat signada el 18 d’octubre. 
El que va fer Destorrent  –a qui no convenia que es veiés que en la mateixa 
data el rei havia signat dues cartes de contingut ben diferent– va ser mo-
dificar la data afegint una X a la xifra del dia, i establint, per tant, una falsa 
separació de deu dies entre la segona carta i la tercera, que, com s’ha dit, 
eren contradictòries.

Ens podem adonar d’aquest canvi de data perquè en la còpia de la lletra 
conservada en el registres de cancelleria de l’Arxiu de la Corona d’Aragó4 la 
data és la de la signatura autèntica, el 18 d’octubre, mentre que a la carta origi-
nal conservada a la sèrie Lletres Reials Originals de l’Arxiu Històric de la Ciutat,5 
la data, alterada per Destorrent, és el 28 d’octubre. Aquesta manipulació, pale-
sada per la diferència de tinta, ja va ser advertida per l’historiador Elies Serra i 
Ràfols en el seu article sobre Jaume Destorrent de 1926, i evidentment també 
va ser recollida i àmpliament explotada en la tesi doctoral de Jaume Vicens 
i Vives.6 Si no s’hagués conservat la carta original, no ens haguéssim pogut 
adonar de la subtilesa política de Jaume Destorrent, ben remarcada pels dos 
historiadors. El resultat d’aquella actuació política va ser el privilegi de 1493 
que modificava la composició del Consell de Cent i el repartiment de les 
conselleries entre els diversos estaments.

La tesi doctoral de Vicens Vives, malgrat la seva singular importància, no 
va esgotar la història de Barcelona en aquest període, ni tan sols la relació de 
la ciutat amb el seu monarca. De fet, Vicens va tractar preferentment la in-
tervenció reial en el regiment municipal de Barcelona, el redreç financer de la 
ciutat, la introducció de la Inquisició castellana i la qüestió remença. Sense cap 

4 ACA, reg. 3569, f. 91v. Citada per serra i ràFoLs, «Una figura interessant...», pàg. 244. 
Publicada per vicens, Ferran II..., vol. III, Apèndix II, doc. 149, pàg. 280-281. 
5 Cartes, pàg. 87, reg. 228, LRO, A-1804, 28-X-1491; còpia a AHCB, 1B-II, Registre de Delibe-
racions, 30, f. 168r-168v. Publicada parcialment per Francesch carreras y candi, «Evolució 
històrica dels juheus y juheissants barcelonins», Estudis Universitaris Catalans, III-IV, 1909-
1910, pàg. 58-59.
6 vicens, Ferran II..., vol. II, pàg. 144-155, especialment pàg. 151.
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pretensió d’exhaustivitat, voldria indicar alguns temes importants d’aquesta 
relació entre la monarquia i el Consell de Cent que es poden estudiar a través 
de les Lletres Reials Originals. 

La política de nomenaments

El tema al qual es dediquen més cartes (105) és el nomenament o recomana-
ció de persones per a exercir càrrecs relacionats amb l’administració municipal 
de Barcelona en un sentit ampli. La intervenció del rei es va fer en tots els 
nivells de l’administració, des dels més elevats al més modestos. 

Per exemple, després de la suspensió de les eleccions de consellers de 1490 
i fins a l’establiment del privilegi de 1493 el monarca va designar personalment 
tots els consellers de Barcelona. I en una altra ocasió, el 1510, va nomenar un 
dels síndics de la ciutat a les Corts de Montsó, fet realment fora del comú 
perquè, en teoria, els representants del braç de les ciutats havien de tenir auto-
nomia respecte del rei per poder defensar millor els interessos de la burgesia 
urbana, i difícilment podia ser independent qui havia estat nomenat pel propi 
sobirà.7 Altres càrrecs que podem considerar de primer nivell afectats per l’in-
tervencionisme reial són el síndic de la ciutat,8 els administradors de la Taula 
de Canvi9 o el batlle de Flix.10 Entre els càrrecs intermedis hi ha el sotssíndic,11 
el correu de la ciutat,12 l’afinador de pesos i mesures,13 el romaner del pes de 

7 Cartes, pàg. 200, reg. 506, LRO, A-2046, 2-III-1510.
8 Cartes, pàg. 40, reg. 97, LRO, A-1687, 30-X-1485.
9 Cartes, pàg. 115-118, reg. 297, LRO, B-209, 11-II-1496; reg. 299, LRO, A-1860, 12-III-1496; 
i reg. 306, LRO, A-1866, 31-V-1496.
10 Cartes, pàg. 116, reg. 301, LRO, A-1862, 6-IV-1496.
11 Cartes, pàg. 160-235, reg. 423, LRO, A-1971, 31-V-1505; reg. 424 i publicació, LRO, B-217, 
8-VIII-1505; reg. 568, LRO, A-2092, 22-XII-1511; i 589, LRO, B-239, 11-VII-1512.
12 Cartes, pàg. 113, reg. 293, LRO, A-1856, 18-X-1495.
13 Cartes, pàg. 264, reg. 654, LRO, B-247, 28-X-1514.
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la farina,14 l’oficial del Llibre Major15, l’oficial del Llibre de Dipòsits16 o l’ar-
xiver de la Taula de Canvi,17 o el collidor del dret de l’ancoratge.18 I entre els 
càrrecs de nivell inferior, però que malgrat tot van merèixer l’atenció reial, hi 
ha l’adjunt del pesador de la palla19 o l’adjunt del carceller.20 Moltes vegades el 
monarca no nomenava el responsable d’un càrrec, sinó un adjunt –sovint un 
parent, ja fos un fill, un gendre, un nebot o fins i tot un cunyat–, amb dret a 
successió a la mort o la retirada del titular.

Després del privilegi d’insaculació de 1498, una altra forma d’intervenció 
reial va ser donar ordres per insacular els noms de certes persones en deter-
minades bosses, ja fossin les de consellers,21 de clavari22 o d’administradors de 
la Taula de Canvi.23 La intervenció del monarca en la designació de càrrecs 
municipals es va accentuar a partir de l’aprovació del citat privilegi d’insacu-
lació, i molt especialment en els anys finals del regnat, a partir del 1509. En 
quatre ocasions s’esmenta explícitament que en el nomenament s’aplica la 
clàusula de beneplàcit del privilegi;24 de fet, la dita clàusula, si no en la lletra, sí 
en l’esperit, és present en tots aquests nomenaments.

Un cas especial és la designació dels cònsols de catalans a les ciutats d’ul-
tramar. Era una competència de caràcter mixt: els cònsols eren nomenats pel 
Consell de Cent, però havien de ser ratificats pel sobirà. La necessitat que hi 
hagués un acord entre els dos poders va donar lloc, en alguns casos, a llargues 

14 Cartes, pàg. 201-206, reg. 511, LRO, A-2048, 26-III-1510; i reg. 518, LRO, A-2054, 10-VI-1510.
15 Cartes, pàg. 246, reg. 609, LRO, B-242, 26-XI-1512.
16 Cartes, pàg. 217-252, reg. 551, LRO, B-233, 30-IV-1511; reg. 622, A-2138, 10-V-1513; i reg. 
629, LRO, A-2142, 25-VIII-1513.
17 Cartes, pàg. 245-246, reg. 608 i publicació, LRO, A-2125, 14-XI-1512.
18 Cartes, pàg. 192, reg. 486, LRO, A-2027, 24-III-1509.
19 Cartes, pàg. 218-219, reg. 554 i publicació, LRO, A-2081, 30-VIII-1511.
20 Cartes, pàg. 254-255, reg. 634 i publicació, LRO, A-2147, 15-XI-1513.
21 Cartes, pàg. 214-233, reg. 541, LRO, A-2071, 23-XI-1510; reg. 565, A-2090, 15-XII-1511; i 
reg. 582, A-2105, 14-V-1512.
22 Cartes, pàg. 225, reg. 565, LRO, A-2090, 15-XII-1511.
23 Cartes, pàg. 216-247, reg. 546, LRO, A-2074, 28-III-1511; reg. 565, A-2090, 15-XII-1511; i 
reg. 614, A-2130, 10-I-1513.
24 Cartes, pàg. 196-269, reg. 496 i publicació, LRO, A-2037, 31-VIII-1509; reg. 531, A-2063, 
19-VIII-1510; reg. 614, A-2130, 10-I-1513; i reg. 667, B-248, 18-VIII-1515.
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i complicades negociacions, com el procés de nomenament d’un cònsol a la 
ciutat de Gènova que es va allargar durant quatre anys, entre 1485 i 1489.25

En aquest tema, hi havia una contradicció fonamental entre els consellers 
i Ferran II: mentre que els primers defensaven la pràctica tradicional de no-
menar algun barceloní per al càrrec, el monarca preferia que un mateix cònsol 
–que no havia de ser necessàriament català– atengués tots els seus súbdits, 
tant si eren catalanoaragonesos com castellans. Per exemple, el 1496 va pro-
posar un genovès per al consolat de Gènova, que atendria tant a catalans 
com a castellans.26 El 1508 es va produir un conflicte similar en el consolat 
de Venècia: els consellers proposaven el ciutadà de Barcelona Francesc Es-
telrich Santjust, però el monarca va ajornar la conformitat a dit nomenament 
al∙legant que s’havia de tenir en compte que els castellans també comerciaven 
amb Venècia. Quant a l’apel∙lació dels consellers als privilegis de Barcelona, 
els va dir –en una argumentació claríssima de l’ideari de la monarquia auto-
ritària– que «lo fonament dels dits privilegis se deu prendre de la potestat de 
qui∙ls atorga».27

El Rei Catòlic també estava molt interessat en què els consellers fessin una 
bona rebuda als oficials que periòdicament predicaven i recol∙lectaven la But-
lla de la Santa Croada, que es va continuar recaptant després de la conquesta 
de Granada per aplicar-la a les empreses militars del nord d’Àfrica, com les 
conquestes d’Orà28 i Trípoli,29 ambdues esdevingudes el 1510.

25 Es tracta del nomenament del cònsol Lluís d’Ala, successor en el càrrec de Simó de Nigro 
(Cartes, pàg. 35-68, reg. 81, LRO, A-1671, 7-III-1485; reg. 93 i publicació, A-1683, 24-VIII-
1485; reg. 138 i publicació, B-196, 26-III-1488; i reg. 176, A-1758, 13-I-1489).
26 Cartes, pàg. 118, reg. 308, LRO, A-1868, 8-VIII-1496.
27 Cartes, pàg. 184-185, reg. 468 i publicació, LRO, A-2010, 5-III-1508.
28 Cartes, pàg. 200, reg. 505, LRO, A-2045, 22-I-1510. Publicada a Manual de Novells Ardits 
vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloni, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1894, 
vol. III, pàg. 221-222.
29 Cartes, pàg. 209, reg. 530 i publicació, LRO, A-2062, 14-VIII-1510.
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La política cerealista

El segon tema que apareix amb més freqüència (52 cartes) és el del pro-
veïment de cereals panificables, els anomenats forments. No és estrany que 
aquest tema, alhora tan quotidià i tan important, aparegui amb tanta reiteració. 
Les caresties sovintejaven, i en aquests casos el proveïment suficient de pa per 
a la població esdevenia una matèria de primera importància, fins i tot políti-
ca. El tema apareix d’una manera cíclica (1483-1484, 1489-1490, 1494-1495, 
1499, entre 1501 i 1508, i entre 1511 i 1515). Les mesures preses per combatre 
les caresties sempre eren les mateixes: procurar que les autoritats (el sobirà o 
el lloctinent general) prohibissin la treta de forments, i aconseguir poder-ne 
importar d’algun país on hi hagués més abundància. 

La política de Ferran II en aquesta qüestió era que tots els seus regnes 
–no solament els de la Corona d’Aragó– havien d’actuar com un sol mercat 
per fer front a les caresties. En cas de necessitat, Barcelona podia importar 
cereals d’Aragó30 o del regne de Mallorca,31 de Sicília32 o de Sardenya,33 però 
també d’Andalusia34 o fins i tot del regne de Granada,35 un cop aquest va ser 
conquerit. Catalunya, alhora, havia de proporcionar blat a Mallorca o a Aragó 
si aquests regnes ho necessitaven.

La correspondència reial permet advertir el paper clau de la baronia de Flix 
en aquesta qüestió. Des d’aquell punt es controlava tot el tràfic de l’Ebre, i en 
casos extrems Barcelona no dubtava a confiscar els carregaments de forments 
que baixaven pel riu amb altres destinacions. Els perjudicats tant podien ser 
el regne de Mallorca com la ciutat de València, i en un cas fins i tot es va 
confiscar un carregament del propi monarca. Quan això passava, després de 
les corresponents protestes dels damnificats, els consellers havien de pagar el 
carregament confiscat a un preu just, sense cap altra sanció addicional. Era 

30 Cartes, pàg. 22, reg. 45, LRO, B-190, 13-X-1483.
31 Cartes, pàg. 251, reg. 626 (AHCB, 1B-XIV, Notularum, 8, f. 268, 2-VII-1513).
32 Cartes, pàg. 107-153, reg. 278, LRO, A-1848, 22-XII-1494; reg. 405, A-1954, 26-VIII-1504; 
reg. 413, A-1961, 18-XII-1504; i reg. 416, A-1964, 7-I-1505.
33 Cartes, pàg. 152, reg. 403, LRO, A-1952, 13-VIII-1504.
34 Cartes, pàg. 147-251, reg. 386 i publicació, LRO, A-1936, 10-I-1503; reg. 400, A-1949, 13-I-
1504; i reg. 624, A-2139, 2-VII-1513.
35 Cartes, pàg. 245-251, reg. 607, LRO, A-2124, 30-X-1512; i reg. 625, B-244, 2-VII-1513.
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l’aplicació del privilegi de guiatge de vitualles, que demostra el pes de Barcelo-
na en el conjunt de la Corona.

Excepcionalment, també hi podia haver problemes per una collita abun-
dant. El 1480 es va demanar al rei que permetés l’exportació de forment 
perquè n’hi havia molt d’emmagatzemat,36 i el 1509 Ferran II va fer que les 
autoritats actuessin contra “la malícia dels mercaders”, que mantenien els 
preus alts malgrat la suficiència de forments d’aquella anyada.37 Però aquestes 
situacions d’abundor eren rares, i el més freqüent era el contrari.

La dinàmica de les Corts

Les cartes reials també permeten conèixer la dinàmica a l’entorn de les Corts 
catalanes. En el regnat de Ferran II se’n van celebrar set, essent les primeres 
les de Barcelona de 1480-1481, i les darreres, les de Montsó de 1512, i les 
inacabades de Lleida de 1515. 

Sobre aquesta qüestió, hi ha un interessant episodi de la història constitu-
cional del país que ens és conegut bàsicament gràcies a les lletres reials. Com 
és sabut, només es podien convocar Corts catalanes en alguna ciutat o vila del 
Principat, i, si a partir del segle xvi, van sovintejar les convocatòries a Montsó 
és perquè aquesta vila, a la riba del Cinca, si bé es trobava en territori d’Aragó, 
també era reivindicada i considerada com a pròpia pels catalans. Ferran II, 
però, va intentar, sense aconseguir-ho, vulnerar aquell principi. 

El 9 d’octubre de 1483,38 el rei escrivia als consellers que, per tractar d’un 
tema de la màxima importància per al Principat com era la recuperació dels 
comtats de Rosselló i Cerdanya –en mans del rei de França d’ençà de la darre-
ra guerra civil catalana acabada el 1472–, creia que seria convenient convocar 
Corts catalanes, però que, com que estava personalment molt ocupat en la 
guerra de Granada, no veia possible poder acudir-hi, i preguntava si creien 
que les podria presidir el lloctinent general. La resposta dels consellers va 

36 Cartes, pàg. 8, reg. 14, LRO, B-186, 24-II-1480.
37 Cartes, pàg. 193, reg. 489, LRO, A-2030, 27-IV-1509.
38 Cartes, pàg. 22, reg. 44, LRO, A-1638, 9-X-1483.
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ser negativa, i en una nova carta del 23 de novembre,39 després de queixar-se 
de les dificultats que trobava, els va dir que renunciava a celebrar Corts i els 
encarregava que cerquessin una altra manera per tal que el Principat pogués 
col∙laborar en la recuperació del Rosselló. 

Tanmateix, Ferran II devia repensar-s’ho, perquè el 24 de desembre se-
güent escrivia de nou als consellers convocant Corts catalanes per al 15 de 
gener de 1484, però no a Catalunya, sinó a la ciutat aragonesa de Tarassona, 
en trobar-se molt ocupat en afers de Castella i com a única manera de poder 
ser-hi personalment.40 Els consellers van negar-se a participar en l’assemblea, 
tot i que el rei va insistir en els mateixos termes el dia de sant Esteve de 1483,41 
i encara el 27 de desembre els va escriure altre cop dient-los que els enviava el 
seu camarlenc, Lluís de Margarit, per tractar-ne.42 És sabut que els síndics de 
Barcelona no van acudir mai a aquesta convocatòria de Corts, que finalment 
no es van celebrar. I com que d’aquestes Corts no celebrades no se’n va fer 
cap procés, aquestes cartes són una de les poques proves documentals que ens 
permeten conèixer-ne l’intent.

Ferran II, que va tenir prou autoritat com per modificar substancialment 
el mecanisme de funcionament de la Generalitat de Catalunya i del propi 
Consell de Cent de Barcelona, no va poder, en canvi, alterar aquest principi 
constitucional. I en els segles següents, els seus successors ni tan sols ho van 
intentar: l’emperador Carles i els diversos reis Felips d’Àustria tenien molt clar 
que només es podien reunir Corts catalanes en territori considerat català. 

La guerra de Granada

Un tema que no té relació directa amb la ciutat de Barcelona, però sí que ens 
diu molt sobre la consideració que Ferran II tenia de si mateix és la guerra 
de Granada. Per al Rei Catòlic va ser un tema de la màxima importància, una 
autèntica croada que el posava a la mateixa alçada de Ricard Cor de Lleó o 

39 Cartes, pàg. 24, reg. 48, LRO, A-1641, 23-XI-1483.
40 Cartes, pàg. 25, reg. 51, LRO, A-1644, 24-XII-1483.
41 Cartes, pàg. 25-26, reg. 52 i publicació, LRO, A-1645, 26-XII-1483.
42 Cartes, pàg. 27, reg. 53, LRO, A-1646, 27-XII-1483.
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de sant Lluís, i, més recentment, del seu avi, el primer rei Ferran, que havia 
passat a la història amb el sobrenom d’Antequera per haver conquerit la plaça 
d’aquest nom als sarraïns.

Algunes de les cartes més expressives signades pel Rei Catòlic estan 
dedicades a la conquesta del regne de Granada. A part de recomanar als 
consellers que rebin bé els predicadors que recaptaven la Butlla de la Santa 
Croada concedida pel Papa,43 el monarca els comunica puntualment la con-
questa de les principals ciutats del regne nassarita de Granada (Ronda,44 
Coín,45 Marbella,46 Loja,47 Vélez-Málaga,48 Málaga49), i finalment, la presa 
de la pròpia capital (gener de 1492).50 Sempre els demana que celebrin pro-
cessons i tedèums d’acció de gràcies. Ferran II escriu donant tota mena 
de detalls, alguns dels quals eren fruit de la seva experiència personal. Per 
exemple, és interessant la informació que dóna sobre l’ús de l’artilleria, que 
s’emprava per bombardejar les ciutats assetjades fins a vèncer la resistència 
dels defensors.

La seguretat marítima

Una qüestió que també va donar lloc a un gran nombre de cartes (una tren-
tena) és la preocupació per la seguretat del comerç marítim. La ciutat de Bar-
celona, juntament amb els regnes de València i Mallorca, jugava un paper 
clau en l’armament de les anomenades “galeres de guarda” per lluitar contra 

43 Cartes, pàg. 79, reg. 205, LRO, A-1784, 25-IV-1490; pàg. 96, reg. 246, A-1819, 4-IX-1492; 
pàg. 248, reg. 616, A-2132, 21-I-1513; pàg. 251, reg. 627, A-2140, 30-VII-1513; i pàg. 267, reg. 
662, A-2172, 17-III-1515.
44 Cartes, pàg. 36, reg. 85, LRO, A-1675, 22-V-1485.
45 Cartes, pàg. 36, reg. 84, LRO, A-1674, 28-IV-1485.
46 Cartes, pàg. 38, reg. 90, LRO, A-1680, 15-VI-1485.
47 Cartes, pàg. 44, reg. 108, LRO, A-1698, 29-V-1486.
48 Cartes, pàg. 48-49, reg. 119 i publicació, LRO, A-1709, 27-IV-1487.
49 Cartes, pàg. 51, reg. 127, LRO, A-1717, 18-VIII-1487.
50 Cartes, pàg. 88, reg. 232 i publicació, LRO, A-1807, 2-I-1492. Publicada per Joaquín durán 
y Lerchundi, La toma de Granada y caballeros que concurrieron a ella, Madrid, Imprenta y Litogra-
fía de los Huérfanos, 1893, pàg. 657.
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els corsaris i les flotes enemigues. Aquesta política no es veia, però, com una 
qüestió eminentment militar, sinó com una part més del foment del comerç, 
juntament amb altres mesures de tipus aranzelari o proteccionista. 

El punt de vista de Ferran II era que com que Barcelona, amb les ciutats de 
València i Mallorca, eren les principals beneficiades de la seguretat marítima, 
eren elles les que havien d’assumir els costos d’una política certament onerosa.

El tipus de nau armada amb més freqüència era la galera –el vaixell més 
eficaç des del punt de vista militar–, però també s’armaven galiotes i fus-
tes. Quant als enemics de qui guardar-se, tant podien ser flotes genoveses 
o franceses, com, més sovint, corsaris de diverses nacionalitats (genovesos, 
barbarescos, provençals, biscains o castellans).

En el manteniment financer d’aquestes galeres de guarda, a més de les tres 
ciutats esmentades, també hi participaven circumstancialment altres persones 
o institucions, com el Consolat de Mar,51 la Generalitat de Catalunya,52 l’arque-
bisbe de Tarragona, el Mestre de Montesa, 53 el comte d’Empúries54 o les viles 
de la costa catalana. Ferran II va ser un autèntic promotor d’aquesta política, 
seguida amb un entusiasme desigual per Barcelona a l’hora d’assumir-ne els 
costos econòmics.

En la mateixa línia de foment del comerç barceloní, cal constatar l’interès 
del monarca per impulsar les obres de construcció d’un moll artificial en el 
port de la ciutat per millorar la seguretat de les naus que hi ancoraven. La 
qüestió s’havia plantejat des de mitjan segle xv, concretament des del privilegi 
d’Alfons el Magnànim de 1438 que autoritzava a construir-lo. De fet, però, es 
va arribar al regnat de Ferran II sense que les obres haguessin avançat gaire.

El Rei Catòlic va decidir impulsar els treballs de construcció del moll del 
port de Barcelona, però no com una mesura aïllada, sinó com un aspecte 
més de la seva política general de redreç de Catalunya. A aquest tema hi va 
dedicar la seva atenció i diverses cartes, entre els anys 1491 i el 1497.55 Des-

51 Cartes, pàg. 18 i 146, reg. 33 i publicació, LRO, A-1629, 29-I-1483; i reg. 380, A-1930, 7-VIII-
1502.
52 Cartes, pàg. 16, reg. 27, LRO, A-1624, 19-XI-1482.
53 Cartes, pàg. 14-16, reg. 25 i publicació, LRO, A-1622, 5-IX-1482.
54 Cartes, pàg. 14-18, reg. 25 i publicació, LRO, A-1622, 5-IX-1482; i 32, A-1628, 22-I-1483.
55 Cartes, pàg. 84-122, reg. 216, LRO, A-1793, 30-VI-1491 (publicada a Sebastià riera viader, 
«La construcció del port de Barcelona durant el regnat de Ferran II el Catòlic», dins XVIII 
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prés, potser desanimat per les dificultats tècniques de l’obra i per la manca 
de mitjans econòmics suficients, se’n va desinteressar, i es va acabar l’Edat 
Mitjana sense que en el port barceloní les naus poguessin protegir-se dels 
temporals de llevant.

La família reial

Ferran II també informava puntualment els consellers de Barcelona sobre 
els principals esdeveniments familiars (malalties d’ell, de la reina o dels fills, 
matrimonis, defuncions). Aquesta informació no la podem considerar com 
referent a qüestions privades, sinó que, donada la importància de tot allò que 
es referia a la família reial, tenia un alt interès polític. Per exemple, dues cartes 
datades a Medina del Campo l’agost de 1504 ens informen de la mala salut 
de la reina Isabel,56 fins que el 26 de novembre del mateix any, també des de 
Medina del Campo, Ferran II fa saber als consellers la mort de la reina i els  
encarrega que li facin els funerals acostumats.57 I amb la mateixa diligència  
els informa el 31 d’octubre de l’any següent (1505) del seu nou matrimoni 
amb Germana de Foix.58

Les lletres reials també ens assabenten de fets relatius a altres membres de 
la família regnant, com Joana, l’hereva de Catalunya i Aragó, que ha passat a la  
història amb el sobrenom de la Boja. Ferran II, en una carta del 5 d’octubre 
de 1506 fa saber als consellers la mort del seu gendre, Felip I de Castella, dit 

Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. València, 2004, València, Universitat de València, 2005, 
2 vol., doc. I, pàg. 1422-1423); reg. 219, LRO, A-1796, 27-VIII-1491; reg. 238, LRO, A-1812, 
31-III-1492 (publicada a riera, «La construcció...», doc. II, pàg. 1423-1424); reg. 316, LRO, 
A-1876, 26-XII-1496 (publicada a riera, «La construcció...», doc. III, pàg. 1412); reg. 323, 
LRO, A-1881, 3-II-1497 (publicada a riera, «La construcció...», doc. IV, pag. 1424-1425); i 
reg. 325 i publicació, LRO, A-1883, 20-II-1497.
56 Cartes, pàg. 152-154, reg. 402, LRO, A-1951, 11-VIII-1504; i reg. 406, A-1955,  
31-VIII-1504.
57 Cartes, pàg. 155-156, reg. 412 i publicació, LRO, A-1960, 26-XI-1504. Publicada per An-
tonio de La torre, Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes Católicos, Barcelona, 
CSIC, 1966, vol. VI, pàg. 394, any 1504, doc. 29. 
58 Cartes, pàg. 163-164, reg. 428 i publicació, LRO, A-1975, 31-X-1505. 
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el Bell, marit de la reina Joana.59 El rei Ferran no devia tenir dubtes sobre les 
pèssimes conseqüències que la viduïtat va tenir per a la seva filla, perquè en 
una carta datada a Nàpols el 30 de maig de 1507 els diu que suspèn l’estada 
a Itàlia i que surt tot seguit cap a València, amb la reina Germana, per poder 
consolar la seva filla, se suposa que greument malalta.60

Les lletres reials també ens donen informació sobre el paper que van tenir 
les reines consorts de Ferran II. La nostra opinió és que a Catalunya Germana 
de Foix va tenir un paper polític més rellevant que la seva antecessora. D’en-
trada, conservem 23 cartes de Germana del període 1505-1515, mentre que 
només tenim 14 cartes signades per Isabel (dues conjuntament amb el seu 
marit) per al període 1479-1497, i cap després d’aquesta data, tot i que Isabel 
no va morir fins al 1504.

Aquesta diferència es deu, en primer lloc, a una diferència d’estatus entre 
ambdues sobiranes. Isabel tenia el seu propi regne patrimonial, la Corona de 
Castella, al qual va dedicar la seva atenció com a reina titular, mentre que a 
la Corona d’Aragó va exercir com a reina consort, com a simple esposa del 
monarca, actuant de vegades com a mitjancera entre els seus súbdits catalans 
i el monarca. En el que fa referència a la seva relació amb els consellers bar-
celonins, la intervenció d’Isabel es va limitar a temes de caire religiós, com la 
Butlla per a la guerra de Granada, la Inquisició o la reforma dels convents de 
monges.

Germana, en canvi, no tenia altres regnes als quals dedicar-se que els cata-
lanoaragonesos, ja que mai no va ser reina de Castella, títol aquest que corres-
ponia a la seva fillastra Joana. Potser per això la reina Germana apareix com 
una íntima col∙laboradora del seu marit, singularment a les Corts de Montsó 
de 1512 i a les de Lleida de 1515. Un segon factor que sens dubte també devia 
influir-hi devia ser l’edat de Ferran, que, quan es va casar amb Germana, ja 
tenia 53 anys i devia sentir necessitat d’ajuda per suportar la pesada càrrega de 
les seves responsabilitats polítiques.

59 Cartes, pàg. 166, reg. 439, LRO, A-1985, 5-X-1506.
60 Cartes, pàg. 170, reg. 447, LRO, A-1993, 30-V-1507.
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Un apunt final

Per acabar, un breu apunt cronològic. Hem dit que la tesi doctoral de Vicens 
Vives no va esgotar tots els temes referents a la història de Barcelona en el 
període, i aquí n’hem esmentat alguns. Ferran II i la ciutat de Barcelona s’acaba 
pràcticament vers 1499, però el regnat dura fins al gener de 1516; aquests 17 
anys finals són tractats en capítols que gairebé tenen el caràcter d’epíleg. 

En canvi, l’any 1499 no va acabar res, ni tan sols la reforma del règim 
municipal. En aquest aspecte, és molt significativa una carta de Germana de 
Foix del 20 de novembre de 1515 en què, davant la petició dels consellers 
de revocar la clàusula de beneplàcit reial del privilegi de la insaculació –que, 
com hem vist, la monarquia aplicava sovint– la reina ho remetia a una futura 
reforma del sistema de regiment de la ciutat. 61 És a dir, el regnat de Ferran II 
restava obert, i no tan arrodonit com la tesi de Vicens sembla indicar.

61 Cartes, pàg. 271, reg. 671 i publicació, LRO, A-2180, 20-XI-1515.
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L’aportació de Vicens a la història municipal de Barcelona

Ramon Grau i Fernández
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Vicens i el context acadèmic

Gènesi de la tesi doctoral
El dia 9 de febrer de 1925, quan Jaume Vicens i Vives s’acostava als quinze 
anys, en plena dictadura de Primo de Rivera, Elies Serra i Ràfols presentava la 
tesi doctoral titulada Fernando el Católico y los payeses de remensa.1 El setembre de 
1926, la Revista de Catalunya publicava «Jachme dez Torrent. Una figura inte-
ressant dels inicis de la decadència», on Serra i Ràfols parlava d’un personatge 
històric, no ja interessant, sinó políticament decisiu al llarg del darrer quart 
del segle xv, primer des de la Conselleria en Cap de Barcelona, que ocupà en 
diverses ocasions des de 1478, i a partir de 1493 actuant en un càrrec de tanta 
confiança com el de regent de la Cancelleria Reial. Serra hi anunciava que 
«tenim en preparació un estudi de la nostra municipalitat en temps de Ferran 
II»,2 però d’aquesta empresa anunciada no n’ha quedat rastre, i l’historiador 
tampoc no havia d’aportar res més sobre els remences. De fet, un any just 
després de la lectura de la tesi, havia guanyat les oposicions a la càtedra d’His-
tòria d’Espanya de la Universitat de La Laguna, on esdevindria patriarca de la 
historiografia canària i passaria la resta de la seva vida.

El 1930, un Jaume Vicens i Vives de vint anys prenia el relleu i redactava el 
seu primer article com a historiador professional dedicat precisament a «Jach-
me dez Torrent, Ferran II i la modificació del règim municipal de Barcelona», 
que l’any següent es publicava a Estudis Universitaris Catalans.3 Continuaria a 

1 Elías serra ráFoLs, Fernando el Católico y los payeses de remensa. La solución del pleito agrario en 
Cataluña. Tesis doctoral, Lérida, Tipografía Mariana, 1925.
2 Josep de C. serra i ràFoLs, «Una figura interessant dels inicis de la decadència. Jachme dez 
Torrent», Revista de Catalunya, 27 (1926), pàg. 241-247. Citació a pàg. 243, nota 1. Per error, 
aquest treball degut a Elies Serra i Ràfols aparegué a nom del seu germà, també historiador, 
Josep de Calasanç.
3 Jaume vicens i vives, «Jachme dez Torrent, Ferran II i la modificació del règim muni-
cipal de Barcelona», Estudis Universitaris Catalans, XVI (1931), pàg. 137-154. Reeditat dins 
Jaume vicens i vives, Obra dispersa. Catalunya ahir i avui, Barcelona, Vicens-Vives, 1967, 
pàg. 3-14.
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la mateixa revista l’any 1933 amb «La política de Ferran II durant la guerra 
remença».4 Els antecedents explícits d’aquestes dues primeres incursions del 
nou llicenciat eren els esmentats treballs de Serra i Ràfols. En el segon dels ar-
ticles, més de crítica historiogràfica que d’aportació documental, Vicens deia 
que la tesi doctoral de Serra sobre els remences «permetia d’entreveure una 
nova comprensió de la política de Ferran II» i que, «en les seves conclusions, 
afirmava que el monarca estava mogut en aquest plet pel desig de fer justícia 
als pagesos». Tot indicant quina seria la seva directriu personal en els anys 
immediats, Vicens remarcava que, respecte a la bibliografia anterior sobre el 
tema, l’obra de Serra «era un canvi ben gros de judici: d’una política anorrea-
dora a una política, almenys, un xic constructiva».5

El 22 de febrer de 1936, Vicens llegia la seva pròpia tesi doctoral, Ferran 
II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516.6 El títol suggereix una aproximació ge-
neral a les relacions entre el Rei Catòlic i Barcelona i resulta més críptic que 
el pensat en un principi: El règim municipal de Barcelona en temps de Ferran II. 
Perquè, en efecte, el nucli de l’estudi versa sobre la transformació del govern 
municipal de Barcelona durant aquell regnat i amb intervencions destacades 
del monarca. 

Explica l’autor a les «Paraules preliminars» de la publicació que «el terme 
Ciutat, en la documentació contemporània, és equivalent al de municipi», 
és a dir «l’organisme que representa i governa una col∙lectivitat ciutadana», 
i per això, en el títol, “Ciutat” és escrit amb majúscula. Immediatament, 
però, Vicens allarga el sentit de la paraula al «conjunt polític, econòmic i 
social dels habitants» de Barcelona, i introdueix així un cert desdibuixament 
del seu objecte d’estudi. Aquesta extensió conceptual es relaciona amb el 
fet d’haver eixamplat el pla inicial de la tesi amb «l’afegiment d’aspectes 

4 Jaume vicens i vives, «La política de Ferran II durant la guerra remença», Estudis Univer-
sitaris Catalans, XVIII (1933), pàg. 251-272. Reeditat dins vicens, Obra dispersa. Catalunya..., 
pàg. 15-29.
5 Jaume vicens i vives, «La política de Ferran II...», dins Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 16. 
6 Jaume vicens i vives, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516, Barcelona, Universitat 
de Catalunya, 1936-1937, 3 vol. Reedició: Barcelona, Vicens-Vives, 2010, amb un pròleg de 
Miquel Àngel Marín Gelabert titulat «Esdevenir Vicens». La paginació és idèntica a l’ori-
ginal. A partir d’aquest punt, les referències simples a l’obra apareixeran abreujades, entre 
parèntesi, dins el text.
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històrics que poca cosa tenien a veure amb el problema particular del mu-
nicipi i que involucraven afers d’ordre general relacionats amb la vida bar-
celonina» (I, 15-16).

Els dos grans problemes que motivaren canvis profunds en el règim del  
Consell de Cent foren les dificultats financeres que s’arrossegaven des  
del final de la guerra civil el 1472 i el caràcter oligàrquic del poder municipal, 
tot dins d’un context crític de canvi d’època. Per a Vicens, la resolució dels 
problemes del municipi del segle xv exigia una altura de mires que no era a 
l’abast dels consellers a causa dels seus interessos de classe. Per això, el saneja-
ment va haver de ser protagonitzat per Ferran el Catòlic, com a agent superior 
interessat en la prosperitat de Barcelona i la bona marxa del seu govern. 

El “redreç” financer, plantejat a començament del decenni de 1480,7 no fou 
tirat endavant fins passada la guerra remença dels anys 1484-1485, on costà 
d’establir una bona entesa i col∙laboració entre el municipi i el rei.8 I també 
el va endarrerir la resistència del Consell de Cent contra la implantació de la 
Inquisició castellana, una oposició que l’obstinat Ferran el Catòlic va vèncer 
el 1487.9 La recuperació de les finances municipals implicava l’adopció de 
mesures d’estalvi a l’abast dels consellers i d’altres d’augment dels ingressos 
–contribució dels eclesiàstics i de les localitats sota domini barceloní–, assoli-
bles sols amb intervenció del rei. Mentre no aconseguia resultats tangibles en 
aquesta part, Ferran II exigia als consellers, en canvi, l’aplicació de mesures 
d’austeritat que permetessin a la Ciutat continuar aportant cabals a les empre-
ses de la Corona, en especial la guerra de Granada. 

En termes generals, Vicens entengué que les resistències dels consellers 
provaven la ineficàcia d’un règim municipal antiquat i justificaven la interven-
ció del monarca, al marge de la legalitat dubtosa dels seus actes. Després d’una 
suspensió d’eleccions sancionada per Ferran II el 1490 i d’uns anys de temp-
tejos, la tendència a l’acaparament dels càrrecs per un petit grup de famílies 
va ser corregida el 1498 amb la instauració del sistema insaculatori, o elecció a 
sorts, que amplià el cercle social de reclutament de personal polític i permeté 

7 vicens, Ferran II..., vol. I, capítol IV, pàg. 235-285.
8 vicens, Ferran II..., vol. I, capítol V, pàg. 287-363.
9 vicens, Ferran II..., vol. I, capítol VI, pàg. 365-424.
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trobar magistrats més favorables a la voluntat del rei.10 A partir d’aquesta 
resolució i fins al final del regnat, l’harmonia entre monarca i municipi fou 
–sempre segons Vicens– gairebé perfecta, i, potser per això, tracta els anys 
1499-1516 amb el to d’un epíleg.11

Poques vegades en la molt discontínua historiografia catalana anterior a 
1960 s’ha produït un relleu tan àgil com el protagonitzat pels dos historiadors 
del Noucents, Serra i Vicens. El trànsit ha estat, a més, de tesi doctoral a tesi 
doctoral. És a dir, en el moment de ser consagrats públicament dins la pràc-
tica professionalitzada, ocasió que en el cas de molts historiadors coincideix 
amb el punt més alt del reeiximent personal com a investigadors. I amb un 
detall no pas menor. El 1925 Serra i Ràfols havia hagut de fer el tràmit del 
doctorat a la Universitat Central de Madrid, que en mantenia el monopoli per 
a tot Espanya, i havia escrit la tesi en castellà. La de Vicens va ser redactada 
i presentada en català a la flamant Universitat Autònoma de Barcelona. Des 
de la concessió d’aquesta independència acadèmica el 1931, sols se n’havia 
presentada una: la tesi doctoral del filòsof  navarrès Juan David García Bacca, 
escrita en castellà, el 1935.12 La tercera, i darrera, seria la del filòleg i poeta 
Carles Riba sobre la Nausica de Joan Maragall, llegida el 12 de maig de 1938 
–com recordaria ell mateix– «en plena alerta de bombardeig aeri, dins una sala 
amb vidres trencats i envans esquerdats per bombardeigs anteriors».13 Totes 
tres tesis van ser elaborades a la Facultat de Filosofia i Lletres, capdavantera de 
la catalanització universitària, i la de Vicens fou l’única emanada de la secció 
d’Història.

És clar que aquestes circumstàncies no són l’únic que fa remarcable la tesi 
doctoral de Vicens. Si no, no n’estaríem parlant ara; els seus tres volums, publi-
cats els anys 1936-1937, no haurien estat objecte de la reedició que tot seguit 
serà presentada; ni tampoc el pas del jove investigador per l’Arxiu Històric 
de la Ciutat mereixeria ser solemnitzat amb la placa que d’aquí a una estona 

10 vicens, Ferran II..., vol. II, capítols VII-IX, pàg. 7-274, i X, primera part, pàg. 275-316.
11 vicens, Ferran II..., vol. II, capítols X, segona part, pàg. 316-356, i XI, pàg. 357-415.
12 Juan David garcía Bacca, Ensayo sobre la estructura lógico-genética de las ciencias físicas, Barcelo-
na, Universitat de Barcelona, 1935.
13 Carles riBa, «Posicions i Tasca», dins Obres completes, Barcelona, Edicions 62, 1967, vol. II, 
pàg. 603-604.
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descobrirà l’alcalde de Barcelona a la Casa de l’Ardiaca. A més del significat 
que va tenir per a la consagració de la llengua catalana com a instrument nor-
malitzat de la cultura universitària, venia a exemplificar la major importància 
que s’atorgava a la consecució del doctorat en el règim autònom, com explica 
el rector Pere Bosch Gimpera al «Pòrtic» de Ferran II i la Ciutat de Barcelona, on 
parla del treball doctoral de Vicens com d’«una de les millors proves del bon 
resultat del nou sistema» (I, 10).

El canvi és fàcil de copsar amb una comparació entre la tesi barcelonina 
de Vicens i la madrilenya de Serra i Ràfols a partir de les edicions respectives. 
L’estructura de les dues obres és idèntica: ressenya crítica de la historiografia, 
presentació de les fonts documentals, desenvolupament en forma de narració 
cronològica dividida en diversos capítols, conclusions i, finalment, apèndix 
documental, que, en el cas de Serra, no fou incorporat a l’edició, tot i que en 
coneixem les dimensions.14 Ara bé, el text principal de Vicens és vuit vegades 
més extens que el de Serra, l’aparat crític és encara molt més ampli i l’apèndix 
documental no consta de 31 documents sinó de 227. 

En absolut vol dir això que resulti insuficient el diàfan treball d’Elies Serra 
i Ràfols, que, des del punt de vista estilístic, recorda molt la sintètica i densa 
prosa de Rafael Altamira, el gran historiador general d’Espanya d’aquell 
temps. Però la seva concisió encaixa bé amb la linealitat de l’argument, reflex 
d’una teoria històrica simple, que busca en la segona meitat del segle xv tots 
els esdeveniments que permetin declarar clausurada l’Edat Mitjana; i resulta 
també d’una concepció de la tesi doctoral com un exercici de demostració de 
competència més que no pas com una aportació original. 

Respecte al model propi dels doctorats espanyols dels decennis anteriors, 
Jaume Vicens va assumir la responsabilitat personal –bé que amb el suport 
del flamant Seminari d’Història de Catalunya de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, guiat per Ferran Soldevila– d’inaugurar una tipologia més ambicio-
sa i difícil de sostenir per un investigador primerenc. Val la pena de consignar 

14 A les notes a peu de plana de la publicació de Serra i Ràfols (Fernando el Católico y los payeses de 
remensa...) són esmentats els documents que conformen l’apèndix de la tesi: quatre de vincu-
lats al primer capítol, «La guerra de los remensas de 1484-85»; quinze, al segon, «La “via del 
compromes”. Íñigo López de Mendoza»; un, al tercer, «La sentència arbitral del Guadalupe»; 
quatre, al quart, «Ejecución de la sentencia»; i, finalment, set de relacionats amb el darrer 
capítol, «Los síndicos de los payeses».
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que Serra i Ràfols va completar el doctorat als vint-i-sis anys i que Vicens ho 
va fer als vint-i-cinc.

El director de la tesi de Vicens fou el catedràtic cordovès Antonio de la 
Torre, que abandonaria Barcelona poc després, en esclatar la guerra civil, per 
retornar-hi de la mà dels vencedors el 1939. Estudiós del regnat de Ferran i 
Isabel i dels personatges de la seva cort, editor a la postguerra de sis volums 
de Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, des del seu ater-
ratge a la Universitat de Barcelona el 1918 La Torre havia trobat en l’Arxiu 
Reial de la Corona d’Aragó la pedrera ideal per a les seves recerques i una 
segona llar com a docent.

El pare Miquel Batllori, condeixeble de Vicens, recorda que La Torre «ens 
feia treballar a manera de seminari, agafant cadascun un tema del temps dels 
Reis Catòlics, i buscant-ne els precedents medievals i la transcendència que 
havien tingut en temps posteriors. Això era una cosa francament notable per 
a aquella època; no es feia a cap altra universitat espanyola: nosaltres teníem 
dues hores de classe, cinc dies a la setmana, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 
treballant juntament amb el professor».15 

A banda d’explicar i lloar la metodologia docent d’Antonio de la Torre, 
que ningú no va deixar de reconèixer en el seu temps –ni quan va abandonar 
Barcelona arrossegat per la seva opció a favor dels insurrectes de 1936–, el 
testimoni de Batllori deixa entreveure la visió de la història pròpia del ca-
tedràtic, amb una dicotomia clara entre Edat Mitjana i Edat Moderna, i el 
regnat dels Reis Catòlics com a frontissa. Queda implícit que l’acció d’aquests 
monarques del Renaixement va ser decisiva en el trànsit i en la definició dels 
nous temps. La tesi de Serra i Ràfols en fou una aplicació. El 1930, Jaume 
Vicens, fidel deixeble, havia obtingut també de La Torre l’estímul per dedicar-
se a l’estudi de la política catalana de Ferran el Catòlic des d’aquesta mateixa 
perspectiva i, segurament per això, el cos narratiu de la seva tesi fou dividit en 
dues parts: «Decadència política i ruïna econòmica de la Ciutat de Barcelona», 
corresponent als anys 1479-1487, i «Redreç polític i econòmic de la Ciutat de 

15 Miquel BatLLori, De l’Edat Mitjana als temps moderns i contemporanis, Vic, Eumo, 1994,  
pàg. 16-17.
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Barcelona», que abasta els anys 1488-1516.16 Un cop reincorporat a la Univer-
sitat el 1947, voldria edificar una història més completa del regnat de Ferran 
el Catòlic d’acord amb les pautes del mestre17 i també seguiria el seu model 
docent i desenvoluparia les classes pràctiques principalment a l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó.

La base documental
A la vista de la trajectòria personal de Vicens a la postguerra, els seus primers 
treballs sobre l’època de Ferran II destaquen retrospectivament com a peces 
excepcionals per la seva disciplinada formulació, assegurada per una ferma 
base documental. 

Si comparem els dos articles dedicats al polític quatrecentista Jaume Des-
torrent per Serra i Ràfols el 1926 i per Vicens el 1931 podrem observar que 
el primer historiador combina documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i, fins i tot –com ens ha explicat 
Sebastià Riera–, treu de la confrontació de l’original i la còpia d’una carta 
del rei en els dos dipòsits una dada fonamental per interpretar la tècnica de 
la intervenció reial en el municipi, ideada i dirigida per Destorrent. Natural-
ment, Vicens se serveix de l’escorcoll de Serra i Ràfols a l’Arxiu de la Ciutat, 
però, pel que fa a consulta directa de fonts, aquell primer article seu sobre la 
política barcelonina es basa únicament en els registres de la Cancelleria Reial 
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Amb ells pot complementar la biografia 
del tèrbol personatge encetada pel seu predecessor, enfosquir-ne més el seu 
retrat “decadent”, sense evitar, però, que la informació sobre les maniobres 
de Destorrent esquitxi la figura de Ferran II, amb qui primer s’enfrontà i que 
després el tingué per un col∙laborador imprescindible.

Cinc anys després, a la tesi doctoral, Vicens declara haver recollit 1.000 
documents a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i uns 1.200 a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona (I, 75 i 77). El nombre total de documents treballats a 

16 vicens, Ferran II..., vol. I, pàg. 18. És de notar que aquesta bipartició no és incorporada 
a l’índex de la publicació, tot i que coincideix amb la distribució dels capítols entre els dos 
primers volums.
17 Jaime Vicens vives, Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, Zaragoza, 
CSIC, 1962. Obra inacabada i publicada pòstumament, amb una «Introducción» signada 
el 1951.
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Ferran II i la Ciutat de Barcelona és més o menys aquest, però la composició és 
força diferent de la que l’autor indica grosso modo. Dels aproximadament 2.000 
documents citats en nota, sols un terç procedeix de l’Arxiu Reial. Les altres 
dues terceres parts són extretes de l’Arxiu Municipal. 

L’estudi de Vicens descansa sobre tres grups documentals de pes gairebé 
equivalent, que reflecteixen les decisions del monarca i les dels consellers de 
Barcelona i la correspondència entre les dues parts, que involucra també els 
respectius emissaris i representants estables. L’activitat del rei és seguida a 
través dels registres de la Cancelleria Reial, on consten les còpies de les de-
cisions formals de Ferran II i de les cartes adreçades a diferents destinataris 
sobre diversos aspectes relatius al govern municipal de Barcelona i a la coo-
peració amb els consellers. En total, la tesi doctoral explota 659 documents 
d’aquesta procedència, extrets de 68 volums diferents. L’activitat municipal és 
documentada mitjançant dues sèries del fons conservat a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat, explorades per als trenta set anys del regnat de Ferran II. En primer 
lloc, el Registre de Deliberacions, és a dir les actes de les sessions dels organismes 
conformadors del règim del Consell de Cent. Vicens en cita i n’extracta 646. 
I en segon lloc, les Lletres Closes, és a dir les cartes emeses pels consellers, 
principalment les adreçades a la cort i als representants locals del monarca. El 
nombre total de cartes dels consellers estudiades per Vicens és de 680.18 

El pes de la documentació de l’Arxiu Municipal dins la recerca vicensiana 
s’incrementaria encara si hi afegíssim els originals de les cartes trameses pel rei 
als consellers, reunides a la sèrie de Lletres Reials Originals.19 Però les notes a peu 
de plana de la tesi de Vicens, que havia començat la seva recerca a l’Arxiu de  
la Corona d’Aragó, sols fan esment de 22 d’aquests originals: la meitat, de la 
mà dels investigadors que l’han precedit; un parell més, com a lectura com-
plementària de la còpia coneguda primer a la Cancelleria; i únicament 9 per 

18 Dades numèriques elaborades a partir de l’«Índex de la documentació utilitzada» (vicens, 
Ferran II..., vol. III, Apèndix III, pàg. 429-466), comprovat amb les notes a peu de plana dels 
volums I i II. La confrontació ha permès de detectar alguns errors de l’apèndix, en general 
poc importants.
19 Sebastià riera viader, Cartes de Ferran II a la ciutat de Barcelona (1479-1515), Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, 1999.
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consulta directa i exclusiva a l’Arxiu Municipal.20 El nombre de cartes de  
Ferran II als consellers citades a través de l’Arxiu de la Corona d’Aragó arriba 
a la seixantena.

A banda de nombroses transcripcions àmplies dins del text principal dels 
dos primers volums de Ferran II i la Ciutat de Barcelona, una part significati-
va dels documents consultats –més d’un 12%– són publicats íntegrament, o 
gairebé, en el tercer volum, aparegut el 1937. Dels 227 documents transcrits 
en aquest gran apèndix, 94 procedeixen de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i els 
restants 133 procedeixen de l’Arxiu Històric Municipal, dels quals la majoria 
–123– són de les dues sèries esmentades.

Per arrodonir aquest apèndix, que havia de fixar un estàndard d’excel∙lència 
i –com veurem– afavorir una lectura oberta, el Seminari d’Història de Catalu-
nya va posar a disposició de Vicens els serveis d’un ajudant, Frederic Udina i 
Martorell, que anys més tard esdevindria segon director del Museu d’Història 
de la Ciutat. Udina va copiar i revisar 154 dels 227 documents de l’apèndix: 
una mica més de la meitat dels procedents de la Cancelleria Reial, la meitat 
exacta dels extrets del Registre de Deliberacions i gairebé totes les Lletres Closes 
(III, 19, nota). Les 72 cartes de procedència municipal incorporades a l’apèn-
dix –70 per transcripció d’Udina– i que en constitueixen tota una tercera part, 
remarquen la importància d’aquesta darrera sèrie, la més consultada en el tre-
ball doctoral de Vicens.

En relació amb les recerques anteriors sobre la història municipal barcelo-
nina –o sobre qualsevol altre aspecte de la història de la ciutat o, fins i tot, de 
Catalunya–, Ferran II i la Ciutat de Barcelona representa un salt endavant sense 
precedents, vinculat a una opció que proposava construir historiografia a par-
tir de la fixació d’uns paràmetres de recerca neutres i clars i d’un compromís 
d’exhaustivitat: elecció d’un àmbit cronològic objectiu (els anys d’un regnat, 

20 De les vint-i-dues Lletres Reials Originals citades en nota a vicens, Ferran II..., volums I i II, 
cinc no corresponen a cap de les catalogades per Sebastià Riera, i en alguns casos pot tractar-
se d’un error de la referència de Vicens: 27-X-1479 (vol. I, pàg. 194, n. 118), 18-V-1480 (I, pàg. 
210, n. 174), 30-VI-1480 (I, pàg. 212, n. 179), 15-XII-1493 i 16-XII-1493 (les dues, a vol. II, 
pàg. 259, n. 250; possiblement es tracta de riera, Cartes..., núm. 262 i 263, respectivament). 
La resta corresponen a riera, Cartes..., núm. 62, 73, 86, 87, 91, 92, 99, 102, 124, 125, 128, 147, 
151, 209, 228, 418 i 540 (set d’elles són conegudes per Vicens a través de Carreras i Candi, 
quatre més a través de Serra i Ràfols i una de transcrita per La Torre).
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per exemple), establiment d’un tema susceptible de ser estudiat mitjançant 
unes fonts idònies i determinables a priori (sèries lligades a les secretaries dels 
agents polítics rellevants, en el cas que ens ocupa) i examen aprofundit de la 
documentació així delimitada.

Això no va deixar de ser apreciat ni pels companys de claustre de la Uni-
versitat de Barcelona ni per Antoni Rovira i Virgili, autor d’una monumental 
Història nacional de Catalunya, encetada el 1922 i que havia afrontat el segle xv 
durant la primera meitat del decenni de 1930.21 En la seva ressenya crítica de 
la publicació de Vicens, l’any 1938, Rovira deia que, en l’aspecte documental, 
«és una obra excel∙lent, que posa a contribució un miler de documents d’arxiu, 
en gran part inèdits –de fet, dos milers, com hem vist–; [...] un notabilíssim 
esforç per a la coneixença directa i detallada del període a què es refereix». I 
segueix Rovira: «Tot un rengle de fets, coneguts fins ara d’una manera incom-
pleta, fragmentària, deslligada, apareixen complets, coherents i aclarits».22 

En definitiva, el treball de documentació que reflecteixen l’aparat crític dels 
dos primers volums de Ferran II i la Ciutat de Barcelona i la col∙lecció documen-
tal del tercer volum manté plena vigència, en part perquè la historiografia 
sobre el segle xv no ha avançat en el temps transcorregut des de 1936 tan 
vigorosament com augurava la fulgurant entrada de Vicens. 

La metodologia tardopositivista
La base tècnica del treball doctoral de Vicens és el positivisme tardà, una 
variant de l’empirisme que havia anat aflorant en els darrers decennis del Vuit-
cents com a resultat històric de l’erosió de les grans ambicions teòriques del 
positivisme de mitjan segle xix. De la tesi principal que les fonts primàries són 
l’única base segura del coneixement històric, la doctrina tardopositivista en 

21 Antoni rovira i virgiLi, Història Nacional de Catalunya, Barcelona, Pàtria, 1922-1934, 7 vol. 
Els volums 6, publicat el 1931, i 7, que aparegué el 1934, contenen la vuitena part de l’obra, 
que, amb el títol «La Catalunya minvant», s’ocupa dels regnats dels Trastàmara, des de 1412 
fins a 1516.
22 Antoni rovira i virgiLi, «“Ferran II i la Ciutat de Barcelona 1̧479-1516”, de Jaume Vicens 
i Vives», Revista de Catalunya, 85 (15-IV-1938), pàg. 589.
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desprenia que l’activitat de l’investigador havia de concentrar-se a descobrir, 
acumular ordenadament i donar a conèixer els documents autenticats.23

En el seu discurs de recepció a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 
el 1899, Andrés Giménez Soler, arxiver de la Corona d’Aragó, pontificava en 
els termes següents: 

El documento ha de tomarse en su sentido más natural; ha de leerse y 
no interpretarse; el investigador se debe atener a la letra, sin entrar en 
cavilosidades, ni forzar su sentido, ni leer entre líneas o querer adivinar 
intención oculta; un documento dice lo que dice y nada más; no hacerlo 
así, es meterse por el campo de lo imaginario y novelesco, camino muy 
expuesto a extravíos, y equivale a formular hipótesis, que no tienen en 
historia valor alguno.24 

I encara més: 

De aquí resulta la anulación de la persona del autor: terminada la investi-
gación y ordenadas las papeletas, éstas –les fitxes, en diríem ara– son las 
que hablan, los hechos se presentan sin intermediarios y ellos van consti-
tuyendo la obra.25

La de Giménez Soler és una prèdica radicalment empirista, però fins i tot en 
les versions més suaus, el tardopositivisme mirava les construccions teòriques 
com a obstacles per a l’establiment de la veritat documental i no com a instru-
ments que guien i donen sentit als passos dels investigadors a la percaça dels 
sacrosants “fets”. La negació de la dialèctica subjecte-objecte en el procés de 
coneixement portava a menystenir la historiografia, a no tenir cap interès per  
la lògica de la gènesi i la successió de les visions del món que l’han anada 
configurant al llarg dels segles i a ignorar el pes de les interpretacions histò-
riques i la seva capacitat de persistir i de reproduir-se darrere de vestimentes 
canviants.

23 Ramon grau i Fernández, «positivisme», dins Jesús mestre i campi (dir.), Diccionari 
d’història de Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1992, pàg. 842-844.
24 Andrés giménez soLer, Discurso leído en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona...el día 
26 de marzo de 1899 [De las formas actuales de la Historia], Barcelona, Hijos de Jaime Jepús, 1899, 
pàg. 7.
25 giménez soLer, Discurso..., pàg. 13.
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En la primera fase de la seva trajectòria professional, un Vicens palesament 
desitjós de mostrar-se al dia de les novetats internacionals invocava l’autoritat 
de l’historiador francès Charles Guignebert, qui, de manera tan característica 
com inútil, pretenia mantenir la neutralitat respecte a la figura històrica de 
Jesús i deixar enrere qualsevol controvèrsia sobre aquest peculiaríssim objecte 
d’estudi:

L’historien ne sait ni ne croit rien d’avance, sinon qu’il ne doit rien croire 
et qu’il ne sait rien. Il cherche. Et quand il a examiné tous les textes, il con-
clut sur eux et d’après eux et non sur ses propres convictions préalables 
et pour elles.26

Es tracta d’una posició molt rudimentària epistemològicament, que mai no ha 
servit de plataforma exclusiva a cap gran historiador ni tampoc ha garantit la 
superació de les grans i petites teories anteriors que, a falta d’una anàlisi críti-
ca explícita, poden continuar planant sobre la tasca investigadora de manera 
indefinida i indiscriminada. 

Però en temps interessats a institucionalitzar la historiografia –un procés 
engegat a l’Espanya de començament del segle xx i emulat aviat pel moviment 
catalanista organitzat en l’Institut d’Estudis Catalans–, aquesta simplicitat de 
plantejaments servia per establir uns cànons acadèmics, ampliar la base hu-
mana de la pràctica historiogràfica i assignar als peons investigadors unes tas-
ques tan feixugues com concretes: escorcollar arxius, emplenar fitxes i formar 
col∙leccions.27

És clar que la negació genèrica de les teories històriques també pot ser-
vir per fer invisibles les interpretacions avalades per una llarga tradició i 

26 Charles guigneBert, Jésus, París, La Renaissance du livre (col. L’évolution de l’humanité, 29), 
1933, pàg. 501; vicens, «La història no es crea...», i més explícitament, Ferran II..., vol. I,  
pàg. 13.
27 Giménez Soler contraposa l’ideal romanticopositivista de la reviviscència completa del 
passat a l’abast dels genis (escassos) amb la pràctica més modesta accessible a tot historiador 
degudament ensinistrat en les tècniques de treball documental: «La colección diplomática 
suple esta falta de genio, porque los documentos ordenados producen al estudioso que los 
lee la misma impresión que al erudito que fue a buscarlos al archivo, y ellos hacen lo que el 
talento no supo hacer» (giménez soLer, Discurso..., pàg. 15).
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favorables als poders constituïts, en presentar-les com a naturals. De fet, el to de  
Giménez Soler davant els acadèmics catalans té a veure amb la voluntat  
de reafirmar, sense esmentar-la, la teoria sobre la monarquia com a construc-
tora –o reconstructora– de la unitat nacional espanyola al final de l’Edat Mit-
jana, enfront dels intents de revisió d’aquesta doctrina oficial, especialment 
forts a Catalunya. No era pas substancialment diversa la posició d’Antonio 
de la Torre, que presentava la seva obra principal amb aquestes paraules, que 
combinen la reserva de l’escorcollador de dipòsits documentals amb l’enun-
ciat d’una tesi macrohistòrica aparentment fora de discussió:

La colección, ahora publicada, resultado de no pequeño esfuerzo, no es, 
ni puede ser, una historia del reinado de los Reyes Católicos, brillante 
y de amena lectura. Pero sinceramente creo prestar un buen servicio a 
los futuros investigadores, y contribuir a un conocimiento más completo 
del reinado de los monarcas, a los que se debe la transformación de la 
península, dividida política y socialmente en el segundo tercio del siglo 
xv, en la España unida y pletórica de iniciativas y actividades, de Carlos 
I y Felipe II.28

Certament, a Antonio de la Torre, com a Andrés Giménez Soler, no els cos-
tava gens de respectar la regla d’agafar al peu de la lletra el que llegien en els 
documents emanats del rei, perquè el credo nacionalista espanyol que volien 
consolidar estava edificat precisament sobre els discursos autoafirmatius dels 
monarques i perquè tenien bona cura de no allunyar-se de la història general 
dels reialmes i de no consultar fonts divergents de les que proporcionava el 
gran Arxiu de la Corona d’Aragó. Val a dir que aquest tipus de pràctica, dissi-
mulada púdicament per les doctrines tardopositivistes, era usual aquí i a fora. 
Perquè la historiografia acadèmica i universitària espanyola –en la que Vicens 
havia estat socialitzat als anys d’estudiant– formava part de la constel∙lació 
d’historiografies europees aparentment objectives, dedicades en realitat a 

28 Antonio de La torre (ed.), Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes Católicos, 
Barcelona, CSIC, 1949, vol. I, pàg. XII. Sobre la construcció de la historiografia nacionalista 
espanyola: José áLvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo xix, Madrid, Taurus, 
2001. Sobre la dialèctica amb la institucionalització de la historiografia nacionalista catalana: 
Ramon grau i Fernández, «Vicens i el noucentisme», ponència presentada a les Jornades 
dedicades a Jaume Vicens i Vives per la Universitat de Girona, 14/15-III-2002, inèdita. 
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legitimar la construcció dels Estats-nació triomfants als darrers segles –pri-
mer sota l’absolutisme, després sota el liberalisme– com una part essencial del 
progrés històric universal.29

De la lectura aplicadament miop dels documents originals, Vicens en treurà 
innumerables elements per contribuir a un retrat apologètic. La gran activitat 
que va desplegar Ferran II el presenta com un dels monarques amb més pes 
dins el desenvolupament constitucional de Barcelona i de Catalunya, no pas 
un mer col∙laborador d’Isabel la Catòlica en el rellançament històric de Caste-
lla i la creació de l’Espanya unida, oblidadís de les seves responsabilitats en els 
regnes de la Corona d’Aragó. D’altra banda, els documents que expressen de  
manera més directa la voluntat individual del rei n’ofereixen una imatge deci-
dida, exercint l’autoritat sense vacil∙lacions, contra el parer dels seus súbdits 
sempre que calia. Però, al mateix temps, la retòrica de les seves cartes, ela-
borades pels secretaris, fa confiar en les bones intencions que l’animaven. I 
sobretot, l’exercici de la funció règia de mediació en els conflictes socials i 
institucionals el mostren com un monarca amant de la justícia.

Ara bé, en relació amb el mestratge d’Antonio de la Torre, la tesi doctoral 
de Vicens se singularitza objectivament per haver desplaçat el centre d’aten-
ció des de l’Arxiu Reial cap a l’Arxiu Municipal. La consulta sistemàtica de 
les tres sèries esmentades, que permeten seguir tot el cicle reglat d’accions i 
reaccions entre el rei i els consellers de Barcelona, va proporcionar a Vicens 
un coneixement inèdit sobre la mecànica política que implicava fer-se ressò, 

29 Els historiadors institucionalitzats dels decennis a cavall de 1900 no veien cap contradic-
ció entre les seves prèdiques en pro de l’objectivitat i la neutralitat a l’hora d’investigar i la 
mobilització dels sentiments nacionalistes, a l’hora d’escriure: «Yo creo que el historiador ha 
de tener patria, es decir que este nobilísimo sentimiento ha de manifestarse en sus escritos, 
porque la historia ha de sentirse como se siente el cariño hacia la tierra en que nacimos; este 
amor vivifica y anima lo que produce; da el empuje, inicia la obra y la termina, prestando el 
celo necesario para hacerla bien; por el sentimiento patrio se pone el alma entera al servicio 
del tema desarrollado...» (giménez soLer, Discurso..., pàg. 28). Descripcions de l’evolució de 
les historiografies nacionals de França, Espanya i Alemanya, especialment sota el tardopo-
sitivisme: Jean ehrard i Guy P. paLmade, L’histoire, Paris, Armand Colin, 1965, pàg. 49-80; 
Charles-Olivier carBoneLL, Histoire et historiens. Une mutation idéologique des historiens français, 
1865-1885, Toulouse, Privat, 1976; Actas del Simposio sobre Posibilidades y límites de una historiografía 
nacional...bajo los auspicios del Instituto Germano-Español de Investigaciones de la Goerres-Gesellschaft 
(Madrid, 8/12-III-1983), Madrid, CSIC, 1984. 
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no d’una sola veu, la del monarca, sinó de dues veus sovint en conflicte i, en 
qualsevol cas, amb lògiques diferents. Tard o d’hora, li havia d’esclatar a les 
mans la ficció objectivista.

Com veurem, el nostre historiador, treballant honestament als arxius, havia 
d’aixecar acta d’elements positius en l’acció de les conselleries barcelonines, 
que també sabien projectar la seva lògica pròpia i els seus interessos a través 
d’una retòrica prou elaborada. 

En qualsevol cas, les paraules del rei i les dels consellers eren part d’un 
llenguatge molt codificat que caldria analitzar abans d’atorgar-li un sentit pre-
cís. En aquest context cerimonial, les ocasions de desacord o d’enfrontament 
obert, en deixar caure el vel de les bones paraules, són paradoxalment més 
inequívoques que els acords aparents, gairebé sempre matisats per ambigüitats 
calculades. Si Vicens pot remarcar sempre la bona voluntat del rei envers els 
catalans seguint la lletra de les seves cartes, també les cartes dels consellers i 
els altres interlocutors locals estan plenes d’afalacs al rei. És arriscat confiar-hi 
a ulls clucs, com prescrivia Giménez Soler. No sempre els intercanvis de cor-
tesies obeeixen a moments de sintonia entre el rei i les institucions catalanes, 
com mostra el següent exemple.

El 5 de juny de 1481 els consellers de Barcelona van adreçar una carta a 
Ferran II en relació amb la proposta reial d’accelerar l’acabament de les Corts 
–i aconseguir el donatiu desitjat– mitjançant la introducció del sistema de 
majories en la votació dels estaments. Vicens al∙lega que «la proposició del 
rei és [...] una bona prova de les dificultats que es presentaven i de com ell 
treballava per resoldre-les», afegeix aparentment sense cap malícia que ho fa 
«àdhuc emprant mitjans que s’apartaven de l’esperit antic amb que s’havia 
constituït l’organisme representatiu de Catalunya», i remarca que, en aquest 
cas, el rei proposa una «fórmula política que els filòsofs del segle xviii havien de 
ressuscitar com a salvadora» (I, 220). Els consellers de Barcelona rebutjaren 
aquesta innovació gairebé profètica segons l’historiador i que, efectivament, 
hauria trasbalsat la constitució del reialme, i acompanyaren el seu rebuig amb 
paraules obsequioses que, fent bon ús dels recursos clàssics de la retòrica, 
deien el contrari d’allò que expressaven irònicament:
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Nosaltres, S[enyor] M[olt] E[xcel∙lent], som molt aconsolats hauer hun 
tant virtuos rey e senyor com la M[agestat] V[ostra], la qual sempre sta 
cogitant en qual manera pora constituhir en repos sos vassalls e subdits.30

La manca d’un treball específic d’anàlisi de text que permeti traspassar les 
retòriques dels diversos agents històrics és un dels dèficits més importants de 
Ferran II i la Ciutat de Barcelona.

Vicens i la historiografia 

La crítica dels antecedents
Com és sabut, ja abans d’afrontar la fase resolutiva de la tesi doctoral, la pu-
blicació de l’article «La política de Ferran II durant la guerra remença» el 1933 
havia suscitat una dura crítica d’Antoni Rovira i Virgili el 1935, que, al seu 
torn, originà una encara més violenta resposta del jove Vicens, seguida d’un 
joc de rèpliques i contrarèpliques carregades de subjectivitats enfrontades, 
amb intervenció d’altres historiadors, en una de les polèmiques més famoses 
de la nostra historiografia, per no dir la més cèlebre de totes. Tot i l’interès de  
moltes de les coses que s’hi digueren, malauradament s’ha fet massa cas de les  
expressions més punxegudes d’aquella cridòria, on ni Rovira ni Vicens ense-
nyen la millor cara.31

30 vicens, Ferran II..., vol. I, pàg. 219, nota 210, i vol. III, Apèndix II, doc. 42, pàg. 89.
31 Antoni rovira i virgiLi, «La joventut intel∙lectual catalana», La Humanitat, 7-VIII-1935; 
Enric Bagué, «Els joves investigadors de la història catalana, La Publicitat, 22-VIII-1935; 
Jaume vicens i vives, «La història no es crea, es refà. Lletra oberta al senyor Rovira  
i Virgili», La Veu de Catalunya, 24-VIII-1935, i «Ferran II, alliberador dels pagesos catalans», 
La Publicitat, 25-VIII-1935; Antoni rovira i virgiLi, «Ferran II el Catòlic i els remences», La  
Publicitat, 28-VIII-1935; Elies serra i ràFoLs, «L’actuació de Ferran II al camp català»,  
La Publicitat, 31-VIII-1935; i Jaume vicens i vives, «Uns aclariments sobre el factor nacional 
i el problema remença a la Catalunya de Ferran II», La Publicitat, 3-IX-1935. Textos recollits 
dins vicens, Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 339-347 i 557-565. Sobre la polèmica: Jaume so-
Brequés i caLLicó, «Un moment crucial de la historiografia catalana: la polèmica entre J. 
Vicens i Vives i A. Rovira i Virgili», Revista de Catalunya (Nova etapa), 28 (1989), pàg. 70-82; i 
Josep M. muñoz i LLoret, Jaume Vicens i Vives. Una biografia intel∙lectual, Barcelona, Edicions 
62, 1997, pàg. 54-64.
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La joventut de Vicens, el seu orgull de diplomat universitari, el pes de la 
doctrina tardopositivista, la influència ideològica del seu mestre La Torre, un 
agent extern a la cultura catalana –com a molt, adepte a la teoria de la “con-
llevancia” dels espanyols de soca-rel amb el “problema” de Catalunya–, i l’es-
tímul negatiu de les crítiques formulades per Rovira i Virgili, qui acabava de 
retratar la Catalunya “minvant” dels Trastàmara: aquests són els factors que 
expliquen la conflictiva relació del nostre investigador amb la historiografia 
catalana, la del passat i la del seu present. 

La guerra remença i la introducció de la Inquisició, temes en principi 
marginals respecte al pla original de la tesi i que foren incorporats al seu fil 
narratiu, havien estat objecte d’investigació entre 1876 i 1892 per Salvador 
Sanpere i Miquel, que també els havia lligat a la modificació del règim mu-
nicipal consumada entre 1490 i 1498.32 De fet, el contorn temàtic de la tesi 
vicensiana emana dels plantejaments d’aquest historiador vuitcentista, de qui 
havien derivat abans altres aportacions més sectorials, i en particular les de 
Francesc Carreras Candi el 1910-1911, relativa a la Inquisició, i d’Elies Serra i 
Ràfols el 1925, sobre els remences.33

Vicens no va ocultar pas que la motivació de l’eixamplament del pla de la 
tesi obeïa a la voluntat d’impugnar, no sols les teories de Sanpere i els seus 
continuadors sobre la política municipal de Ferran II, sinó el conjunt de les 
crítiques a l’acció del monarca a Catalunya, enteses com a part d’un únic sis-
tema interpretatiu:

[Un] factor que m’induí a eixamplar la base d’aquest treball fou motivat 
per consideracions potser estranyes a l’essència que li és pròpia; per con-
sideracions que podria anomenar de tàctica o d’estratègia dialèctica. De 
la lectura de les obres escrites sobre el tema, des que Sanpere i Miquel 

32 Salvador sanpere y miqueL, Barcelona. Son passat, present y porvenir. Memòria històrica, filosòfica 
y social, Barcelona, La Renaixensa, 1878; «L’alsament de Mieres», Jochs Florals de Barcelona, 
XXI (1879), pàg. 121-153; i «Barcelona en 1492», dins Centenario del descubrimiento de América. 
Conferencias leídas en el Ateneo Barcelonés sobre el estado de la cultura española y particularmente catalana 
en el siglo xv, Barcelona, Henrich, 1893, pàg. 229-345.
33 Francesch carreras y candi, «Evolució històrica dels juheus y juheissants barcelonins», 
Estudis Universitaris Catalans, III-IV (1909-1910), quatre lliuraments; i «L’Inquisició barceloni-
na substituïda per l’Inquisició castellana», Institut d’Estudis Catalans. Anuari, III (1909-1910), 
pàg. 130-177. serra ráFoLs, Fernando el Católico y los payeses de remensa...



74

va encetar la investigació documental, se’n desprèn que no s’ha intentat 
mai aconseguir una visió independent de la política d’aquest rei sinó a 
base de presentar agermanades aquestes cinc qüestions: atac de Ferran 
II a l’economia barcelonina i catalana, problema remença, problema de 
la Inquisició, intervenció reial a la Generalitat i intervenció a la Ciutat  
de Barcelona; les quals formarien part d’una mateixa trajectòria i propòsit: 
reduir els organismes catalans a la impotència per facilitar el predomini 
reial i amb ell el triomf  de les idees castellanitzadores –imperialisme caste-
llà– a Catalunya. Davant per davant d’aquesta síntesi, em pertocava actuar 
de la mateixa forma (I, 14-15).

El gènere de la tesi doctoral obligava Vicens a fer un repàs explícit i exhaustiu 
dels antecedents historiogràfics. La disciplina investigadora que havia après el 
conduïa a separar, dins la seqüència de plasmació de les imatges històriques, 
tres estrats successius: en primer lloc, les fonts narratives contemporànies o 
molt immediates als fets; com a segon graó, la producció basada en aquestes; 
i finalment, les obres basades en recerca sobre fonts primàries, amb el seu 
potencial revisionista respecte a la tradició anterior.34 

Vicens destaca Salvador Sanpere i Miquel com «el primer tractadista català 
que usa les fonts documentals per dar-nos una visió del període» de Ferran II 
i, a més, el presenta –ambíguament– com una «personalitat indubtablement 
apassionada per a resoldre els problemes històrics del passat català» (I, 42  
i 53). 

No és aquesta l’ocasió per reivindicar la figura heroica de Sanpere i Mi-
quel, que, a més de contribuir de manera destacada al moviment en pro de la 
regeneració de les arts industrials del seu temps, féu incursions pioneres de 
recerca en temes tan diversos com la cultura ibèrica, la pintura gòtica catalana 
o la topografia històrica de la ciutat de Barcelona. Fou, a més, capdavanter 
en l’ús sistemàtic de la llengua catalana com a vehicle per a la transmissió 
de coneixements científics i també el sostenidor d’algunes de les primeres 
revistes espanyoles d’història consagrades a publicar treballs erudits i a afa-
vorir la relació amb els cercles internacionals d’una historiografia ja molt més 
professionalitzada a França i Alemanya. Però les bases per a una instituciona-
lització de la historiografia catalana a l’estil europeu en els termes volguts per 
Sanpere eren inexistents en el darrer quart del segle xix, i per això la major 

34 vicens, Ferran II..., vol. I, capítol I, especialment, pàg. 23-74.
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part de les seves ambicioses empreses va quedar truncada o expressada de 
manera imperfecta.35 

Sense anar més lluny, vegem com van aparèixer les seves tres aportacions 
rellevants sobre el tema que heretarà Vicens. La primera, inserida en una ex-
tensa i molt diversificada memòria escrita en un mes i mig l’any 1877 respo-
nent a una convocatòria municipal de concurs per teoritzar el futur econòmic 
de Barcelona a la llum del seu passat. No guanyà el premi i la publicà ell 
mateix amb el títol Barcelona. Son passat, present y porvenir. Memòria històrica, filo-
sòfica y social. La segona, «L’alsament de Mieres», sobre la guerra remença, és 
una petita monografia presentada als Jocs Florals de 1879, premiada amb una 
ballesta d’or oferta per la Diputació de Girona i publicada entre romanços i 
escenes de teatre. I la tercera, «Barcelona en 1492», és un trio de conferències 
llegides a l’Ateneu Barcelonès el 1892, en ocasió del quart centenari del des-
cobriment d’Amèrica. 

No obstant la precarietat dels tres motlles, Sanpere no deixava de fer-hi 
constar, a peu de plana, les referències documentals, extretes dels mateixos 
fons que visitaria Vicens mig segle més tard:

La font principal –deia Sanpere el 1877– està, com ho indica clarament 
nostra relació, en los documents dels llibres d’actas del Concell de Cent, 
y en las col∙leccions de cartas dels concellers y de sos missatjers, per sort 
conservadas en lo Arxiu municipal de Barcelona, y en las cartas y diplo-
mas reals conservadas aixís mateix en l’arxiu municipal com en lo general 
d’Aragó.36 

Si hi havia improvisació en els formats –i el mateix autor se’n disculpava–, no 
n’hi havia cap en la decisió de treballar sobre fonts primàries, ni en la selecció 
de les sèries documentals, ni tampoc en els resultats obtinguts.

En el decurs de la polèmica amb Rovira i Virgili, prenent peu de l’esmenta-
da captatio benevolentiae de Sanpere, Vicens presentava les síntesis d’aquest autor 

35 Ramon grau i Fernández, «Sanpere i Miquel, Salvador», dins mestre, Diccionari d’història 
de Catalunya..., pàg. 963. 
36 sanpere, Barcelona. Son passat..., pàg. 62, nota.
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com a pures invencions, fruit de la improvisació.37 En considerar rellevant sols 
la relació de l’historiador amb els seus documents, el jove Vicens acceptava 
com a naturals totes aquelles interpretacions de Sanpere que, a parer seu, 
eren conformes a les fonts primàries utilitzades, sense ocupar-se d’esbrinar si 
repetien o innovaven respecte a la historiografia anterior. En canvi, no deixava 
de fer constar amb gran èmfasi tots els desacords amb els punts de vista que 
li semblaven allunyats de la veritat documental. De vegades els atribuïa –i no 
sempre amb encert– a que Sanpere havia confiat més en fonts narratives que 
no pas en els documents primaris (I, 44).

Sobretot, Vicens atribuïa a la suposada manca de professionalitat de San-
pere la creació del «Ferran II de tipus sinistre [...] desprovist de tot sentiment 
elevat», segons la fraseologia del capítol inicial de la tesi (I, 43). Però en el 
mateix balanç historiogràfic, Vicens havia d’assenyalar que, ja abans de la in-
tervenció de Sanpere, «la figura de Ferran II queda fixada» amb els seus perfils 
negatius respecte a la societat catalana en la Historia crítica (civil y eclesiástica) de 
Cataluña, obra d’Antoni de Bofarull i de Brocà. 

Tot i considerar que «la seva categoria com a investigador en aquest tema 
és reduïda», atesa la manca d’aportacions procedents de documentació pri-
mària a la Historia crítica, Vicens inicia amb Antoni de Bofarull l’apartat de-
dicat a repassar els treballs d’investigació i ho justifica perquè, «en canvi, la 
influencia que exercí en les idees dels historiadors posteriors fou tan gran 
que bé mereix que el col∙loquem en aquest encapçalament» (I, 41-42). És una 
bona mostra de la incomoditat tardopositivista a l’hora d’avaluar les cons-
truccions historiogràfiques que no es presenten recolzades per un aparat 
crític a la moderna.

Serra i Ràfols s’havia arrenglerat freqüentment amb Sanpere i Miquel i en 
contra de Bofarull –el blanc principal de les seves crítiques en tractar dels 
remences–, de qui deia:

Con evidente apasionamiento, procura demostrar la culpabilidad del Rey 
Católico en cuantos daños acarreó al Principado la cuestión remensa, du-
rante su gobierno. No sólo rebusca capciosamente los argumentos contra 
la política real, sino que envuelve en su animosidad a los remensas [...], 

37 vicens, «La historia no es crea...» i «Uns aclariments...», dins Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 
339 i 347.
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que, según su criterio, tenían bien ganados las servidumbres y los vejáme-
nes a que les sometía el régimen feudal. 

I a continuació remarcava que: 

...la notable diferencia que existe entre Sanpere y Bofarull consiste, no 
ya en la simpatía que a pesar de todo revela el primero por la causa de la 
emancipación agraria, sino especialmente en la abundancia y solidez de las 
fuentes documentales.38

Al seu torn, Sanpere era molt crític amb Bofarull, i el blasmava en termes que 
no deixen de recordar els de Vicens en relació amb el mateix Sanpere. D’una 
banda, subratlla la jerarquia de les fonts històriques, és a dir que «sempre, y en 
totas las ocasions, las efemèrides dels dietaris municipals y de la Diputació de 
Cathalunya cediran son lloch als documents originals»; i de l’altra, denuncia 
la marcada parcialitat política d’aquelles fonts narratives, que havien portat 
Bofarull a menystenir la lògica social dels conflictes del segle xv, deixant-
ne com a únics responsables els monarques: «La lluyta, com ja havem dit, 
romp ab forsa en 1452, y per a En Antoni de Bofarull apareix organisada y 
fomentada per lo rey Joan II, que és sa constant mania en aquest período de 
la història catalana».39

En aquestes crítiques es fa palès que Sanpere, Serra i Vicens compartien 
la metodologia basada en la consulta directa de fonts primàries i s’endevina 
que els seus desacords havien de versar principalment sobre la interpretació 
i, en tot cas, aprofundir-se arran de la incorporació de nous documents. En 
canvi, la separació entre Bofarull i Sanpere corresponia –com d’altra banda 
Vicens va veure perfectament– al salt entre una historiografia fonamentada 
en una font narrativa, única i esbiaixada, el Dietari de la Diputació del General, 
a una altra de basada en fonts documentals. Més tard, i potser a mesura que 
ell mateix s’anava allunyant de la pràctica historiogràfica basada en documen-
tació original, Vicens va anar oblidant la important diferència entre Bofarull 

38 serra ráFoLs, Fernando el Católico y los payeses de remensa..., pàg. 7-8.
39 sanpere, Barcelona. Son passat..., pàg. 61-67, nota.
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i Sanpere, agrupats sota el rètol poc exacte –i gens falaguer d’acord amb els 
seus criteris– d’“historiadors romàntics”.40

A diferència d’Antoni de Bofarull, qui, en ple segle del liberalisme, assu-
mia sense vacil∙lacions el punt de vista feudal de les seves fonts d’informació 
–com remarcava amb tanta gràcia Serra i Ràfols–, Sanpere era ja un modern, 
que es debatia entre l’estima per la constitució estamental de Catalunya –un 
amor heretat dels historiadors juristes del segle xvii a través de Capmany i 
dels divulgadors romàntics– i les simpaties per l’emancipació de les classes 
oprimides, derivada dels corrents democràtics dins la filosofia social europea 
del Vuitcents:

L’alsament merexia càstich per la crueltat que manifestà en sas correrias, 
per las víctimas que ocasionà. Mes los alsats no’s podian ni debian some-
tre. L’home no pot ni deu sometre’s a cap indignitat. L’home no pot ni deu 
considerar may com dolsos llassos las cadenas. Si aqueixas no s’afluixen 
progresiva y segurament, l’home, si no las pot desfer, las ha de rompre. És 
per això que Déu permet que’ls procediments sian castigats, si mals proce-
diments s’han seguit per desfer o rompre l’injustícia humana; mes asegura 
la victòria y lo triumfo de la justícia, si és just, de lo que emperò ab mal fi 
y medi s’ha proseguit.41

Sanpere maldava amb desigual fortuna per articular les dues causes justes 
–d’una banda, aquesta imprescriptible lluita per la llibertat personal; de l’altra, 
la garantia de les llibertats col∙lectives mitjançant una limitació regulada del 
poder reial–, però no s’enganyava pas sobre l’estatus privilegiat del lloctinent 
del rei ni sobre la natura del poder dels consellers de Barcelona, malgrat els 
excessos d’algunes de les seves extrapolacions a propòsit de les intencions 
dels monarques, que –podem afegir– tampoc no estaven desvinculats de l’or-
dre feudal. Per això, la seva detallada reconstrucció documental de l’esclat del 
conflicte pagès el 1484-1485 no ha perdut poder de convicció pel que fa al 

40 Jaime vicens vives, «Notas sobre el desarrollo de la historiografía de la Edad Moderna en 
Barcelona», Pirineos, IV (1948), «Sobre el problema de la decadencia económica de Cataluña 
en el siglo xv», Destino, 884 (17-VII-1954), i «Evolución de la economía catalana durante la pri-
mera mitad del siglo xv», IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Mallorca, 1955; tots tres 
articles reproduïts dins Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 77, 463 i 152-153, respectivament.
41 sanpere, «L’alsament de Mieres...», pàg. 152. 
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retrat de les actituds respectives dels diferents agents i dels malentesos entre 
el rei, allunyat físicament i mentalment de l’escenari dels fets, els poders locals 
–el lloctinent i els consellers de Barcelona– i els mateixos caps remences.

Vicens, en una extrapolació paral∙lela a les que ell mateix criticava en San-
pere, troba que Ferran II «tenia ací una visió més ampla i de conjunt i era 
més imparcial que els consellers, lligats a una classe social que forçosament 
havia d’experimentar aversió pels pagesos» (I, 342). Però no pot esvair total-
ment els dubtes sobre les motivacions econòmiques del rei ni sobre la seva 
lleialtat amb els diversos actors del conflicte, dels quals anava aconseguint 
beneficis a cada revolt de la seva política arbitral.42

Per apuntalar la seva visió i contraatacar Sanpere, Vicens pot arribar a false-
jar la posició de l’historiador vuitcentista. Per exemple, Vicens segueix la carta 
dels consellers al rei de 6 de novembre de 1484 i explica que «el cap remença, 
vestit amb sobrevesta reial, havia propagat que tots aquells que s’adherissin 
al seu moviment serien “franchs e liberts de qualseuols seruicis, drets e res-
ponçions a les quals fossen en qualseuulla manera obligats”». En nota, detalla 
que «Sanpere cita aquestes paraules, però afegint que amb això els pagesos 
no feien més que complir amb la voluntat de Ferran II» i remarca tot seguit: 
«Ampliació del tot exagerada».43 El que deia Sanpere en el lloc indicat és: 

Quina rahó, o quin nou motiu tingueren los remensas pera llensar-se per 
segona vegada al camp, després de haver fet sa sumissió al Infant no ha-
vem sapigut averiguar-ho; emperò, és lo cert que, tan aviat lo Llochtinent 
de Catalunya los donà las espatllas, tornaren a agitar-se, se reuniren los 
dispersats, amenassaren a Vich, baixaren al Alt Vallès donant vista a Hos-
talrich, d’ahont, retirant-se cap a Cassà, cridaren a la rebelió en nom del 
Rey, puig anaven dihent per totas parts “qu’ells no feyan més que cumplir 

42 La descripció del doble joc de Ferran II en el conflicte remença i de les seves motiva-
cions financeres, feta a partir de la mateixa documentació aplegada per Vicens, és una de 
les parts més convincents de la ressenya d’Antoni Rovira i Virgili («“Ferran II i la Ciutat 
de Barcelona 1̧479-1516”...», pàg. 601-603). De fet, resulta força discutible que la complexa 
argumentació proferraniana de Vicens sobre l’actitud reial en l’inici del conflicte remença, 
basada en una abundantíssima documentació (Ferran II..., vol. I, pàg. 290-302), representi un 
progrés clar sobre la que havia proposat Serra i Ràfols amb mitjans més modestos però ben 
seleccionats (Fernando el Católico y los payeses de remensa..., pàg. 15-16). 
43 vicens, Ferran II..., vol. I, pàg. 306. El document és reproduït sencer en apèndix: vol. III, 
pàg. 134-135, núm. 69.
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ab la voluntat de son Altesa” y que, per lo tant, “tots aquells qui a la volun-
tat llur se volian adherir, seran franchs e liberts ...”.44 

És cert que la primera de les dues frases adduïdes per Sanpere no consta en 
el document de manera literal, però sí que hi és el sentit, de manera que la 
ressenya circumspecta que acabem de transcriure no es pot considerar de cap 
manera una “ampliació exagerada”. En efecte, els consellers al∙leguen que fan 
la consulta al monarca abans d’emprendre la repressió militar contra l’exèr-
cit remença «maiorment considerat que dits pagesos e cap de aquells en lo 
nom de aquella [la Magestat] facen tals actes e comocions inaudites en aquest 
vostre Principat, a ffi que sapiam e siam certs de la voluntat e intencio de la 
M[agestat] V[ostra]». I en altre document de 3 de gener de 1485, reproduit 
també per Vicens, els consellers insisteixen que els remences «dien publi-
cament que tot lo que fan fan ab voluntat e permís de V[ostra] G[raciosa] 
E[xcel∙lència]».45 L’artificiositat de la confrontació buscada per Vicens amb el 
seu antecedent queda de manifest en la continuació del seu propi relat, on ha 
de reconèixer que «en efecte, [a Sala, el cap dels remences] no li devia costar 
gens fer-los creure [als revoltats] que el monarca estava a llur costat» (I, 306).

De fet, el coneixement més aprofundit que aconsegueix Vicens i que es des-
plega amb generositat en les seves transcripcions documentals, lluny d’anul∙lar 
de manera sistemàtica les interpretacions de Sanpere, sovint hi aporta nous 
arguments. És això el que pensaren Ferran Soldevila i Antoni Rovira i Virgili 
arran de la presentació de la tesi doctoral i de la seva publicació ampliada. El 
mateix Soldevila va poder plasmar-ho en la segona edició de la seva Història 
de Catalunya, ja mort Vicens i que aprofitaria, a més, la variació dels criteris de 
l’historiador gironí a les obres de postguerra, que veurem més endavant.46

La seqüència historiogràfica catalana
Vist el procés en perspectiva, Sanpere i Miquel, Serra i Ràfols i el mateix Vi-
cens en el seu treball doctoral marquen tres passos successius d’allunyament 

44 sanpere, «L’alsament de Mieres...», pàg. 124-125.
45 vicens, Ferran II..., vol. III, núm. 69, pàg. 135, i núm. 74, pàg. 144.
46 Ferran soLdeviLa, Història de Catalunya, Barcelona, Alpha, 1962, 2a edició revisada i aug-
mentada, vol. II, pàg. 775-843.
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respecte a les tesis sostingudes per Antoni de Bofarull; passos donats des 
d’una aportació de documents originals cada cop més abundant fins a poder 
desfer-se de les grans estructures derivades de les fonts narratives. En 
l’apartat de fonts de la seva tesi, Serra i Ràfols marca el llindar decisiu quan 
diu que les fonts originals «son ya mucho más amplias que las narrativas 
enumeradas, a tal punto que, para el desarrollo del tema, hemos tenido que 
prescindir casi completamente de estas últimas, que nos daban un armazón 
insostenible para contener la abundancia de hechos que nos suministraba 
el documento».47 

Tots tres historiadors contribueixen a edificar un nou paradigma interpre-
tatiu que busca superar la vella història basada en la peripècia de les dinasties 
reials, confoses amb les nacions o enfrontades amb elles, per introduir altres 
agents i abordar la complexitat de les lluites polítiques i socials sense un parti 
pris a favor dels poderosos, que són els que deixen sentir la seva veu a través 
de les fonts més accessibles.48

La prioritat d’aquest nou paradigma havia de ser situar la societat en el 
centre d’atenció principal de la narració històrica, no pas manifestar-se en 
favor o en contra de Ferran II o de qualsevol altre monarca. En aquest sentit, 
ja podem avançar que l’aportació més duradora del treball vicensià no podia 
ser, de cap manera, la defensa del Rei Catòlic. 

Que el mateix Vicens n’havia de ser prou conscient ho denota l’èmfàtic 
encapçalament del paràgraf  conclusiu de la seva tesi, que mira de contrarestar 
l’efecte de la lectura de gairebé totes i cadascuna de les conclusions parcials 
disseminades al llarg dels capítols: «L’últim rei propi de Catalunya-Aragó no 
té en nosaltres, i això volem que es cregui sincerament, un reivindicador» (II, 
415). Tanmateix, és simptomàtic que, en la seva crítica del primer dels treballs 
de Sanpere sobre la historia municipal del segle xv, Vicens subratlli que hi ha 
una «desproporció clara entre la importància de l’obra del Rei Catòlic i dels 
canvis que ocorregueren en la Ciutat durant el seu regnat i l’excessiva minu-

47 serra ráFoLs, Fernando el Católico y los payeses de remensa..., pàg. 9.
48 Ramon grau i Fernández, «La historiografia sobre el règim del Consell de Cent», dins 
Manuel rovira i soLà i Sebastià riera i viader (coord.), El temps del Consell de Cent, II. La 
persistència institucional, segles xv-xvii, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns 
d’Història, 5), 2001, pàg. 261-291, especialment pàg. 272-274.
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ciositat de la narració de la lluita per al poder municipal entre l’aristocràcia i 
el poble menut» (I, 44). 

La subestimació d’una bibliografia catalana mal controlada portava Vicens, 
sota el guiatge d’Antonio de la Torre, a insistir en una qüestió que retardava 
la plena obertura cap a paisatges històrics més amplis que la vida de cort, la 
diplomàcia internacional i els camps de batalla.

Altrament, allò que desagradava a Vicens en la narrativa de Sanpere –l’ani-
madversió contra Ferran II i contra tota la dinastia dels Trastàmara– no era 
pas una invenció d’aquest historiador, sorgida anòmalament a pesar del con-
tacte amb documents originals, sinó el pòsit d’una construcció anterior que 
cal examinar.

En efecte, lluny de ser un producte improvisat, fill d’historiadors gens pro-
fessionals, la moderna teoria contrària als Trastàmara s’havia covat, al segon 
terç del segle xix, en el cenacle d’arxivers de la Corona d’Aragó, dirigits per 
Pròsper de Bofarull, i havia anat quallant a mesura que avançava la seva pres-
tigiosa Colección de Documentos Inéditos, abans d’impregnar la Historia crítica de 
Cataluña d’Antoni de Bofarull, nebot i estret col∙laborador de Pròsper, qui 
també dirigia l’Acadèmia de Bones Lletres. 

Acadèmia de Bones Lletres i Arxiu de la Corona d’Aragó: aquestes eren les 
plataformes doctes més autoritzades per construir la historiografia catalana 
en una època en què una Universitat precària encara no s’inclinava gens per 
la investigació. I aquella decantació ideològica, que tenia com a eix la revisió 
crítica del Compromís de Casp, es produïa coetàniament a la construcció de 
l’Estat liberal centralista, que anava defraudant les esperances d’una unitat 
espanyola més respectuosa amb les nacionalitats antigues i amb les modernes 
vitalitats. La nova producció catalanista entrava en conflicte amb la naixent 
historiografia oficial que patrocinava el règim isabelí.49

49 Ramon grau i Fernández, «El pensament històric de la dinastia Bofarull», dins Josep M. 
Fradera (coord.), Societat, política i cultura a Catalunya, 1830-1880, Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 6), 2002, pàg. 121-138. És de remarcar que Vicens 
exclogué sempre Pròsper de Bofarull de la genealogia dels falsificadors de la historia catalana 
atenent al seu treball amb fonts primàries i el considerà el darrer representant de la tradició 
crítica setcentista, abans de la nefasta irrupció del romanticisme, que segons ell s’hauria apar-
tat dels arxius ( Jaume vicens i vives, «Revisionisme i conformisme històrics», inèdit publicat 
per primer cop dins vicens, Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 502-503). 
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D’altra banda, la construcció catalanista de mitjan segle xix tampoc no era 
plantada sobre el buit, sinó que recolzava en la vella teoria de la rebel∙lió legí-
tima contra la tirania, que s’havia esgrimit per tres cops al llarg de la història 
política de Catalunya, contra Joan II al segle xv, contra Felip IV i Olivares 
al segle xvii i contra Felip d’Anjou a començament del xviii. Justament du-
rant la Guerra de Successió, Narcís Feliu de la Penya convertia els al∙legats 
jurídics en defensa del pactisme en l’eix estructurador de la història del país. 
No pas contradictòria amb el revisionisme de Pròsper de Bofarull però sí 
desenvolupada en un registre menys epitelial, la visió constitucionalista de 
Feliu de la Penya rebotaria amb força dins la historiografia romàntica de la 
mà de Víctor Balaguer.50

No és d’estranyar, doncs, la perdurabilitat d’aquesta línia interpretativa al 
llarg de l’Edat Contemporània. El jove Vicens no en tenia consciència clara i 
pensava que es dissoldria com la boira pel simple contacte amb els documents 
originals. D’aquí l’astorament de Rovira i Virgili, tan conscient de la llarga 
cadena dels historiadors catalans i del rerefons seriós d’un llarg plet polític per 
l’estructuració territorial de l’Estat espanyol, que ara, entrats ja en el segle xxi, 
sabem que distava molt d’haver quedat resolt el 1935. 

Vet aquí el context de la pugna entre Jaume Vicens i Vives i Antoni Rovira 
i Virgili. En el foc de la polèmica, l’historiador més jove va arribar a rebutjar 
el conjunt dels historiadors catalans com a responsables d’una gran falsificació 
del passat col∙lectiu:

La historiografia catalana és un camp d’esbarzers i de gatoses que asse-
quen els pocs arbrissons sans que hi han nascut. Es repeteixen les fau-
les, es mantenen els equívocs i tots veiem com es persevera en els tòpics 
còmodes i perillosos. Entre tots heu creat una història de Catalunya falsa 
en la seva major part...51 

50 Ramon grau i Fernández, «Les batalles de la historiografia crítica» dins Pere gaBrieL 
(dir.), Història de la cultura catalana. Volum III, Barcelona, Edicions 62, 1996, pàg. 165-188; i 
«Les coordenades historiogràfiques de Víctor Balaguer», dins Víctor Balaguer i el seu temps, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, pàg. 43-68.
51 vicens, «Uns aclariments...», dins Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 340.
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També hagué de fer grans equilibris dialèctics per no condemnar la nova His-
tòria de Catalunya del seu company de claustre, Ferran Soldevila.52 

Però l’efecte més positiu de l’enfrontament fou que, en ser portat al nivell 
explícit el rerefons ideològic de les interpretacions respectives, la col∙lectivitat 
dels historiadors catalans va esdevenir ben conscient –més que altres grups 
més afavorits per les concentracions de poder dels segles moderns– de la 
fal∙làcia de la doctrina tardopositivista, amb la seva insistència en el sentit 
“natural” dels documents, que sols en permetia una única lectura. Per això 
sembla tan intel∙ligent l’actitud de Ferran Soldevila amb vista a la publicació 
de Ferran II i la Ciutat de Barcelona: 

Estic satisfet d’haver insistit per a la publicació d’un apèndix ben complet 
a l’obra d’En Vicens. Ja vaig sostenir-ho en la sessió doctoral. Després 
l’he incitat a no suprimir cap document, encara que el volum resultés molt  
extens. Ara es podrà jutjar bé. ¿Caldrà, realment, canviar la visió de Ferran 
el Catòlic en les seves relacions amb Catalunya?53

Perspectives d’innovació historiogràfica
En efecte, la contradicció entre les versions catalanista i espanyolista de la 
història –durant el segle xix obsessivament centrades en els tarannàs dels mo-
narques i les dinasties– palesava que la historiografia no sols és una arreplega 
de fets documentats, sinó també, i principalment, una construcció teòrica, 
tributària de les conviccions i interessos de l’historiador i del seu entorn aca-
dèmic i social.

Conscient d’estar situat entre dues tradicions historiogràfiques i polítiques 
diferents, el jove Vicens es veia abocat a arbitrar i, per tant, a construir un altre 
discurs. És cert que, al llindar de la tesi doctoral, situava la documentació com 
«l’única que em revelaria la certesa de les conclusions d’un o altre sector» (I, 
13). Però posar l’estudi de les fonts en relació amb la necessitat de confirmar o 
invalidar unes teories existents i vinculades amb treballs erudits era ja anar molt 

52 Jaume vicens i vives, «Història de Catalunya, per Ferran Soldevila», Estudis Universitaris 
Catalans, XX (1935), pàg. 166-174. Ressenya reeditada dins vicens, Obra dispersa. Catalunya..., 
pàg. 314-320.
53 Ferran soLdeviLa, Al llarg de la meva vida, Barcelona, Edicions 62, pàg. 286.
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més enllà del que permetien les severes receptes tardopositivistes. Era tot un 
salt, carregat de futur, que exigia obrir-se a estímuls metodològics diferents.

Pel que fa a la funció activa de l’historiador en relació amb la seva matèria, 
el grandíssim encert de Vicens fou haver assimilat, just quan afrontava la re-
cerca, la proposta historiogràfica d’Henri Berr, que indicava el camí de sortida 
del tardopositivisme (el filòsof  francès l’anomenava “histoire historisante”). 
Més enllà de la vàlua intrínseca de la seva teoria, Berr aconseguí ser molt 
influent fora de l’àmbit de l’especulació historicofilosòfica –que sol deixar 
freds els historiadors pràctics– perquè va saber posar en marxa un gran treball 
d’elaboració historiogràfica col∙lectiva congruent amb les seves propostes. En 
aquestes empreses figuraria, en primer rengle, Lucien Febvre, futur cap visible 
de l’escola dels Annales.54

No ens podem entretenir a exposar en profunditat l’ambiciosa construcció 
d’Henri Berr, derivada de la filosofia de la contingència del seu mestre Émile 
Boutroux.55 És una temptativa encaminada a superar l’empirisme historiogràfic 
apuntalat en una equivocada imatge de la tasca dels científics naturals que ser-
via de model a una pràctica restringida a recollir, classificar i combinar “fets”. 
Des d’un reconeixement de l’aspecte creatiu que té tota activitat científica, 
Berr tracta d’especificar els àmbits d’aplicació dels diferents mètodes generats 
per les ciències mirant de no destruir la singularitat de la historiografia com 
un punt de vista essencial dins els estudis sobre l’evolució humana. La peça 
clau d’aquest esforç per la modernització de la labor dels historiadors, fet en 
el context d’una sociologia emergent, és la distinció de tres tipus de causació 
que permeten parlar de tres registres diferents però entrellaçats i igualment 

54 Henri Berr, La synthèse en histoire. Essai critique et théorique, Paris, Félix Alcan (col. Bibliothèque 
de philosophie contemporaine), 1911. Des de 1900 editava la Revue de synthèse historique. El primer 
llibre de Febvre, comanda de Berr, va aparèixer en la sèrie annexa a aquesta publicació pe-
riòdica i dins un programa de monografies regionals a cavall entre la geografia i la història: 
Lucien FeBvre, La Franche-Comté, Paris, 1905. El 1920 Berr va publicar la introducció general 
a la col∙lecció de volums L’Évolution de l’Humanité, dins la qual Lucien Febvre tot seguit va 
publicar (amb la col∙laboració de Lionel Bataillon), La Terre et l’évolution humaine, Paris, La 
Renaissance du Livre, 1922. Sobre la relació entre Berr i Febvre: Hans-Dieter mann, Lucien 
Febvre. La pensée vivante d’un historien, Paris, Armand Colin (Cahiers des Annales, 31), 1971.
55 Ramon grau i Fernández, «Sobre la base filosófica del método regional en Vidal de La 
Blache», V Coloquio de Geografía, Granada, 1977, Granada, Universidad de Granada, 1977, pàg. 
297-301.
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importants per a la comprensió del rumb de la humanitat: els esdeveni 
ments impredictibles que havien estat el centre dels relats tradicionals (la con-
tingència), l’ordre que els humans volen posar en la vida mitjançant el pensa-
ment i el tramat de les institucions (la lògica) i el teló de fons dels fenòmens 
naturals i les inèrcies socials que no depenen de la voluntat humana i que en 
condicionen i n’alteren l’exercici (la necessitat). La proposta implicava una 
ampliació del camp d’observació retrospectiva i demanava una diversificació i 
extensió de les tècniques de recerca i explotació documental que, en efecte, ha 
estat central en el desenvolupament de la disciplina al llarg del segle xx.

Des dels seus anys de maduresa, Vicens recordaria que va entrar en con-
tacte amb aquesta teoria renovadora «cuando, recién salido de las aulas uni-
versitarias, emprendí la dolorosa cuesta de aprender por mí mismo lo que 
allí no se me había enseñado». Aleshores va accedir a la versió castellana del 
llibre de Lucien Febvre, La Terre et l’évolution humaine. Com l’original francès, 
el volum conté un prefaci d’Henri Berr que resumeix alguns aspectes de les 
seves teories a la vista de l’aportació del deixeble, no sempre concordant amb 
el parer del mestre.56

A propòsit del text de Febvre, deia l’historiador gironí: «he de confesar 
que quedé desbordado por la exuberancia de sus argumentos, que en aquel 
entonces –1930– me parecieron a menudo paradójicos». I afegia que el va 
convèncer més un altre llibre, menys heterodox, del mateix autor, Philippe II et 
la Franche-Comté, llegit «en un momento de entusiasmo por el método erudito-
filológico (1934)»; és a dir, en ple procés d’elaboració de Ferran II i la Ciutat de 
Barcelona i, per tant, en un moment de màxima autoritat d’Antonio de la Torre 
sobre el treball vicensià.57

En qualsevol cas, a Vicens el llibre geogràfic de Febvre li serví de pont cap 
a les teories de Berr. Ja el 1935, és a la llum de La synthèse en histoire que el doc-
torand Vicens gosa jutjar la Història de Catalunya de Ferran Soldevila com un 
intent de síntesi mancat per falta de prou materials relatius a les tres categories 

56 Jaume vicens i vives, «Lucien Febvre y los “Annales”», Destino, 708 (3-III-1951); ree-
ditat dins Obra dispersa. España, América, Europa, Barcelona, Vicens-Vives, 1967, pàg. 493. 
Luciano FeBvre, La Tierra y la evolución humana. Introducción geográfica a la historia, Barcelona, 
Cervantes, 1925.
57 Jaume vicens i vives, «Punto y aparte», dins Estudios de Historia Moderna, V (1955); reeditat 
dins Obra dispersa. España..., pàg. 540.
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de fets establertes pel filòsof  francès com a fonaments imprescindibles d’una 
explicació històrica moderna.58 I tot i que ell no disposa d’altres antecedents 
bibliogràfics que els que eren a l’abast de Soldevila, el mateix programa és as-
sumit agosaradament com a marc teòric de la tesi doctoral sobre el Rei Catòlic 
i el municipi de Barcelona.59

La precipitació de Vicens a l’hora de situar el seu treball de recerca documen-
tal sota l’advocació d’unes teories complexes i gens congruents amb els ense-
nyaments de La Torre es fa palesa quan les utilitza com a argument d’autoritat 
per a les seves polèmiques locals. Per exemple, en la següent argumentació: 

Que Joan II volgués casar el seu fill Ferran II amb l’hereva dels regnes 
castellans, és un fet natural i propi de l’ambició d’un monarca o de l’orgull 
d’un pare. Però que posseís sobre les conseqüències de l’enllaç matrimo-
nial la consciència històrica que sobre el terme “unitat” ens ha llegat el de-
cret de “Nova Planta”, és un fenomen que per no ésser lògic, ni necessari, 
ni contingent, escapa a tot marc d’interpretació correcta de la Història.60

Sigui com sigui, la referència a Berr li era útil, d’una banda, per marcar el munt 
de condicionaments naturals i institucionals que pesen sobre les actuacions de  
les persones i en delimiten les responsabilitats; d’una altra, per treure la histò-
ria catalana –i implícitament la història espanyola– del seu isolament, propici 
a les visions tràgiques, i situar-la en el context normal, “lògic”, de l’evolució 
general europea; i, també, per legitimar amb arguments renovats la concen-
tració en un estudi biogràfic. Perquè, finalment, l’accent de la tesi doctoral 
vicensiana recau en la figura d’un rei:

Les lleis generals dels fenòmens lògics i necessaris aconsegueixen mantenir 
la direcció de la trajectòria històrica d’un poble; en cada etapa enquadren 
en directrius rígides les oscil∙lacions més o menys brusques, més o menys 
desviades de la marxa normal, dels fets personals o espontanis. Aquestes 

58 vicens, «Història de Catalunya...», dins Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 315.
59 vicens, Ferran II..., capítol II, «L’ambient de l’època i els personatges històrics. La Ciutat de 
Barcelona» (vol. I, pàg. 79-159).
60 vicens, Ferran II..., vol. I, pàg. 89-90. De fet, la iniciativa de Joan II és un exemple prou 
clar d’acció guiada per la lògica de la institució monàrquica. Com en qualsevol altra decisió 
humana, les seqüeles pertanyen parcialment a l’esfera de la contingència.
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contingències, que es mesuren per l’amplitud i durada de llur acció, s’han 
sovint d’oblidar en una síntesi general històrica. No succeeix així, però, amb 
el paper dels individus, els quals formen la veritable consciència social de la 
història i en són els seus agents. [...] Les societats no pensen; són els indivi-
dus que tenen idees i que les porten a la pràctica per mitjà de l’acció històri-
ca. Ells són –podríem dir-ne– els polaritzadors dels estats successius de les 
concepcions humanes, enfront de l’univers, enfront de la vida, enfront de  
l’estructuració de la societat en què es manifesten i produeixen (I, 80).

És de remarcar que Vicens podia extreure del text de Febvre tot allò que té 
a veure amb les determinacions geogràfiques o geopolítiques que fan de la 
història de cada país europeu una peça del mateix conjunt, i, en part almenys, 
podia veure-hi l’acció dels factors “lògics” que permeten tipificar les succes-
sives etapes de l’evolució.61 En canvi, la fórmula que justifica l’enfocament 
biogràfic –“les societats no pensen”– és extreta específicament del prefaci 
d’Henri Berr. Correspon a la part final del text, dedicada a discutir un punt 
de vista de Febvre, quan aquest defineix el seu objecte d’estudi en els termes 
següents (que es faran famosos):

Una vez más digamos que no es el hombre, jamás el hombre: las socieda-
des humanas, los grupos organizados.62

A la qual cosa, Berr responia que la concentració en els fets col∙lectius és 
raonable en el cas de la geografia però no en historiografia:

Febvre, que defiende “el espíritu geográfico” contra los sociólogos, no 
puede ser sospechoso de traicionar en su favor el espíritu histórico. Tiene 
un sentimiento demasiado vivo de la realidad para no conceder su parte a 
los individuos [...]. Sabe bien que la “actividad reflexiva”, la “inteligencia 
creadora”, la “voluntad puesta a prueba en la lucha con los poderes obs-
curos del medio y luchando para aplicarlos y adaptarlos lo mejor posible 
a sus necesidades”, que crean los Estados, pertenecen a los individuos: la 
sociedad no piensa.63

61 Per exemple, FeBvre, La Tierra..., pàg. 417. Citem per l’edició castellana que llegí Vicens.
62 FeBvre, La Tierra..., pàg. 223.
63 FeBvre, La Tierra..., pàg. XXIII-XXIV. 
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Sens dubte estimulat per una perspectiva historiogràfica que a curt termini 
permetia legitimar un clàssic planteig biogràfic, però que s’obria també a ho-
ritzons inexplorats, el jove Vicens s’aniria desfent de la cotilla positivista here-
tada d’Antonio de la Torre. I potser no sols les dificultats de la postguerra són 
a la base de la seva inclinació a traçar plànols generals de la història d’acord 
amb l’esperit de la nova historiografia francesa i –a manca d’altra cosa més 
sòlida– amb materials de segona mà hàbilment aprofitats o, fins i tot, sota la 
forma encara més lliure de l’assaig. 

La influència d’Henri Berr es reviscolaria en l’ànim de Vicens, a partir de 
1950, pel contacte personal amb Lucien Febvre i els altres membres del grup 
dels Annales i molt principalment amb Fernand Braudel, que esdevingué im-
mediatament per al nostre historiador el mirall de la perfecció historiogràfica 
i un marc concret per interpretar i relativitzar la decadència de Catalunya.64 
En aquesta nova fase, i malgrat que Febvre havia excel∙lit personalment en 
estudis històrics articulats a l’entorn d’una biografia, la seva antiga consigna 
criticada per Berr s’havia imposat, i la pràctica historiogràfica exhibida en la 
revista Annales es decantava decididament pels estudis sobre els fenòmens 
col∙lectius, sovint amb menysteniment polèmic del paper dels individus en la 
història. Aquest influx francès consolidava l’evolució d’un Vicens disposat a 
deixar enrere els enfocaments biogràfics.

A mesura que la seva forta personalitat s’eixamplava i d’acord amb el canvi 
de referent metodològic, l’actitud de Vicens respecte als seus col∙legues ca-
talans variaria considerablement: calia articular tots els materials disponibles 
a l’entorn de l’ideal de la síntesi. Amb empenta característica, va saber gene-
rar als anys cinquanta un ambient de col∙laboració pràctica, que el va sobre-
viure fins a mitjan decenni de 1960, a l’entorn del projecte de reelaboració 
col∙lectiva de la història de Catalunya batejat amb el nom –ben equívoc, per 
cert– de Biografies catalanes. 

Inserit en aquesta sèrie, el darrer dels grans llibres de Vicens, i potser el 
més influent, Industrials i polítics, no és altra cosa que una aplicació variada al 
cas de la Catalunya del segle xix de les teories de Berr i de Braudel sobre la 
relació dialèctica entre els diversos ritmes que coexisteixen dins el moviment 

64 Vicens, Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II..., pàg. 5-6, «Introducción», signada 
el 1951.
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històric, des de la lentitud extrema dels fenòmens geogràfics o biològics fins a 
l’activitat contingent i fugaç dels individus, passant per les fluctuacions a mig 
termini: les econòmiques i les generacionals.65

Teoria inicial sobre el municipi i la monarquia

Lluny encara d’aquesta decantació personal de 1958, obtinguda al marge de la  
investigació documental, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, la gran obra de joven-
tut, es presenta, en canvi, com el resultat de la confluència entre les doctrines 
tradicionals de l’Estat monàrquic espanyol i la moderna legitimació del culte 
a la personalitat, entroncada amb la ideologia evolucionista i les seves impre-
dictibles derivacions.

En una extraordinària confessió preliminar de les raons del seu enamo-
rament amb el segle xv, Vicens canta la seva simpatia per les etapes de  
tran-sició, on els fets històrics són especialment vius i «els homes que els pro-
dueixen i experimenten són també més lliures, en el sentit de més humans, 
de més ells mateixos». I les celebra des d’una època –la primera meitat del  
Noucents– que, pel seu dinamisme, li sembla anàloga a la segona meitat  
del Quatrecents: 

Nosaltres, homes d’una d’aquestes etapes commogudes de la Humanitat, 
afectats per uns problemes que no són iguals en aparença, però que en el 
fons responen a les mateixes inquietuds, trobem més comprensives i més 
pròximes al nostre sentir les maneres d’actuar i reaccionar de les societats 
sotmeses a les mateixes preocupacions i als mateixos desplaçaments (I, 
11-12).

No cal subratllar que, en aquesta suposada proximitat entre la segona meitat 
del segle xv i la primera del xx, Vicens no hi veia sols una oportunitat per 
comprendre empàticament el passat, sinó també la possibilitat de projectar 

65 Jaume Vicens i vives i Montserrat LLorens, Industrials i polítics del segle xix, Barcelona, 
Teide, 1958. Ramon grau i Fernández, «realisme» i «Vicens i Vives», dins mestre, Diccionari 
d’història de Catalunya..., pàg. 893-896 i 1111-1112.



91textures

les lliçons del passat sobre els dilemes presents. Al capdavall, una legitimació 
utilitària de la professió d’historiador.

Seguint la proposta d’Henri Berr, és a dir amb la brúixola apuntant cap al 
protagonisme individual, Vicens comença l’argument de la seva tesi doctoral 
amb una descripció de «l’ambient –fets lògics i necessaris– en què es mouen 
uns personatges –unitats coordinadores–», seguida d’un retrat de «l’estructura 
de les institucions que van sofrir les conseqüències de l’actuació dels perso-
natges moguts per categories històriques superiors»; és a dir, un retrat de les 
institucions municipals de Barcelona. 

Amb el suport d’Henri Pirenne, Vicens evoca l’evolució general europea des 
que el renaixement del comerç i l’auge de les ciutats hauria iniciat al segle xii  
un procés que mostraria «tota la seva força revolucionària en els segles xv 
i xvi, especialment en el període comprès entre la segona meitat d’aquell i 
la primera meitat d’aquest». Però ja abans, al segle xiii, s’haurien tocat les 
conseqüències immediates del procés: «la renovació dels sistemes culturals  
i artístics, el desintegrament de l’organització feudal, el naixement de les clas-
ses lliures burgeses i el plantejament de l’evolució de les monarquies patri-
monials cap a les de caràcter nacional». Tot seguit, Vicens emfasitza el paper 
central de les ciutats en aquesta fase històrica: «La clau de volta del sistema fou 
la burgesia i el seu òrgan: el municipi» (I, 81).

Ara bé, l’equilibri social, polític i econòmic establert al segle xiii, basat en 
l’aliança de la monarquia i la burgesia contra el feudalisme, «no era més que 
transaccional». Per mostrar cap a on anava l’evolució, Vicens s’agafa a les 
aportacions de dos estudiosos alemanys de les doctrines polítiques medievals 
–Otto von Gierke i Georg von Below– i combrega explícitament, com ells, 
amb el discurs interessat dels intel∙lectuals que giraven al voltant de les mo-
narquies medievals:

Els teoritzadors monàrquics exposaven la necessitat d’arribar a una es-
tricta aplicació dels principis fonamentals del dret romà de la baixa època, 
aspiració que no s’aconseguiria sense la reducció al príncep i al monarca 
de tota l’autoritat jurisdiccional, disgregada abans com a conseqüència de 
l’establiment del feudalisme i de les concessions atorgades a la burgesia 
per a facilitar el suport necessari a la reialesa en la seva lluita contra el 
sistema feudal (I, 81-82).
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Aprofitant ara les explicacions de Werner Sombart sobre l’origen del capita-
lisme, Vicens al∙lega que, un cop trencades les traves feudals en el camp, la 
transformació econòmica «tendia a inutilitzar el paper exercit pels municipis»; 
és a dir, feia obsolet el tancament proteccionista de les economies locals:

La gestió econòmica del municipi, arrelada amb força de tradició des del 
xiii, en desplaçar-se completament dels nous rumbs exigits per la pri-
mera economia capitalista, contribuïa a fer-los no solament innecessaris 
ans pertorbadors.

La conclusió és dràstica: 

Econòmicament, el municipi havia dit la seva darrera paraula. 

Dins les ciutats, les dissensions entre la noblesa urbanitzada i l’alta burgesia,  
d’una banda, i el poble menut, de l’altra, van fer que els dos partits apel∙lessin 
a la monarquia, amb el resultat que aquesta, «en veure’s així sol∙licitada, pogués 
prescindir de l’entesa anterior amb els municipis i sotmetre’ls a les normes 
exigides per la nova evolució econòmica i política» (I, 82).

Sempre segons la síntesi de Vicens, les condicions de l’evolució confluïen 
a augmentar l’autoritat monàrquica i a fer-ne un agent revolucionari, amb 
independència de la consciència i la voluntat dels mateixos reis:

L’establiment de la monarquia autoritària, producte del temps, fou també una 
revolució exigida no per uns homes –els reis– sinó per un ambient històric que 
els feia actuar, com diríem amb mots actuals, en forma subversiva (I, 100).

Dins la ja extensa panòplia de la producció acadèmica europea acumulada a la 
ratlla de 1935, Vicens havia triat unes referències de valor desigual, però totes 
elles útils per prefigurar, fins i tot en el detall cronològic, unes tesis sobre la 
relació entre Ferran II i el municipi de Barcelona que, suposadament, haurien 
hagut de néixer del contacte incontaminat amb els documents originals:

Seria erroni voler plantejar la qüestió de la Ciutat de Barcelona com a sola 
en el temps. Es tracta d’un problema general que afecta l’evolució del 
règim dels municipis a tota Europa, que amb cronologia aproximadament 
igual registra els mateixos casos i els mateixos fenòmens (II, 90).
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Aquestes frases formen el frontispici de l’apartat que aborda la primera sus-
pensió de les eleccions municipals per Ferran II el 1490 i la reforma plasmada 
en el privilegi de 1493. Vicens hi repeteix, amb paraules diferents, l’argument 
històric general que acabem de ressenyar i, en nota, addueix in extenso els 
estudis d’Henri Pirenne, Julien Luchaire, Robert Holtzmann, Charles Petit-
Dutaillis i altres historiadors europeus (II, 90-97).

En la descripció del règim del Consell de Cent barceloní, que serà afectat 
per la intervenció del Rei Catòlic, Vicens es deixa impressionar per la consta-
tació que «no li mancava cap organisme ni cap instrument per a realitzar els 
seus complexos objectius», de manera que «teòricament la Ciutat de Barcelo-
na podia desenvolupar-se de manera perfecta» (I, 142).

L’anàlisi que sosté aquesta admiració es basa en l’estudi de l’estructura ins-
titucional i els mecanismes de funcionament de la segona meitat del segle xv. 
Però Vicens, adoptant la cronologia del desplegament dels municipis en altres 
països europeus, assigna la perfecció formal del règim barceloní al segle xiii, 
moment, en efecte, dels cèlebres privilegis fundacionals atorgats per Jaume I. 
Així, pot suposar que el municipi barceloní anterior a les crisis dels segles xiv 
i xv va ser obra d’unes generacions «geloses del bé municipal i amants de la 
col∙lectivitat que representaven» (I, 158).

Aquesta imatge mítica menysté la diferència que sempre, també al segle xiii, 
hi ha entre les formes institucionals i la pràctica que s’hi empara. No descansa 
sobre un coneixement real de la minsa estructura muntada en temps de Jaume I  
i Pere el Gran ni pot calibrar, per tant, l’evolució estructural del govern muni-
cipal produïda des d’aleshores fins als temps d’Alfons el Magnànim.

De fet, l’evolució dels estudis sobre el municipi de Barcelona ha estat anò-
mala. A partir d’una imatge estàtica generada pels juristes al servei del Consell 
de Cent en el darrer segle de vida d’aquesta institució, el xvii, l’anàlisi històrica 
documental va començar, a la segona meitat del xix, per les lluites d’una fase 
avançada del desenvolupament institucional abans de procedir a un estudi ge-
nètic, que, en realitat, no arrencà fins els treballs de Font i Rius a mitjan segle 
xx.66 Ferran II i la Ciutat de Barcelona i els altres escrits vicensians sobre la matè-
ria tenen aquest punt feble, compartit amb tots els seus antecessors. I encara,  

66 grau, «La historiografia sobre el règim del Consell de Cent...», pàg. 274-276.
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Vicens s’hauria pogut beneficiar de les encertades i prou realistes considera-
cions de Sanpere i Miquel sobre els orígens i natura del règim del Consell de 
Cent. 67

La visió idíl∙lica dels primers temps del municipi és confrontada per Vicens 
amb el “desplaçament” entre les formes institucionals i l’exercici del poder 
dels consellers després de la guerra civil de 1462-1472. El peculiar sentit re-
tòric del nostre historiador no eclipsa un bon domini dels conceptes que ha 
decidit de fer servir:

Una institució no pensa. Té un sentit històric i una organització que pro-
cura respondre a aquest sentit. En canvi, té vida per uns homes que són els 
qui la regenten, la desenvolupen i la fan morir. Aquests homes retenen el 
veritable esperit de la institució i aquesta sofreix amb llurs lluites i s’alegra 
amb llurs èxits. Ara bé, els homes que crearen la institució l’adaptaren 
a llurs necessitats, però aquells que els succeïren en el seu si tenen unes 
noves ambicions i uns nous desigs. A poc a poc desplacen l’esperit de 
l’organisme de la constitució que li fou donada primitivament. Amb el 
temps aquest desplaçament és més notable. Cal reajustar la constitució 
o el regiment de la institució al nou esperit dels seus homes; i tot seguit 
recomença el desplaçament (I, 107).

Malgrat la perfecció formal del municipi barceloní –se suposa que heretada 
d’altres temps–, el seu funcionament real en el període que Vicens estudia 
amb documents li apareix com a molt defectuós. L’historiador no estalvia 
els termes més dramàtics per descriure-ho: «el municipi de Barcelona pateix, 
quasi tot el segle xv, un mal de mort», la composició oligàrquica i els abusos 
del poder constitueixen una veritable «patologia de l’administració municipal» 
(I, 106-107). 

La manca de clarividència dels governants locals del Quatrecents, lligada 
a la defensa dels seus interessos de classe en detriment dels del conjunt de la 
col∙lectivitat urbana, feia impossible una solució endògena:

Si la Ciutat s’arruïna i es despobla, si Barcelona decau i no es rehabilita, 
l’oligarquia creurà en tots els factors exteriors i amb enemics encoberts, 

67 sanpere, Barcelona. Son passat, present y porvenir , pàg. 50-51, 113-114 i 123-124. grau, «La 
historiografia sobre el règim del Consell de Cent...», pàg. 272-273.
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però certers. I en canvi, no veurà la part que ella mateixa ha tingut en el seu 
desballestament i caiguda (I, 159).

A la llum de la teoria macrohistòrica que l’investigador ha muntat per acostar-
se al segle xv, aquest defalliment col∙lectiu sembla poc menys que inevitable, 
però –potser perquè l’estimulen experiències molt més properes en el temps– 
Vicens blasma repetidament la classe dirigent catalana d’aquella època llunya-
na amb un to admonitori que pot sorprendre de trobar en un historiador amb 
pretensions científiques. En qualsevol cas, enfront de la miopia de l’oligarquia 
barcelonina del darrer quart del segle xv, Ferran II li apareix com l’individu 
providencial, a l’alçada de les necessitats del temps, marcats per la tendència 
a superar els localismes feudals o municipals i a establir solidaritats econòmi-
ques i polítiques d’abast territorial més ampli.

Vicens no pot negar els inconvenients que el creixement del poder reial 
comporta per a la dinàmica local, en particular els problemes derivats de la 
unió dinàstica que posa immediatament en primer rengle els afers relatius als 
dominis de la reina Isabel. El compromís de Ferran el Catòlic com a actiu 
rei consort de Castella es fa sentir a Catalunya i als altres reialmes de la Co-
rona d’Aragó des del mateix inici del regnat. És el fenomen de l’absentisme 
dels monarques, tastat ja sota Alfons el Magnànim i que, d’ara endavant, es 
demostrarà irreversible. Vicens no ho defuig sinó que n’aixeca acta des de  
bon començament: 

durant els trenta-set anys de regnat Ferran II es deturà ací [a Catalunya] no-
més que el 1479 (un mes), el 1480-81 (prop d’un any), el 1492-93 (un altre 
any), el 1495 (mig any), el 1503 (altre mig any) i i el 1506 (dos mesos).

El seguiment detallat de les relacions polítiques del rei i la societat catalana li 
revela que no es tracta d’un fet innocu. Perquè, sempre, la presència física del 
monarca a Barcelona o al Principat «coincideix amb la presa en consideració 
o en l’execució d’una sèrie de mesures altament beneficioses per a Catalunya». 
En canvi, quan no hi era, «mancava aquella comunicació permanent i efusiva 
que genera la compenetració amb les necessitats vitals d’un país». Tot i així, 
aventura una tesi molt estimada pels corifeus de la concentració del poder:
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L’únic avantatge de l’apartament del rei era que es veia lliure dels apas-
sionaments dels afers i que, per tant, els podia resoldre amb serena raó i 
judici segur (I, 92).

Únic avantatge, però no pas menor dins l’argumentació de l’historiador. Perquè 
Vicens fa del sentit de justícia una de les qualitats eminents del seu personatge, 
la que l’exculpa dels possibles errors i assegura la seva vàlua com a agent d’un 
canvi històric que, entre d’altres coses, seria també un progrés moral.

A banda de l’absentisme, els efectes nocius del qual es van fer sentir en 
diverses conjuntures –sobretot en els primers anys del regnat, perquè després 
la maquinària del poder reial a Catalunya es desenvolupà d’acord amb la nova 
normalitat–, la implantació de la nova Inquisició unificada amb la castellana és 
l’altre gran escull a priori per al propòsit apologètic de Vicens. El capítol que li 
dedica, escrit seguint Carreras Candi i com a rectificació dels criteris d’aquest 
historiador, no aconsegueix, en el fons, altra cosa que amagar la funcionalitat 
unificadora de l’operació i la seva brutalitat darrera una invocació genèrica a 
l’esperit dels temps:

La Inquisició, fenomen eixit de l’ambient religiós de l’època, havia triomfat 
arreu gràcies a la voluntat totpoderosa i irreductible de Ferran II. No es cre-
gui, repetim, que aquest col∙laborés en el seu establiment per motius polítics 
o financers. L’ideal catòlic, exclusivista en una època d’exclusivismes, havia 
estat l’únic incentiu que motivà el rei a emprendre la seva implantació en 
els regnes de Castella i de Catalunya-Aragó. A dit ideal s’havia sacrificat el 
benestar de moltes de les ciutats castellanes, andaluses, aragoneses, valencia-
nes i catalanes. Importants fonts de treball i de prosperitat havien emigrat 
del país. ¿Però què importava això a aquells homes que sacrificaven els béns 
materials als espirituals que se n’esperaven obtenir?

I conclou, amb paraules que fan esgarrifar en el context de 1936 i relacionades 
amb la persecució de jueus: 

Era un concepte totalitari, una visió del món, que nosaltres a penes podem 
arribar a capir (I, 423).
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El camí de la recerca

Fent abstracció de les grans dedicacions del Rei Catòlic –la implantació d’una 
ortodòxia cristiana, la política expansiva en l’escenari europeu i mediterrani i 
l’atenció als afers interns de Castella–, l’avaluació final de Vicens a Ferran II i la 
Ciutat de Barcelona vol cenyir-se a la seva actuació com a rei propi de Catalunya. 
L’estudi empíric de les relacions del monarca amb el municipi de Barcelona i 
amb la societat catalana en general introdueix matisos interessants en la visió 
a priori que hem resseguit fins ara:

Home del seu temps, és cert, i, per tant, responent d’una manera com-
pleta a les necessitats històriques de l’època. L’hem vist enèrgic, exacerbat 
i irreductible o amable, encoratjador i transaccionista. La seva política no 
ha estat, a vegades, prou legal, ni la seva acció prou delicada. L’orgull de la 
reialesa, la necessitat de mantenir la seva autoritat, el desig de conservar el 
prestigi del seu poder, sentiments puixants en la seva ànima, l’han obligat 
a ferir, en certs moments, idees i aspiracions no per contraposades menys 
legítimes; però això no ho ha executat empès per cap baixa intenció, ni cap 
mal egoisme. Es trobà emplaçat en un moment de grans responsabilitats 
històriques, era de transformacions i de reformes, i ell les emprengué since-
rament i honrada, convençut que era l’única persona capaç per a resoldre-les 
i menar-les a bon fi. Per això no vacil∙là mai en el que cregué compliment del 
seu deure. De l’èxit de la seva obra, ens en parla la seva persistència. Vigo-
ritzà la Generalitat de Catalunya i la Ciutat de Barcelona, i les féu aptes per a 
resistir, durant més de dos segles, les escomeses centralitzadores de Castella, 
temptatives nascudes a l’escalf  de la ideologia nova de noves teories políti-
ques i administratives. Sense la seva obra de reforma potser no hauria estat 
possible comprendre la Catalunya del 1640 i del 1714 (II, 414).

Antoni Rovira i Virgili trobava que les darreres frases de la citació que acabem 
de reproduir havien estat escrites pel seu autor «deixant-se anar al grat de la 
fantasia», de manera que considerava que «és tan desenfocat aquest paràgraf  
que la seva reproducció estalvia de contradir-lo».68 El contrast amb les vi-
sions històriques del catalanisme és, en efecte, flagrant. És comprensible que, 
adreçant-se als lectors de la Revista de Catalunya, Rovira s’abstingués de fer cap 

68 rovira i virgiLi, «“Ferran II i la Ciutat de Barcelona 1̧479-1516”... », pàg. 607. 
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comentari sobre la “vigorització” de la Generalitat i el Consell de Cent per 
obra de Ferran II.

Potser no ha cridat tant l’atenció que les paraules de Vicens no encaixen 
tampoc amb les funcions assignades pels teòrics de l’Estat modern als mo-
narques del Renaixement com a liquidadors dels particularismes locals ni –per 
parlar del context més immediat– amb la visió dels Reis Catòlics emanada de 
la historiografia oficial espanyola i de la docència d’Antonio de la Torre.

Justament per això són importants. Més enllà del to provocatiu, aquestes 
frases indiquen el camí personal que Jaume Vicens i Vives s’anava llaurant 
en diàleg amb els documents i que comença a expressar-se in extremis a la tesi 
doctoral, amb aquest intent de trobar una tercera via entre les dues tradicions 
polítiques i historiogràfiques que l’envolten i el condicionen. 

Dins el text darrerament transcrit, cal parar esment al reconeixement de 
la legitimitat de les idees i les aspiracions dels consellers de Barcelona, tot i 
que confrontades amb les del seu heroi. Aquesta comprensió de la lògica dels 
consellers haurà estat la base per deixar feta, a disposició del lector modern, 
una gran aportació a la història municipal pròpiament dita, per desgràcia sense 
continuïtat dins la trajectòria vicensiana. I sobretot, cal prendre molt seriosa-
ment la paradoxa d’un monarca tendencialment absolutista que hauria treballat 
contra l’absolutisme. Anuncia desenvolupaments futurs que el jove doctorand 
de 1936 no podia preveure encara però per als quals anava ja treballant.

El procés de les reformes municipals
Giménez Soler exigia concentrar-se en la reconstrucció documental i des-
qualificava l’aplicació d’hipòtesis com a exemptes de valor en història. Un 
dels problemes de la doble prescripció tardopositivista és que afavoreix en els 
seus practicants una dissociació entre el treball d’arxiu, veritable especialitat 
de l’escola on pot arribar a donar fruits òptims, i l’inevitable aflorament de 
bocins d’interpretació que facin comprensible la coordinació de les notícies. 
Com que no hi ha cap regla per generar aquestes idees i per articular-les amb 
els fets, i l’atenció de l’investigador és absorbida pel tractament tècnic de les 
fonts, el marc interpretatiu sol ser insuficient o, fins i tot, inadequat als mate-
rials recollits. És aquest el cas del treball doctoral de Vicens. 

El problema és molt palès en els dos temes col∙laterals de la seva nar-
ració històrica, el conflicte remença i la implantació de la Inquisició, per 
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l’existència d’antecedents historiogràfics d’un cert pes. Les idees que el nos-
tre autor hi aporta estan sovint més marcades per la voluntat d’enfrontar-
se de manera sistemàtica amb els historiadors anteriors que no pas per la 
lectura “ingènua” dels documents originals. Però la desviació no és menys 
important en la part principal de l’obra, és a dir en la reconstrucció i inter-
pretació del procés de les reformes municipals, on la historiografia era força 
més prima i, per tant, sols podia alimentar la capacitat reflexiva del nou 
investigador amb interpretacions molt rudimentàries sobre dades esparses 
i sovint errònies. En relació amb aquesta part, la insistència apologètica 
de Vicens és més innecessària i, sobretot, tendeix a eclipsar les veritables 
descobertes de la seva recerca. 

L’efecte general del discurs vicensià fou sintetitzat amb força encert per 
Antoni Rovira i Virgili:

l’autor de Ferran II i la Ciutat de Barcelona pren contínuament partit en els 
afers de què tracta, i així la visió que n’ofereix és fortament i predomi-
nantment subjectiva. Amb aquest mètode coacciona constantment el lec-
tor. Per compte de donar-li elements de judici, li dóna el judici fet.69

No es tracta estrictament de subjectivitat, en el sentit d’aplicació d’aprioris-
mes individuals, sinó d’influència determinant de les teories macrohistòriques 
sobre l’evolució política en el traspàs entre l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna, 
que porten Vicens a aprofitar qualsevol indici que pugui acreditar la decadèn-
cia de la institució municipal i el protagonisme de la monarquia.

Ara bé, la massa de fonts autenticades, en gran part de procedència munici-
pal, que l’investigador recull i treballa amb la circumspecció típicament positi-
vista, no li ofereix gaires oportunitats per desenvolupar aquella visió genèrica. 
Això produeix una dissociació entre les afirmacions generals que articulen el 
llibre i el detall de la reconstrucció històrica, on l’investigador, sense estalviar 
les expressions de la seva resistència mental enfront dels suggeriments ema-
nats de la documentació, ha d’anar introduint matisacions importants.

La tesi principal de Vicens per al primer tram de la seva narració històrica 
és que «el període que s’estén del 1479 al 1490 és l’època de les complaen-
ces i els fraus, manifestacions de la descomposició del municipi i de la vida 

69 rovira, «“Ferran II i la Ciutat de Barcelona 1̧479-1516”...», pàg. 592-593.
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barcelonina menada per l’oligarquia» (I, 152). Per demostrar aquesta descom-
posició, arrenglera tot un seguit d’exemples de lluita interna contra els fraus 
i la corrupció que es produïen en l’administració municipal d’aquell temps, si 
fa no fa com en qualsevol altra institució humana (I, 154-155). L’historiador 
ho aprofita per fer aquella vaga evocació d’una edat d’or: «És una generació 
que ja no comprèn els sentiments d’aquelles altres, geloses del bé municipal 
i amants de la col∙lectivitat que representaven» (I, 158). Però l’existència, en 
el si d’una institució, de lluita contra la corrupció no acredita un defalliment 
moral, com pretén Vicens en aquest passatge. La descripció que ell mateix fa 
d’una institució on niaven els partits i les faccions en pugna permetria una 
altra pintura, no necessàriament d’esplendor ètic, però sí més eloqüent sobre 
els mecanismes que podien desembocar en l’autocontrol d’una administració 
participada per grups socials diversos. 

En qualsevol cas, la impressió de decadència que l’historiador vol crear queda 
immediatament alterada per la crònica de les conselleries que es van succeint 
des que comença el regnat de Ferran II els primers mesos de l’any 1479. 

En aquesta arrencada, l’element més remarcable –i anòmal– és l’absentis-
me del nou monarca i els ajornaments reiterats de la seva primera vinguda a 
Barcelona, reclamada per les institucions catalanes per formalitzar la relació 
i poder encetar l’obra de govern. Perquè ningú no discutia aleshores les fun-
cions directores del rei dins el tramat constitucional. Al contrari, es trobava a 
faltar el seu impuls imprescindible. El municipi de Barcelona no era pas una 
república independent ni ho pretenia ser.

Tot seguit, Vicens ha de començar a reconèixer la diligència dels consellers 
i el valor impensat de les seves propostes:

No hem de negar que la majoria de les indicacions que féu la Ciutat de 
Barcelona estaven basades en la més estricta justícia i que el pla general 
que els consellers proposaven per a liquidar l’època de les “torbacions” 
era encertat, com després es provà en acceptar Ferran II la majoria dels 
suggeriments.70

70 vicens, Ferran II..., vol. I, pàg. 171. Vegeu també pàg. 187. 
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És clar que aquesta acceptació no prova l’encert ni la justícia de les indicacions 
municipals, sinó simplement que la iniciativa corresponia als consellers i que 
el rei seguia les indicacions dels magistrats barcelonins. 

El municipi és en aquells primers anys regit des de la conselleria primera 
per «la gran tètrada dels barcelonins de la generació de la lluita contra Joan II» 
(I, 253): Jaume Destorrent (1478-1479), Ramon Marquet (1479-1480), Joan 
Bernat de Marimon (1480-1481) i Pere de Conomines (1482-1483). Els dos 
primers són caracteritzats per Vicens com a representants característics de 
l’oligarquia, el tercer com «un [...] dels pocs homes deslligats de tota influència 
partidista» i el quart, com el responsable d’«una de les més serioses escomeses 
contra l’oligarquia» (I, 149-151). No obstant aquestes diferències d’adscripció, 
el balanç de les quatre administracions li sembla igualment positiu, a diferència 
de la conselleria de Guillem Oliver (1481-1482), més mediocre, però encara 
«composta per homes senzills que aplicaren llur modest esforç a encaminar 
la Ciutat cap a millors viaranys» (I, 251). Es fa palès, doncs, que el concepte 
monolític d’una oligarquia irresponsable que conduïa Barcelona al desastre es 
dilueix en arribar a la història concreta.

Vicens retrata com a individus intel∙ligents Destorrent i Marquet: el primer, 
una persona de formació jurídica, que maniobrà amb encert, i el segon, un 
home «un xic menys dúctil potser i, en conseqüència, més obstinat i decidit a 
portar a cap la liquidació definitiva de les “torbacions”». Era un membre de 
la part més rica de la societat barcelonina i, per tant, molt afectat per l’incom-
pliment dels compromisos financers de la Diputació envers el municipi que 
s’arrossegaven des de la guerra civil (I, 192-193).

Mentrestant, el rei afegia dificultats a la recuperació de les finances cata-
lanes en demanar per sorpresa a la Diputació 163.000 lliures en concepte 
d’interessos endarrerits i impedia la discussió d’aquesta demanda en el si del 
Consell de Cent prohibint «el funcionament d’una comissió municipal, elegida 
de conformitat amb uns privilegis que el monarca acabava de jurar». Vicens 
ho considera un fet greu, sense justificació, però en responsabilitza un dels 
secretaris del monarca, Alfonso de La Cavalleria, i no Ferran II en persona 
(I, 197). En qualsevol cas, en aquest com en altres errors nascuts de la inex-
periència del sobirà, del seu allunyament físic o dels mals consells de l’entorn 
cortesà, el monarca haurà de fer-se enrere de les seves pretensions.
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L’obra de les Corts de Barcelona de 1480-1481, convocades per obtenir 
amb urgència cabals per fer front a dos problemes de política exterior –la 
irrupció turca a la Mediterrània central i la recuperació del Rosselló i la Cer-
danya– reflecteix el pes dels estaments sobre un rei encara poc consolidat en 
el tron. 

L’aprovació de la constitució Com per lo senyor rei, de 10 de març de 1481, que 
renovava la vigència dels abusos feudals sobre els pagesos, és adequadament 
presentada per Vicens com una imposició dels estaments, que aprofitaren la 
compromesa conjuntura política i militar. La recrudescència de l’explotació se-
nyorial va ser l’atiador de la revolta pagesa que esclataria el 1484-1485 (I, 296).

La part de la producció legislativa d’aquelles Corts que l’historiador consi-
dera positiva i que té com a peça central el cèlebre capítol Poc valria, denominat 
Constitució de l’Observança, és presentada com l’expressió de l’actitud since-
ra del rei que la signà:

Tot aquest bloc de disposicions ens pot donar idea de la bona voluntat de 
Ferran II de procurar el ressorgiment polític i econòmic de Catalunya. 

Però tot seguit afegeix una altra perspectiva, no sols més ajustada a la realitat 
política del temps, sinó que deixa veure el protagonisme dels estaments, i en 
particular del municipi de Barcelona, en aquest punt crucial del regnat: 

L’entesa amb la Ciutat de Barcelona havia donat resultats excel∙lents. Totes 
les proposicions aprovades havien estat, amb anterioritat, indicades o sug-
gerides pels consellers, i el rei no havia fet més que recollir aquests desigs 
i plasmar-los complidament (I, 226).

El mateix any de 1481 fou signat pel rei el privilegi municipal que reformava 
el sistema d’eleccions de càrrecs vigent des del privilegi de 1455. Vicens ex-
plica que aquesta reforma, proposada pel conseller en cap Marimon, tenia per 
objectiu eliminar abusos. I en polèmica amb Sanpere, que hi veia les perverses 
intencions del rei i un primer cop de l’absolutisme contra el municipi, té inte-
rès a aclarir que «si Ferran II s’assabentà d’alguna cosa de les interioritats del 
municipi de Barcelona fou per boca dels mateixos consellers», que «no tingué 
el més mínim desig d’inaugurar una política de reformes de la Ciutat» i que 
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«foren els consellers que li’n proporcionaren l’ocasió i, fins i tot, la norma de 
la seva primera reforma municipal».

En acabar les Corts, Joan Bernat de Marimon, encara des de la conselleria 
primera, dibuixà les «vies per a aconseguir el sanejament del municipi: la re-
ducció dels censals, la disminució de salaris dels oficials de la Ciutat i, sobretot,  
la contribució dels eclesiàstics». Durant la conselleria següent, encapçalada per 
Guillem Oliver, Marimon fou «nomenat síndic de Barcelona per anar a la Cort 
Reial, i durant la seva missatgeria ell encetà davant Ferran II el problema del 
redreç de la Ciutat» (I, 230-234). 

Tot seguit començaren les pressions municipals sobre el monarca perquè 
aquest, al seu torn, pressionés el Papa per aconseguir limitar els privilegis dels 
eclesiàstics que, a més de no contribuir a les despeses locals, fruïen d’avantat-
ges pel que fa a la introducció de productes alimentaris que eren l’ocasió d’al-
tres abusos econòmicament molt perjudicials. Avancem que aquestes gestions 
no fructificaren mai (I, 249-250).

A la conselleria de Pere de Conomines «correspongué el mèrit de reunir 
tots els caps possibles i d’estructurar-los en un pla orgànic i eficient» de redreç 
de les finances del municipi (I, 253-254). El 1483 una comissió interna de 
“sublevació” definí els cinc caps o capítols de la reforma: negociar amb els 
censalistes la reducció de les pensions, reduir els salaris dels oficials al servei 
de la institució, aconseguir l’aportació dels eclesiàstics, fer contribuir a les des-
peses municipals els llocs forans vinculats jurídicament a Barcelona i mantenir 
certes imposicions que s’havia cregut possible d’eliminar (I, 259). El Consell 
de Cent insistí perquè, en cap cas, no es poguessin executar separadament 
les cinc reformes; és a dir, els jurats representants dels diferents estaments 
urbans concedien als consellers la facultat d’engegar el sanejament financer, 
però a condició que les retallades de la despesa en pensions i salaris trobessin 
compensació en l’ampliació de la base impositiva. 

Vicens interpreta aquesta clàusula com «un atac ferm a l’obra de Conomi-
nes» que retardava el redreç de manera indefinida d’acord amb els interessos 
oligàrquics. Però afegeix com a hipòtesi que la reacció seria responsabilitat 
d’un front força més ampli i heterogeni, format per «censalistes temorencs, 
oficials de la Ciutat cobejosos de llur benefici particular, eclesiàstics amb 
influència en el Consell, elements gremials espantats per la permanència  
de l’impost de la carn i del vi i verema» (I, 260). Durant aquest any de 1483,  
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l’activitat del rei fou de simple suport verbal als consellers, combinat amb una 
pressió per poder convocar la reunió dels estaments al marge de les normes 
constitucionals. Fou un altre intent impropi que no reeixí (I, 266-268).

Passat el tràngol de la guerra remença i els primers enfrontaments a pro-
pòsit de la nova Inquisició, es reprengué el redreç, amb anuència de Ferran 
II, tot i que Vicens especula un cop més sobre un protagonisme reial que no 
es desprèn del sistema de documents emanats dels diferents actors, sinó del 
to d’una carta del monarca destinada a pressionar els canonges de Barcelona:

Àdhuc sembla que s’atribueixi la represa de les tasques per a la consecució 
del restabliment de les finances municipals. Aquesta afirmació pot ésser 
discutida, si tenim en compte la deliberació dels Consells municipals de 
19 de gener [de 1486]. Però cal no oblidar que la deliberació podia ésser 
influïda per alguna nova arribada de la cort. En tot cas, ens sembla molt 
probable que quan un dels ambaixadors [encarregats de formalitzar un 
atorgament de 50.000 sous de la Ciutat a Ferran II], Ramon Marquet, tor-
nà per pocs dies a Barcelona, portava ordres bastant concretes del sobirà 
sobre el redreç, ja que fou poc després que els consellers instaren Ferran 
II perquè ordenés la contribució de la clerecia (II, 11-12).

L’any 1487, un rei absent pretenia convocar un Parlament de Catalunya i mi-
llorar decisivament la situació de la Diputació i la del Consell de Cent. «No 
serem càndids de creure que els propòsits del rei eren completament desin-
teressats», reconeix Vicens, perquè «la campanya de Granada s’allargava per  
la resistència dels moros i calia donar un cop fort». Donant implícitament  
per feta una comunitat dels reialmes hispànics, l’historiador addueix que «de 
tots els països que constituïen la corona mancomunada de Ferran II i d’Isabel, 
Catalunya era el que menys havia contribuït a l’obra comuna», a causa de 
la seva pobresa. De manera que «calia reconstruir-la i tornar-la eficaç com 
abans» (II, 14).

En aquest clima se situa la intervenció règia per posar remei al “desga-
vell” de la Diputació del General el 1488 amb una suspensió de les eleccions 
clarament il∙legal i el nomenament directe dels càrrecs. La polèmica amb la 
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historiografia catalanista, que ho considerava un “cop d’Estat”,71 duu Vicens 
a extreure dels documents la imatge d’un Ferran II dubitatiu, però fermament 
aconsellat per les veus convergents del seu lloctinent, l’infant Enric, i de Jaume 
Destorrent. En definitiva, els principals instigadors de la intervenció del rei a 
la Diputació del General foren els cercles de poder del municipi de Barcelona, 
molt interessats a cobrar els deutes pendents des de feia anys (II, 28-29).

 La nova iniciativa en pro del redreç sota la conselleria presidida per 
Joan Roig (1487-1488), partí també dels consellers, que demanaven suport 
al rei per obtenir la contribució dels eclesiàstics i dels llocs forans. La ferma 
intenció de completar l’operació dins l’exercici anual no pogué evitar un nou 
fracàs d’aquella conselleria, a causa dels errors comesos pels procuradors  
reials a Roma (II, 38-45). Durant la següent conselleria, encapçalada per Joan 
Ros, major, i Joan Berenguer Aguilar (1488-1489), es repetiren les actituds de 
1483: pressió del rei per engegar el sanejament financer al marge de l’obtenció 
de la col∙laboració eclesiàstica, impossible malgrat la retòrica autoritària que 
Ferran II feia servir davant dels clergues (II, 66); pragmatisme dels consellers 
per tirar endavant les reformes possibles; i oposició dels jurats a separar els 
capítols del redreç i engegar-ne sols els onerosos per a la col∙lectivitat civil. 
El novembre de 1489 el rei va tallar el nus gordià en ordenar la reducció dels 
salaris dels oficials municipals, tot i que modificant el pla Conomines per 
afavorir alguns alts càrrecs:

Amb tot –conclou Vicens–, l’aprovació del pla Ros-Aguilar significava 
una retirada de l’oligarquia i de la burocràcia davant l’escomesa del rei. 
Ja era hora. El redreç del municipi havia començat, doncs, pel redreç de 
la seva administració. Ara els sacrificis que s’imposessin als censalistes, al 
poble, a la clerecia i als forans serien compensats per l’exemple del propi 
sacrifici en el si de la mateixa corporació afectada per la ruïna econòmica. 
Els consellers podrien parlar als opositors amb la força moral que abans, 
indubtablement, no tenien (II, 69).

No obstant aquesta conclusió parcial falaguera, l’any 1490 Ferran II feia al 
municipi de Barcelona una intervenció anàloga a la practicada abans a la 

71 Teodoro creus, «Un golpe de Estado hasta aquí desconocido en la historia de Cataluña», 
Boletín de la Real Academia de la Historia, XIII (1888), pàg. 61-169.
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Diputació. Per primer cop, Vicens estableix que l’acció obeïa a un pla específic 
del rei:

En intervenir a la Ciutat de Barcelona el rei volia: portar a la pràctica el 
redreç del pla Conomines i obtenir la remissió de l’antic regiment del mu-
nicipi, per tal de poder dictar-ne un de nou que evités les infraccions i els 
desordres ocorreguts amb anterioritat (II, 98).

Però l’historiador documenta que el monarca es valgué de les grans famílies 
que havien anat presidint el municipi i, en particular, descriu el seu pacte amb 
Jaume Destorrent, qui, a canvi de favors personals, facilità la intervenció reial:

Ferran II aprofitava dez Torrent, la seva intel∙ligència i el seu partit, per 
portar endavant els seus projectes de reformar el govern de la Ciutat de 
Barcelona; dez Torrent salvava l’oligarquia municipal de la desfeta que 
l’amenaçava [...]. L’entesa fou de moment un remei. Després un mal. 
L’oligarquia volgué assegurar per a sempre més el seu domini i exigí el 
privilegi del 1493 (II, 103).

En efecte, el seguiment de la història revela que els grans beneficiaris dels no-
menaments reials foren d’entrada Jaume Destorrent i el seu cercle. El redreç 
es portava a terme el 1491 amb la contribució dels llocs forans, però sense  
la cooperació dels eclesiàstics. Tot i lamentar aquesta mancança, a la vista de 
«la minuciositat del pla dez Torrent», Vicens conclou que «allò que en Cono-
mines no eren més que directrius, ací són fets» (II, 122). Destorrent mateix 
fou nomenat regent de la Cancelleria i els seus familiars i partidaris foren 
nomenats per als principals càrrecs municipals. Després del seu antic apunt 
biogràfic sobre aquest polític barceloní, l’historiador potser hauria hagut 
d’estranyar-se menys de l’existència de corrupteles en els tractes entre Jaume 
Destorrent i Ferran II, però ara ho troba curiós:

...aquest era potser el problema més curiós de la intervenció reial en el 
municipi de Barcelona; un partit oligàrquic, en substitució dels grupets 
oligàrquics anteriors, s’oferia al rei per acabar amb aquests, però salvant-se 
ell i beneficiant-se tot sol del governament de la Ciutat (II, 137).
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No podem pas recapitular aquí les nombroses accions destacades de Jaume 
Destorrent des del començament del regnat –unes aparentment a favor de 
Ferran II i altres en contra–, però potser val la pena de tenir present que el 
mateix Vicens l’havia definit com el cap del “trust” dels carnissers, juntament 
amb Jeroni Albanell, i responsable principal dels abusos en aquest impor-
tant ram de l’administració (II, 232). El rei havia de ser tan conscient de la  
venalitat del personatge com de la seva utilitat a l’hora d’obtenir subsidis de 
la Ciutat de Barcelona, com també de que l’habilitat de Destorrent estava, 
primordialment, al servei d’una determinada perspectiva sobre quins eren els 
interessos barcelonins en cada conjuntura. Això matisa la imatge contrastada 
que Vicens dóna sobre les visions respectives dels dos responsables principals 
de la reforma municipal el 1490-1491:

Mentre Jaume dez Torrent anava teixint aquesta trama d’interessos i con-
solidant la seva ja prou forta influència en el municipi, Ferran II es pre-
ocupava fonamentalment de la remissió del regiment. Ell actuava en un pla 
històric diferent del conseller en cap de Barcelona. Aquest vivia massa lli-
gat als interessos municipals, perquè això li permetés una actuació elevada. 
Fatalment havia de caure en els errors i en els vicis que ell mateix atribuïa 
als consellers anteriors. En canvi, el rei, desvinculat d’aquelles ambicions, 
treballava en pro del que considerava, i era, una tasca noble: redreçar Bar-
celona i reformar-ne la seva constitució, tarada per defectes orgànics que 
dificultaven la bona marxa dels negocis públics (II, 139-140).

El fet és que el rei deixà en mans de Destorrent l’obtenció de la facultat 
de reformar el règim instaurat per Alfons el Magnànim. L’acceptació de la 
il∙legalitat comesa per Ferran II en suspendre les eleccions municipals de 1490 
per part del Consell de Cent el 27 de novembre de 1491 va significar, segons 
Vicens, que «el regisme medieval fou abolit», és a dir, que es produïa una dis-
continuïtat major en el règim que arrencava de temps de Jaume I al segle xiii. 
Ara bé, en aquesta mateixa deliberació exculpatòria del consistori municipal hi 
afloren uns principis que relativitzen una conclusió tan dràstica:

Però la burgesia i els menestrals barcelonins imposaren, en canvi, a Ferran 
II unes condicions bastant fortes. Salvaguarda de totes les llibertats que no 
fossin afectades per la transformació del regiment; obligació que aquest fos  
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comú i general per a tots els barcelonins, encara que s’hi apuntés certa 
proporcionalitat entre la potència dels diversos estaments; i, especialment, 
obligació de fer el canvi “ab voluntat dels consellers i dels consells” (II, 
154-155).

No és d’estranyar que el resultat d’aquesta suposada “abolició” del municipi 
medieval aboqués a un privilegi de 1493 «que amplià els avantatges de l’estament 
ciutadà». El grup dels ciutadans honrats «no tenia cap esperit nou, altre que el de  
reconèixer la totpoderosa força de la monarquia, però també era conscient de la 
força de Barcelona i de la seva pròpia força». I per això, «en el moment oportú, 
el de la remissió, s’havia reservat el dret d’intervenir en la redacció de la nova 
forma de regiment», tot i que la seva victòria quedava enterbolida «per les pa-
raules del sobirà que asseguraven que el nou regiment no seria perpetu i que es 
reservava tots els poders per a modificar-lo» (II, 184-185). 

En qualsevol cas, els resultats pràctics del nou règim no foren gens fa-
laguers, perquè atiaren els enfrontaments de faccions durant els anys 1494-
1496, amb un rei absent o mer «espectador de la lluita entre destorrentistes 
i oposicionistes». Pere de Conomines i Jaume Destorrent, els caps dels dos 
partits enfrontats, foren els missatgers de la Ciutat nomenats per assistir a 
les noces del príncep Joan amb Margarida d’Àustria el 1497, i d’aquí Vicens 
dedueix, amb prou versemblança, que, en entrevistar-se amb Ferran II, es 
pogués parlar del mal funcionament de la reforma de 1493 i se’n plantegés 
una de nova, que arribà el 1498 amb la introducció del sistema insaculatori per 
a l’elecció dels consells i els consellers. El mateix Destorrent i Jeroni Albanell 
foren els redactors del nou privilegi, resultat de l’entesa entre els dos par-
tits. En efecte, el nou règim electoral «naixia d’un desig fervent de concòrdia 
i harmonia entre els ciutadans barcelonins i no d’una pressió enèrgica del 
monarca» (II, 232-234, 238, 241 i 287). Que després Ferran II es servís de 
les oportunitats de manipulació que sempre donen els sorteigs, és una altra 
història, efectivament.

La conclusió de Vicens sobre el privilegi de 1498, que val també per a la 
seva succinta crònica dels retocs posteriors del règim insaculatori, s’expressa 
en termes dubitatius:

I aquest desig, esperonat per la visió de la inutilitat i de la ineficàcia 
d’aquelles lluites, és un fet tan cert en la documentació posterior a la con-
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cessió del privilegi del 1498, que més d’una vegada hem estat temptats 
d’afirmar que aquest privilegi era un triomf  aconseguit per les forces tra-
dicionals de resistència del municipi sobre les pretensions autoritàries de 
la nova monarquia, o, almenys, una fórmula transaccional entre les dues 
forces. I, en aquest cas, mal s’avindria aquesta concepció amb la que sos-
tindria un pla preconcebut de Ferran II (II, 241-242).

La monarquia, reconsiderada
L’escola catalanista havia sostingut des del segle xix –i encara sostindria des-
prés de Vicens– que la dinastia de Trastàmara, acostumada al gran poder que 
els reis tenien a Castella, s’esforçà per reduir Catalunya a la mateixa condició 
d’obediència, a destruir-ne les llibertats tradicionals i a implantar-hi l’absolu-
tisme. Amb la sinistra habilitat característica dels monarques del Renaixement, 
teoritzada per Maquiavel, Ferran II hauria reblat el clau de la decadència ca-
talana i hauria supeditat de manera definitiva el país al projecte d’Espanya, 
pastat des de Castella. 

Com hem recollit al començament, enfront d’aquesta teoria, Vicens adoptà 
l’estratègia d’afirmar de manera sistemàtica, a la llum de la lletra de les declara-
cions escrites de Ferran el Catòlic, que els sentiments reials envers Barcelona 
i Catalunya foren positius i que les accions que desplegà foren clares, sense 
duplicitat. Això fa que la imatge global de Ferran II i la Ciutat de Barcelona sigui 
la d’una apologia del sobirà, perquè els cinc aspectes de la seva política sotme-
sos a revisió –«atac de Ferran II a l’economia barcelonina i catalana, problema 
remença, problema de la Inquisició, intervenció reial a la Generalitat i inter-
venció a la Ciutat de Barcelona» (I, 15)– el mostren en actituds molt diferents. 
La lletra menuda de l’obra ens en dóna proves concloents.

Si l’entestament a introduir la Inquisició castellana el presenta amb trets 
en el fons no gaire dissemblants als dibuixats pels historiadors catalanistes 
–i Vicens remarca l’impacte econòmic negatiu de la repressió contra jueus 
i conversos–, és clar que això no vol dir que no puguem acceptar com a 
sinceres les expressions benèvoles i les accions positives de Ferran II en pro 
de la recuperació barcelonina, tot i que el tramat de notícies sobre mesures 
específiques és poc dens i el suport per avaluar-ne els efectes és feble en aquell 
moment tan primerenc de la historiografia econòmica. 

No és gens arriscat suposar que, en termes genèrics, el monarca volia 
que Barcelona, com qualsevol altre territori sota la seva sobirania, prosperés 
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materialment, perquè d’això depenia disposar de cabals per a la seva política 
exterior. Altra cosa era que no pretengués afirmar el seu control sobre les 
institucions locals que tenien la clau de les riqueses generades per la societat 
urbana. L’enllaç entre l’afany de redreçar els comptes municipals i de “suble-
var” l’activitat a Barcelona i el profit que el rei n’esperava treure és palesat en 
moltes de les cartes de Ferran II.72

És clar igualment que les tensions entre el municipi i la Casa Reial, que 
giren a l’entorn de la lluita pels recursos, no foren exclusives del temps de 
Ferran II ni dels Trastàmara, segons creien els historiadors catalanistes del 
segle xix. Com ha argumentat Pere Ortí en l’XI Congrés d’Història de Barce-
lona, si aquestes confrontacions van ser més accentuades amb els Trastàmara  
que amb els reis del Casal de Barcelona, això no és degut a una millor sintonia 
amb aquests, a cap sentiment nacional compartit. Descansa en el fet que,  
fins avançat el regnat de Pere el Cerimoniós, la dinàmica del pactisme no havia 
proporcionat al Consell de Cent prou autonomia com per enfrontar-se al seu 
senyor, en un context on tant el rei com el municipi eren poders feudals i 
actuaven com a tals.73

Pel que fa al desplegament del conflicte remença, es fa difícil de no veure 
que el probable desig d’impartir justícia de Ferran II quedava interferit per la 
seva contínua set de donacions per fer front a les despeses bèl∙liques i per l’ab-
sentisme que fomentava la mateixa política d’expansió militar. En el moment 
de l’atac dels remences al territori immediat a la ciutat, és significatiu que, a 

72 Vegem com a exemple la carta de Ferran II al cardenal Roderic de Borja, de 19 de fe-
brer de 1489, per interessar-lo en la reclamació que els eclesiàstics contribuïssin a les arques 
municipals: «...haura comprendido vuestra muy reuerenda persona el stamento en que sta 
aquella nuestra Ciudat de Barcelona, por tener mucho mayor, sin comparacion, la sallida que 
la entrada, a causa de la tanta graueza de pensiones de censales que paga assi a ecclesiasticos 
como a seglares, allende que deue ya pensiones reçagadas de mas de dos annos. Tanto, que, 
si algun remedio no se toma, ser le ha forçado venir a perder el credito; y perdiendo lo no es 
para jamas poder lo cobrar, ni nós nos podremos seruir ia mas della, como acostumbrauan 
seruir se los reyes nuestros antepassados. E es verdat que para remediar este inconueniente 
de algun tiempo aqua se tracta del redreço de aquella...» (vicens, Ferran II..., vol. III, Apèndix 
II, doc. 113, pàg. 209-210).
73 Pere Ortí gost, «El municipi dins l’univers dels poders feudals a la Baixa Edat Mitjana», 
dins Ramon grau (coord.), La ciutat en xarxa, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona 
Quaderns d’Història, 17), en premsa.
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banda del desencontre amb els consellers de Barcelona, no hi hagués bona 
coordinació entre el rei i el seu propi lloctinent, el primer dels que havia de 
nomenar per compensar la seva absència. De la mateixa manera que passaria 
en moltes altres conjuntures del regnat amb altres delegats i oficials reials, el 
cosí germà del rei, l’Infant Enric d’Aragó, comte d’Empúries, no respongué 
aleshores a la imatge mítica del bon governant al servei de les “categories 
històriques superiors”:

La posició de l’infant Enric en aquests primers moments és poc clara. 
[...] Pel càrrec [...] havia d’ésser neutral entre els dos bàndols. Per la seva 
naixença se sentia integrat amb els antiremences. [...] Les seves instruc-
cions eren: castigar Pere Joan Sala per les seves malifetes i per l’atreviment 
de fixar els cartells d’amenaces, obligar els pagesos a pagar censos i tasques, 
i retornar els senyors en la possessió de llurs béns. [...] Cert és que el comte 
d’Empúries s’apoiava en textos legals per a autoritzar aquelles decisions. 
Però ens sembla que no és missió del governant aplicar amb intransigència 
la llei quan els odis estan encesos, precisament perquè aquesta llei repugna 
a un dels dos bàndols. Com a lloctinent i com a representant de Ferran II 
a Catalunya, devia conèixer més que ningú les deficiències de la constitució 
del 1481 [Com per lo senyor rei] i les protestes que n’havien fet els remences. 
Sabia que les reunions del 1484 estaven destinades a cercar una fórmula 
transaccional que permetés d’arribar a una entesa en el camp. Però la seva 
condició de senyor feudal feia naufragar aquestes idees, que fàcilment po-
dien haver pres cos en la seva ment de bon polític (I, 302-303).

També el rei estava lligat per les lleis que havia jurat o que havia sancionat ell 
mateix. Ara i adés, Vicens consigna el neguit que Ferran II expressava en car-
tes adreçades als seus delegats davant els privilegis locals que bloquejaven les 
seves accions. A les Corts o en cartes adreçades als consellers de Barcelona, 
s’havia de manifestar d’una altra manera: respectuós amb l’ordre constitucio-
nal. L’embolcall retòric dels diferents documents oficials, en un «segle en què 
tot comença a ésser fonamentalment monàrquic» (I, 84), genera tres imatges 
diferents sobre la natura del poder reial:

Monarquia omnipotent sentida per alguns consellers de Barcelona; mo-
narquia autoritària afirmada pel rei; monarquia absoluta pressentida per la 
cancelleria reial (I, 101).
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Entre les doctrines jurídiques que des de segles abans miraven de legitimar 
el poder absolut i els afalacs dels agents locals interessats a dirigir l’acció del 
rei fora dels canals prescrits per les lleis en determinats moments, el sobirà 
mateix s’expressa ordinàriament amb més cautela. D’aquestes manifestacions 
prudents, Vicens en parla com si corresponguessin al seu pensament íntim:

L’ambient de la cort i el concepte personal que Ferran II tenia de la mo-
narquia conduïen, doncs, a un poder autoritari, però no absolut, respec-
tuós amb tots els privilegis i llibertats de Barcelona i de Catalunya, en tant 
que no topessin massa obertament amb la fórmula autoritària imposada 
pel joc lliure dels esdeveniments històrics (I, 100).

A les pàgines de Ferran II i la Ciutat de Barcelona, una obra que dóna tant de 
relleu al dinamisme del segle xv, degut a forces independents de les volun-
tats individuals i col∙lectives, el concepte de monarquia autoritària –a l’obra 
tardana en dirà “monarquia preeminencial” per mirar d’estalviar-se les con-
notacions lletges que havia adquirit l’adjectiu “autoritari”– 74 no pot tenir 
sinó el caràcter d’una fórmula de trànsit entre la monarquia patrimonial i 
la monarquia absoluta; una fòrmula poc definida i inestable. És, no obstant 
això, una noció nascuda de l’observació de la pràctica política i de l’intent 
d’harmonitzar el treball empíric de reconstrucció documental amb un marc 
teòric heretat.

Vicens ha renunciat d’entrada «als esplais de la història descriptiva», a tra-
çar «un perfil psicològic del sobirà» a base d’arreplegar textos escollits, que 
troba fàcilment manipulables a gust de cadascú. S’ha estimat més «pulsar-lo 
a cada moment, davant la reacció dels mateixos fets, tal com es van pro-
duint», entre altres raons perquè –diu– «no creiem en les individualitats més 
que en funció dels fets històrics» (I, 91). Pel que fa a les successives refor-
mes financeres i orgàniques del municipi barceloní, tal com les ha estudiades 
el nostre historiador, Ferran II apareix, com hem vist, arrossegat llargament 
per la dinàmica local. Aquesta era conduïda per una elit, prepotent com la 

74 Jaume vicens i vives, «Estructura administrativa estatal en los siglos xvi y xvii», XIe 
Congrès des sciences historiques, 1960. Reeditat dins: Coyuntura económica y reformismo burgués y otros 
estudios de historia de España, Barcelona, Ariel, 1969, pàg. 102.
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resta de beneficiaris de l’ordre feudal, però avesada a administrar, amb un 
programa propi i que mirava d’aprofitar l’absència o la manca d’informació 
del monarca per fer créixer el seu poder. En el cim d’aquesta classe dirigent 
i per la seva dilatada presència en llocs de responsabilitat, Jaume Destor-
rent destaca com un personatge històric amb perfil propi, coprotagonista 
(o alguna cosa més) de gairebé totes les accions reformadores que hagué 
d’autoritzar Ferran II amb la seva signatura (perquè aquesta era una funció 
pròpia del rei).

L’habilitat del monarca fou d’aprofitar les ocasions que li brindaven els 
problemes financers del municipi i les lluites de partit per intervenir-hi i 
per acostar-se a allò que coneixem com a absolutisme, un concepte on la 
Cancelleria Reial «avantpassa [...] el monarca en la vigoria i precisió dels 
termes que empra» (I, 97), però que no podem considerar aliè a la pràctica 
del sobirà. Potser val la pena de recordar que –com ens ha explicat Sebastià 
Riera a propòsit de la sèrie de les Lletres Reials Originals de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat– el motiu més freqüent de les cartes adreçades per Ferran II 
als consellers de Barcelona són les recomanacions de candidats i els nome-
naments d’individus afectes a la seva persona per a càrrecs de dependència 
municipals en tots els nivells de l’administració, des dels llocs més enlairats  
fins als oficis més modestos. Fou a través de la formació d’una xarxa  
clientelar dins l’estructura de les institucions autònomes de Catalunya i Bar-
celona que la monarquia aconseguí anar aplanant els obstacles a l’extensió 
del seu poder.

Entre les ocasions favorables a aquest increment pràctic de la sobira-
nia, la més decisiva fou el clima de cansament dels bàndols municipals que 
portà al sistema insaculatori, perquè la reforma de 1498 permeté de trencar 
la continuïtat i la reproducció d’aquella classe política tan experimentada, 
justament quan es produïa un relleu generacional:75

75 El primer dia de desembre de 1498, Destorrent i Albanell van trametre al rei el text del 
privilegi d’insaculació i la matrícula del personal susceptible de ser sortejat. Ferran II signà  
el privilegi el dia 13. El gener els nous consellers començaren la purga contra el partit destor-
rentista (vicens, Ferran II..., vol. II, pàg. 287 i 302-304). Jaume Destorrent va morir el 16 de 
novembre de 1499 (serra i ràFoLs, «Una figura interessant...», pàg. 247). 
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Fins al 1490, almenys pel que fa referència a la Corona d’Aragó, la seva 
política s’encamina a salvar els municipis de la ruïna, mitjançant d’ús de 
disposicions adequades. En alguns casos, excepcionals fins a aquesta data, 
els intervé políticament, sia revocant els privilegis municipals atorgats a 
beneplàcit, sia modificant llur constitució per l’establiment del sistema 
insaculatori, el qual ara es comença a practicar en gran escala. És clar que 
d’aquesta manera labora a favor d’una política absolutista de la monarquia, 
i, així, almenys, se’ns presenta ara a nosaltres a través de la perspectiva his-
tòrica. Però aleshores, com ara, observem que la principal intenció del rei 
fou salvar els municipis de la crisi econòmica i posar-los en les màximes 
condicions de bon govern i de puresa administrativa, que ell reclamava 
per a tots els afers i que eren urgents i necessaris en l’administració i 
regidoria de les cèl∙lules vives del país i de l’estat; dels municipis, en una 
paraula (II, 96-97).

A Ferran II i la Ciutat de Barcelona, l’autor trepitja terreny sòlid quan ressenya 
accions, les coordina en seqüències intel∙ligibles i assenyala tendències, però 
no quan parla d’intencions i els hi atribueix valor causal. La seva tècnica no li 
ho permet. I, de fet, com hem constatat, ell mateix, en la seva faceta d’empi-
rista fervent, s’ha prohibit examinar la psicologia del Rei Catòlic al marge del 
seu reflex en les accions exteriors. 

Ja hem dit repetidament que Vicens no havia de tornar mai a investigar 
sobre la història municipal de Barcelona, però això no vol dir que el pòsit 
densíssim deixat per aquesta recerca documental –de molt, la més àmplia dins 
la trajectòria de l’historiador gironí fins a la seva mort prematura– no fos 
susceptible de reactivació sota l’estímul de les conjuntures canviants. 

Poc després de la presentació de la tesi doctoral que ens ha ocupat fins ara, 
es precipitava l’encadenament dels tràgics fets politicomilitars de mitjan segle 
xx, seguits a l’escena internacional per reflexions històriques que tractaren 
de donar-hi resposta i trobar una sortida civilitzada. Sens dubte influït pels 
descabdellaments contraposats de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona 
Guerra Mundial, el Jaume Vicens reincorporat a la Universitat després de 
sofrir la depuració franquista féu un parell de descobertes bibliogràfiques pu-
nyents que havien d’orientar les seves noves aproximacions al segle xv al llarg 
de la primera meitat del decenni de 1950.

El 1948 Vicens llegia l’assaig de Bertrand de Jouvenel titulat Du pouvoir, escrit 
a la França ocupada i publicat el març de 1945 a la neutral Suïssa: un llibre  
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de guerra en tots els sentits, com diria l’autor en el preàmbul de la reedició de 
1972.76 Jouvenel hi ressegueix el fil històric del creixement del poder polític, vin-
culat des de l’Edat Mitjana al creixement de la guerra: metafòricament, el Mino-
taure. Amb independència del signe ideològic dels diferents règims, el Poder no 
li apareix al politòleg francès –resumeix Vicens– «como un principio conserva-
dor, sino, por el contrario, como un instrumento de la revolución permanente, 
primero en manos de la monarquía, más adelante de las clases medias y hoy de 
las grandes masas». Vicens en retindrà, sobretot, que l’apoteosi del monstruós 
Minotaure al segle xx havia estat possible per la “metafísica destructora” del 
racionalisme individualista, que –en paraules de Jouvenel– «sólo ha querido ver 
en la sociedad al Estado y al Individuo, y ha desconocido el papel de las autori-
dades morales y de los poderes sociales intermedios, que enmarcan, protegen y 
dirigen al hombre, evitando e impidiendo la intervención del poder».77

Aquest assaig colpidor, escrit com a resposta a «la guerra más atroz y devasta-
dora que Occidente haya conocido jamás»,78 convidava a reconsiderar des d’una 
perspectiva molt menys falaguera que no pas abans de l’estiu de 1936 els antics 
èxits de Ferran II d’Aragó, un típic rei-soldat. Aviat Jaume Vicens trobaria un 
estímul complementari –i més directament útil per a la reescriptura del segle xv– 
en un llibre sobre el pensament polític català de l’Edat Mitjana degut a un jove 
catedràtic de la Universitat de Salamanca, madrileny amb arrels extremenyes: 
Francisco Elías de Tejada. 79 La «inquietud espiritual» d’aquest home, inusual 
sota el primer franquisme, «le induce a buscar la realidad de España en la propia 
y ubérrima diversidad de su pasado» i a fer una síntesi on, segons un entusias-
mat Vicens, «la trayectoria de la mentalidad política catalana aparece con trazos 
tan firmes que no lograrán alterarla las inevitables rectificaciones de detalle».80 

76 Bertrand de JouveneL, Du Pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance, Genève, Les Éditions 
du Cheval Ailé, 1945. Edició castellana: Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento, Madrid, 
Unión Editorial, 1998, pàg. 47.
77 Jaume vicens i vives, «¿Qué es el Poder?», Destino, 562 (15-V-1948); reeditat dins Obra 
dispersa. España, América..., pàg. 422-423. La frase de Jouvenel reproduïda a l’article de Vicens 
procedeix dels darrers paràgrafs del llibre ( JouveneL, Sobre el poder..., pàg. 483).
78 JouveneL, Sobre el poder..., pàg. 49, primera frase del llibre.
79 Francisco eLías de teJada, Las doctrinas políticas en la Cataluña medieval, Barcelona, Aymà, 1950.
80 Jaume vicens i vives, «Doctrinario político de la Cataluña medieval», Destino, 697 (16-XII-
1950); reeditat dins Obra dispersa. España, América..., pàg. 445-446.
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Traços no sols ferms, sinó brillants a més no poder, que treien Catalunya de la 
marginalitat històrica que l’estudiós de Ferran II havia acceptat resignadament:

La civilización universal recibió, entre otras, una aportación catalana digna 
del máximo relieve: la consecución de la fórmula de la libertad política más 
perfecta de la Edad Media.81

A partir de 1953, amb la publicació de la biografia de l’antipàtic rei Joan II, 
pare de Ferran el Catòlic, Vicens deixà de banda l’afectada fredor positivista, 
que havia anat constatant com a fenomen necessari i irreversible la concen-
tració de poder polític des de l’Edat Mitjana. En el fons, aquesta impassibilitat 
dels historiadors es vinculava a la creença que allò formava part d’un progrés 
universal, però les catàstrofes provocades pels totalitarismes del segle xx obli-
gaven a revisar-la. La història de les relacions entre Ferran II i els consellers 
de Barcelona entre 1479 i 1499, reconstruïda per Vicens amb tanta cura, podia 
ser ara llegida d’una altra manera: amb menys insistència artificiosa en el pro-
tagonisme del sobirà autoritari i amb més simpatia per les iniciatives munici-
pals o, fins i tot, envers les pures resistències catalanes al canvi. 

Jaume Vicens abraçà sense vacil∙lacions l’historicisme polític d’Elías de Te-
jada i n’esdevingué un novell i molt eficaç expositor, no sols com una fórmula 
vàlida per al desenvolupament polític en el segle xv, sinó també com una 
filosofia política transcendent i alternativa als discursos apologètics teixits a 
l’entorn dels fenòmens de concentració del poder:

Si puede parecer sorprendente encontrar en el siglo xv una fórmula de 
tan claro signo europeo como el de la unidad federativa imperial dentro 
del más absoluto respeto a las autonomías indígenas, existe aún otra apor-
tación del pensamiento y de la práctica de la Cataluña cuatrocentista que  
merece ser ponderada en el marco de los grandes afanes de la Sociedad 
Occidental. Uno de los cuales ha sido condicionar el ejercicio del Poder 
por el de la libertad, dando al primero la efectividad necesaria para mante-
ner la ley y el orden y parapetando la segunda tras las garantías imprescin-
dibles que aseguren el lozano despliegue de instituciones e individualida-
des. Este equilibrio constitucional apenas alcanzado en el transcurso de la 
Historia, lo conoció Cataluña a fines del siglo xiv y hasta muy entrado el 

81 eLías de teJada, Las doctrinas políticas..., pàg. 269.
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xv. En parte, como en Inglaterra, fue fruto de la pugna entre la monarquía 
y el feudalismo y del desarrollo de las corporaciones municipales autóno-
mas; y en otra parte, derivó de la doctrina pactista definida por los grandes 
escritores franciscanos Ramon Llull y Francesc Eiximenis [...].82

El cèlebre assaig Notícia de Catalunya, a les seves dues edicions de 1954 i 1960, 
féu del pactisme un dels trets fonamentals del caràcter català, a partir del clar 
context històric baixmedieval però sobrevivint-lo llargament fins al segle xx.83 
Fou aleshores quan Vicens, amb tota legitimitat, pogué reclamar per a si ma-
teix la condició d’una anella més en la llarga cadena de l’escola historiogràfica 
catalana.84

El canvi d’ideals polítics de Vicens es deixà sentir aviat –a Els Trastàmares 
de 1956– en una reconsideració de Ferran el Catòlic i del seu innegable auto-
ritarisme, difuminat ara en el context d’un desenvolupament conseqüent de 
la constitució feudal: 

Ferran II sabia que existia una teoria i un dret absolutistes. Però sols en 
ocasions excepcionals [...] recorregué a la doctrina del “poder absolut” del 
sobirà. [...Les seves] atribucions eren exercides d’acord amb un regisme on 
la tradició havia empeltat l’aquiescència dels vassalls, manifestada a través 
de la col∙laboració de les Corts i de les institucions autònomes de la terra: 
Diputació del General, municipis, Església, gremis i confraries. Ferran II 
acceptà aquest ordre polític a les Corts de 1480-1481.85

El nou matís d’apreciació positiva del sistema basat en la col∙laboració entre 
el sobirà i els cossos intermedis, present ja en la lletra menuda de Ferran II i 
la Ciutat de Barcelona, és acompanyat per un canvi implícit de judici sobre les 
diverses etapes del regnat. L’atenció ja no se centra en l’etapa final, a partir de 
1498 –quan, suposadament, el sobirà hauria aconseguit vèncer les resistències 

82 Jaume vicens i vives, Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revolución en la España del siglo 
xv, Barcelona, Teide, 1953; reedició: Pamplona, Urgoiti, 2003, pàg. 182.
83 Jaume vicens i vives, Notícia de Catalunya, Barcelona, Àncora, 1954. Reedició ampliada: 
Barcelona, Destino, 1960. Sobre aquesta obra i les arrels doctrinals de l’evolució de Vicens en 
relació amb el tema del poder després de 1945: Ramon grau i Josep M. muñoz, «Notícia de 
Catalunya. Una reflexió entre les runes», L’Avenç, 305 (2005), pàg. 29-35. 
84 vicens, «Revisionisme i conformisme ...», pàg. 501-504.
85 Jaume vicens i vives, Els Trastàmares, Barcelona, Vicens-Vives, 1974 [1956], pàg. 217. 
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medievalitzants i instaurat unes estructures adequades a les noves necessitats 
dels temps–, sinó en el primer clímax legislatiu de 1481, que comportà la 
confirmació i el perfeccionament de l’edifici feudal a les Corts de Barcelo-
na. Aquest desplaçament de la mirada permet que pugui aflorar de nou –i 
ara de manera menys paradoxal que en el treball de 1936– l’enllaç diacrònic 
entre l’obra atribuïda al Rei Catòlic i les conjuntures resistents dels segles xvii 
i xviii:

...la Constitució de l’Observança de 1481 fou la clau de volta que coronà 
l’edifici pactista català i el féu perdurable fins a 1714, malgrat l’envestida 
de 1640.86

Som ja ben a prop de les posicions de Víctor Ferro. Aquest estudiós modern 
presenta la constitució històrica de Catalunya, no com el fruit de la magnani-
mitat dels monarques, sinó com el «resultat de la llarga lluita constitucional que 
els elements rectors de la societat catalana saberen menar, amb rara lucidesa i 
tenacitat, enfront d’una autoritat monàrquica si bé afeblida per la conjuntura 
econòmica i social, plena, més que mai, de vitalitat doctrinal i de potencialitats 
polítiques».87 En aquest context, tanmateix, Ferro troba que Ferran II, «mal-
grat les seves intervencions cesaristes en el regiment de la Generalitat i la ciu-
tat de Barcelona [...] tingué el mèrit singular [...] de no introduir en la legislació 
de Catalunya cap principi autoritari estrany al juridicisme pactista», sinó que 
«la perfeccionà i completà amb una sèrie de disposicions notabilíssimes [...], 
tot coronant-ne l’edifici amb la constitució Poc valria, consagració i garantia del 
principi de legalitat».88 Ferro, que ha criticat la ingenuïtat de Vicens per haver-
se cregut la retòrica dels reis, coincideix amb el nostre autor a considerar la 
Constitució de l’Observança com la «clau de volta de l’ordre jurídic del país», 
«glòria del poble que la produí i honra del príncep que la sancionà».89

86 vicens, Els Trastàmares..., pàg. 217-218. 
87 Víctor Ferro, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, 
Vic, Eumo, 1987, pàg. 10, nota.
88 Ferro, El Dret Públic Català..., pàg. 13-14.
89 Ferro, El Dret Públic Català..., pàg. 58 i 416.
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Tot aprofitant el forat que a la tesi doctoral havia deixat una inveterada 
indiferència pel bagatge doctrinal del seu personatge central, el Vicens d’Els 
Trastàmares porta més enllà l’aplanament del retrat polític de Ferran II. Allò 
que havia estat consigna de recerca –estudiar el personatge no en si, sinó sols 
a través de les seves accions–, ara és convertit en un atribut del biografiat, un 
home d’acció que no hauria tingut altres conviccions que les que derivaven 
del context en què es movia i de les experiències que anava acumulant. En 
definitiva, que, si alguna doctrina l’inspirava, aquesta no podia ser altra que el 
pactisme ambiental:

Contràriament al que alguns afirmen, Ferran no tingué dogmes, en el sen-
tit d’una filosofia de govern a la qual sotmeté el seu obrar. Crescut enmig 
de les lluites socials i polítiques del seu temps, educat sumàriament en les 
lletres clàssiques, la seva mentalitat restà fora de la literatura llibresca. Les 
seves teories, que les tingué, foren pouades de l’experiència mateixa dels 
fets i dels nombrosos contactes amb tota mena de gent [...]. Així s’anà fent 
una concepció de la vida, en la qual [...] tenien primacia les responsabilitats 
de govern, comandament i organització. [...] La gent amb qui parlà, les 
històries que llegí, els llibres que consultà, corresponien a una mentalitat 
precisa: la del pactisme desenvolupat amb tanta empenta als països cata-
lans des de mitjan segle xiv.90 

Aquesta subestimació de l’educació familiar del príncep és clarament exces-
siva. No podem ara recopilar i glossar els estudis que s’han anat fent sobre 
el discurs ideològic teixit pels cercles cortesans i pels mateixos reis catalans 
des dels temps de Jaume I, a través, per exemple, de les grans cròniques, 
ni sobre els textos exaltats i críptics que assignaven al mateix Ferran II una 
funció messiànica.91 Pel que fa a les relacions del Rei Catòlic amb el municipi  
de Barcelona, sembla adient recordar que la branca aragonesa de la dinastia de  
Trastàmara comptava amb una biografia del seu fundador, Ferran d’Ante-

90 Jaume vicens i vives, Els Trastàmares, Barcelona, Vicens-Vives, 1974 [1956], pàg. 215-216. 
91 Vegeu Eulàlia duran, Estudis sobre la cultura catalana del Renaixement, València, Eliseu Cli-
ment, 2004. 
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quera, deguda a l’humanista italià Lorenzo Valla, que subministrava al nét 
d’aquest monarca abundant munició.92 

És suggestiu el paral∙lel entre els dos Ferrans, tots dos prínceps guerrers, 
entestats en la lluita contra els sarraïns de Granada. A propòsit del primer, 
Valla compara les campanyes granadines amb les gestes de la Il∙líada i de les 
Guerres Mèdiques. No hi ha dubte de que Ferran II es veia a si mateix en 
aquest mateix registre èpic. Ho mostren perfectament les cartes enviades pel 
rei als consellers des dels seus campaments granadins arran de l’expugnació 
de cadascuna de les places principals i que destaquen dins la sèrie de les Lletres 
Reials Originals, com ens ha explicat Sebastià Riera. Per això, costa d’imaginar 
que aquest llibre brillant i ple de doctrina no formés part de les lectures del 
segon Ferran d’Aragó i que no l’afectés poderosament el capítol final de la 
narració, articulat precisament a l’entorn de la confrontació entre dos ideals 
polítics, un de molt elevat –el de la concentració de poder en la figura del 
monarca– i un altre de molt mesquí –el del manteniment dels pactes concrets 
que posen traves a l’expansió d’aquell poder–; confrontació que havia desem-
bocat en la penosa escena de la mort a Igualada de Ferran I, aquell gran heroi, 
després d’haver estat humiliat pel Consell municipal de Barcelona per una 
qüestió tan baixa com l’impost sobre la carn –de fet, el peix– que consumia la 
seva cort de pas per la ciutat.93

Poc després de morir Vicens, Ramon d’Abadal demostraria amb brillan-
tesa, a propòsit de Pere el Cerimoniós –una figura que el mateix biògraf  de 
Ferran II considerava el seu antecedent principal–, que la ideologia determina 
el sentit de les accions dels monarques tant o més que les necessitats conjun-
turals, o fins i tot treballa en contra d’aquestes.94 En el pròleg d’aquesta obra 
i, amb més extensió, en el que encapçala i ordena el llibre col∙lectiu Moments 

92 Laurentius vaLLensis, Historiarum Ferdinandi Regis Aragoniae Libri Tres, 1445.
93 Ramon grau i Fernández, «Joan Fiveller, Ferran I i les imposicions municipals de Barce-
lona. Repàs a un mite històric», Barcelona Quaderns d’Història, 2-3 (1996), pàg. 53-99.
94 Ramon d’aBadaL, «Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de 
Cataluña», dins Ramón menéndez pidaL (dir.), Historia de España, vol. XIV, Madrid, Espasa 
Calpe, 1966. Versió catalana: Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, 
Barcelona, Edicions 62, 1972. La mateixa anàlisi que Vicens fa de la introducció de la Inqui-
sició és, naturalment, un altre exemple molt eloqüent del predomini de la ideologia sobre les 
conveniències pràctiques.
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crucials de la història de Catalunya, Abadal polemitza amb Lucien Febvre i, implí-
citament, amb Jaume Vicens i Vives, que havia seguit la tendència a negar els 
protagonismes individuals preconitzada per l’escola dels Annales després de 
la Segona Guerra Mundial:

Quan Lucien Febvre assenta per a l’historiador la norma de “pas l’homme, 
jamais l’homme, les sociétés humaines, les groupes organisés”, pot assen-
tar una norma circumstancial per a ell i els seus deixebles, per a una mena 
d’historiografia, no pas per a la historiografia en general. Nosaltres més 
aviat tendiríem a dir “l’home, sempre l’home, ell per si, ell dins les societats 
humanes, ell integrant els grups que organitza, dirigeix i vivifica”; al seu 
darrera les masses que ell mou pesadament al seu encís.95

És un retorn a la consigna d’Henri Berr –“la societat no pensa”–, adoptada, 
com hem vist, per Vicens a la seva tesi doctoral. En qualsevol cas, la trajec-
tòria de l’autor de Ferran II i la Ciutat de Barcelona havia seguit el camí invers, 
empès per una lògica que Abadal tampoc no nega com a aportació parcial al 
cabal sempre creixent dels coneixements historics positius. 

El final d’aquesta trajectòria de Jaume Vicens i Vives fou, en certa manera, 
també el seu cim i un retorn als seus orígens, un cop passats els esforços per 
organitzar la història econòmica i la història contemporània que el van fer tan 
influent sobre les noves generacions. Es tracta de la comunicació pòstuma a 
l’onzè Congrés Internacional de Ciències Històriques, celebrat a Estocolm 
l’agost de 1960, poques setmanes després del seu decés, i que fou llegida pel 
seu antic company d’estudis Miquel Batllori. 

Estimulat per la ponència presentada per Roland Mousnier i Fritz Hartung 
en l’anterior congrés de la sèrie, el 1955, i seguint les reflexions de Federico 
Chabod, Vicens mobilitzà un cop més l’experiència d’haver investigat les re-
lacions concretes entre un rei i un municipi a la darreria del segle xv i afegí 
la seva veu a les que indicaven la conveniència de revisar la historiografia 
tributària dels discursos teixits a l’entorn del Poder i la seva lògica i relativitzar 
l’omnipotència de la monarquia absoluta. Enfront del punt de vista de «la 
historia de los principios políticos y jurídicos de la Monarquía absoluta», que 

95 Ramon d’aBadaL, «Introducció», dins Moments crucials de la història de Catalunya, Barcelona, 
Vicens-Vives, 1962, pàg. XXI.
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–segons ell– «se ha revelado insuficiente, cuando no errónea», es tractaria ara 
de promoure una consideració empírica, realista, de les funcions de comanda-
ment i els seus instruments:

La investigación filológica, aliada al idealismo trascendente, ha desvirtuado 
a menudo la visión histórica del tema del Poder absoluto, que por encima 
de todo fue una realidad de mando. Una realidad vivida cotidianamente 
por quienes habían de gobernar y quienes deseaban o no deseaban ser 
gobernados de tal guisa.96

96 vicens, «Estructura administrativa estatal... », pàg. 102.



II. Les síntesis de Vicens sobre la ciutat en el món modern
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A l’ombra del Minotaure: Vicens i la Barcelona moderna 
(segles xvi-xviii)

Xavier Torres Sans
Universitat de Girona

Un balanç historiogràfic sobre Jaume Vicens i Vives i la història de la Barce-
lona moderna no resulta una tasca fàcil ni excessivament còmoda. Fem-ho 
avinent, doncs, abans de començar: Vicens no tenia un gran concepte de la 
Barcelona de l’època moderna. Ni potser, ben mirat, de cap altra ciutat del 
període. Però si hi ha una Barcelona de Vicens, aquesta és –tal com ja hem 
vist en aquesta jornada– la Barcelona del redreç medieval, a la segona meitat 
del segle xv. No debades li va dedicar, a la vigília de la Guerra Civil, una tesi 
doctoral, Ferran II i la ciutat de Barcelona, 1479-1516, que avui, afortunadament, 
es reedita.1 O potser ho és també, a l’altre extrem de l’arc cronològic, la Bar-
celona dels “capitans d’indústria” del segle xix, tal com es pot comprovar 
fàcilment tot llegint una altra de les seves obres cabdals, Industrials i polítics. 

És precisament a les primeres planes d’aquesta singular i pionera història 
del Vuitcents català on Vicens es desfà en elogis envers «la vella ciutat dels 
comtes», la qual –diu–, d’ençà de la dècada del 1840, «concentrà una enor-
me quantitat d’energies espirituals i de recursos materials». «Sense Barcelona 
–afegeix tot seguit– hauria mancat als catalans el gresol que faria la síntesi de 
llurs esperances; l’esglaó que enlairaria llur cultura a un replà internacional, 
reduint el pairalisme de barretina a una definició espiritual i ètica». Barcelo-
na, la Barcelona del xix, es va convertir aleshores –en opinió de Vicens– en el 
veritable cap i casal de Catalunya (per primera vegada potser? com en temps 
remots o força llunyans?); i fins i tot, i tal com explica tot seguit Josep M. 
Muñoz, en «l’eina d’un poble renaixent»: ni més ni menys.2

Els elogis a la Barcelona medieval mai no foren, certament, tan ditiràmbics. 
Si la ciutat tardomedieval és «el pols de Catalunya», tal com escriu Vicens a 

1 Jaume vicens i vives, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516, Barcelona, Universitat de 
Catalunya, 1936-1937, 3 vol. Reedició: Barcelona, Vicens-Vives, 2010.
2 Deixo a banda, ara, els “excessos” barcelonins, que són alhora catalans, i la macrocefàlia 
de la capital, tan criticada per Vicens: «Catalunya creava un òrgan de ressonància històrica i 
mundial ben part damunt de les seves possibilitats humanes: Barcelona». O viceversa: «Bar-
celona acabà el segle [xix] amb més ambicions de les que podia donar-li Catalunya» ( Jaume 
Vicens i vives i Montserrat LLorens, Industrials i polítics del segle xix, Barcelona, Vicens-Vives, 
3a. ed., 1980 [1958], pàg. 20-21.
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les primeres planes de Ferran II, això és, sobretot, per raons metodològiques; 
una forma de defensar l’escala o la perspectiva de la seva recerca abans que 
no pas una lloança més o menys encesa. Simplement, examinar Barcelona  
era la millor manera de fer història de Catalunya.3 Altres vegades, l’admiració 
per la ciutat medieval s’expressa en negatiu o retrospectivament, com ara 
quan bescanta –serà una de les seves dèries o constants– les elits barcelonines 
–aquells «homes representatius de Barcelona»– del segle xv, culpables d’ha-
ver «deformat l’esperit que presidí el naixement del municipi».4

Per contra, incòmodament inserida entre una i altra, entre la ciutat me-
dieval i la vuitcentista, la Barcelona de l’època moderna no sembla haver 
interessat gaire Vicens. L’amic Ramon Grau em va fer descobrir un text de 
l’historiador, datat l’any 1944, que pot contradir aquesta primera impressió. 
Es tracta d’un seguit de capítols del volum col∙lectiu intitulat Barcelona a través 
de los tiempos, una publicació de bibliòfil, signada també per Lluís Pericot, que 
hi tractava la prehistòria urbana, i Alberto del Castillo i Ainaud de Lasarte, 
els autors de l’etapa medieval, mentre que Vicens, amb l’empenta que el ca-
racteritzava, s’encarregava de tota la resta.5 

És veritat que en aquestes pàgines el judici inicial de Vicens era força 
benèvol o matisadament favorable, en particular quan parlava (cap. XI) de 
la Barcelona de l’emperador Carles o de la primera meitat del segle xvi, el 
període –deia– de «mayor vitalidad y dinamismo». Així, malgrat l’existència 
d’«una grave crisis colectiva» anterior, «la Barcelona de la época de Carlos I 
se distingue –segons Vicens– por su laboriosidad y su cultura, [això sí, una 
i altra] poco estridentes, pero sólidas y seguras». Per “cultura” cal entendre 
–tal com aclareix a continuació– l’«esplendor cultural» de l’Estudi General 
barceloní i els seus «doctos catedráticos». La “solidesa”, per contra, és un re-
sultat de la «laboriosidad» dels barcelonins, emfasitzada una i altra vegada per 
Vicens: «Con su esfuerzo y su laboriosidad los barceloneses habían logrado 
mantener la fama, el aspecto de riqueza, la pulcritud y el carácter europeo de 
su ciudad». I encara: «con el trabajo cotidiano y con la práctica de la virtud 

3 Vicens, Ferran II..., vol. I, pàg. 14.
4 Vicens, Ferran II..., vol. I, pàg. 107.
5 Jaime vicens vives, «La Barcelona moderna», dins Barcelona a través de los tiempos, Barcelona, 
Ediciones Mercedes, 1944, pàg. 215-351.
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del ahorro [...] Barcelona va superando la época de crisis que es común a 
todas las ciudades mediterráneas en los siglos xvi y xvii». Afegim-hi, a més, 
una altra virtut dels barcelonins, a saber: un «vivo sentimiento religioso», 
d’arrel inequívocament contrareformista, però que es tradueix, a la pràctica, 
en la millora i l’embelliment de la ciutat, amb un seguit de places, carrers i 
establiments eclesiàstics del tot notables.6

Tot i així, la crua realitat no trigarà en imposar la seva llei. Si en el decurs 
del segle xvi Barcelona ha pogut encara “salvar els mobles”, tal com es diu 
col∙loquialment, el segle xvii serà un període del tot negatiu, és a dir, d’«estan-
camiento urbano», «decadencia» i fins i tot de «convulsiones» de tota mena: 
«tumultos» diversos, bandolerisme, guerra dels Segadors, etc. Les raons de tot 
plegat són probablement d’una índole prou variada, però Vicens en remarca 
un parell únicament: d’una banda, l’esperit «gremial» i «conservador» dels 
barcelonins, que no s’adaptava gens bé al de «la nueva economía capitalista»; 
i d’una altra, el fet que els barcelonins, massa conformats o poc audaciosos, 
ja no volien abraçar cap «gran causa» com en altre temps. Lepant (1571) va 
ser, doncs, «el último grito heroico de Barcelona en los mares». Després, «la 
ciudad languidece» per «cansancio, falta de una jerarquía nobiliaria decidida, 
escasa visión del futuro».7 Caldrà esperar fins al segle xviii per trobar la «se-
milla del árbol espléndido del renacer de la ciudad condal».8

Fem-ho notar, però: aquesta primerenca incursió de Vicens en la histò-
ria urbana barcelonina de l’època moderna no tindrà continuïtat. Barcelona, 
però, no és un cas únic. De fet, la història urbana catalana del període mai no 
va atreure prou Vicens. Per la meva banda, només he sabut trobar, després  
de rastrejar la seva obra dispersa, un text de circumstàncies sobre la Girona 
de finals del segle xvii. Porta el títol de «Gerona después de la paz de Ryswick 
(1698)», i és un treball de joventut, elaborat l’any 1930, quan –segons explica 
Vicens mateix– tot just «acababa de salir de las aulas universitarias barcelo-
nesas», i tot aprofitant un període de forçada convivència de les armes i les 
lletres a la seva ciutat natal (a més de la simultània «gestión burocrática en 

6 vicens, «La Barcelona moderna...», pàg. 239-246.
7 vicens, «La Barcelona moderna...», pàg. 240-241 i 250.
8 vicens, «La Barcelona moderna...», pàg. 269.
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una firma comercial de aquella población»), que es va publicar, finalment, i 
en castellà, l’any 1947 als Anales de Estudios Gerundenses.9

Pel que fa a la Barcelona moderna, el balanç és encara més magre. Hi ha 
alguna al∙lusió tardana i no gaire falaguera precisament en una de les seves 
periòdiques col∙laboracions a la revista Destino, «La Monarquía Universal en 
la Barcelona del emperador Carlos V».10 I també són significatius uns pocs 
paràgrafs de la seva contribució a l’obra col∙lectiva, Moments crucials de la Histò-
ria de Catalunya, que també reservarem per més endavant.11 Un recompte més 
generós del material disponible pot incloure, a més, les pàgines incidentals 
dedicades a la burgesia barcelonina de mitjan segle xv (la «prohomenia bur-
gesa», els «ciutadans honrats»), severament i repetidament apostrofada pel 
nostre autor, que no para de denunciar la deriva d’«una oligarquía rentista, de 
parásitos sociales y de negocios turbios», i que només pensava en «equipararse 
a la nobleza», tal com escriurà en el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona, l’any 1956, intitulat «Cataluña a mediados del 
siglo xv».12 El resultat serà el “panxacontentisme” de la “prohomia burgesa” 
dels segles xvi i xvii, tal com rubrica a la segona edició de Notícia de Catalu-
nya.13 Finalment, a condició de no ser gaire estrictes en matèria cronològica 
o fins i tot geogràfica, el nostre recompte també es pot incrementar lleugera-
ment amb la inclusió d’un treball monogràfic sobre «Alfonso el Magnánimo 
y Barcelona», escrit arran de la commemoració per part de la Universitat de 
Barcelona del cinquè centenari del traspàs d’aquest comte-rei, publicat l’any 
1960, i que Vicens mateix presentava de bon començament dient que «que 
no es un relato de color de rosa».14 Però, per què no, doncs, un estudi sobre 
la Barcelona en temps de Carles V (que sabem que ponderava) o un assaig 

9 Jaime Vicens vives, «Gerona después de la paz de Ryswick (1698)», Anales de Estudios Ge-
rundenses, II (1947), pàg. 1-49. Reproduït a Jaume vicens i vives, Obra dispersa. Catalunya ahir i 
avui, Barcelona, Vicens-Vives, 1967, pàg. 44-71.
10 Publicat a Destino, 1000 (3-V-1958). Ara, a Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 475-477.
11 Jaume vicens i vives, «Un segle sense opcions. En un racó de la Mediterrània», dins 
Ramon d’aBadaL (et al.), Moments crucials de la història de Catalunya, Barcelona, Vicens-Vives, 
1962, pàg. 199-217. També dins Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 289-300.
12 vicens, Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 172-183.
13 Jaume vicens i vives, Notícia de Catalunya, Barcelona, Destino, 1960, 2a. ed., pàg. 74-77.
14 vicens, Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 251.
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sobre Felip IV i Barcelona? Fins i tot un títol com ara «La Corona de Aragón 
y el ámbito del Mediterráneo Occidental durante la época de Carlos V», un 
text de síntesi presentat l’any 1958 en un col∙loqui alemany, no esmenta en cap 
moment la capital del Principat.15

Una explicació d’un “oblit” semblant pot ser, simplement, que Vicens mai 
no va ser ben bé un historiador urbà. Ni probablement podia ser-ho, almenys 
en un període –dels anys trenta als anys cinquanta del segle xx– que aquesta 
disciplina, no gaire independent encara, era sobretot cosa –o jurisdicció– de 
sociòlegs i historiadors de l’art abans que no pas d’historiadors a seques, tal 
com mostra el cas de Lewis Mumford, l’autor d’un influent tractat, l’any 1938, 
intitulat The Culture of the Cities, on es definia la ciutat com una «obra d’art 
conscient» (un llibre -diguem-ho de passada- que, a la Universitat de Girona, 
secció llegats, figura, en versió castellana, a la biblioteca de Ferrater Mora, 
però no pas a la de Vicens Vives).16

Altrament, quan la història urbana va començar a fer-se un lloc propi, els 
primers resultats tampoc no facilitaven precisament l’interès per les ciutats 
de l’època moderna: com és sabut, els “grans moments” de l’urbanisme oc-
cidental –almenys abans de la irrupció, l’any 1984, de l’obra de Jan de Vries, 
European Urbanization 1500-1800–17 eren, efectivament, la ciutat medieval –el 
període de l’eclosió, “creatiu”, etc.– i la capital industrial, tal com es pot com-
provar en manuals, tant d’història medieval,18 com d’història urbana o de 
l’urbanisme occidental.19 Per això, no hi ha “ciutats” ni “ciutat” al manual  
de Vicens sobre història moderna universal dels anys quaranta i cinquanta, lle-
vat d’alguna referència a «las clases sociales urbanas» i a una burgesia que «ad-

15 vicens, Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 246-250.
16 Lewis MumFord, La cultura de las ciudades, Buenos Aires, Emecé, 1945, 3 vol.
17 Jan De vries, La urbanización de Europa, 1500-1800, trad. cast. de R. Grau, Barcelona, Crí-
tica, 1987 [1984].
18 Per exemple, N. J. G. Pounds, Historia económica de la Europa medieval, Barcelona, 1984 [1974], 
2a. ed., cap. 6, amb afirmacions, com ara: «Los siglos xvii y xviii [...] fueron años de estan-
camiento de la vida urbana [...]. Ni tan sólo el siglo xvi contempló una nueva reactivación 
general del crecimiento urbano» (pàg. 262).
19 Una excepció, potser perquè posa l’èmfasi en la vessant arquitectònica i morfològica és 
l’obra de Leonardo BenevoLo, La ciudad europea, Barcelona, Crítica, 1993; i L’arte e la città 
moderna dal xv al xviii secolo, Roma-Bari, Laterza, 1975 (trad. cast. Barcelona, G. Gili, 1982).
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quiere conciencia de su fuerza» amb el pas del temps.20 Tampoc no n’hi ha, de  
ciutats, al seu Tratado General de Geopolítica (1950), on boscos i estepes i, no cal 
dir-ho, mars i muntanyes, són més influents que no pas els nuclis urbans, a 
penes esmentats, o que cap eventual contraposició camp-ciutat.21

Vicens, doncs, mal podia ser un historiador urbà en l’accepció actual o 
especialitzada del mot. I per això, el seu Ferran II és sobretot un estudi del 
municipi barceloní, és a dir, un treball relativament clàssic d’història institu-
cional. Però el seu “oblit” de la Barcelona moderna –potser més aparent que 
no pas real, tal com suggerim més endavant– té, probablement, unes altres 
raons, més específiques i locals, per no dir personals i tot. Dit altrament, tenen  
a veure amb el context historiogràfic català i espanyol del moment, però 
també amb la formació, l’empenta i la personalitat de Vicens mateix. Vegem-
ho tot seguit i successivament.

Vicens, programador

Hi ha, en primer lloc, la faceta de Vicens com a programador de recerques, 
que sempre va voler que fossin progressives, sistemàtiques i, sobretot, co-
herents. Vicens, efectivament, mai no es donà per satisfet amb una o altra 
monografia isolada, per escaient o excel∙lent que fos, sinó que sempre tingué 
in mente tot un programa d’estudis històrics, i assenyaladament, d’història 
de Catalunya; aquella història que, tal com va quedar ben clar en la cèlebre 
polèmica d’abans de la guerra civil (1935) amb Rovira i Virgili, estava per 
fer o, si més no, per refer: «La historiografia catalana és un camp d’esbarzers 
i de gatoses [...]. Es repeteixen faules [...]. Entre tots heu creat una història 
de Catalunya falsa en la seva major part...», etzibava des de les planes de 
La Veu de Catalunya (24-VIII-1935).22 En una altra rèplica igualment prou 
coneguda, «L’esdevenidor de la Història de Catalunya» (ara, a La Publicitat, 

20 Jaime Vicens vives, Historia General Moderna. Del Renacimiento a la crisis del siglo xx, Barcelo-
na, Montaner y Simón, [1942; 2a. ed., 1951], 7a. ed., 1971, pàg. 27 i 448, respectivament.
21 Jaime Vicens vives, Tratado General de Geopolítica. El factor geográfico y el proceso histórico, Bar-
celona, Vicens-Vives, 5a. ed., 1981 [1950], pàg. 119, al∙lusió a les ciutats alemanyes subalpines, 
i 129, a les capitals estatals.
22 vicens, Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 339-340.
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5-V-1936), Vicens era igualment taxatiu: calien, primer de tot, «instruments  
de treball», com ara «catàlegs d’Arxius i de fonts documentals», la publicació de  
«textos de cròniques i dietaris», i, per descomptat, «assenyalar els buits i els 
problemes no escatits». Mentrestant, concloïa, «no més repeticions, ni més 
síntesis».23

Però aquest afany ordenador –i ben noucentista– de la nostra història i 
historiografia era encara més evident en una ponència de l’any 1948, intitu-
lada «Notas sobre el desarrollo de la historiografía de la Edad Moderna en 
Barcelona», publicada a la revista Pirineos, i dedicada específicament a l’estat 
de la recerca en matèria d’història moderna de Catalunya. Davant d’un pa-
norama –deia– tan «poco alentador», i fins i tot de «tinieblas y confusión», 
Vicens preconitzava –entre altres providències– la necessitat de «directrices 
colectivas» i de «trabajos mancomunados»; l’arraconament de «las ideologías 
preconcebidas» i la reinterpretació d’una història feta des dels arxius; i, sobre-
tot, la formació i preparació tècnica dels joves investigadors. 

A continuació, Vicens també enfocava els problemes pendents o més ur-
gents en cadascun dels períodes involucrats, del segle xv fins al xix. En el cas, 
per exemple, del segle xviii, Vicens remarcava la importància dels fons de la  
Junta de Comerç, encara per explotar com calia, i acabava per recomanar  
«la creación en Barcelona de un equipo de trabajo», sota la direcció d’un 
innominat i imminent «guía capacitado» que inspirarà el grup «en su fructí-
fera tarea». Del segle xv, per contra, ja se’n sabia força coses, en part gràcies 
als treballs de Vicens mateix, i només calia connectar les recerques d’alguns 
joves investigadors, com ara Ernest Martínez Ferrando i Àngels Masià i de 
Ros, sobre la guerra civil catalana i els drets senyorials en l’àrea geogràfica 
de la remença.24 En canvi, les perspectives eren decididament pessimistes pel 
que feia als segles xvi i xvii. En aquest cas, la feina pendent era tan «árida 
y desagradable», amb «centenares y centenares de registros [que] se guardan 
–escriu– en la sección de Lugartenencia del Archivo de la Corona de Aragón, 

23 vicens, Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 350-352.
24 Ernest Martínez Ferrando, Pere de Portugal, rei dels catalans, vist a través dels registres de la 
seva Cancelleria, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1936; i Tragedia del insigne condestable don 
Pedro de Portugal, Madrid, CSIC, 1942; Ángeles Masià i de ros, Gerona en la guerra civil en tiempo 
de Juan II, Barcelona, CSIC, 1943; i l’obra aleshores recent Derechos señoriales y dominicales en la 
comarca de Gerona, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1948.
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vírgenes de toda curiosidad», que Vicens, tan entusiasta aleshores dels “equips 
de treball”, en descartava explícitament l’opció, i posava totes les seves espe-
rances en l’emergència o aparició d’«alguna vocación heroica que arremetiera 
contra aquella muralla de millones de documentos».25 Algú ho havia de fer, 
doncs. Però la tasca era tan immensa que Vicens hagué d’optar –en aquest, i 
encara en altres casos– per la (diguem-ne) delegació de funcions.

Joan Reglà, deixeble de Vicens

Vaig escriure, fa anys, a la Revista de Girona, i en un número monogràfic sobre 
els historiadors gironins Santiago Sobrequés i Joan Reglà, que el darrer va ser 
aquell «medievalista vocacional, interessat per les vicissituds de les terres ara-
neses i la frontera o cruïlla pirinenca,26 que Jaume Vicens Vives, el seu mestre 
i valedor, va empènyer, suaument però fermament, cap al terreny aspre i poc 
agraït [o això semblava de bon començament] de la Catalunya dels Àustries, 
un veritable ermot aleshores...».27 I no sembla que calgui, a hores d’ara, cap 
rectificació. Vicens no s’estigué mai d’agrair-li la seva provada i reiterada «ca-
pacitat de sacrifici» i abnegació; i fins i tot aquella «decisió intel∙lectualment 
heroica» i consistent a renunciar als aspectes més trillats o remuneradors de 
la història moderna catalana, com ara la guerra dels Segadors o la represa 
econòmica en temps de Carles II, i capbussar-se, per contra, i sense resultats 
garantits per endavant, en «la paperassa» d’allò que en podem dir «el dia a 
dia» de la Catalunya dels Àustries, tal com subratllava Vicens al pròleg de 
Felip II i Catalunya, una de les obres emblemàtiques del Reglà modernista.28

25 Jaume vicens i vives, «Notas sobre el desarrollo de la historiografía de la Edad Moderna 
en Barcelona», Pirineos, IV (1948), pàg. 2-25. Reproduït a Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 72-82 
(citació a pàg. 81).
26 Juan RegLà, Francia, la Corona de Aragón y la frontera pirenaica. La lucha por el valle de Arán (siglos 
xiii-xiv), Madrid, CSIC, 1951, 2 vol., tesi doctoral dirigida per Felip Mateu i Llopis; i l’article 
«La cuestión de los Pirineos a comienzos de la Edad Moderna. El intento imperialista de 
Gastón de Foix», Estudios de Historia Moderna, 1 (1951).
27 Xavier Torres, «Joan Reglà, l’historiador que volia comprendre el món», Revista de Girona, 
164 (1994), pàg. 74-76.
28 Joan RegLà, Felip II i Catalunya, Barcelona, Aedos, 1956, pàg. IX-X.
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Ara, allò que cal remarcar, almenys en el context d’aquesta exposició, és 
que Vicens, posat a fer de Reglà “el” modernista de la història de Catalunya, 
el va empènyer, sense vacil∙lar, cap a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, és a dir, 
cap als fons virregnals, i no pas els barcelonins o municipals. No hi haurà, 
doncs, una «Barcelona en temps de Carles V» o de Felip IV. En part, per la 
necessitat potser de començar per una panoràmica més vasta, catalana abans 
que no pas específicament barcelonina, però també, tal com argumentarem 
més endavant, perquè Vicens estava fermament convençut de la superior 
capacitat hermenèutica d’aquesta font (diguem-ne) estatal. Això no vol dir, 
és clar, que Vicens no tingués una idea molt ben formada de la Barcelona 
moderna. Però aquesta idea estava imbuïda –paradoxalment, potser– de la 
noció de “decadència”: una altra raó, doncs, per relegar-ne, momentàniament 
si més no, el seu estudi.

La noció de “decadència”

Res més natural, potser. Tal com ja hem dit, a la història urbana europea 
tradicional (pre-De Vries), la ciutat, aquest “miracle” del feudalisme europeu, 
sense parangó (per la “llibertat” que salvaguardava) en altres latituds, presen-
tava dos grans moments: l’eclosió medieval i la capital industrial. Però, a més, 
no sé fins a quin punt Vicens, tan crític o escèptic davant altres aspectes del 
llegat historiogràfic de la Renaixença, no era també presoner d’alguns dels 
seus supòsits essencials, assenyaladament, la lectura o interpretació de l’Edat 
Moderna en clau de decadència.

En qualsevol cas, els resultats són inequívocs; fins i tot si, tal com passa 
prou sovint, l’objecte de la seva anàlisi és Catalunya, i no pas la capital catala-
na. No hi fa res tampoc, perquè quan Vicens parla de la Catalunya moderna, 
tot sovint vol dir, en realitat, Barcelona. N’és una prova un paràgraf –un 
lapsus, si es vol– de la ponència presentada al IV Congrés d’Història de la 
Corona d’Aragó, l’any 1955, intitulada «Evolución de la economía catalana 
durante la primera mitad del siglo xv».29 Vicens s’hi planteja el problema de  
la “decadència” catalana en aquests termes: «cómo un pueblo, que había pi-

29 vicens, Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 152-168.
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sado con los mejores augurios el umbral del Renacimiento [...] llegó a co-
mienzos del siglo xvi desgarrado en su estructura social [y] absolutamente 
desquiciado en su actitud mental [...], carente de aquellos reflejos vitales que 
hacen posible la adaptación de una sociedad a un nuevo orden de cosas»; és 
a dir, en aquest cas, «a la monarquía autoritaria, a las grandes empresas del 
comercio oceánico [...] y el arte del Renacimiento». El cas català, afegia, no 
era pas excepcional, sinó paral∙lel «al de otros procesos de decadencia regis-
trados en el ámbito del Mediterráneo en la misma época». Per això, recalcava, 
«interesa escudriñar su evolución para enlazarla con la de otras ciudades [sic] 
y deducir una visión general de tan importante problemàtica histórica». Unes 
pàgines més enllà, Vicens compara, efectivament, el cas de Catalunya amb 
el de Gènova, ciutat i república, que en surt –o millor, en sap sortir– més 
ben parada de la transició cap a la modernitat. Però, per què no establir la 
comparació, directament, entre Barcelona i Gènova?

Passa una cosa semblant –un pietós silenci, potser?– amb un altre text de 
Vicens sobre la Catalunya moderna, que porta un títol ben revelador, «Un 
segle sense opcions. En un racó de la Mediterrània», i que forma part de la se- 
va contribució a l’obra col∙lectiva Moments crucials de la Història de Catalunya.30 
En aquesta nova incursió en la Catalunya moderna, Vicens remarca el llegat 
de l’accidentat segle xv: «Catalunya –escriu– quedà atuïda. Com si estigués 
baldada, la trobem [al segle xvi] en el seu racó de la Mediterrània sense ado-
nar-se o sense voler adonar-se del que s’esdevenia terres enllà». Vet aquí, 
doncs, la clau del «conformisme català del Sis-cents». La prova –o la traduc-
ció política de tot plegat– és Barcelona. No sols, ben entès, aquella Barcelona 
d’una oligarquia anquilosada, que en lloc de tirar del carro i afavorir l’emula-
ció dels altres grups socials, tal com demanava la teoria sociològica d’Arnold 
Toynbee, tan estimada per Vicens, resta, per contra, cofoia (vol dir, ennobli-
da) i alhora apàtica (és a dir, amb aquell esperit rendista tan poc emprenedor). 
El retret, però, val també per a la Barcelona que es desentén successivament 
i negligent de la protesta dels comuneros, a començaments del segle xvi, i de la 
revolta de Saragossa, el 1591, com si tot plegat fossin afers aliens al destí de  
la capital catalana. Tot i així, hom esperaria, de Vicens, una més gran atenció 
al paper de la capital catalana en tota aquesta història de la decadència.

30 vicens, «Un segle sense opcions...», pàg. 202.
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Les al∙lusions a Barcelona tampoc no són precisament abundants en un 
altre diagnòstic de la Catalunya moderna, extraordinàriament sever i desen-
cantat, que figura al pròleg de l’obra de Joan Reglà, Felip II i Catalunya. Allà, 
Vicens s’esplaia sense embuts sobre la «podridura», gradual però perfecta-
ment previsible, de la Catalunya del Cinccents, una societat –diu– encarcara-
da i anacrònica, tant pel que fa a les estructures polítiques com a les socials, 
i que té en el bandolerisme coetani el millor exponent –és a dir, el pitjor– de 
la seva situació: la manifestació més genuïna, en suma, del «gangrenament 
d’una societat sense il∙lusions, defectuosament regada pels vasos sanguinis 
que deurien renovar les forces vitals i sols duen a les articulacions les metzi-
nes dels cossos en descomposició».31

Però, a desgrat d’uns silencis tan evidents –o tan deliberats?– sobre la 
Barcelona moderna, no resulta gens difícil –i no sols per inferència, tal com 
hem fet fins ara– deduir què en pensava Vicens de la capital catalana i la 
seva trajectòria a l’època moderna. A l’article dedicat a «La Monarquía Uni-
versal en la Barcelona del emperador Carlos V», Vicens remarcava el 1958 
la importància de la visita de l’emperador, arran de la reunió l’any 1519 del 
capítol de l’orde cavalleresca del Toisó d’Or, a una Barcelona, escriu, «tan 
falta de eslabones con el mundo exterior durante el período de decadencia 
de Cataluña».32 Una impressió, la de la Barcelona decadent i d’“esquenes al 
mar”, que el treball ulterior dels seus deixebles Jordi Nadal i Emili Giralt, 
sobre els censos barcelonins de mitjan segle xvi i principis del segle xviii, no 
féu sinó reblar.33

El Minotaure: la raó última

La decadència barcelonina potser no convidava, efectivament, a esmerçar 
gaires recursos de recerca en la història urbana de la capital catalana, almenys 

31 RegLà, Felip II..., pàg. XIV.
32 vicens, Obra dispersa. Catalunya ..., pàg. 476.
33 Jordi NadaL i Emili GiraLt, «Barcelona, 1717-1718. Un modelo de sociedad pre-industrial», 
dins Homenaje a D. Ramon Carande, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1963, vol. 
II, pàg. 277-305.
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en una època que la historiografia tenia –tal com s’encarregava de recordar 
Vicens mateix periòdicament– tanta (altra) feina per endavant. Però la raó 
principal de l’“oblit barceloní” de Vicens no és potser aquesta, sinó més aviat 
el convenciment que, pel que fa a l’època moderna, allò que compta, a l’hora 
de la veritat, són els Estats, i no les ciutats, és a dir, aquell Minotaure que –tal 
com explicava a la segona edició de Notícia de Catalunya– havia estat sestejant 
–«badallant», diu gràficament Vicens– durant tota l’època medieval, però que 
a la segona meitat del segle xv va començar a deixondir-se, i que no gaire 
després, a mitjan segle xvii, era ja «l’Amo universal».34

Vet aquí, doncs, l’autèntic problema històric de la Catalunya moderna: no 
pas Barcelona, la ciutat o la capital, sinó el desplegament irreversible del Mi-
notaure –en forma, diu Vicens, de monarquia autoritària– i la subseqüent 
manca de reacció de les elits catalanes, que només pensaren a capejar el tem-
poral i salvar les seves pertinences, és a dir, els privilegis d’una mena o altra: 
«L’encarcarament polític del país començà en aquest bell punt...», sentenciava 
Vicens, que datava el fenomen l’endemà mateix de la guerra civil catalana del 
segle xv. Perquè, a desgrat de les aparences, la victòria del pactisme, aleshores 
i encara en altres moments crucials, com ara 1640, no hauria estat sinó una 
victòria pírrica. Perquè, a la llarga, va fer dels catalans una comunitat –un 
“poble”– incapaç de “saber fer-se” –o de “manegar-se”– amb el Poder: així, 
en majúscula, per influència, sens dubte, de la lectura del llibre de Bertrand 
de Jouvenel, Du pouvoir (que sí que figura, a més, i significativament, a la bi-
blioteca de Vicens llegada a la Universitat de Girona), que equipara “poder” 
i capacitat de “comandament”.35

Al punyent capítol novè de la segona edició de Notícia de Catalunya, intitulat 
«Els catalans i el Minotaure», i que podria portar el subtítol ben bé d’“Una 
experiència fallida”, Vicens s’expressava, un cop més, amb una franquesa 
característica: davant del Poder –escriu– «hi ha pobles que hi estan familia-
ritzats [i] altres que no saben com fer-s’hi. Aquest darrer és el cas històric de 

34 Vicens, Notícia de Catalunya..., pàg. 171-176.
35 «Je prendrai [...] le Pouvoir à l’état pur, commandement existant par soi et pour soi, comme 
concept fondamental à partir duquel j’essaierai d’expliquer les caractères développés par le 
Pouvoir au cours de son existence historique» (Bertrand de JouveneL, Du pouvoir. Histoire 
naturelle de sa croissance, Genève, Les Éditions du Cheval Ailé, 1945 (adquirit per Vicens el 
18-VI-1946), pàg. 151.
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Catalunya». En part, perquè, al seu dia, «la prohomenia catalana, com altres 
minories del patriciat urbà, no comprengué l’Estat del Renaixement», la qual 
cosa, a la llarga, covarà una cultura del «menyspreu» de l’Estat que passarà 
factura, i grossa. «Una manca gairebé absoluta d’imaginació –conclou Vi-
cens– presideix les relacions polítiques dels catalans durant l’època pactista», 
tan exaltada, per contra, per la historiografia catalana tradicional.36

La revisió: l’era post-Vicens

Ben entès, l’anomenat Estat Modern –o l’absolutisme– ja no és allò que era o 
que semblava –un vendaval de la història– en temps de Vicens i de Jouvenel: 
una prolífica literatura especialitzada ha remarcat les seves febleses o els seus 
miratges.37 Vicens mateix no sempre mantingué un judici inalterable sobre 
l’assumpte. El Vicens jove –l’autor del manual d’història moderna, l’eco del 
qual es pot sentir a la Notícia de l’any 1960– creia observar, al costat de les 
pulsions més repressives o aclaparadores, alguns senyals positius en el desple-
gament d’allò que –cautament i neutra– anomenava les “monarquies autorità-
ries” del Renaixement, assenyaladament «un positivo progreso hacia la mayor 
libertad del individuo».38 Per contra, el Vicens madur, no sols no subratllava 
gaire aquesta vessant, sinó que tampoc no exagerava la figura del Minotaure. 
En una celebrada –internacionalment– contribució pòstuma a l’XI Congrés 
de Ciències Històriques (Estocolm, 1960), intitulada «Estructura administra-
tiva estatal en los siglos xvi y xvii», Vicens n’enumerava les seves flaqueses en 
el pla fiscal, militar, polític i burocràtic: «Median sendos abismos –advertia– 

36 Vicens, Notícia de Catalunya..., pàg. 71-72 i 176.
37 Ronald G. Asch i Heinz Duchhardt (ed.), El Absolutismo (1550-1700), ¿un mito? Revisión de un 
concepto historiográfico clave, Barcelona, Idea Books, 2000 [1996]; John MiLLer (ed.), Absolutism 
in Seventeenth Century Europe, London, Macmillan, 1990; Fanny Cosandey i Robert Descimon, 
L’Absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Seuil, 2002; António M. Hespanha, 
Vísperas de Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo xvii), Madrid, Taurus, 1989.
38 Vicens, Historia General Moderna..., vegeu els epígrafs «Estado nacional» (pàg. 30-33), «Los 
estados autoritarios» (pàg. 81) i «La monarquía absoluta» (pàg. 451-460).
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desde la apología principesca a la ordenación institucional del Estado y desde 
esta misma ordenación a la simple práctica de gobierno».39 

D’una manera semblant, a hores d’ara, la visió de la Barcelona moderna 
tampoc no és ni la mateixa del temps de Vicens ni –per descomptat– tan 
negativa. En part, per la irrupció d’una nova història urbana europea, a la De 
Vries, que pren com a objecte d’estudi, no pas ciutats isolades –i “decadents”, 
en aquesta perspectiva tan clàssica com enganyadora–, sinó grups o xar-
xes de ciutats. L’adaptació d’aquest model al cas barceloní per part d’Albert 
Garcia Espuche ha donat uns resultats no solament força sorprenents, sinó 
diametralment oposats a la idea o imatge d’una capital catalana estancada o 
“endormiscada”. Per contra, el capital mercantil barceloní vertebra més que 
mai una part del país o de Catalunya.40 Per la seva banda, J. S. Amelang ha 
revisat la imatge de la “classe dirigent” barcelonina dels segles xvi i xvii, tan 
bescantada per Vicens, però tan semblant al capdavall a la d’altres latituds, 
assenyaladament per la fusió característica entre els feus, la mercaderia i la 
jurisprudència.41 Finalment, i per no allargar innecessàriament la relació, Luis 
Corteguera també ens ha presentat una visió prou diferent dels gremis barce-
lonins i la seva actuació política.42

Això sí, ens manca encara una sèrie de monografies municipals a la mane-
ra de Vicens, és a dir, tipus Ferran II i... o sobre “La Barcelona de Felip II” o 
la de Felip IV. Sobretot, perquè el model, per massa clàssic que pugui sem-
blar, no ha perdut vigència, sinó més aviat al contrari. Tal com vaig exposar 
en una ponència de l’XI Congrés d’Història de Barcelona, les monarquies 
compostes del període no eren tan aclaparadores com pot semblar a primer 

39 Jaume Vicens i vives, «Estructura administrativa estatal en los siglos xvi y xvii», dins 
Coyuntura económica y reformismo burgués, Barcelona, Ariel, 1974, 4a. ed., pàg. 99-141; també a 
Obra Dispersa. España, América, Europa, Barcelona, Vicens-Vives, pàg. 359-377. Una prova 
del ressò internacional i fins i tot de l’actualitat d’aquesta contribució de Vicens és la seva 
inclusió en l’antologia de referència a cura d’Ettore RoteLLi i Pierangelo Schiera (ed.), Lo 
Stato moderno, Bologna, Il Mulino, 1971-1973 (3 vol.), vol. I, pàg. 221-246.
40 Albert garcia espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Madrid,  
Alianza, 1998.
41 James S. AmeLang, La formación de una clase dirigente: Barcelona, 1490-1714, Barcelona,  
Ariel, 1986.
42 Luis R. Corteguera, Pel bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640, Vic, Eumo,  
2004 [2002].
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cop d’ull, i els seus “cossos” o components representatius –províncies, però 
també municipis– podien entrar en relació directa amb la Corona via síndics 
i ambaixades (encara per estudiar sistemàticament en el cas barceloní, que jo 
sàpiga). Ens cal, en suma, un millor coneixement de la Barcelona “republica-
na”, la història de la qual no es confon necessàriament amb la de Catalunya 
ni amb la de la Diputació o la representació provincial.43 Finalment, encara 
tenim pendent la publicació de les fonts barcelonines, és a dir, la publicació o 
edició crítica de fonts i cròniques de la ciutat, com ara els textos de Bruniquer 
i altres de menys coneguts; una qüestió que ja obsessionava Vicens als anys 
trenta del segle passat i potser en vies de solució actualment. Tot plegat, no 
cal dir-ho, seria una altra forma de retre homenatge a Vicens.

43 Xavier Torres, «La durabilitat d’una capital política: Barcelona, 1479-1714», dins Ramon 
grau (coord.), La ciutat en xarxa, Barcelona, Ajuntament de Barcelona ( Barcelona Quaderns 
d’Història, 17), en premsa).
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Barcelona, de l’eina d’un poble renaixent a la ciutat de  
la flamarada

Josep M. Muñoz

La meva intervenció ha de començar, necessàriament, per una citació llarga, 
que em servirà –espero– per emmarcar el que diré després de com –al meu 
parer– es va configurar la imatge històrica de la Barcelona contemporània en 
l’obra de Jaume Vicens i Vives.

La citació pertany a l’últim llibre de Vicens, Industrials i polítics del segle xix, 
publicat el 1958 dins la col∙lecció Biografies catalanes que ell mateix dirigia, i cor-
respon al capítol primer, dedicat a l’evolució de la demografia catalana al llarg 
del segle xix. Potser cal recordar, primer, la importància que Vicens atribuïa 
a la història demogràfica, tal com la practicaven alguns dels historiadors de 
l’escola dels Annales, i que ben aviat farà seva; així, en un comentari publicat a 
Destino immediatament després de tornar del Congrés Internacional de Ciències 
Històriques de París, el setembre de 1950, assenyala que, enmig de «las aceradas 
polémicas» entre historicistes i materialistes dialèctics, «ha hecho su aparición 
un tercer partido, el de los “demografistas”, o sea el de aquellos historiadores 
que, considerando insoslayable el examen de los hechos de carácter económico 
para la comprensión del pasado, intentan rehuir el materialismo histórico sub-
rayando el papel preponderante de los hechos de población, de la demografía 
histórica».1 Així, la “tercera via” demogràfica, que enllaçava amb les seves velles 
preocupacions per la geopolítica (o, com dirà a partir d’ara, geohistòria), servirà 
a Vicens per, tot fent història quantitativa, estadística, defugir una historiografia 
marxista que iniciava aleshores una certa hegemonia. La citació diu així:

Els moviments demogràfics de base ens permeten de comprendre el 
mecanisme essencial de la història catalana del Vuitcents, la fusió de les 
dues Catalunyes, la muntanyenca i la marinera [...]. El desenvolupament 
de les comunicacions i dels diversos incentius econòmics contribuïren a 
l’aiguabarreig de la gent de les contrades catalanes, fent possible l’aparició 
històrica d’un ver poble català, sòlidament articulat [...]. D’aquesta manera 
s’esborrà l’oposició existent des del segle xiii –i encara més enllà– entre 

1 Jaume Vicens i vives, «El Congreso Internacional de Historia de París», Destino, 684 
(16-IX-1950). Reproduït dins Vicens, Obra dispersa. España, América, Europa, Barcelona,  
Vicens-Vives, 1967, pàg. 477-478.
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la Catalunya litoral i la muntanyenca; oposició de mentalitats i gèneres de 
vida que encara en la primera meitat del Vuitcents es manifestà de manera 
greu en les topades entre liberals i carlins. [...]
La fusió de les dues Catalunyes perfeccionà la terra, perquè tothom se 
sentí solidari del seu esdevenidor immediat. Tothom féu la mateixa mena 
d’història al segle xix: la que comportava el transvasament de les essències 
del seny en l’esperit d’aventura del litoral. D’aquest connubi sortí la Cata-
lunya puixant de les darreries del segle passat, on els rabadans de Vic eren 
llorejats a Barcelona i els advocats barcelonins lluitaven pels interessos 
espirituals dels terrassans. Un tremolor de creació agermana els catalans 
en els anys que s’escolaren del 1880 al 1900, i, sense diferències comarcals, 
trobem en els llocs més eminents de les lletres i la política, de l’economia 
i la cultura, tarragonins i lleidatans, gironins i vigatans, barcelonins i palla-
resos, tots donant-se la mà i oblidant les punxades de rivalitats històriques. 
Catalunya era perfecta.
Ensems, Catalunya creava un òrgan de ressonància històrica i mundial ben 
part damunt de les seves possibilitats humanes: Barcelona. Afavorida per 
la seva situació geogràfica, la vella ciutat dels comtes concentrà des del 
1840 una enorme quantitat d’energies espirituals i de recursos materials. 
Sense Barcelona, hauria mancat als catalans el gresol que faria la síntesi de 
llurs esperances; l’esglaó que enlairaria llur cultura a un replà internacional, 
reduint el pairalisme de barretina a una definició espiritual i ètica; l’eina, 
en un mot, d’un poble renaixent. Per damunt de divisions burocràtiques i 
gràcies a un acte de fe de tots els catalans, Barcelona esdevingué aleshores 
el ver cap i casal de Catalunya. A Barcelona es donaren la mà els munta-
nyencs i els mariners, i foren els poetes comarcals els qui saberen lloar-la 
com a mare pròpia i els homes d’empenta de la muntanya els qui la planti-
ficaren de fàbriques i comerços.
La creixença gegantina de Barcelona, com a resultat de l’esforç comú de 
tots els catalans, ultrapassà les possibilitats demogràfiques d’aquests i creà 
el problema de la macrocefàlia i de la immigració. Barcelona acabà el segle 
amb més ambicions que les que podia donar-li Catalunya; i amb inquietuds 
no idònies al tarannà assenyat de la terra. Factors, ambdós, de desequilibri 
demogràfic i espiritual que havien de desbordar ben aviat el perfecciona-
ment orgànic assolit pel país.2

Disculpin la llargada, però penso que la citació s’ho val. No és només una 
demostració de l’estil vibrant amb què Vicens podia escriure, sinó tot un 

2 Jaume Vicens i vives i Montserrat LLorens, Industrials i polítics del segle xix, Barcelona, Teide, 
1958, pàg. 28-29.
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resum d’una concepció històrica i, al capdavall, ideològica. Intentaré ara des-
glossar quines són, al meu parer, les claus biogràfiques i historiogràfiques 
d’interpretació d’aquest text. Per començar a fer-ho, és clar, caldrà que em 
remunti al passat. 

In medias res

Situem-nos en l’any 1948. Vicens, que havia estat apartat de la universitat el 
1939, ha culminat la seva particular travessa del desert i, gràcies al suport que 
ha trobat a Madrid en el seu mentor Antonio de la Torre, un dels responsa-
bles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, i en Cayetano Alcá-
zar, director general d’Universitats, pot tornar a concórrer a unes oposicions  
a càtedra que l’han dut, el 1947, a la Universitat de Saragossa i, l’any següent, a  
la de Barcelona. Tenim dos testimonis, que expressen un grau molt divers de 
reticència respecte d’aquest seu retorn a l’alma mater barcelonina: el prou co-
negut de Ferran Soldevila, que considera, en una anotació del seu dietari del 
març de 1948, que Vicens «és un home que mira de surar amb tots els règims» 
encara que no dubta de la seva voluntat de «fer moltes coses»,3 i el posterior, 
i fins fa poc inèdit, de Jordi Rubió i Balaguer, un text llegit en una sessió 
necrològica que l’Institut d’Estudis Catalans dedica a Vicens molts pocs dies 
després del seu enterrament a Roses, l’estiu de 1960. Diu Rubió: 

Recordo, venint ell de Saragossa, que em donà la seva conferència a un 
curset de Jaca de la Societat d’Estudios Pirenaicos, on jutjava el panorama 
de la historiografia catalana moderna a Barcelona. Unes pàgines riques 
d’idees i d’iniciatives, algunes de les quals anaren evolucionant i prenent 
forma sota la seva direcció. Érem a l’any 1948. Feia dotze anys que l’alta 
vida científica catalana que l’Institut havia volgut organitzar i dirigir abans 
de la nostra guerra era lliurada a les seves forces. El moment desolat era 
propici per a fer inventari i balanç com en una societat amenaçada de 
fallida. Vicens, en el ple dels seus 38 anys, començava tot just a alçar el 
cap, com alguns, no gaires, de la seva generació disgregada i aixafada per 
la guerra civil. Ell prou que devia adonar-se del perill que la gent dels 

3 Ferran SoLdeviLa, Dietaris de l’exili i del retorn, II. El retorn, ed. a cura d’Enric Pujol, València, 
Tres i Quatre, 2000, pàg.
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meus anys trobés revolucionària i fins dolorosa una actitud crítica i resolta 
d’escombrada. Les promocions joves, desvinculades per la força dels es-
deveniments de les que abans ocupaven els llocs magistrals, no eren pas 
propenses a acceptar categories tradicionals. Les subjectaven totes a una 
revisió de valors i eren decidides, per poc que calgués, a jubilar persona-
litats i a enterrar programes. Tot això en el pla concret de l’ensenyament 
i de la investigació històrica ho formulava Vicens i Vives en aquell fullet 
que va lliurar-me un dia a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. I com si volgués 
subratllar i excusar a la vegada la intenció seva, em va dir mig irònicament 
però també amb evident satisfacció: “Ací té el meu manifest comunista”.
Èmfasi, pròpia supervaloració ingènua? De tot potser n’hi havia i igual 
hem de posar a la balança el pes autèntic i l’aparent, tot i que la dolorosa 
circumstància d’avui potser exigiria de deixar ai posteri l’ardua sentenza.4

De fet, aquell “manifest comunista” reiterava les idees “revisionistes” que ja 
havia exposat en 1935-1936, i continuava contenint les mateixes crítiques que 
el jove Vicens havia adreçat a la historiografia catalana coetània: en censu-
rava, novament, l’amateurisme, la combinació d’«excesivos entusiasmos» i de 
manca de preparació tècnica, així com la «sumisión del historiador a ideologí-
as preconcebidas». Uns mals que –tornava a dir– només es podien combatre 
des de la Universitat, única instància adequada a la recerca històrica, i per a 
la qual proposava un pla de treball que comprenia: a) el treball d’arxiu, b) la 
feina bibliogràfica, c) l’esbós d’una futura recerca i d) la creació d’un Institut 
d’Estudis Contemporanis.5

Però ben aviat, l’activitat i l’obra de Vicens havien de conèixer un gir ra-
dical. Un viatge a Itàlia, l’any 1949, amb don Antonio de la Torre per fer re-
cerca als arxius, li obrí els ulls sobre la nova realitat de l’Europa democràtica, 
que es recuperava molt ràpidament d’una guerra molt més recent que no pas 
l’espanyola. L’any següent, la seva assistència com a membre de la delegació 
oficial espanyola al Congrés Internacional de Ciències Històriques de París 
comportà el seu retrobament amb l’escola dels Annales, representada ara, 

4 J. M. Muñoz i LLoret (ed.), Àlbum Jaume Vicens i Vives (1910-1960), Barcelona, Vicens-Vives 
i SECC, 2010, pàg. 210-211.
5 Jaume vicens i vives, «Notas sobre el desarrollo de la historiografía de la Edad Moderna 
en Barcelona», Pirineos, IV (1948), pàg. 2-25. Reproduït a Obra dispersa. Catalunya ahir i avui, 
Barcelona, Vicens-Vives, 1967, pàg. 72-82.
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després de la mort de Bloch a mans dels nazis, per Lucien Febvre i pel nou 
condottiero de la historiografia europea, Fernand Braudel. 

Immediatament en tornar del Congrés de París, Vicens veu la necessitat de 
dedicar-se a la història recent. Aquesta necessitat no era nova en ell, sinó que 
se li havia fet evident durant la guerra civil espanyola: així, mentre al comen-
çament de la contesa sostenia, en una carta a Carles Rahola, l’esperança que 
«la sinceritat i la bona fe en l’apreciació dels fets de la nostra història –espe- 
cialment en els seus aspectes social i econòmic– podran contribuir a apaivagar  
les presents passions i a fer més clara la via del nostre esdevenidor», ja cap al 
final del conflicte no dubtarà a afirmar, en una carta adreçada a un seu amic 
de la universitat, Eduard Valentí i Fiol, que vol enllestir aviat la seva síntesi 
sobre la Catalunya del segle xv perquè «m’interesso cada vegada més per la 
Història moderna, per la “recentíssima”. Ja veurem què faré!». 6

El que farà, en els primers anys 1950, és tractar d’abandonar, tan aviat 
com li sigui possible, el conreu de la que havia estat fins aleshores la seva 
especialitat acadèmica, el segle xv, i dedicar-se a posar les bases d’una història 
contemporània que pugui explicar el per què de la darrera guerra civil. Per 
entendre la implicació personal (i política) de Vicens en això cal que tornem 
novament a Rubió:

Obriu però aquell llibret publicat l’any 1952 Aproximación a la historia de Es-
paña. [...] Si repassem les seves planes, en trobarem a dojo de frases elabo-
rades i païdes lentament, [...] que aspiren a suggerir un moment d’evolució 
històrica i la conjunció de forces que n’eren el secret. No parlo pas com  
a historiador ni com a crític i no prejutjo poc ni mica la seva validesa, tot i 
que jo particularment la considero molt alta. Remarco només la projecció 
vital de la personalitat del nostre company en la seva obra didàctica.
L’una era inseparable de l’altra. Per això l’apassionava cada vegada més la 
història moderna i contemporània. Quan més pròximes eren les circums-
tàncies de temps, més fàcil li era d’interpretar i analitzar les forces en joc. 
Un diria que s’hi sentia lligat com si n’hagués pogut ésser protagonista. I 
això és, al meu entendre, el secret de l’atracció que exerceix la lectura de 
l’últim llibre important que d’ell conec: Els catalans del segle xix. Industrials i 
polítics a les Biografies catalanes. [...]
I és que aquell home erudit, preocupat per la bibliografia i la recerca de les 

6 Muñoz, Àlbum Jaume Vicens i Vives..., pàg. 56-57.
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fonts històriques, sentia profundament el goig i la responsabilitat del món 
que vivim. Tot és història, és clar, però no pas en el sentit que té la paraula 
en el tecnicisme burocràtic de l’ensenyament, és a dir de l’assignatura. La 
història li interessava com a cosa viva o capaç d’ésser vivificada i igual-
ment, per tant, tot el que ella arrossegava. I no feia compartiments estancs 
de res. D’això provenia aquella facilitat proteica d’apassionar-se per tots els 
detalls de la vida del seu moment. [...] 
Com s’apassionava i com lluitava per a donar encarrilament a la seva fúria 
activa i organitzar nuclis que salvessin els anys que la jovenesa nostra havia 
perdut!7

La persistència del fet revolucionari

I és que, en efecte, la decantació de Vicens per la història contemporània és 
inseparable de la missió a què se sent cridat: «contribuir a posar algun sentit 
de responsabilitat i coherència» en un país que ha patit el daltabaix d’una 
guerra civil, com dirà en una molt citada carta a Josep Fontana, l’any 1956.8 
La data clau és, en aquest sentit, finals de 1952. Vicens acaba de publicar un 
breu assaig d’interpretació històrica, Aproximación a la historia de España, i és 
en aquell moment que decideix escriure a Josep Pla, amb qui s’han conegut 
a la redacció de la revista Destino, una carta datada el dia de sant Esteve de 
1952 on li demana que l’ajudi a presentar-se en els cercles del poder madrileny 
–«potser caldria donar-me davant dels madrilenys certa representació eficaç, 
i no solament des del punt de vista científic, en el qual ja tinc guanyats els 
meus punts»–, i on li aclareix: 

No tinc cap mena d’ambició, més que la de servir el meu país en tot quant 
pugui apartar-lo de les torbacions revolucionàries i endegar-lo pel camí de 
la intel∙ligència. Si surto dels meus arxius, llibres i redós familiar serà, sim-
plement, perquè ja és hora de tornar a lloc les coses essencials, somogudes 
per la guerra, i que cal novament apuntalar.9

7 Muñoz, Àlbum Jaume Vicens i Vives..., pàg. 212-213.
8 Epistolari de Jaume Vicens, a cura de Josep Clara (et al.), Girona, Centre d’Estudis Històrics i 
Socials, 1994, pàg. 101. 
9 Jaume Vicens i Vives-Josep Pla. Complicitats, catàleg d’exposició coordinat per Anna Aguiló i 
Miquel i Josep M. Muñoz i Lloret, Palafrugell, Fundació Josep Pla, 2010, pàg. 29.
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L’historiador que surt dels seus arxius haurà, en certa manera, de desmen-
tir-se a ell mateix. Així, en contra del que havia formulat el 1936 i reiterat 
el 1948, ara Vicens es dedicarà ara al conreu de la síntesi: l’èxit d’Aproxi-
mación a la historia de España el durà a la redacció d’un assaig prou diferent 
de concepte, però d’intenció paral∙lela: Notícia de Catalunya (1954). Borja de 
Riquer n’ha esclarit en el pròleg a la nova edició, feta per la família el 2010, 
les circumstàncies de la redacció,10 però potser no prou el context histò-
ric –que havíem esbossat el 2005 Ramon Grau i jo mateix en un article a 
L’Avenç– d’un llibre sobre el qual encara ens falta una anàlisi que en situï 
els antecedents (de Maragall a Ors, passant pel Vandellòs de Catalunya, poble 
decadent i pel Pi i Sunyer de L’aptitud econòmica de Catalunya), que en destaqui  
les coincidències i dissimilituds amb reflexions coetànies (Ferrater Móra 
i les Formes de la vida catalana), que en subratlli les influències ( J. Pla) o que 
en ponderi les contribucions d’altri ( J. Pérez Ballestar), així com el ressò en 
autors posteriors ( Joan Fuster).11

A Notícia, Vicens, lluny dels constrenyiments acadèmics, ens dóna algu-
nes claus del seu pensament històric. M’interessa aquí retenir algunes de 
les seves consideracions sobre el paper de la immigració en l’evolució de la 
societat catalana, perquè ens ajudarà a entendre després les seves referències 
al rol de Barcelona en la història de la Catalunya contemporània. Vicens hi 
parteix –i és una de les idees que més n’han estat més repetides– del caràcter 
de Catalunya com a país de Marca, com a «passadís geohistòric». Això fa que 
els catalans siguem «fruit de diversos llevats i, per tant, una bona llesca del 
país pertany a una biologia i a una cultura de mestissatge», on «el moviment 
d’immigracions mai no ha cessat». Però, afegeix, «no hem estat prou forts 
per a fer-nos la nostra història: vet ací la gran tragèdia col∙lectiva»: només 
en temps medievals «hem assolit una plataforma històrica respectable». Des-
prés, quan Catalunya perd el seu poder estatal, «hem entrat en la fase de la 
intranquil∙litat col∙lectiva. Ben bé fa cinc segles que marxem d’esma, adés  
conformant-nos amb un migrat paper de circumscripció provincial,  

10 Borja de riquer, «Avantpròleg», dins Jaume vicens i vives, Notícia de Catalunya: nosaltres els 
catalans, Barcelona, Vicens-Vives, 2010. 
11 Ramon grau i Josep M. muñoz, «Notícia de Catalunya. Una reflexió entre les runes», L’Avenç, 
305 (setembre 2005), pàg. 28-35. 
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adés volent forçar la roda de la fortuna cap a posicions singulars d’imperia-
lisme polític i cultural».12

I afegeix, fent-se ressò dels seus mai abandonats conceptes de la 
geopolítica: 

Tots els pobles europeus de passadís s’han trobat en idèntiques condicions; 
fins i tot Alemanya, llur prototipus colossal. L’etern problema és concertar 
les energies que contínuament els estimulen amb la dissociació espiritual 
que porten dintre; la tendència a l’acció amb la flonjor dels ressorts socials 
dels no assimilats. No ens enganyéssim pas: els moviments epilèptics de 
la nostra història, els actes irascibles, les actituds frenètiques, correspo-
nen als plànols d’esllavissament de la nostra sensibilitat emmalaltida per 
l’hibridisme i la tensió social i ideològica. Dominar la història, promoure 
dirigents i quadres, anar a poc a poc; això és el que ens convindria.13 

Al mateix temps, hi comença a formular, en el capítol anomenat «Eina i 
feina», la seva consideració sobre el moviment obrer a Catalunya i, en parti-
cular, sobre l’impacte que la immigració peninsular hauria tingut a l’hora de 
radicalitzar l’obrerisme, ja en els anys 1930:

En aquesta situació arribaren a Catalunya les primeres onades d’immigrants 
peninsulars: aragonesos i valencians, sobretot. Els catalans devem molt a 
la intel∙ligència, a la voluntat de treball, al temperament i al desig de lu-
cre d’aquesta gent, com també som deutors als homes de les ulteriors 
immigracions peninsulars que ens hagin ajudat a bastir i mantenir la re-
lativa riquesa del país. Cal reconèixer a l’immigrant els seus mèrits i no 
convertir-lo en blanc de tota mena de fàcils diatribes. Perquè l’immigrant, 
almenys fins a la massiva invasió murciana del 1927-1929, fou el deixeble 
de l’obrer català. Deixeble en l’ordre de la mentalitat del treball [...]; deixe-
ble en l’ordre de la mentalitat social[...]. [Per tant], no podem exculpar-nos 
deixant caure el llast dels espeternecs revolucionaris sobre els immigrants, 
per bé que aquests hagin radicalitzat les actituds amb el sentimentalisme 
dels desplaçats i l’odi respecte a la nova societat que els envolta.14

12 Jaume vicens i vives, Notícia de Catalunya, Barcelona, Destino, 1960 (2a ed. ampliada), pàg. 
22-25. 
13 vicens, Notícia de Catalunya..., pàg. 25. 
14 vicens, Notícia de Catalunya..., pàg. 75. 
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En la part de Notícia de Catalunya que dedica a «Les dificultats», i en concret 
en el capítol sobre «Les revolucions catalanes», Vicens s’enfronta a un dels 
problemes històrics que considera essencials, i més diferenciadors, de la rea-
litat social catalana: l’anòmala persistència del fet revolucionari. Una persis-
tència que es nega a atribuir, com creu que fa la historiografia precedent, a 
«la perversitat d’elements estranys, que des de dintre o des de fora malden per 
combatre’ns i destruir-nos». De fet, diu, «mai no m’ha satisfet aquesta expli-
cació unilateral»,15 entre altres coses perquè no pot explicar que a Catalunya 
hagi tingut lloc «l’experiència anarquista més perllongada» i gairebé «l’única 
experiència governamental» dels antiestatalistes.

Vicens emmarca de la manera següent les revolucions catalanes del segle 
xx i, en particular, els obstacles amb què topà l’acció d’aquella elit burgesa, la 
“generació de 1901”, amb la qual ell s’identifica plenament: aquella “minoria 
dirigent”, lluitant enmig d’una “demagògia” creixent, «anà realitzant la seva 
obra, menys sorollosa en el camp polític del que alguns haurien volgut, però 
summament eficaç». Amb tot, «la crisi del 1917 vingué a interrompre aquesta 
bella marxa» i, poc després, 

...la gran resclosa dels anys 1923 a 1930 exercí una influència decididament 
nefasta. El grup conservador renuncià al seu reformisme, mentre que el 
radical se sentí acaronat per la idea mística de provar una experiència revo-
lucionària en el doble sentit català i social. El fet que el 1931 se li obrissin de 
bat a bat les portes no li abellí gens la tasca. Duta al poder, la segona genera-
ció catalana d’aquest segle es deixà emportar en els uns per l’engrescament 
de la bullanga; en els altres pel neguit de fer de pressa. No funcionaren 
els reflexos del seny i es deixaren lliures els frens de la rauxa, a recer d’un 
misticisme messiànic, d’encuny celtibèric. Que aquest fet, emmarcat per 
l’òrbita de la intranquil∙litat europea contemporània, conduí a les posicions 
revolucionàries d’octubre del 34 i de juliol del 36, no és un secret per a 
ningú. En ambdues ocasions, els catalans deixàrem de donar testimoniatge 
de la nostra responsabilitat envers els altres pobles d’Espanya, de la nostra 
maduresa per a fer-los acceptar els camins que els indicàvem des del 1901.
Però allò que importa a l’historiador és posar el dit no solament damunt 
d’aquells que no saberen resistir llur pròpia quimera i la del poble, sinó tam-
bé damunt dels qui no tingueren prou amplitud d’esguard per a col∙laborar 
en una necessària i inevitable política de justícia social. Respecte a la massa 

15 vicens, Notícia de Catalunya..., pàg. 183-184. 



150

popular, ineducada i voleiadissa, només li restà de plànyer-se que, encegada 
per miratges revolucionaris, engrescant-se amb infantils il∙lusions extremis-
tes, deixés estimbar, gairebé sense un gest d’auxili, l’obra centenària dels 
seus mateixos i més esclarits fills. Bé és cert que la immigració recent havia 
introduït a Catalunya un tascó d’insolidaritat i intolerància que explica, en-
cara que no justifica, l’ensulsiada del 1936.16

I és en aquest punt on retornem a la visió sobre Barcelona. En les conside-
racions finals que fa sobre «els ressorts psicològics col∙lectius» dels catalans, 
molt influït per un seu deixeble i col∙laborador, el filòsof opusdeista Jordi 
Pérez Ballestar, Vicens diu així:

En l’eix ideal de la mentalitat catalana, a l’extrem oposat del bon capteni-
ment hi ha l’arrauxament. Tot pol positiu en comporta un altre de negatiu, 
i la rauxa s’oposa simultàniament al seny i a la mesura. En la parla popu-
lar, és l’antítesi de la prudència i del seny; i així ha recollit el mot la verba 
culta. “Vanitosa, arrauxada i traçuda”, així Maragall qualifica Barcelona, 
en l’Oda Nova; i després hi torna: “passada l’estona i el dia i la rauxa, i el 
vent de disbauxa”. Ésser arrauxat és, precisament, estar mancat de seny, 
obeir els impulsos emocionals, actuar segons determinacions sobtades. 
En aquestes circumstàncies ens deixem portar per la passió, sense sospe-
sar les realitats ni mesurar-ne les conseqüències. Llavors som els homes 
de la flamarada i de les actituds extremistes. [...] L’arrauxament és la base 
psicològica del tot o res, la negació de l’ideal de compromís i pacte dictat 
pel seny col∙lectiu.17

Redreçament burgès, desordre obrer

A partir de 1954, coincidint amb la publicació de Notícia, Vicens accelera 
el seu comiat del segle xv i comença a assajar, partint d’una base empírica 
que està pràcticament per construir, la seva pròpia síntesi sobre el segle xix 
català. Aquell mateix any publica a la seva revista Estudios de historia moderna 
un primer estudi al respecte, «Coyuntura económica y reformismo burgués»,  
que no podem de cap manera llegir separat de la seva simultània acció 

16 vicens, Notícia de Catalunya..., pàg. 205-206. 
17 vicens, Notícia de Catalunya..., pàg. 213-214. 
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parapolítica (l’octubre escriu a Destino un article programàtic, «Hacia una 
nueva burguesía»), encaminada a la formació d’una elit dirigent que quan, 
més aviat que tard, caigui el règim franquista, pugui agafar les regnes i evitar 
que el país rodoli, novament, pel pendent d’una situació revolucionària.18

La seva síntesi arriba a un dels seus llibres més importants, personals i 
originals, Els catalans en el segle xix que, amb l’aportació de Montserrat Llorens 
pel que fa a les biografies finals, integra el volum onzè i darrer de la sèrie de 
Biografies catalanes, titulat finalment Industrials i polítics del segle xix i publicat el 
1958. El llibre, amb la llarga citació del qual he començat la meva intervenció, 
constitueix, d’acord amb l’encertada caracterització que en van fer Ramon 
Grau i Marina López, «una justificació completa de l’experiència de la Cata-
lunya burgesa».19

Una justificació que té un però: mentre que al principi del llibre Vicens 
afirma, de manera contundent, que gràcies al desenvolupament econòmic del 
Vuitcents «Catalunya havia reeixit en la tasca de posar-se al nivell dels centres 
econòmics més desenvolupats de la Terra», sense però que els treballadors 
«resultessin sacrificats al progrés econòmic com en altres contrades d’Euro-
pa», més endavant sosté que

...el gran responsable de la bolcada de l’obrerisme català cap a l’anarquisme, 
que es consumà en 1911, és la societat burgesa, incapaç de reconèixer que 
la bomba criminal –com deia Maragall– sorgia de la mateixa entranya, “era 
un delicte immanent del nostre estat social”. Amb una inconsciència que 
estamordeix, els burgesos precipitaren els obrers qualificats cap als rengles 
dels “miserables” i, tots plegats, cap a les files de l’anarquisme.20

En efecte, en aquesta “Catalunya perfecta”, hi apareix un element pertorba-
dor, distorsionador: la classe obrera “miserable”, d’immigració recent, que 

18 Jaime vicens vives, «Coyuntura económica y reformismo burgués. Dos factores de la 
evolución de la España del Antiguo Régimen», Estudios de Historia Moderna, IV (1954), pàg. 
351-391; i «Hacia una nueva burguesía», Destino, 899 (30-X-1954). Reproduïts tots dos a Obra 
dispersa. España..., pàg. 36-55 i 503-505.
19 Ramon grau i Marina López, «Vicens i Vives, Jaume», dins Ictineu. Diccionari de les ciències de la 
societat als Països Catalans (segles xviii-xx), Barcelona, Edicions 62, 1979, pàg. 498.
20 vicens i LLorens, Industrials i polítics..., pàg. 32 i 169.
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enarbora “la bandera del desordre”. L’estudi d’aquell redreç burgès empeny 
Vicens i la seva escola a començar a estudiar l’obrerisme català, i a mirar 
d’esclarir perquè hi predomina l’element anarquista que serà tan determinant 
en el primer terç del segle xx. 

Així, el 1959, publicat per Teide, l’editorial de Vicens, apareix el llibre Orí-
genes del anarquismo en Barcelona del sacerdot i historiador Casimir Martí, que 
Vicens mateix presenta, en el pròleg, com el primer estudi d’història social de 
la seva escola: un estudi allunyat del «publicismo barato, apasionado y de baja 
ley» fins llavors imperant, que, metodològicament, ha de «proceder con el 
mismo aparato con que los medievalistas examinan los textos y reconstituyen 
los períodos más remotos», incloent-hi «el rigor crítico e incluso filológico 
que ha presidido el auge de otros sectores historiográficos».21

Aquesta preocupació historiogràfica serà, novament, inseparable de la seva 
inquietud política: tal com va explicar Josep Benet, Vicens «se interesaba por 
los estudios sociales, por la historia del movimiento obrero y por la tarea de 
formación social y sindical que algunos de nosotros desarrollábamos muy a 
menudo clandestinamente en las localidades y barrios obreros».22 

De fet, el mateix Vicens mirarà de contribuir personalment a establir una 
síntesi del moviment obrerista català, amb Barcelona com a escenari princi-
pal. Hi ha dos textos ocasionals seus, que corresponen al final de la seva vida 
prematurament escapçada, que s’hi centren. El primer és la coneguda confe-
rència «El capità d’indústria espanyol dins els darrers cent anys», pronunciada 
el 1958 al Cercle d’Economia, on resum els arguments més polítics del seu 
llibre Industrials i polítics, aleshores en curs de publicació. Vicens hi vol cridar 
l’atenció sobre un fenomen que “no es té en compte”:

Els miserables; els miserables han tingut a Barcelona un nom concret, la 
“patuleia”, és a dir aquesta gent que ve del camp, els emigrants que no 
tenen, que no han adquirit l’hàbit d’entrar en el ritme de la producció, que 
són simples peons, molt subjectes a la crisi de tipus industrial, sense cap 
facilitat de resistència, sense família a la qual acudir i que constitueixen a 
cada tombant de la conjuntura desfavorable l’arma de xoc que destrueix 

21 Casimir martí, Orígenes del anarquismo en Barcelona, Barcelona, Teide, 1959. El pròleg de 
Vicens es pot llegir a Obra dispersa. Catalunya, pàg. 550-552.
22 Josep Benet, «El otro Vicens Vives», La Vanguardia, 28-VI-1985.
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la fàbrica, que proclama la vaga general, que dóna suport als anarquistes, 
que llança les bombes on pot i, en definitiva, constitueix la massa de xoc 
dels anys 1834 i 1835 arran de la crema de convents, la del 1855 arran de la 
primera vaga general revolucionària, la de l’any 1909 arran de la Setmana 
Tràgica, i la de l’any 1936.23 

L’altre text és una ponència titulada «El moviment obrerista català (1901-
1939)» que va preparar (però que, malalt, ja no va poder llegir) per al seminari 
Alguns aspectes de la vida obrera a Catalunya, organitzat per la Lliga Espiritual 
de la Mare de Déu i celebrat al monestir de Montserrat el març de 1960. El 
text, que de fet es troba entre el material preparatori per a un volum nonat 
sobre el primer terç del segle xx amb què Vicens volia cloure la sèrie Biografies 
catalanes, s’interroga sobre l’anomalia que, per a ell, significa que, en aquesta 
etapa, i a diferència del que passà al segle xix, la conjuntura social no seguís 
la conjuntura econòmica: 

l’economia i els moviments socials marxen més desaparellats, sobretot 
perquè aquests darrers s’encadenen a una mística revolucionària que no 
s’entrelliga amb la situació provocada pels cicles econòmics (àdhuc quan 
esclatà la crisi de 1929).24 

En particular, fa un èmfasi especial en les migracions provocades pel «mal-
tusianisme demogràfic» de la població catalana a partir de finals del segle 
xix, que «comporta afebliment econòmic i, sobretot, polític i espiritual». I 
tot seguit conclou: «Aquest factor és de primer rengle per a explicar-nos els 
moviments socials del segle xx». 

La manca de naixements i, per tant, de mà d’obra provocà una immigració 
massiva a partir de la primera Guerra Mundial, particularment a la ciutat de 
Barcelona, que en aquests anys «creix monstruosament i perillosament» (en 
canvi, diu, les províncies de Tarragona, Lleida i Girona restaren «incontami-
nades»). Per a Vicens, aquest fet té una dramàtica traducció política:

23 Jaume Vicens i vives, «El capità d’indústria espanyol dins els darrers cent anys», Recerques, 
10 (1980), pàg. 168-169.
24 Jaume Vicens i vives, «El moviment obrerista català (1901-1939)», Recerques, 7 (1977-1978), 
pàg. 9.
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En menys de catorze anys, la població catalana s’incrementà amb mig mi-
lió de persones. Aquest fet alterà tots els pressupòsits demogràfics, econò-
mics i polítics i, de faisó particular, els de tipus social. Catalunya es revifà 
biològicament amb sang estranya (gran boom de naixements entre el 1919 i 
el 1926); però això li costà la pèrdua de la seva carta política en el període 
1931-1939.25

La responsabilització de la radicalitat anarquista a la mà d’obra acabada d’ar-
ribar a Barcelona des de fora de Catalunya no és nova, i ja es troba de fet 
present en el periodisme dels anys trenta. El mateix Vicens –ho he esmentat 
abans– considerava un factor de radicalització obrera «el sentimentalisme 
dels desplaçats i l’odi respecte a la nova societat que els envolta». Potser sor-
prèn més que, diferències de llenguatge a banda, aquesta sigui precisament 
la conclusió a què ha arribat l’arquitecte José Luis Oyón a partir dels seus 
estudis recents sobre l’urbanisme barceloní dels anys trenta: és a dir, que hi 
ha una íntima connexió entre el desarrelament propiciat per una immigració 
recent i la “mística revolucionària”.26 

L’experiència directa del “desbordament”

I aquesta correlació formava part també –cal no oblidar-ho– de l’experiència 
vital del jove Vicens. D’ell sabem que la seva passió política s’havia despertat 
ben aviat, com a mínim ja en els dies de la primavera republicana de 1931, 
quan tenim alguns indicis de la seva participació activa, als vint-i-un anys, en 
les files del republicanisme. Així, mentre és a Girona esperant de començar 
el servei militar, el seu oncle i tutor, Jaume Vives i Batet, li escriu en aquests 
termes, en una carta datada el 14 de juny de 1931: 

Suposo que les teves ocupacions hauran augmentat aquests dies amb mo-
tiu de les properes eleccions i em plau felicitar-te per les bones impres-
sions que deixes arreu a on prens part en qüestions polítiques.
Sols dec aconsellar-te que l’escriure no et faci perdre el llegir o, dit més 

25 Vicens, «El moviment obrerista ...», pàg. 11.
26 José Luis Oyón, La quiebra de la ciudad popular: Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la 
Barcelona de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ed. del Serbal, 2008.
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clar, que les teves ocupacions no es vegin postergades, lo que fóra per tu 
una pèrdua moral que podria algun dia a venir perjudicar-te.

Uns mesos després, el 22 de febrer de 1932, una altra carta de l’oncle al nebot 
ens dóna a entendre que Vicens, ja com a soldat, es va veure forçat a partici-
par en la repressió de l’alçament anarcosindicalista de l’Alt Llobregat:

Tant la tia com jo passàrem uns ratos dolents quan vàrem llegir que el 
Regiment de Muntanya de Girona havia sortit cap a Fígols, doncs ja su-
posàrem que tu eres inclòs amb els expedicionaris. En fi, afortunadament 
no t’ha succeït res de particular i al mateix temps que et felicitem ens 
n’alegrem de tot cor.27

En acabar el servei militar, Vicens retorna a Barcelona per iniciar la seva car-
rera acadèmica, i sembla haver seguit els consells de l’oncle en el sentit “que 
l’escriure no et faci perdre el llegir”, de manera que aviat podrà «cohonestar 
el “poder vivir” con el “querer llegar”», per dir-ho en els mateixos termes 
que utilitza Vicens en una carta a La Torre de 13 de setembre de 1932.28 Això 
sí, al preu d’oblidar-se de l’activisme polític. És llàstima que no tinguem (en 
espera del que hagin pogut esbrinar Cristina Gatell i Glòria Soler en el seu 
llibre, en premsa, sobre el Vicens polític) testimonis documentals referits a 
com va reaccionar Vicens davant l’accidentat curs de la República i l’esclat 
de la guerra civil: ¿com devia viure la vaga revolucionària dels miners de 
Fígols? I els fets d’octubre del 34? I el 19 de juliol del 36? Pel testimoni oral 
de Montserrat Llorens, sabem la profunda impressió que ell mateix deia que 
li va causar l’enterrament de Durruti, a la Barcelona de novembre del 1936, 
on hauria descobert la “massa obrera”, “l’altre”.

Malauradament, i sigui dit a tall de nota a peu de pàgina, hem de lamentar la 
pèrdua de les cartes que Vicens enviava periòdicament a la seva promesa, Roser 
Rahola, aleshores exiliada amb la seva família a Clarmont-Ferrand, durant els 
primers mesos de la guerra civil. Rahola pogué tornar, sola, des de França poc 
després dels Fets de Maig de 1937, quan les autoritats republicanes pogueren 

27 Muñoz, Àlbum Jaume Vicens i Vives..., pàg. 28.
28 Muñoz, Àlbum Jaume Vicens i Vives..., pàg. 29.
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recuperar el control de l’ordre públic, i es casà amb Vicens aquell mateix estiu. 
Unes cartes que Roser Rahola va destruir el 1939, enduta per un elemental 
sentit de la prudència davant de la política repressora de les noves autoritats 
franquistes, però que ens haurien dit, probablement, tantes coses sobre la visió 
que Vicens s’anava fent, en directe, de la Barcelona revolucionària. 

En tot cas, si hem de jutjar pels nombrosos escrits posteriors, Vicens sentia 
un absolut descontentament cap a la mena de política duta a terme en els anys 
1930 –incloent-hi aquella Barcelona que s’havia fet massa grossa–, de la qual 
acabà extraient-ne una lliçó molt negativa. En l’article testamentari titulat «La 
nova història», publicat a Serra d’Or el gener de 1960, Vicens lamentava que el 
Noucentisme no hagués arribat al camp de la història. Al seu parer, la «inicial 
coacció romàntica» continuava planant sobre els «més eminents historiadors» 
catalans, «alguns dels quals arribà a confondre història romàntica amb histò-
ria nacional». Aquesta supervivència 

...fou un bastó posat a la roda del moviment de la catalanitat durant els 
trenta primers anys d’aquest segle. Mentre Ors, Carner i Pijoan, i més en-
davant Riba, López-Picó i Bofill i Mates superaven el romanticisme casolà 
i plantejaven la nostra cultura en el punt dolç de la realitat intel∙lectual, o 
sia de l’ordre, la mesura i la continuïtat, la història –com la música– mar-
xava pels camins de la fantasia gaudinesca i wagneriana, mostrant-se re-
fractària al canvi de signe i a les exigències del temps. És esparverador que 
amb aquest bagatge els catalans intentéssim de realitzar una gran política. 
Però així fou. No cal sorprendre’ns tampoc dels resultats.29

Més a prop d’Ors, que havia atribuït l’esclat de la Setmana Tràgica a la “po-
blació immigrant”, que no pas de Maragall, que havia advocat per la “ciutat 
del perdó” i havia subratllat la pròpia responsabilitat de les classes dirigents, 
Vicens, en mirar enrere, no podia deixar d’atribuir a la Barcelona “gegantina” 
dels anys trenta la responsabilitat del “desequilibri demogràfic i espiritual” 
que havia desbordat “el perfeccionament orgànic assolit pel país”. En la seva 
visió, la “Catalunya perfecta” dels noucentistes havia perdut, durant la Repú-
blica, la seva carta de navegar a causa, fonamentalment, de la “sang estranya” 

29 Jaume vicens i vives, « La nova història”, Serra d’Or (gener de 1960 ». Reproduït a Obra 
dispersa. Catalunya..., pàg. 507-510.
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arribada a la gran ciutat, quan d’“eina d’un poble renaixent” havia passat a 
ser batuda pel “vent de disbauxa” que havia profetitzat el poeta de la paraula 
il∙luminada. 
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Duran i Sanpere, Vicens i la divulgació de la història de 
Barcelona

Eulàlia Duran
Institut d’Estudis Catalans

Parlar d’Agustí Duran i Sanpere i de Jaume Vicens i Vives en relació amb la 
divulgació de la història de Barcelona no és un tema fàcil. Vicens i Duran 
eren uns personatges dissemblants, quasi antagònics, però amb alguns punts 
–importants– de contacte. 

Perfils biogràfics: la prova de la Guerra Civil

En primer lloc pertanyen a generacions diferents. Es portaven vint-i-tres 
anys de diferència. Les seves biografies són conegudes. 

S’ha qualificat Agustí Duran i Sanpere com a prototipus d’home de Prat 
de la Riba, noucentista, que havia començat a actuar públicament a Cervera, 
acabats els estudis de Dret i de Filosofia i Lletres, el 1914, any de la mort del 
seu pare, registrador de la propietat i terratinent. Aquest mateix any fou elegit 
membre corresponent de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (pas-
saria a numerari el 1924). Establert a Barcelona, portà una vida molt activa 
com a funcionari de l’Ajuntament de Barcelona i també de la Generalitat de  
Catalunya: des del 1917 adscrit, per oposicions, a l’Ajuntament de Barcelona, 
fou director de l’Arxiu Històric Municipal de Barcelona des del 1923. 

Des de l’Arxiu intervingué en la restauració d’alguns edificis del barri antic 
com el Palau Reial Major, les Drassanes o el carrer de Montcada (1927-1929). 
El 1929 participà en l’Exposició Internacional amb un pavelló sobre la his-
tòria de Barcelona que seria un primer assaig del futur Museu d’Història de 
la Ciutat. Inicià les excavacions de la Barcelona romana a la Plaça del Rei, el 
1931. Amb el seu assessorament, el Consell de Cultura de la Generalitat apro-
và el projecte d’articulació dels arxius comarcals catalans. El 1934 inaugurà a 
Cervera la primera Biblioteca Popular de la Generalitat.

L’abril del 1936 era designat president de la Secció d’Arxius del Servei de 
Patrimoni de la Generalitat que, en iniciar-se la guerra, es transformà en el 
Servei de Salvament del Patrimoni, presidit per Ventura Gassol i format per 
Jordi Rubió (secció de biblioteques), Joaquim Folch i Torres (museus), Jeroni 
Martorell (monuments), Pere Bosch Gimpera (excavacions) i Agustí Duran i 
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Sanpere (arxius). Efectivament, durant la guerra de 1936-1939 dirigí les ope-
racions de salvament dels arxius de Catalunya; arxius de tot tipus, municipals, 
eclesiàstics, notarials, particulars, que foren traslladats a Barcelona. El 1938, 
arran dels bombardeigs del barri vell, foren portats a Viladrau, i, finalment, 
al monestir de Pedralbes.

Acabada la guerra, Duran tenia 53 anys, i decidí quedar-se a Barcelona tot 
i el risc que això comportava. Passà per la depuració preceptiva de tots els 
funcionaris i per un consell de guerra militar que sobresegué la seva causa. 
Reprengué així les funcions de direcció de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Jaume Vicens i Vives era de família burgesa gironina. Acabada la tesi doc-
toral sobre Ferran II i la Ciutat de Barcelona, dirigida pel catedràtic d’història de 
la Universitat de Barcelona Antonio de La Torre, s’havia integrat a la mateixa 
Universitat i era catedràtic de segon ensenyament. Decidí a darrera hora no 
marxar a l’exili i quedar-se a Barcelona, on fou depurat. Sobrevisqué uns 
anys difícils gràcies a la tasca editorial, i especialment als llibres de text de 
l’ensenyament secundari que aportaven, dins el marc de les possibilitats de 
la censura, una visió de la història menys contaminada. Després d’un periple 
per terres castellanes aconseguí el 1948 la càtedra d’història a la Universitat 
de Barcelona i inicià des d’aleshores el seu brillant ascens professional.

L’adaptació al medi franquista

Podríem dir que les línies bàsiques de l’actuació, tant de Duran com de 
Vicens, dissenyades durant la República i desviades a causa de la guerra,  
havien retornat a la direcció primigènia. Havien obviat tot victimisme i s’ha-
vien posat a treballar, recomençant de nou, Vicens des del món editorial i a la  
Universitat, i Duran a l’Arxiu Històric Municipal de Barcelona. Però les noves 
circumstàncies requerien noves prioritats.

Diria que els unia una lluita paral∙lela per difondre una nova orientació de 
la Història, el primer a través dels llibres de text enfront la ideologia domi-
nant, i el segon amb la lluita contra l’oblit de la pròpia identitat a què conduïa 
el nou règim. Apareix així el recurs a l’alta divulgació, eludint la censura o ce-
dint a l’autocensura necessària. Els dos tenien en comú un caràcter emprene-
dor, de gestió en diverses direccions, de creació de noves entitats, d’adaptació 
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al medi, i amb les dots diplomàtiques per salvar els nombrosos esculls. I per 
això els dos han estat titllats d’un cert col∙laboracionisme per part dels grups 
resistents a l’interior i a l’exili. Perquè és evident que tots dos es van valdre 
de l’atractiu personal i d’influències polítiques més aviat suspectes d’afecte 
al nou règim. Però també és cert que aquests contactes “impurs” els creien 
imprescindibles per tirar endavant nous projectes encara més necessaris. I 
cal recordar que, paral∙lelament, Duran entrava com a membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans el 1942, en plena persecució policíaca de la institució, 
alhora que amagava a casa seva gent perseguida per la policia o familiars de 
gent a la presó. I que continuava sent suspecte a les autoritats franquistes i 
vigilat sobretot quan el general Franco venia a Barcelona: els primers anys de  
la postguerra, la policia l’anava a buscar per portar-lo a la presó mentre durés la  
visita, com feia amb tants d’altres, i Duran havia de demanar la intervenció 
de l’alcalde Mateu i Pla per evitar-ho.

Amb el nou règim, a partir del 1939, coexistien, a més, diverses posicions. 
Hi havia catalans que ostentaven càrrecs importants lligats al franquisme, 
com per exemple Tomàs Carreras Artau (1879-1954), diputat de la Lliga abans 
de la guerra, i després regidor de cultura de l’Ajuntament del 1943 al 1953, i, 
com a tal, superior directe de Duran i Sanpere. Un altre exemple era Felip 
Mateu i Llopis, que suplantà Jordi Rubió i Balaguer a la direcció de la Biblio-
teca de Catalunya el 1939 i la convertí en Biblioteca Central. Això no obstant, 
tots dos acabaren assumint les directrius establertes a l’època anterior. Però 
el ventall de situacions era molt ampli, des dels convençuts pel franquisme, 
com Ferran Valls i Taverner, els conservadors, els catòlics, i, a l’altre extrem, 
els purs i incontaminats, frustrats per les limitacions de tot ordre, però que 
mantenien l’esperit de resistència i eren naturalment arraconats. I no cal dir, 
els exiliats que no tornaren i que cada cop es trobaven més allunyats del front 
de combat.

Objectius professionals

Tornem a Vicens i a Duran. Quins eren els objectius d’un i altre? 
El de Duran continuava sent salvar el patrimoni català (documental, artístic, 
arqueològic, etnogràfic) que era el que semblava més urgent i alhora més 
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innocu a les autoritats. Tots els mitjans eren bons: salvar les peces artístiques 
en nous museus o vigilar les obres públiques als carrers per si apareixien 
vestigis romans. Disposava d’alguns veïns, amics de les excavacions, que l’in-
formaven puntualment, i cada migdia Duran anava in situ i aplegava nombro-
ses persones a les que explicava les hipòtesis i el valor dels descobriments, i, 
sobretot, els comunicava l’emoció de les descobertes per tal d’implicar-les en 
la tasca. Es prodigava en conferències a diverses entitats, publicava diària-
ment articles de divulgació a la premsa i en revistes, confegí diverses guies 
destinades als incipients turistes i feia de guia improvisat quan s’esqueia. 

Pretenia que l’Arxiu fos un organisme viu i popular on tothom pogués 
adreçar-se i organitzà programes radiofònics setmanals sobre història de 
Barcelona amb un equip d’investigadors que durà anys. Es podria dir que la 
seva activitat no tenia fronteres temàtiques i que va aconseguir instituciona-
litzar els seus projectes en un Institut Municipal d’Història de Barcelona que 
englobava el Museu Històric, les excavacions i el museu etnogràfic del Poble 
Espanyol, que intentà convertir en un museu vivent d’arts artesanals en perill 
d’extinció (ceràmica, vidre, indianes, coure, aram, etc.).

Vicens, per la seva banda, es concentrà en la Universitat de Barcelona per 
insuflar-li vitalitat i connectar-la als moviments historiogràfics europeus, 
en especial francesos. En una paraula, va crear la professionalització de 
l’historiador, que fins aleshores havia estat una disciplina feta per vocació 
personal que no oferia un modus vivendi. Amb aquesta finalitat formà dei-
xebles, els portà a treballar als arxius, s’obrí als Congressos Internacionals 
d’Història i als Congressos d’Història de la Corona d’Aragó, creà semina-
ris, creà infraestructures humanes (Centro de Estudios Históricos Inter-
nacionales) i llibràries (Índice Histórico Español, Estudios de Historia Moderna). 
Estengué la investigació cap a èpoques modernes i contemporànies (fins 
aleshores dominaven els medievalistes) i creà la càtedra d’Història Eco-
nòmica. Però no fou exclusivament universitari, sinó que també publicà 
estudis dirigits a la societat, estudis d’alta divulgació sobre Catalunya, com 
la seva “història de Catalunya” camuflada sota el títol de Biografies catalanes 
a causa de la censura.
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El barcelonisme

A la postguerra, la política franquista donà una gran importància a la memò-
ria. Valls i Taverner publicava a La Vanguardia el 15 de febrer de 1939 el famós 
article «La falsa ruta» a favor d’una total reinterpretació del passat català, que 
hauria de ser incardinat perfectament en el projecte espanyol:

Hay que liquidar, pues, un pasado equivocado, y en sus resultados de-
sastroso; hay que reemprender el camino, volviendo al buen sendero....  
Cataluña es una realidad viva y no un prejuicio tendencioso; y para  
restaurar su vida y redimirla y dignificarla de verdad sólo hay un camino: 
hacerla andar con fe, con amor y con el mejor espíritu por la ancha vía 
triunfal de la Nueva España, hacia un destino común lleno de promesas y 
de esplendores, de gloria auténtica y de progreso positivo. 

Segons Carles Santacana, aquesta nova ideologia fou promoguda especial-
ment pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que creà centres 
locals vinculats a les diputacions provincials. El Centre d’Estudios Ilerden-
ses, per exemple, creat el 1942, fou especialment eficaç en el foment del “leri-
danismo”, que arribava a afirmar que Lleida no era catalana. A Barcelona, el 
clausurat Institut d’Estudis Catalans fou substituït per l’Instituto de Estudios 
Mediterráneos. Aquesta eliminació dels centres del catalanisme provocà, per 
absència, l’hegemonia de l’anomenat “barcelonisme”, que pretenia divulgar 
un aspecte amable i sentimental de la ciutat, lluny de tot conflicte social. En 
són una prova les publicacions de Josep M. de Nadal, Aureli Capmany, Josep 
F. Ràfols, Rossend Llates o Agustí Esclasans entre 1942 i 1944. I també, 
en certa manera, des de l’Institut Municipal d’Història dirigit per Duran i 
Sanpere, les edicions de Barcelona histórica y monumental, Barcelona. Divulgación 
histórica i la col∙lecció Civitas sobre monuments barcelonins. Fins ací segons 
Santacana.1 És una de les explicacions. Altres ho han considerat un catalanis-
me adulterat, “un barcelonismo bien entendido”. També fou titllat despecti-
vament de localisme. 

1 Carles santacana, De lo local a lo nacional. Memoria e identidad en los primeros años del franquismo 
en Cataluña, www.ahistcon.org/docs/Santiago/pdfs/s2s.pdf.
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El 1948 Jaume Vicens reaccionà amb la vitalitat que li era pròpia contra 

...un copioso diluvio de detalles respecto a los paseos, las calles, las fuen-
tes y los monumentos de Barcelona; [...] usos y costumbres, diversiones 
y ceremonias, procesiones y cabalgatas. Hemos quedado ahítos de tanto 
folklore y tanto provincianismo.2

Un any després Vicens publicava a Destino l’article «Historias barcelonesas», 
a propòsit dels sis primers volums de Barcelona. Divulgación histórica.3 És una de 
les escasses referències a l’obra de Duran. L’article conté una lloança a la insti-
tució (parla del «prestigio del Instituto Municipal de Historia»), però per dir, 
tot seguit, que una institució no és res sense «un espíritu que la mueva», és a 
dir Agustí Duran i Sanpere: «No me cabe aquí ni la más remota posibilidad 
de descubrir esa eximia figura de nuestra arqueología y nuestra historia ante 
los ojos de mis conciudadanos; nos la sabemos de memoria, y también la gra-
titud que merece». Acaba dient que aquesta és «una de las escasas halagüeñas 
realidades espirituales que nos van quedando en ese mundo de absurda pro-
miscuidad, pérdida de estilo, futurismo y demás abstrusas condiciones». Fa 
també una crítica dels materials publicats en els sis volums de la col∙lecció: 
«Hay alguno [article] que cojea de localismo superficial; otro de ‘escapismo’ 
hacia lo que no se compromete; unos terceros que responden a la legua a  
una pedantería de tono menor». Però ho compensa dient tot seguit: «Por fortuna,  
desaparecen casi inadvertidos en la cantera de positivas contribuciones».

La Càtedra d’Història de Barcelona, 1942-1944

Ja tenim marcades les dues posicions antagòniques, potser no tan contun-
dents com sembla. El camp de batalla de Vicens era el món universitari. 

2 «Inquietudes espirituales de un barcelonés del siglo pasado», Destino, 567 (19-VI-1948). Re-
produït a Jaume vicens i vives, Obra dispersa. Catalunya ahir i avui, Barcelona, Vicens-Vives, 
1967, pàg. 369.
3 Destino, 643 (3-XII-1949). Reproduït a vicens, Obra dispersa. Catalunya..., pàg. 412-413. Agra-
eixo a Ramon Grau la seva informació sobre aquest article.
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Duran, fins a cert punt, vivia al marge de la Universitat, però no del tot. La 
Casa de l’Ardiaca estava sempre oberta als professors i alumnes universitaris: 
el propi Vicens impartí classes regulars a l’Arxiu. Però Duran actuava fora 
de la Universitat, el seu públic eren els ciutadans però no excloïa els univer-
sitaris, amb els quals volia crear una escola de ciutadania. Els seus mitjans de 
difusió eren variats: ràdio, premsa, conferències, visites guiades: “predicava” 
contínuament al carrer davant els descobriments romans i a les institucions 
barcelonines. Per això volgué crear una “Càtedra de Barcelona”. Aquesta 
idea d’encuny universitari li venia ja d’abans de la guerra. Ho havia expres-
sat a La Vanguardia del 14 de juliol de 1935 en un article titulat «Un Museu 
d’història de la Ciutat», en el qual formulava les línies d’actuació museística 
que caldria seguir i que en conjunt són encara de plena actualitat. Hi deia 
entre altres coses:

El Museu hauria de perllongar la seva acció i organitzar visites comenta-
des de monuments, no com un guia més, encara que fos millor, sinó per 
a l’estudi metòdic amb exposició dels problemes històrics que presenten 
i dels esforços fets per tal d’aclarir-los. Hauria d’obrir també una Càtedra 
d’Història de Barcelona...

La guerra va truncar el projecte i no reprengué fins el 1942, quan Jacint Bas-
sols, tinent d’alcalde de Governació va proposar a la Comissió Municipal la 
creació del que anomenava “Càtedra de Barcelona”. El 20 de gener de 1942 la 
Comissió permanent de l’Ajuntament informava Duran i Sanpere de l’acord 
pres en la sessió:

Que, al objeto de incorporar a la labor de cultura municipal las diversas 
iniciativas surgidas naturalmente del desarrollo del Archivo Histórico de 
la Ciudad, así como para unificar, bajo el patrocinio del Excmo. Ayun-
tamiento, la labor de depuración del citado Archivo, se cree la cátedra 
de Historia de Barcelona, encargando su desempeño a D. Agustín Duran 
Sanpere, actual Director de la mencionada institución municipal. [...] Que 
dicha cátedra sea ejercida en forma de conferencias, cuyo número no será 
menor de quince por curso, de acuerdo con un programa de temas que 
deberá ser previamente sometido a la aprovación de esta Tenencia de Al-
caldía Delegada de Cultura. Las expresadas conferencias deberán comple-
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tarse, cuando el tema lo requiera, con visitas a monumentos o parajes de 
la ciudad, museos públicos o colecciones particulares. [...] Que la cátedra 
de Historia de Barcelona se considera, de momento, unida al Museo de 
Historia de la Ciudad de la “Casa Clariana-Padellás”, con el fin de siste-
matizar todos cuantos estudios se realicen desde dichas instituciones o se 
produzcan fuera de ellas, en una obra de conjunto que, en su día, puede ser 
parte integrante del futuro Instituto de Estudios Urbanos, cuya creación 
tendría como fin reunir en una sola institución los estudios históricos con 
los financieros, urbanísticos, administrativos y demás que puedan ser nece-
sarios para el mejor conocimiento de la vida de la ciudad. Y [...] Que para 
remunerar los trabajos que el ejercicio de dicha Cátedra lleve consigo, se 
destine la cantidad de cinco mil pesetas que, en concepto de gratificación 
a D. Agustín Duran Sanpere, figura a dicho objeto y por el ejercicio de la 
Dirección del Museo de Historia de la Ciudad, consignada en el Cap. X, 
Art. 6º, Partª 417 del vigente Presupuesto ordinario de 1942. [Firmat:] El 
Jefe S. Millet.4

Mentrestant fou inaugurat el Museu d’Indústries i Arts Populars (1942) i 
obert el Museu d’Història de la Ciutat (1943), altres dos vells projectes de 
Duran, i tot plegat s’aixoplugà, amb el servei d’excavacions, dins el novament 
creat Institut Municipal d’Història de Barcelona, que substituïa els vells noms 
d’Arxiu Històric i de Càtedra de Barcelona. En els pressupostos municipals 
del 1944-1945 figura la partida per a finançar la Càtedra. El 1946 se’n perd 
el rastre. Però el 1944 s’inicia setmanalment Barcelona. Divulgación Històrica, 
programa radiat setmanalment que durà fins el 1974 i que entrava de ple en 
el projecte de la Càtedra.

Barcelona a través de los tiempos

Passem ara a Vicens i al seu possible “contraatac”. El 1944, paral∙lelament, 
apareixia publicada la primera historia de Barcelona escrita en castellà sota 
el títol Barcelona a través de los tiempos pels catedràtics Lluís Pericot, Alberto 

4 Arxiu Comarcal de Cervera, 0201 Direcció i creació d’institucions Top. 128/2 Fons 
ADS. Duran i Sanpere esborrà amb tinta l’encapçalament “Ayuntamiento de Barcelona.  
Negociado de Cultura” i el final de la data i firma i ho titulà “I. Textos fundacionales”. Més 
informació a Sebastià riera i viader, «Gènesi i primera etapa de l’Institut Municipal d’His-
tòria (1916-1989)», Barcelona Quaderns d’Història, 1 (1995), pàg. 26-29.
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del Castillo i Jaume Vicens Vives i pel conservador del Museu d’Art Modern 
de Barcelona Joan Ainaud. Era una història actualitzada, sense aparat crític, 
obra d’alta divulgació que posava al dia les investigacions fetes fins aleshores. 
Valorava sobretot la societat barcelonina, tots els seus estaments, des dels 
òrgans de govern als gremials i les minories ètniques, com els jueus. L’em-
premta de les ciències socials s’hi fa notar. Obra luxosament enquadernada 
i il∙lustrada amb intel∙ligència, la majoria amb peces procedents del Museu 
Arqueològic de Barcelona, però alguna ja prové del Museu d’Història, de 
les restes arqueològiques de la Plaça del Rei, un fet significatiu. Duran no 
hi col∙labora, però sí el seu deixeble Joan Ainaud. Se’n féu un tiratge de mil 
exemplars. En la presentació s’afirma:

En su trabajo han procurado los autores describir a la vez, tal como impo-
ne la historiografía moderna, el alma y el cuerpo de la ciudad. El alma, que 
son sus instituciones, su cultura, sus costumbres, sus creaciones artísti-
cas... Y el cuerpo, que es su nucleo urbanístico, sus construcciones civiles, 
militares y religiosas, sus transformaciones materiales...5

Demostra també una intencionalitat clara, encara que matitzada per les cir-
cunstàncies polítiques. Així acaba Vicens el llibre:

Con la seguridad que dan los triunfos logrados en muchas circunstancias 
adversas, Barcelona puede mirar con plena confianza su futuro. Pero ja-
más debe olvidar la advertencia con que Verdaguer terminaba su Oda: 
“...trabaja, piensa, lucha; mas, cree, espera y ora; quien hunde o alza los 
pueblos es Dios, que los ha creado”.

Un concepte no massa allunyat del nacionalcatolicisme, val a dir.

La Càtedra Ciutat de Barcelona

Es tractava doncs d’un altre tipus de “barcelonisme”, d’universalitzar-lo 
a partir de la Universitat? Això es produiria uns anys més tard. Efectiva-
ment, l’Ajuntament havia proposat de nou la creació i financiació d’una nova 

5 AAVV, Barcelona a través de los tiempos, Barcelona, Ediciones Mercedes, 1944, pàg. 7. 
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Càtedra Ciutat de Barcelona a la Facultat de Lletres de la Universitat, «dedica-
da especialment a estudis, publicacions i extensió cultural universitària sobre 
temes barcelonins». No era l’única càtedra extraordinària que funcionava a la 
Universitat de Barcelona; també funcionaven altres càtedres especials, com 
la de Milà i Fontanals, en la qual impartí lliçons Jordi Rubió i Balaguer, o la 
càtedra Felip Pedrell, amb lliçons del mestre Enric Roig i Masriera.

Com a resposta i per inserir de ple la nova Càtedra en el marc universitari, 
el Ministeri disposava, el 10 de gener de 1955 una Ordre del Ministeri d’Edu-
cació Nacional, publicada al Boletín el dia 11:

1. Se crea en la UB la cátedra “Ciudad de Barcelona” adscrita a la Facultad 
de Filosofía y Letras.
2. Bajo la superior tutela del Rectorado de la UB, la dirección dels gobier-
no de la càtedra se encomienda a una junta de patronato formada por el 
alcalde, el teniente de alcalde delegado de cultura del Ajuntamiento [...] y 
el decano de la Facultad de Filosofía y Letras.
3. La Junta del Patronato propondrá a la Facultad de Filosofía y Letras al 
comenzar cada año académico el plan de trabajo de la cátedra.
4. Serán tareas principales de la Cátedra: Cursos de conferencias de di-
vulgación; cursos monográficos de temas barceloneses [...] con posible 
inscripción de oyentes universitarios; publicación en todos los casos an-
teriores del texto; formación de una biblioteca; organización de visitas de 
los alumnos de la Facultad; posible concesión de becas a alumnos estran-
jeros.
5. La subvención anual es de un mínimo de 100.000 pesetas. El presupues-
to se incluirá en el presupuesto de la UB, del que formará parte.

La nova Càtedra s’inicià amb tota solemnitat i en presència de les màximes 
autoritats civils, eclesiàstiques i militars a l’Aula Magna de la Universitat 
amb un curs de set lliçons, en dies alterns del 15 al 29 d’abril de 1955 (dv, 
dll, ddm, dv, dll, dim, div) a càrrec d’Agustí Duran i Sanpere, a qui es re-
coneixia, de fet, la primacia en aquest terreny. Abans de la lliçó inaugural 
pronunciaren discursos el degà de la Facultat de Lletres, Lluís Pericot –que 
anuncià l’edició de la poesia de Joan Boscà i una Història de la Universitat 
encomanada a Jaume Vicens–, l’alcalde Simarro i el degà de la Facultat de 
Dret, Josep Maria Pi i Sunyer, en nom del rector. Entre els professors assis-
tents hi havia Marià Bassols de Climent, Alberto del Castillo, Luís García 
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Sáinz, Felip Mateu i Llopis, Josep V. Amorós, Jordi Rubió i Balaguer i Martí 
de Riquer.

El curs de la Càtedra impartit per Agustí Duran i Sanpere l’abril de 1955 
pretenia oferir una revisió de la història medieval de la ciutat a partir de la 
seva historiografia per donar les línies mestres de l’organització política i 
eclesiàstica i la mentalitat dels diversos estaments, des de la noblesa cortesana 
als menestrals. No n’he trobat els textos, però aquests eren els títols:

1) Modernas aportaciones a la historia local
2) Revisión actual de la historia de la ciudad
3) La gran división de la historia de Barcelona
4) La ciudad medieval: su organización
5) El Palacio real y la vida cortesana
6) La catedral y la vida religiosa
7) El trabajo: mercaderes y menestrales

Val a dir que tingueren una bona difusió a la premsa barcelonina. Seguiren 
altres conferències puntuals per persones rellevants dins la romanística i la 
germanística: Ramon Menendez Pidal, Germà Colom i Paul Bökmann, entre 
altres, però l’interès per la ciutat anà desapareixent.

A més de les conferències, la Càtedra donà peu a diverses publicacions que 
sí que mantingueren relació amb la ciutat: l’edició crítica de l’obra poètica 
de Joan Boscà per Martí de Riquer, Antoni Comas i Joaquim Molas (1957), 
l’edició bilingüe catalana i castellana de les obres de Bernat Metge per Martí 
de Riquer (1959), l’edició de les obres de Sant Pacià per L. Rubio Fernández 
(1958) i El paisatge vegetal barcelonès d’Oriol de Bolós (1962), entre altres. Un 
dels projectes anunciats, una Història de la Universitat de Barcelona encomanada 
a Jaume Vicens i Vives no arribà a terme.6

En realitat, la Càtedra Ciutat de Barcelona fou una entitat similar als “ojos 
del Guadiana”: fou una idea pensada per Duran i Sanpere encara durant 
la República, que reprengué els anys quaranta i cristal∙litzà en la sèrie de 
Barcelona. Divulgación histórica, radiada setmanalment al llarg de deu anys. El 
1955 reaparegué de nou per impuls de l’Ajuntament en coordinació amb la 

6 Arxiu Històric Comarcal de Cervera. Fons ADS 02.04.01 Cròniques anuals. 1955, pàg. 
13-27.
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Facultat de Lletres. Mantenia encara el mateix esperit, tot i que Duran es 
limità a fer el curs inaugural, i a la llarga desaparegué més aviat desdibuixada 
dins el laberint universitari. Qui en fou l’ànima? Dels primers intents de 1942 
és evident que fou Duran i Sanpere, però del de 1955 s’ha pensat si podria ser 
Vicens, però aquests anys estava embrancat en molts projectes i segurament 
no trobà el temps necessari. Jo més aviat creuria que en el cas de les publi-
cacions l’impulsor fou Martí de Riquer, i en el de les conferències, Antoni 
Badia Margarit, designat com a delegat de la Càtedra el 12-VII-1958. Potser 
l’artífex que heretà la idea de Duran fou Lluís Pericot, degà de la Facultat. 
Es podria aventurar que el projecte es cuinà, de fet, a l’Acadèmia de Bones 
Lletres on tots coincidien? Podria ser, tot i que de moment no n’he trobat 
cap confirmació. 

L’ambient de promoció dels estudis locals portà també la profusió de pu-
blicacions estimulades per Assemblees comarcals, que ajudaven a articular els 
esforços d’estudiosos de diferents localitats. Aquest moviment, a la llarga, es 
vincularia també a la Universitat de Barcelona, i un dels seus promotors fou 
l’igualadí Joan Mercader, deixeble i amic precisament de Jaume Vicens. Els 
estudis locals estan avui en plena renovació gràcies, és clar, a aquells primers 
intents.

Diferències intel∙lectuals

Hem descrit les coincidències potser no volgudes. Des del punt de vista 
intel∙lectual què separava Duran de Vicens? Sobre Vicens s’ha parlat reitera-
dament durant aquest any 2010, ningú no ha posat en dubte la seva vàlua, la 
seva visió de futur, com a dinamitzador del món universitari, introductor de 
nous mètodes historiogràfics. Pertanyia a la jove generació que a la postguer-
ra optà per afrontar la situació amb les renúncies necessàries. Lluità per la 
professionalització de l’historiador i el seu ingrés als corrents historiogràfics 
europeus. Creà deixebles, formà equips de recerca. Obert a tots els corrents 
mostrà un «afany de cercar nous camins, sense tancar-se cap perspectiva» 
com diu Josep Fontana. Un fet de la ressenya del deixeble sorprèn a primera 
vista: al Centre Vicens Vives, Josep Fontana comptabilitza en el fons proce-
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dent de l’editorial Gallach uns milers de pàgines escrites per Vicens sobre 
Història de la Cultura, però es tracta de “cultura” en un sentit generalíssim.7

Però què passa amb Agustí Duran? Ningú no li nega el mèrit de salvar el 
patrimoni documental durant la guerra, de crear institucions culturals que 
encara persisteixen. La seva obra d’investigació la dugué a terme, fonamen-
talment, abans de la guerra, i sobretot en el camp de la història de l’art gòtic. 
Seguia la línia del professor francès Émile Mâle, considerat el precursor dels 
estudis sobre iconografia i investigació simbòlica, o de Chandler R. Post, 
amb qui col∙laborà en la confecció dels 14 volums sobre The History of Spanish 
Painting (1930-1966), i treballà amb els seus amics, com Josep Gudiol i Ri-
cart, director de l’Institut Amatller (1941), i els seus deixebles Joan Ainaud o 
Frederic Verrié. Tenia, tanmateix, una mentalitat “humanística”, en el sentit 
de no marcada per l’especialització, com corresponia als estudiosos de la 
seva generació postnoucentista: Jordi Rubió i Balaguer, Pere Bosch Gimpera, 
Lluís Nicolau d’Olwer, Francesc Martorell. Ideològicament sintonitzava amb 
Acció Catalana.

Si bé mentalment tenia un coneixement de la història estructurat i global, 
no es plantejà com a objectiu endinsar-se en una època per analitzar-ne els 
mecanismes interns i les contradiccions. La seva obra fa pensar en un gran 
mosaic d’innumerables articles puntuals que aporten, tanmateix, una lliçó 
d’història total, perquè cada cas que estudia sap inserir-lo en el seu context, 
valorar-ne tots els factors, passar del que és anecdòtic al que és universal. Els 
volums sobre Barcelona i sobre Cervera demostren bé que les seves incur-
sions en el passat responien a un esquema que cobria tots els aspectes polí-
tics, socials, econòmics, artístics i culturals en general, segons la metodologia 
del seu temps. Se l’ha considerat com un historiador post-romàntic, o “crític”, 
deixeble de Francesc Carreras i Candi. Aquest darrer no és considerat com un 
historiador professional Tampoc ho són els seus contemporanis que eren ar-
quitectes, com Bonaventura Bassegoda, Domènech i Montaner o Puig i Ca-
dafalch, juristes, com Pella i Forgas, Moliné i Brasés o Miret i Sans, o clergues 
com els mossèns Segura, Gudiol i Mas. Vist des d’ara, Duran se situa entre 
els historiadors arxivers en la línia de Bofarull, Gonzalez Hurtebise, Valls i 

7 Josep Fontana Lázaro, «L’epistolari de Jaume Vicens Vives. Notes de lectura», Manuscrits, 
19 (2001), pàg. 158.
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Taberner o Martínez Ferrando o bibliotecaris, com Jordi Rubió i Balaguer 
i Pere Bohigas, tots ells preocupats per l’objectivitat i la rigorositat històri-
ques i al marge, en certa manera, dels plantejaments polítics nacionalistes o 
patriòtics. I tampoc massa obsessionats per les propostes dels corrents histo-
riogràfics o metodològics que s’anaven succeïnt.8

Situat en aquesta conjuntura, Duran seguia un mètode peculiar: obser-
vava detingudament i sistemàticament tot allò que li parlava del passat i del 
present: ceràmica ibèrica, làpides, llindes datades, fonts, esglésies, torres, fi-
nestres, eines del camp..., i en feia croquis i dibuixos que es guarden. Però 
aquesta fàcil captació del món exterior tenia la seva contrapartida en la do-
cumentació analitzada de manera sistemàtica i –podríem dir– interactiva: 
buscava la resposta als interrogants, tant al carrer com als arxius, i en les dues 
direccions. Aquesta metodología li donà una gran rendibilitat, sobretot en el 
camp de l’art. No fou tampoc un arxiver típic, ni un director de Museu cus-
todi de tresors. Considerava vital crear una conscienciació col∙lectiva envers 
el propi passat, perquè la responsabilitat de conservar-lo requeia aleshores 
fonamentalment en la iniciativa privada. D’aquí la seva obsessió per la divul-
gació històrica a través de tots els mitjans disponibles aleshores. 

Conclusió oberta

De fet, potser els dos personatges, Vicens i Duran, no són tan antagònics 
com havia semblat: els dos van ser homes d’exili interior, que optaren per 
utilitzar les noves estructures. Vicens tenia el gran projecte d’utilitzar el camp 
de la Història per servir el país. Duran volia també servir el país lluitant 
contra l’oblit del passat immediat i remot a partir d’institucions ad hoc. Els dos 
eren persones de gran activitat, bons gestors. Vicens, iniciat en el positivisme 
d’Antonio de la Torre; Duran, seguint les pautes de Carreras i Candi i for-
çat, pel seu càrrec municipal i per les circunstàncies polítiques, a centrar-se 
en Barcelona ciutat. Un dirigia els seus esforços als estudiants universitaris, 
l’altre a la societat barcelonina (i cerverina). Vicens utilitzava marcs geogràfics 

8 Vegeu més informació a Ramon grau i Fernández, «La historiografia de Barcelona abans 
de la institucionalització», Barcelona Quaderns d’Història, 1 (1995), pàg. 11-23.
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amplis, Catalunya (camuflada), Espanya, Amèrica. Duran fomentà la història 
local sobretot després de la guerra; abans no s’havia limitat a Barcelona, sinó 
que en els aspectes d’art i etnologia prengué igualment el marc català i hispà-
nic. Vicens se centrà en el segle xv i els segles xix i xx. Duran no s’atengué a 
fronteres, tot i que, com els de la seva generació, es dedicà preferentment a la 
Baixa Edat Mitjana, sobretot en el camp de l’art.

Finalment, es pot considerar Duran com un historiador professional? Vi-
cens sí que ho era. Duran es guanyà la vida com a director d’un arxiu i d’un 
museu municipals, i d’unes excavacions de la Barcelona romana, que com a 
novetat deixà in situ i no en traslladà les peces trobades als museus. Arxius i 
excavacions li aportaven la informació necessària per a la seva obra històrica. 
Però no va escriure cap Història de Catalunya, ni tampoc, de fet, cap His-
tòria de Barcelona en el sentit de relat. Potser per això es fa difícil a vegades 
ubicar-lo entre els historiadors. 

Un darrer paral∙lelisme, cap dels dos era de Barcelona, però a Vicens se 
l’ha considerat com un barceloní, i a Duran més aviat com un “senyor de Cer-
vera”, segons expresió de Joaquim Molas. I no s’ha d’oblidar que es portaven 
vint-i-tres anys de diferència. En la necrològica que Jordi Rubió i Balaguer 
dedicà a Vicens intentava definir el seu caràcter com a historiador:

La història li interessava com a cosa viva o capaç d’ésser vivificada i igual-
ment, per tant, tot el que ella arrossegava. I no feia compartiments estancs 
de res. [...] ell veia la història, almenys m’ho sembla, com un conjunt de pe-
ces molt diverses, petites, insignificants algunes en aparença, però que ha-
vien de funcionar sense destorb si la màquina havia de marxar ben llisa.9

I jo em demano: fins a quin punt no es podrien aplicar també aquestes afir-
macions a Duran i Sanpere?

9 Necrològica de Jaume Vicens Vives a càrrec de Jordi Rubió i Balaguer, per a l’Institut d’Es-
tudis Catalans, 1960. Publicada dins J. M. Muñoz i LLoret (ed.), Àlbum Jaume Vicens i Vives 
(1910-1960), Barcelona, Vicens-Vives i SECC, 2010, pàg. 212.
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