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I 

INTRODUCCIÓ: CONTEXT HISTÒRIC DE 
LA DIÒCESI DE BARCELONA EN LA PRIMERA 
DÈCADA DEL SEGLE XVIII

Entre el conjunt de documents interessants que es poden 
trobar en el conjunt de sèries arxivístiques de l’Arxiu Dio-
cesà de Barcelona, fent recerca en els quatre quilòmetres i 
mig de documentació de l’esmentat Arxiu, es troben autèn-
tiques perles les quals en un nombre molt reduït intentem 
anar publicant a internet. Ens plau presentar-vos avui al-
gunes informacions trobades per l’investigador Mn. Josep 
Maria Solé i Mercadé dins la sèrie arxivística “Expedients i 
Informacions”. Es tracta d’expedients de principis del segle 
XVIII, quan el bisbe de Barcelona era Benet de Sala i de 
Caramany, que després seria nomenat cardenal pel papa 
Climent XI.

L’esmentada sèrie “Expedients i Informacions” forma la 
primera part de qualsevol procés als tribunals eclesiàstics. 
O sigui és el recull d’informacions que podien servir per 
instituir un procés formal. Aquesta sèrie és molt important 
ja que incideix en el mateix nucli de la vida de la nostra 
institució eclesiàstica. Tanmateix, no sempre acaba amb un 
procés. Els motius poden ser molt diversos: o perquè es 
triga molt a portar-ho a un judici, o perquè es considera 
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que no hi ha motiu d’un pleit o perquè una part retira la 
demanda o perquè hi ha la defunció d’una part i els hereus 
desestimen iniciar el pleit.

Els quatre expedients trobats al nostre arxiu tenen els se-
güents epígrafs:

1/ “Expedients i Informacions S. XVIII”, núm. 9: Procés con-
tra Valerià Estaper, agrícola parroquialis Sancti Felicis de Ca-
novelles per haver donat bastonades al Rv. Isidre Coll del Ram 
rector de Canovelles. Abril 1700.

2/ “Expedients i Informacions S. XVIII”, núm. 241: Procés 
contra Marianna Romeu.

3/ Expedients i Informacions S. XVIII, núm. 272: Procés 
contra Matheum Velley agricultorem Sardanyola – Per haver 
invadit la rectoria tirant d’una pistola contra son propi parroco. 
Agost 1706.

4/ “Expedients i Informacions S. XVIII”, núm. 273: Assassi-
nat a punyalades de Mn, Gaspar Aguilera i beneficiat de la Seu 
de Barcelona. Febrer 1706.

Prèviament a l’exposició de les quatre peces, cal donar al-
gunes anotacions del context, del privilegi d’immunitat de 
les esglésies, de les penes en que incorrien els que pegaven 
o ultratjaven als clergues i també el context històric ante-
rior a la guerra de Successió i inicis de la mateixa. En aquest 
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context presentem la figura del bisbe Sala segons els estudis 
recents que hem editat l’any 20141, malgrat que fa vuitanta 
cinc anys, un altre cardenal que fou monjo de Montserrat 
estudià la figura del cardenal Sala amb un mètode evident-
ment científic; ens referim a Anselm M. Albareda en dos 
volums publicats a “Analecta Montserratina”l’any 19252 

 i l’altra el 19283.

Sala fou un bisbe molt ben acceptat pels seus sacerdots i 
fidels, fins que d’una manera sobtada fou pres durant vuit 
anys i apartat de la seva feligresia per la mà del «dropo» de 
Felip V, rei d’Espanya. Així el qualifica el Rei Sol, Lluís XIV, 
que era el seu avi: «No tens altre enemic major que la teva 
droperia i peresa; si ella et domina, els nostres negocis aca-
baran per sucumbir.»4

Molts dels afers de la guerra de Successió —entre els quals 
el del mateix cardenal Sala— esdevenen realitats no tant pel 
rei d’Espanya sinó pel seu avi Lluís XIV.5

1 J.M. Martí Bonet i J.M. Juncà: El cardenal Sala. Història d’una tragèdia. 
Barcelona, 2014 i J. Albareda: Felipe V y el triunfo del absolutismo. Barcelona, 2002.

2 A.M. Albareda: Contribució a la biografia del cardenal Dom Benet de Sala... 
(la persecució de Felip V). Vol. VI. Monestir de Montserrat, 1925.

3 A.M. Albareda: Correspondència adreçada al cardenal Dom Benet Sala, monjo 
de Montserrat. Vol. VII. Monestir de Montserrat, 1928.

4 J.M. Martí Bonet i J.M. Juncà: El cardenal Sala. Història d’una tragèdia. 
Barcelona, 2014, pàg. 66 i 67.

5 J.M. Martí Bonet i J.M. Juncà: El cardenal Sala. Història d’una tragèdia. 
Barcelona, 2014, pàg. 65.
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Sala va patir en pròpia carn la guerra de Successió. Era acusat 
de ser perjur ja que, en ser fidel a Carles III, no ho fou a Fe-
lip V, i aquest i també el seu avi, Lluís XIV, mai perdonaven. 

Recordem els fets: l’any 1700 Carles II, rei d’Espanya, va 
morir reconeixent com a hereu universal Felip de Borbó, duc 
d’Anjou, nét de l’esmentat Lluís XIV (el Rei Sol) de Fran-
ça, però l’emperador Leopold I va reivindicar els drets de la 
seva nissaga a les corones hispàniques.6

Però expliquem breument com Sala va esdevenir bisbe de 
Barcelona. En aquell temps els bisbes pràcticament els feien 
els reis amb el consentiment del papa. Sabem que l’any 1698, 
el 8 de juliol, el rei Carles II escriu al seu ambaixador de 
Roma, el comte d’Altamira i explica que com que ha quedat 
vacant el bisbat de Barcelona proposa al papa per aquest 
càrrec el P. Benet de Sala. A Roma no es van fer els desente-
sos a la petició reial i uns mesos desprès, concretament el 24 
de novembre de 1698 l’abat Sala –de Montserrat- era elegit 
bisbe de Barcelona.

La situació de la diòcesi era prou delicada, però més ho era 
l’estat físic del Palau Episcopal, que havia rebut els impactes 
de la guerra dels Segadors. Algunes estances —per exemple, 
la que tenia els retrats dels bisbes de Barcelona— no tenien 
ni sostre. El nou bisbe, del seu peculi personal, reedificà el 
Palau, malgrat que després ningú no li va tornar els diners. 

6 J.M. Martí Bonet i J.M. Juncà: El cardenal Sala. Història d’una tragèdia. 
Barcelona, 2014, pàg. 57-61.
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Se’ns diu que els hereus de l’anterior bisbe, Manuel Alba (1693-
1697), s’ho van emportar tot, «àdhuc els claus de les vidrieres».

Un dels encerts més grans del nou bisbe Sala fou la fundació 
de la Casa de la Missió a Barcelona —la primera a tot Es-
panya. Creada per sant Vicenç de Paül a França, l’objectiu 
de la Casa de la Missió era la instrucció en l’oració i en la 
doctrina cristiana. Allà passaven tots els sacerdots diocesans 
amb el bisbe. Hi estaven obligats, però, els seminaristes que 
s’havien d’ordenar. Eren unes aprofitades tandes espirituals. 
La primera d’elles —la celebrada el 20 de novembre («Les 
Témpores») del 1704— fou tot un èxit, ja que hi assistiren 
400 sacerdots. Aquestes pràctiques exemplars duraren molts 
anys. En tot aquest moviment promogut pel bisbe Sala so-
bresortiren els canonges Dr. Senjust i Dr. Enveja.

Del bisbe Sala hem trobat a l’Arxiu Secret del Vaticà una 
relació completíssima de la seva visita ad limina a Roma, sig-
nada el 28 d’agost del 1701. Hi ha detalls molt significatius, 
com per exemple que la catedral té 250 beneficis; Santa Ma-
ria del Mar, 120; el Pi, 28… Hi havia més de 1.500 sacerdots 
a la diòcesi sense comptar els clergues simples.

També hi ha la descripció de monestirs, convents masculins 
i femenins, hospitals, universitat, seminari, col·legis… costu-
mari, confraries, devocions… És molt interessant.

En alguns aspectes els escrits del bisbe Sala manifesten el 
gran professor però també el pastor que connecta amb les 

CLERGUES ALS TRIBUNALS ECLESIÀSTICS DE BARCELONA (ANYS 1700-1736)
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ovelles de les quals no li manquen les reflexions sobre els 
difunts, ja que, com diu, ells també formen part del cos mís-
tic de Jesús. «Tenim —diu— l’obligació de recordar-los amb 
abundants sufragis.» Sala quan tractava un tema l’exhauria 
en totes les seves conseqüències. 

El drama del bisbe Sala de Barcelona s’inicià quan es cridat 
a anar a Madrid a la cort de Felip V.

Sabem que al bisbe Sala, en un principi, tant li feia Carles 
III com Felip V, però no ho veia així el Rei Sol i la seva jo-
guina Felip V. No podien de cap manera veure un bisbe (de 
Barcelona) que pactés amb el seu enemic. El van cridar a 
Madrid sense dir-li quin era el motiu. Allà ningú li deia res, 
però no podia tornar a Barcelona. Acabà els diners i hagué 
de demanar com si fos un pobre capellà almoina a les parrò-
quies de Madrid. Un espectacle penós, fins que s’assabentà 
que arribaven a Madrid les tropes del Marquès de les Mines 
(25-VI-1706).

El bisbe Sala va sortir de Madrid per poder obsequiar la seva 
fidelitat al rei Carles III, però amb tan mala sort que s’equi-
vocà de direcció i topà amb la tropa del rei Felip V, que fugia 
cap a Burgos.

Allà va fer la pantomima que volia adherir-se al nou rei. Sala 
s’equivocà. I els mateixos soldats de Felip V el van empreso-
nar i se’l van emportar a França. Allà no hi havia possibilitat 
de trobar els partidaris de Carles III.
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I així començà per al bisbe Sala el gran calvari. Fou empreso-
nat en diversos castells de França per manament del mateix 
rei Lluís XIV. Amb el bisbe Sala hi havia alguns altres bis-
bes, com el de Segòvia i el patriarca monsenyor Benavides. 
Aquest últim morí a la presó. El nostre bisbe Sala, durant un 
any i mig, s’ho va passar molt malament. Sense llibertat, sen-
se cap diner: pobre, pobre! Durant tots aquells anys —del 
1704 al 1713— sofrí la manca de diners deguda o a la confis-
cació dels seus béns patrimonials i de la mensa episcopal o a 
les rebequeries dels canonges de Barcelona, que amb motiu 
de l’absència, negaven al bisbe les sòlites distribucions.

Però allò no podia continuar: capellans miserables, bisbes 
empresonats, ultratjats constantment pels carrers, malgrat la 
compassió d’alguns que observaven que aquells miserables 
eren capellans o àdhuc bisbes.

El mateix papa Climent XI (1700-1721) donà instruccions 
als seus nuncis perquè tot seguit se solucionés aquell caos 
tan vexatori, especialment el del bisbe Sala. La solució fou 
enginyosa, però no gaire satisfactòria: traslladar els bisbes a 
Avinyó. Així, automàticament, serien lliures. 

Aquesta ciutat fou comprada pels papes al segle XIV per a la 
seva residència. Formava part dels Estats Pontificis. Era un 
enclavament dins de França. A dintre serien lliures, però a 
fora de les muralles necessitarien el passaport. Serien lliures 
empresonats a la ciutat. I el Rei Sol no volia de cap manera 
que el bisbe Sala sortís de França.

CLERGUES ALS TRIBUNALS ECLESIÀSTICS DE BARCELONA (ANYS 1700-1736)
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Per això es violentà l’adquisició d’un passaport que, per 
acords internacionals, França i Espanya se sentissin obligats 
a acceptar, com era en el cas dels arquebisbes, inquisidors 
generals, cardenals. Per això s’intentà fer-lo arquebisbe de 
Tarragona. Aquesta solució no la trobà adient, ja que el bis-
be Sala deia que estimava massa els de Barcelona per dei-
xar-los i que Tarragona, tot i ser molt important, no ho era 
tant com Barcelona, el cap de tot Catalunya.

Quedava la possibilitat, també, que el bisbe Sala s’escapés 
d’incògnit, falsificant la seva identitat, de les muralles d’Avi-
nyó. Però això tampoc agradà al pare Sala, ja que deia que 
ell mai no havia dit cap mentida.

Tot semblava impossible fins que, personalment, el Papa, 
amb el consell de l’arxiduc, ja era emperador Carles VI, féu 
la gran jugada: el crearà cardenal, així el Rei Sol (Lluís XIV) 
es veurà obligat a donar-li el passaport.

Climent XI primer el féu cardenal in pectore, però vuit mesos 
després (el 30 de gener del 1713) en el consistori esclatà la 
gran notícia: el pare Sala era ja cardenal. A París i a Madrid 
fou una vertadera bomba. I a Roma un prelat deia: «Aquí en 
Roma, sobre el cardenalato del obispo Sala, se han desatado 
todas las furias del infierno.» 

Però també a la Ciutat Eterna hi havia un clergue barceloní, 
personatge funest, que era Monsenyor Josep Molines, au-
ditor de la Rota, encarregat dels afers eclesiàstics de la cort 
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de Felip V, contra el qual el Papa es veié obligat a procedir 
fins i tot a excomunicar-lo per l’exageració de la defensa a 
ultrança que feia de les regalies espanyoles. 

Aquest subjecte visità els principals cardenals residents a 
Roma, calumniant sense pietat el qui anomenava «perjur 
Sala», presentant-lo com a reu de «lesa majestat» per haver 
atemptat amb un fals jurament contra la fama de Felip V, afe-
gint que era un home de doctrina sospitosa, de mals costums 
i que no vestia com pertocava a un bisbe regular benedictí.

És ben veritat aquell principi que diu «calumnia, que alguna 
cosa sempre queda». Es deia —i en part tenien raó— que 
a Roma i per descomptat a Madrid el nou cardenal seria el 
«cardenal oficial» de l’emperador. Hi ha moltes cartes que 
ho testifiquen. I aquest rumor li va fer més difícil la pòstuma 
estada a Roma.

Un cop cardenal pogué obtenir el seu passaport. I el pare 
Sala es dirigí directament a Barcelona, que es trobava en les 
vigílies de la seva gran desfeta de l’11 de setembre. El nou 
cardenal romangué amb els seus feligresos de l’11 d’abril al 
12 de juny del 1713. El mateix emperador, però, li va escriure 
que sortís tot seguit de Barcelona perquè el necessitava molt 
a prop seu. Li va prometre mil prebendes que, en realitat, es 
convertiren en fum.

Al final, el nou cardenal va a Roma. Tenia una comitiva de 
12 persones i ell era pobre ja que hom no viu sols de pro-

CLERGUES ALS TRIBUNALS ECLESIÀSTICS DE BARCELONA (ANYS 1700-1736)



18

Contra la violència i la corrupció                  J.M. Martí Bonet i J.M. Solé Mercadé

meses. Se li havia promès que seria el cardenal oficial de 
l’imperi austríac i el que tenia que tenir una cort amb un 
centenar d’oficials, secretaris, procuradors... es convertí en 
el cardenal més pobre dels qui residien a Roma. Ell vivia 
en una casa molt senzilla a prop de la Basílica dels Dotze 
Apòstols. El nostre cardenal va morir  l’1 de juliol del 1715. 
I com que Felip V i Lluís XIV prohibiren totalment que el 
pare Sala fos considerat cardenal, les seves exèquies a l’es-
timada basílica romana es començaren amb els ritus d’un 
simple bisbe, fins que el mateix Papa envià un capelo que 
posaren sobre el túmul i canviaren els ritus pro defuncto 
cardinali. Fou enterrat a la capella del Santíssim de Sant 
Pau Extramurs de Roma.

A Barcelona se li feren les exèquies, però les d’un simple 
bisbe. Seria bo que les despulles d’aquest gran cardenal, víc-
tima de la guerra de Successió, tornessin a Barcelona. I se li 
pogués retre homenatge que es mereix.

Un cop hem explicat el context eclesiàstic de la diòcesi, amb 
el successos i el drmana del bisbe-cardenal Benet de Sala de 
Barcelona, antic abat de Montserrat, caldrà apuntar alguns 
temes que apareixen en els processos, per exemple el tema 
del privilegium fori i els drets dels clergues o delictes dels 
mateixos.

Els delictes contra els clergues àdhuc avui són condemnats 
en l’Església. Així diu el cànon 1370 actual: «El qui emprà la 
violència física contra un clergue o religiós tot menyspreant 
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la fe, l’Esglèsia, la potestat eclesiàstica o el ministeri, ha de 
ser castigat amb una pena justa»7. Abans era l’excomunió.

També era condemnat qui practicava la guerra o la violència 
dins les esglésies o al voltant d’elles a uns trenta passos, dins 
el territori anomenat “la Sagrera”.

Especialment en l’edat medieval i també en l’època del car-
denal Sala es tenia molt present el privilegium fori i la immu-
nitat de les esglésies8.

7 La primera part del cànon 1370 diu: “Aquell que atempta físicament contra el 
Pontífex Romà incorre en excomunió latae sententiae” reservada a la Seu Apos-
tòlica; si es tracta d’un clergue pot afegir-s’hi una altra pena, atesa la gravetat del 
delicte sense excloure’n l’expulsió de l’estat clerical. El que fa el mateix contra 
aquell que està investit del caràcter episcopal incorre en entredit latae sententiae 
i, si és clergue també en suspensió latae sententiae.

8 J.M. Martí Bonet: Entre el papado y el sínodo. Barcelona, 2014, pàg. 71-98.

CLERGUES ALS TRIBUNALS ECLESIÀSTICS DE BARCELONA (ANYS 1700-1736)





21

II 

EXPEDIENT CONTRA VALERIÀ ESTAPER
(a. 1700)

El primer expedient que hem escollit es refereix a un tal Va-
lerià Estaper, pagès de Sant Feliu de Canovelles, per haver 
donat bastonades al Rv. Isidre Coll.

Canovelles és un municipi del Vallès Oriental a l’ interfluvi 
del Congost (que limita el terme per l’Est) i la riera de Cal-
des. La población actual ultrapassa els 10.000 habitants i està 
situada a 175 metres d’altitud. La visita pastoral de 1413 diu 
que tenia 15 parroquians i estava valorada en 40 lliures. Les 
càrregues en el mateix any (1413) ascendien a 37 sous i 6 
diners per la visita, 2 sous i 10 diners per el sínode, i 8 diners 
pel cens de l’habitatge. L’església parroquial és romànica, 
amb interessants elements arquitectònics que descrivim en 
el catàleg monumental de l’Arquebisbat de Barcelona9.

L’expedient té 4 folis, on hi ha la denúncia formal de l’afectat 
Mn. Isidre Coll del Ram, vicari de Sant Feliu de Canovelles. 
El denunciat era un feligrès anomenat Valerià Estaper, pa-
gès. El text de la denúncia és el següent:

9 J.M. Martí Bonet: Catàleg Monumental de l’arquebisbat de Barcelona. Vallès 
Oriental. Vol. 1/2. Barcelona, 1981, pàg. 483-487.
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Denúncia de l’afectat Isidre Coll del Ram, vicari

«Contra Valerianum Estaper agrícola Parroquialis Sancti 
Felicis de Canovellas Barcin. Diocesis.»

«Die decimo quinta mensis Aprilis anno a Nativ. Dom. Mi-
llesisimo septuangentessimo.»

«Isidorus Coll del Ram presbiter et vicarius Ecclesiae Par-
rochialis Sti. Felicis de Canovellas Barcinonensis Diocesis; 
etatis suae, ut ipse dixit, triginta sex annorum parum plus vel 
minus.

«Et dixit: denuncio a V.R. y a la Curia de com lo dia de di-
marts prop passat que comptàvem 13 del corrent mes de 
Abril, a la que devien ser entre les quatre i las sinch (hores) 
de la tarda, poc mes o menos, estant me jo passejant en la 
hera de la casa de Macià Feÿ pagès de la parròquia de Ca-
novellas que se troba cituada a casa de un tret de pistola de 
la casa de la Rectoria de dita parrochia anant vestit ab mos 
habits clericals, arriba com de improvis a dita hera Valeriâ 
Estaper Pagès de dita parròquia masover que es de la dita… 
al qual conegui molt be per ésser de dies i tenir-lo ben tractat 
i conegut i a lo que arriba a mi sens dir-me paraula alguna ni 
jo a ell ni aver precedit entre nosaltres rinya ni pendencia al-
guna, viu,  i experimenti me agafa per lo bras esquerra dete-
nint me i luego me percudi i pegà ab violència diferents colps 
i bastonadas ab un basto que viu (que vaig veure) aportava 
lo dit Valerià Estaper en sa ma pegant me en las espalles, 
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braços cuixes i cames de ma persona fent me diferents con-
tusions en dites parts continuant per un gran rato en percutir 
me ab lo dit basto a vista de algunas personas que allí hi avia 
com son Maria Feÿ, muller de Macia Feÿ i Maria Feÿ, don-
zella germana de dit Macia Feÿ/…/ Estaper muller del dit 
Veleria i de la hermita de Sant Nicolau de Ganollers i conti-
nua lo dit Valerià en pegar me fins i /a…/ que abraonant-se 
a nosaltres Aus Rovira pagès de dita parrochia lo qual abra-
onant-se ab lo dit Valerià Estaper lo detingué e impedí no 
portas avant sa danyada intenció objurgantlo y reprenent-lo 
del mal que feya lo que no obstant no volia lo dit Valerià 
cesar de mal tractar-me ans be forcejava per escapar de las 
mans de dit Rovira per a continuar ab mi dits mals tractes 
havent-me jo entès i mentres me estava percutint amenasat 
dient que si tenia una pistola i no fos capellà me mataria ta-
xant-me axi tant maltractat i ab diferents contusions que es 
estat menester aplicar me lo cirurgià diferents pegats i me-
dicaments com pot V.S. veure esent axi veritat jo no se age 
ocasió alguna a dit Valerià Estaper pera executar ab mi tals 
operacions ni fer-me tals injurias y agravis. Apres avert lo dit 
Rovira detingut ab dit Valerià Estaper ab los crits i clamors 
que uns i altras feren acudiren allí en dita hera lo Dr. Josep 
Rubert rector de la parròquia de Santa Eulalia de Corro de 
Vall i lo Dr. Jaume Nadal Rector de la mateixa parròquia y 
avent sabut ab mi i los demes lo que avia passat arribaren a 
la casa de dit Valerià Estaper per a reprendrelo del mal que 
avia obrat i apres junts anaren a la Rectoria ahont me aplica-
ren los medicaments foren necessaris i axi ho denuncio a VR 
i ara a la Cort sensa animo ni intenció fer instància alguna i 
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ans be denunciant expressament a ella fent sols estas cosas 
a fi de cumplir a ma obligació i afirmo ab jurament ésser la 
veritat, axi com ho tinc sobre expressat.»

«Isidro Coll del Ram Prev. Firmo la dita denunciació de ma 
pròpia.»

Òbviament la denuncia contra Valerià Estaper tingué les 
seves conseqüències: «Per haver posat les mans violenta-
ment sobre la persona (clergue) del Rv. Isidre Coll del Ram, 
prevere, fou excomunicat i incorré en les penes i censures 
contingudes en el cànon» si quis suadente diabolo…Fou de-
nunciat, públicament reprovat i maleït. Per aquest motiu Va-
lerià anà a Roma a demanar perdó, i el perdó i la rehabilita-
ció arribaren: «Recorregut a sa santedat (el papa) i a la sacra 
penitència obtingué l’’absolució…» El text íntegre diu:

«Valerià Estaper pagès de la parròquia de Sant Feliu de Ca-
novellas Bisbat de Barcelona per ocasió de haver posat les 
mans violentament sobra la persona del Rvnt Isidro Coll del 
Ram prev. fou per V.S declarat per excomunicat i incurs en 
las penes i censures contingudes en lo cànon “si quis sua-
dente diàbolo” i com a tal denunciat i publicat reprovat i 
reaprovat i maleït per la qual causa lo dit Valerià Estaper. 
Recorregut a sa Santedat i Sacra penitencia personalment 
i aont ha obtingut la absolució de dites penes com axi apar 
del escrit de dita Sagrada Penitenciaria. Es presenta i posa 
en ma de V.S. i en quan menester sia se exhibeix ut inseratur 
si et quatenus...».
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«Com segons se té compres lo dit reescrit (document) vinga 
ab clàusula expressa que lo dit Valerià Estaper degà obtem-
perar la sentència es ordinació per V.S. feta o faedora cercar 
les coses sobreditas i aixy mateix que aja i degà satisfer a 
la part ofesa si no es aja ja satisfet i en quant a la dita sa-
tisfacció i la part aja ja dit Valerià Estaper satisfer com axi 
consta del acta de perdo que ha obtingut lo qual se exhibeix 
ut inseratur. Axi que sols li queda obtemperar a la sentencia 
es ordinacio per V.S. feta a força (?) empleadora al que se 
ofereix molt prompta i rendit. Par tan lo dit Valerià Estaper 
a V.S. humilment suplica sia de son servei prescriure-li i or-
denar-li-ho lo que degà complí ho obeir que se ofereix molt 
promta compliro y obeiro del sobredit, sia V.S. servit manar 
al curat de dita parròquia a la Iglesia i als demes a qui con-
vinga que al dit Valerià Estaper tingan reputan per verdader 
absolt de dites penes i censures i coma tal lo admetan tractin 
i comunican. I per sian fetas las provisions oportunas segons 
estil que axi o suplica i demana et ne dum dicto verum etiam 
omni meliori modo. Ho signa el secretari….»

El rector de Canovelles Dom Jaume Nadal, en una carta 
enviada al sr. Bisbe de Barcelona, el 8 d’agost de 1700, tes-
tificà que Valerià ha complert penitència imposada, que 
consistia donar un cobrecalci de tafetà a la parròquia. El 
teixit anomenat tafetà és anomenat també de ploma de dos 
fils, també de curs tan per ordit com per trama. Era una pe-
nitència quasi simbòlica. El que era penós era anar a Roma 
per ésser perdonat. La carta del rector de Canovelles diu 
el següent:
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«Valerià Estaper pagès desta parròquia ha posat en mas prò-
pies mans una carta inseguent ordre del Sr. Canonge Ro-
maguera (vicari general) en la que dona noticia com dit Es-
taper vingut personalment de Roma ha comparegut davant 
Sa Ilma. (bisbe o vicari general) absolt de las censures per 
ell incorregudas per son delicte que cometé en la parròquia 
i en atenció i que en atenció de tal fan i gasto que ha patit 
anant personalment a Roma es estar del servei de Sa Ilma. 
En urgir-li una lleve penitencia per lo que li ha manat entre-
gar un cobricalcer a esta sa iglesia lo que ha fet dit Valerià 
ab tota puntualitat entregant me dit cobricalcer blanch en 
senyal de son penediment i obediència pel que dono avui 
noticia i ofare compendre a tots mos parroquians com als 
dames que serà menester per a que no reparin admetrelo 
tractar-lo comunicar-lo com a verdaderament reconciliat i 
absolt per nostre Mare la Iglesia ques quant sempre ofereix 
dir ab mi desitjant moltas ocasions de son agrado del meu  
per pròpia ma voluntat  Deu amb nosaltres. Canovellas agost 
18 de 1700.  Dr. Jaume Nadal Prev. I rector de Canovellas.»
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Era molt greu que un sacerdot o un simple clergue revés una 
agressió física. L’agressor quedava ipso facto excomunicat. 
Així es veu en el cas de Marianna Romeu que va donar una 
plantofada a un sacerdot. L’expedient (ADB Expedients i in-
formacions segle XVIII, núm. 240) diu així: 

«Die tertia juny anno Nativitate. Dom. Milesimo septingen-
tesimo quinto.»

«RvdusRaymundus•Estevapresbiter in dicta parroquiali vila 
del Arbós residens etatis suae ut ipse dixit triginta octo an-
nos medio juramento more sacerdotali prestito fecit deposi-
tionem sequentem.

«Dixit lo que denuncio a V.S. i en lo present escrit es que lo 
dia primer del corrent mes de juny entre set y vuit hores de la 
tarda poc mes o menos trobant-me assentat en uns pedrissos 
davant de la capella o hermita de Santa Llúcia construïda 
de dins la vila del Arbós sol vestit amb mon manteu i sotana 
habits clericals arriba Marianna Romeu viuda de la matei-
xa vila la qual anava en companyia  de  la Senyora Narcisa 

III 

EXPEDIENT CONTRA MARIANNA ROMEU
(a. 1705)
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Alegret  muller  del Dr. en  medicina Magi Alegret,  Catharina 
Mascaro muller de Jaume Mascaro cirurgia i algunas altras se-
nyoras que ara no recorde ell qui eren que judico que anavan 
per entrar en dita capella de Santa Llúcia la qual Marianna 
Romeu al davant que fou de mi denunciant i essent · allí pensi las 
diras dites/... / i Alegret digué a· mi denunciant esas formals pa-
raulas las quals comprengui molt be per lo que les proferí en 
veu alta “ ço es ser-me es lo quin pega a suas criaturas” . 
I responent-li lo denunciant ell no li pegava a ses criaturas ni a 
ninguna de las de la vila i fent-li aquí essa resposta la dita Ma-
rianna Romeu envestí a mi denunciant ab gran fúria i a la que 
fou arrimada amb mi denunciant me pagà una bufetada en ma 
cara i pegada dita bufetada lo denunuciant no li feu ningun 
dany ni me resistí amb ella sinó que ab veu alta digui a les 
persones qui eren allí cerca i que anaven en dita capella que 
li fesssent de testimoni com dita Romeu me ha pegat una 
bufetada i també immediatament sen entrà ell denunciant en 
dita capella i Iglesia i havent allí moltas personas també les 
digué que li fessen testimoni com dita Romeu li havia pegat 
una bufetada la qual denunciació fa a V.S. no ab animo de fer 
instancia i que sia formada sinó per fer constar a V. Exc. De 
haver dita Romeu fet agravi i violat la Immunitat Eclesiàsti-
ca i a ma persona.»

«Ramon Esteva Prev. Firmo la present dispositio /…/»

Marianna Romeu, vídua formulà la següent petició:

«Molt Iltre Sr.»
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«Mariana Romeu vídua habitant en la vila del Arbós se posa 
a les suas plantas i humilment reconeguda diu que en dies 
passats moguda per un ímpetu de còlera ostiginada (enemis-
tada) de algunas accions i paraules que havia dit contra de sa 
estimació lo Rvnt Ramon presbiter habitant i beneficiat de 
sa iglesia de dita vila arremeté contra de dit (sacerdot) i que 
ab las extremitats dels dits arribà a la sua cara i ab percussió. 
Aguda a la sua pietat se digne de usar de la sua Benignitat en 
lo perdó que espera i suplica»
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IV 

EXPEDIENT CONTRA MATEU VELLEY
(a. 1706)

El 20 d’agost del 1706 s’obrí un procés contra un pagès de 
Cerdanyola anomenat Mateu Velley perquè envaí la recto-
ria amb una escopeta, i àdhuc amb amenaces volia que es 
toqués a morts, quan no era costum, ja que sols es celebrava 
una “missa baixa” per un difunt. Tampoc assistiren dotze ca-
pellans els quals se’ls convidava a menjar, si assistien a fune-
rals molt importants. Aquests capellans no vingueren possi-
blement perquè no se’ls volia pagar i perquè aquest funeral 
no es va anunciar oficialment.

Els termes de la denuncia presentada al bisbat tenen una 
nota annexa que diu Procurator curie ecclesiatice Barchino-
nensis. Contra Matheum Velley agricultor de Sardanyola. Mo-
tiu “haver enveit la rectoria de Cerdanyola”. El procés s’ins-
trueix a la cúria de l’oficialat. El notari és Francesc Vila. El 
text de la denuncia diu:

«Die vigesimo mensis Augusti anno a N. D. Millesimo septi-
magentesimo sexto Barcinone.»

«Rvdus P. Fray Joannes Pascual monacus monasteri et con-
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ventus Sancti Hieronimi Vallis Hebron territorii Barcinone 
Paroquialis vero. Sti. Martini de Serdanyola curator anima-
rum regens constitutus personaliter coram Iltri et Rdo.  D. 
Josepho Romaguera… Canonico Sancte  Cathedralis  Ec-
clesie Barchinonensis. Et pro Ilmo. Et Rm… Benedicto de 
Scala Dei et Sanctae Sedis Apostolica gratia Episcopo Barc-
hinonensis (etc..) fent “medio juramento denuntiationem 
sequentem”».

La narració dels fets són prou entenedors. Possiblement es 
tracta d’una persona (Mateu Velley) que per uns moments va 
perdre l’enteniment i els nervis, doncs amenaçava de mort al 
frare-prevere de Sant Jeroni de la Vall d’Hebrón perquè no 
accedia a fer uns funerals amb la màxima pompa exequial. I 
aquestes exigències àdhuc anaven amb unes amenaces esfe-
reïdores. Hi ha molts detalls de tots aquells que van escoltar 
i veure els fets; així com hi han detalls de com es tocaven les 
campanes a les exèquies, al cap d’any i en el novenari dels 
difunts. Aquest procés, doncs, ens indica amb pormenors, la 
vida quotidiana d’una parròquia i de la rectoria i de la feli-
gresia. El text de la denuncia diu: 

«L’oficial denuncio a Vs i a la cort com lo dia de dilluns pro-
ppassat que contàvem setze del corrent mes de Agost allà 
que devien ser entre las tres i quatre hores de la tarda poc 
mes o menos trobant-me jo dins la casa de la rectoria de St. 
Marti de Sardanyola que es rectoria unida al Monestir de 
Sant Jeroni de Vall  de Hebron i de la Iglesia (esta ) som lo 
parroco i exercim la cura de ànimes en dita parròquia per 
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obedientia de mon superior: aurà cosa de sis anys estant-me 
en la sala de dita casa, puja allà un home anomenat Bart-
homeu Carreras i que és un moço que habita en la casa de 
Matheu Balley pagès de dita parròquia al qual Barthomeu 
Carreras veient-lo digué: què se li oferia? i ell respongué que 
aguardava un company que era un moço del castell  Belloc; 
que avian de pujar los dos a tocar a morts per las honrras que 
sa avian de fer per en Domènech al que respongué que se-
gons lo tenia entès no se feian honrras sinó que es diria una 
“misa baixa” i que per una “misa baixa” no se acostumava 
tocar a morts i així que no volia permetrer se tocàs a morts 
a lo que respongué lo dit Barthomeu Carreras que de tocar 
no los pagaria (lo) guardat de que (jo) digué que jo no los 
faria violència alguna ni li llansaria del campanar però que 
dissentia en que ells tocasen.

I cridí a Joan Salas baixar que es trobaban presents que me 
fesin testimoni com lo requiria a dit Barthomeu Carreras de 
que no tocas a morts per quan la funsio que se avia de fer 
lo endemà no era novena ni cap de any sinó una misa baxa 
i ohit per dit Barthomeu Carreras lo meu dissentiment sen 
anà; i al cap de poc rato que discorregué cosa de una mitja 
hora trobant-me jo en dita casa viu per la finestra que en ella 
hi ha venir a dita Matheu Valley de sa casa i que se encamina 
a dita rectoria lo qual repari molt bé ab pas asselerat i molt 
esfuriat; i arribant casi al davant de la casa de dita Rectoria 
trobant-me jo en la finestra de dita sala ohí com dit Vayell 
me digué: perquè no vol que toquen las campanas al que 
responc que per dirse una “misa resada” com se avia de dir 
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no se acostumava tocar las campanas a morts lo dia antes, 
que quan las honrras se tocarian, la qual resposta oida pel dit 
Bayell viu i reparí que lo dit Valley sen entrà dins del barri de 
la casa de la dita rectoria amb gran fúria impel·lint les portas 
del dit barri que estaven un poc ajustadas i viu i repari que 
aportava la una dreta lo gambeto que aportava arrebossat 
com si aportas alguna cosa escondida; i en efecte apenas fou 
dins del barri com luego viu que trayent lo dit Vayell una 
pistola de sota dit gambeto tenint aquella en la ma dreta se 
entra dins la casa arremeten escales amunt per a pujar dita i 
veient jo la dita acció i la fúria que dit Vayell aportava acudí 
luego a la porta del cap damunt de la escala i tanqui aquella 
de part de dins per a liberarme de la invasió i danyada inten-
sio del dit Vayell.» 

«I veent dit Vayell que se li havia tancat la porta impeli i for-
çaja aquella per a obrirla donant diferents colps a dita porta 
i ohí que al mateix temps digué: Fora traïdor! obra la porta 
que et tinc de matar! i has de morir de mas mans! encara 
que estigues dient missa!, encara que sabés me agüessin de 
penjar i altras oprobis i paraulas injurioses me digué que no 
es fàcil individuar-les; lo cert és que foren tals que menos 
que fos un home totalment fora de judici no las podia dir, no 
acontentant-se de dir-me a mi oprobis y paraules injurioses 
passà també en amenassar i dir que avia també de matar al 
qui governava lo convent de St. Jeroni i que de religiós de 
Sant Jerònim no ni avia cap de bo en dit convent; i finalment 
pasà a dir-me que resolgués que o be avia de morir aquella 
nit o las campanas avian de tocar i encara que lo procurava 
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de dins casa assossegar-lo ab paraules. No fou emperò possi-
ble fer-lo callar de molt rato ans be continuava per mes de un 
quart en cridar i avalotar amb paraules injuriosa contra de mi 
i del convent i per últim sen ana veent no podia entrar dins 
casa i viu i repar que a la que isqué fora anava axí mateix ab la 
pistola armada a la ma i passant molt distant de dita rectoria 
que encara anava bravetejant i cridant com un orat.»

«I apres que dit Vayell fou fora a casa de mitja ora vingue-
ren desprès vingueren Ramon Domènech Valaria, Fetjo del 
Moli i Angel Xercavins pagesos de dita parròquia i posats 
al davant de casa ohi com dit Domenech diguera al P. Fr. 
Francisco Soler religiós de Sant Jeroni que es trobava en la 
finestra de dita sala que es servis fer baixar a obrir la porta i 
en efecte dit Pare Soler feu baixar lo escola a obrir dita porta 
i oberta entraren dins de ella lo dit Barthomeu Carreras i un 
altra mosso que esta en lo castell aportant dit Carreras una 
xispa llarga conforme axí lo viu jo mateix be desde la sala a 
la que passaren al davant de ma porta que dona a un caragol 
que hi ha per ahont se puja al dit campanar i arribats dalt to-
caren las campanas ab aquella solemnitat se acostuma quant 
se fa una solemna funerària o novenari i cap de any en dita 
Parròquia.» 

«I per a que Vd. quede mes instruït dich i denuncio com en 
dita Parròquia es costum i observança que en les ocasions en 
las que fan algunas novenas i Cap de any sempre han acos-
tunmat ser sempre que fan les tals novenas donar dinar als 
sacerdots ques convidan i assisteixen en las tals funcions; i 

CLERGUES ALS TRIBUNALS ECLESIÀSTICS DE BARCELONA (ANYS 1700-1736)



36

Contra la violència i la corrupció                  J.M. Martí Bonet i J.M. Solé Mercadé

havenma dit lo dit Ramon Domenech que convidas dotse 
sacerdots per a que assistissen per las honrras que volia fer a 
son pare, però que advertís no volia donar dinar a dits sacer-
dots, li digui que jo ja passaria a invitar-los però que dubtava 
volguessin venir i en efecte passi a convidar-los.»

«I havent-me vingut apres lo dit Domènech lo diumenge a 
trobar-me per a saber sí havia convidat dits sacerdots li digui 
que si i que havien respost no vindrien i a les hores dit Do-
menech digué hi pues com ho farem i lo respongui aurem de 
dir una “missa baixa” i ell respongué que be essa publicarla 
al peu del altar com se acostuma i com ell pretenia que assó 
fos lo mateix que fassa novenari a dit son pare i dit son pare, 
ab son testament dispossa se fassa amb assitencia de sacer-
dots ( Nota marginal: “ segons ho acostuma dita casa y ell avia 
fet per sos pares i sa muller )  ho volgué  (jo ?) lo fassa publicar 
se fas lo novenari, sinó que digué se diria una “missa resada” 
per dit Domènech i par lo mateix respecte no volguí perme-
tre se tocasen les campanas puig no se acostumen tocar per 
una “missa baixa” i per quan lo dit Vayell es cunyat de dit 
Domènech, havent-ho dit mosso  dit, a dit Vayell que jo no 
volia permetre se tocasen las campanas mogut sols de assó 
passà a executar lo atentat tinc sobre referit.» 

«I axó es la pura veritat del que passa que ho poso a pre-
sencia de V.S. i de sa cor per descàrrec de ma consciencia i 
complir a ma obligació.»

«Fr. Joan Pascual firmo la sobre dita declaració.»
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«Fuit lectum coram…. Officiali et perseveravit.»

S’afegeix el testimoni de Joan Salas, paraire:

«Testimoni. Die vigesima prima mensis Augusti anno a  Nati-
vitate Domini millessimo septingentessimo sexto  Bacinone»

Joannes Salas parator (paraire) villae de Sabadell modo vero 
in Parrochia de Sardanyola Barcinonensis commorans “etatis 
suae et ipse dixit viginti duorum annorum parum plus vel minus 
testis qui citatus ad instantiam fiscalis procuratoris curiae 
Ecc. Bacin.. juravit ad Dominum Deum et dire veritatem.

Et fuit interrogatus super contentis in retro scripta.»

«Et dixit lo que pot dir ell testimoni sobre lo que sel interro-
ga: es que el dia del dilluns proppassat que comptarem setze 
del corrent mes de Agost a la que devien ser cerca de les tres 
hores de la tarda més o menos trobant-se ell en las casas de 
la Rectoria de St. Marti de Sardayola Bisbat de Barcelona en 
las cuals habita per moço fadrí trobant-se en la sala de dites 
casas lo P.Fr. Joan Pascual religiós de St. Jeroni qui adminis-
tra la cura de ànimes de dita Iglesia veu ell arribar a un fadrí 
que habita en dita parròquia i segons te compres en la casa 
de Matheu Vayell, pagès de la mateixa parròquia al cual si be 
no sap el nom però lo coneix de vista.»

«I arribat dit fadrí a la dita casa ohí com lo P. Pascual li digué 
que volia i ell respon que venia per a tocar a morts per las 
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honrras en Domenech i a las hores lo dit P. Pacual li digué 
que no se li feian las honrras sinó que se li deia una “missa 
baxa” i que una “missa baxa” no se acostumava tocar a morts 
lo dia antes; del que replicà lo dit fadrí que daxó ell no els ne 
guardaria, al que respongué lo dit P. Pascual que ab violèn-
cia i forces clar esta que no els ne guardaria però que ell no 
volia consentir en que tocasen i cridà i requerí a ell (testis) 
i a Joan (testis) escolà que fesen testimonis com ell disentia 
i no volia en manera alguna que tocasen a morts puix no se 
havia de dir l’endemà mes que una missa resada i a les hores 
lo dit moço digué que sen anava a donar-ne part a qui lo en-
viava, i en efecte sen anà sens tocar i essent ell fora de dita 
casa sen anà també ell testimoni en companyia del dit escolà 
a replegar un poc de canam que havia baix a la riera y ha-
vent discorregit cosa de una mitja hora de temps tornant-se 
ell i lo dit escolà a la dita rectoria veu encaminar-se vers la 
dita Rectoria al dit Matheu Vayell lo qual arribant a la dita 
rectoria entra dins al barri i entra i anant a poca distancia 
dit Vayell ell arriba casi en lo mateix temps dins de dit barri 
i arribat allí veu i repara ell com lo dit P. Pasqual era a la 
finestra de la sala i al mateix temps ohí com lo dit Matheu 
Vayell digué al dit P. Pascual: “Com axí ell no vol deixar tocar 
a morts” i subseguidament veu com arrancant o tirant lo dit 
Vayell una pistola que aportava en lo costat sota del gambeto 
tenint aquella en la ma dreta amb molta fúria i colera que 
demostrava tenia arremetre dins dita casa i sen puja escala 
amunt i trobant la porta del cap de la escala tancada que se-
gons te compres lo dit P.Pascual la tanca per a librarse de la 
fúria de dit Vayell i ohí com lo dit Vayell donà diferents colps 
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a la dita porta forcejant per a obrirla cridant al mateix temps: 
“obri en nom de diables” i repetint-ho per diferents vegadas 
i apres veient que no podia obrir la porta baixa i essent baix 
a la entrada de dita casa volent-lo ell a aquietar-li amenaçà 
ab la pistola dient a ell “comta que ara no paguis per ell”.»

«I exint en lo barri digué que havia de matar al dit P. Pasqual 
encara que estigues dient missa encara que sabés lo hagues-
sen de penjar, i axi mateix que si sabia ahont era lo P. Vicari 
del convent de St. Jeroni quel aniria a matar i que de frares 
de dit convent no ni ha cap de bo i que aquella nit se tocaria 
o mataria al dit P. Pasqual tot lo que digué ab gran colera i 
veu esforçada fent uns crits com un orat i finalment sent anà 
i al cap de poc rato que fora cosa de un quart veu ell arribar 
des de la finestra de la sala de dita casa al davant de ella 
Fatjo del Moli, P. Xercavins i Domenech, feligresos de dita 
parròquia i en sa companyia dos fadrins o moçós: ço es lo 
que primerament havia vingut per tocar i un altra company 
lo un dels quals aportava una xispa llarga i arribant digueren 
al P. Soler Religios de St. Jeroni quis trobava en la mateixa 
finestra que era tingut allí per assistir al dit P. Pasqual alguns 
dias antes que servis de fer obrir la Iglesia i a las hores ell 
baixa a obrir dita Iglesia i oberta entraren los dos homes que 
venian per a tocar i pujaren al campanar aportantla un de 
ells qui es lo que de principi havia vingut a la Rectoria dient 
el P. Pasqual que venien per a tocar la dita xispa llarga i po-
sats al campanar tocaren a morts com se acostuma quant se 
fa algun novenari o Cap de any i axó és la veritat lo qual és 
dita per lo jurament que se ha prestat per lo dit Joan Salas 
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de sa voluntat i en sa presencia. Fuit sibi lectum coram dicto 
et perseveravit ( etc…).»

El pagès Mateu Valley demana perdó al vicari general: 

(Sol·licitud de perdó)    «Molt Iltre Sr.:»

«Matheu Bayell (sic.) pagès de St. Martí de Sardanyo-
la postrat humilment als peus de Vostra Senyoria demana 
perdó i misericòrdia de la culpa tan enorme que cometé 
lo dilluns proppassat 16 del corrent contra la persona del 
P.Fr. Joan Pasqual curat del dit lloc de Sardanyola son propi 
Parroco i Pastor envestint temeràriament a dit Pare ab una 
pistola en la ma dient-li moltas contumélias i paraulas de 
amanasa tractant-lo ab una gran indecènsia per lo qual dit 
delinqüent reconegut i penedit de la sua culpa se subjecta 
als peus de Vª Sriª prometent obeir en tot i per lo amor a 
Sta. Mare Iglesia i acceptar i cumplir la penitència ab tota 
humilitat que V. Sriª serà servit donar-li per major consuelo 
espiritual del dit suplicant confiant de la clemència de Vª 
Sriª si considera lo benefici de la absolució de dit delicte com 
així ho suplica “omni modo meliori”»

«Affo et….  (etc,)»

Per últim, hi ha el decret d’absolució (23 d’agost de 1706). 
A Mateu se l’imposà que escolti una missa des de el presbi-
teri en actitud penitent i que ofereixi un vestit de seda a la 
Mare de Déu dels Dolors que hi ha en la mateixa església de 
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Cerdanyola. Les expenses del procés les haurà de pagar ell. 
Ho signa el vicari general J Romaguera ja que el bisbe Sala 
estava exiliat a Madrid a causa de l’enemistat amb Felip V: 

«Atenta submissione facta per Matheum Velley ac satisfac-
cione data Rvd. Fr. Joannis Pasqual ejus Parocho, ac veniam 
ipsius obtenta de quibus constat per attestationem ejusdem 
Parrochi nobis verbo facta, et attento quia Ecclesia tamquan 
pia mater non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur, 
ideoque quamvis dictus Velley propter delictum comissum, 
agrius erat timendus (“era de temer el pitjor”) nostra tamen 
cum eo utendo clementia, providemus et declaramus dic-
tum Velley absolvendum fose et esse palam et publice jux-
ta dictam Eclesiam de Sardanyola, per eundem P. Pasqual 
eius paroccus ab excomunicatione ab illo incurso, propter 
delictum commisum de quo in presenti procesu pro ut casu 
presenti absolvi mandamus, injungendum que posse et esse, 
pro ut cum presenti injugimus dicto Velley pro salutari peni-
tentia, unam misam audiat in dicta Ecclesia stando in pres-
biterio sine palio preter (excepte, fora de..) consecratiionem 
et sumpcionem et quod unam vestem cericeam faciat suis 
expensis pro ornatu imaginis B: Maria Dolorem in eadem 
Ecclesia colocata et similiter, in penam, solvat expensis pre-
sentis procesus et pro suis ( de la seva propietat monetaria?) 
fiant et expediantur oportuna juxta stylum. J. Romaguera»        
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V 

ASSASSINAT DE MN. GASPAR AGUILERA
(a. 1706)

El dia 20 de febrero de 1706 entre les vuit i les nou de la nit, a 
Barcelona, carrer del Pi, davant la casa Fiveller, un sacerdot 
beneficiat de la Catedral Mn. Gaspar Aguilera fou apunyalat 
precisament davant la casa dels Fivaller10. Òbviament fou un 
penós atemptat. Li donaren unes vuit coltellades molt greus, 
especialmente en el pit. Morí una mig hora després a la seva 
pròpia casa, després d’haver-se reconciliat amb Déu en el 
sagrament de la Penitència que rebé d’un beneficiat de San-
ta Maria del Pi. En el procés iniciat en informacions el 21 
de febrero de 1706 hi ha moltíssim detalls que presentem en 
el text original. Abans, però, cal indicar que Mn. Aguilera, 
l’assassinat, era molt requerit pels usurers i pels prestamis-
tes. Mn. Aguilera estava molt endeutat i havia posat molts 

10  El més célebre Joan Fiveller fou tot un símbol dels llinatges barcelonins a 
finals de l’Edat Mitjana, amb un palau medieval, per bé que modificat posterior-
ment, al carrer dels Lledó de la capital catalana que encara es conserva; tot i que 
fou substituït a la segona meitat del segle XVI per un nou palau més ampli i mo-
numental a la plaça actual de Sant Josep Oriol. Referent a Joan Fiveller, la seva 
carrera a la política municipal assolí una primera fita important amb l’entrada a 
la màxima magistratura de la ciutat el 1406. Fou conseller (un dels 5 homes que 
governaven al municipi) fins a cinc vegades des d’aquest any fins a 1427. En els 
anys 1407-1408 patroneja una de les galeres que la ciutat de Barcelona trameté 
a Avinyó per traslladar el papa Benet XIII a Cotlliure. També intervingué en el 
compromís de Casp.
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dels bens propis i àdhuc aliens en mans de la despietada vi-
gilància i control dels qui prestaven diners. Inclús sabem que 
havia posat a casa d’un prestamista el calze de l’altar del que 
era beneficiat. Tot aquest embolic de diners i de bens, posats 
sota fiança i pignorats feren que Mn. Aguilera tingués mol-
tíssim, deutes i es veu que els prestamistes no volien esperar 
més, per això el posaren davant el gran dilema: pagar o ser 
víctima de l’amenaça i aquesta el portà fins a la mort. Òbvi-
ament els autors eren, segons el text del procés, “uns delin-
qüents sacrílegs i malfactors”, i Mn. Aguilera fou assassinat.

El procurador fiscal del tribunal eclesiàstic de la diòcesi de 
Barcelona, Dr. Celdoni Blanc posà la denuncia el 21 de fe-
brer de 1706 a l’esmentat tribunal. El text diu així: 

«Molt Ilustre y Reverent Señor a notícia del Procurador Fis-
cal de la cúria Eclesiàstica de Barcelona ha pervingut com lo 
dia de ahir que comptàvem als 20 del corrent mes de febrer 
entre las vuit i nou hores de la nit en lo carrer del Pi de la 
present ciutat davant la casa de Fivaller alguns fills de perdi-
ció havien optat poch temerosos de Deu i de la justícia tem-
poral, instigats del esperit maligne donar set punyalades a 
mossèn Gaspar Aguilera prev. beneficiat de la santa Yglesia 
Catedral de la present ciutat, anant vestit ab habits clericals, 
ço es: sinch (punyalades) en la mamella dreta, altra en la mà 
esquerra i altra al bras esquerra de las quals ferides o punya-
lades morí poch aprés i com per tan execrable crimen i delic-
te los tals delinquents i malfactors hajan incidit en las penes 
i censures imposadas per los sagrats canons i decrets ponti-
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ficis i singularment si quis suadente diabolo. Pert tant clara-
ment cal denunciar a Vostra Reverència lo dit cas i oferim 
plena informació de aquells. Si cal ésser manada rebre dita 
informació i constant ab ella de dit cas ésser declarat haver 
incidit los tals delinquents en las dites penes i censures i com 
a tals ésser punits i castigats conforme serà probat ésser fae-
dors, quot suplica omni modo  meliori iuribus. Fisc… Altisi-
mus semper salvis. Celedonius Blanch, procurator fiscalis. 21 
de febrer de 1706.»

El vicari general Dr. Josep Romaguera es constitueix com a 
receptor dels testimonis presencials de l’assassinat de Mn. 
Gaspar Aguilera. Aquest mossèn beneficiat de la Catedral 
vivia en unes cases propietat del bisbat, en el carrer de Pe-
rot lo Lladre. Assistiren el procurador fiscal Dr. Celedoni 
Blanch i el notari Dr. Francesc Pelegrí que actuava en consti-
tució del Dr. Francesc Vila notari i escrivà de la cúria eclesi-
àstica de Barcelona. El text ve encapçalat així: 

«In Dei nomine»

«Constituit personalment lo Ilustre i Molt Reverent Sr. Josep 
Romaguera vicari general del bisbat de Barcelona i doctor 
en dret, Canonge de la Santa Iglesia Catedral de la ciutat de 
Barcelona i per lo Ilustrissim i Reverendissim Señor Bennet 
de Sala, per la gràcia de Déu i la Santa Sede Apostolica Bis-
be de Barcelona i del Consell de Sa Majestat en lo espiritual 
et temporal vicari general i oficial: En les cases episcopals en 
que tenia sa habitació lo Rev. Gaspar Anguilera prevere Be-
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neficiat que fou en la Catedral de la present ciutat situades 
en lo carrer den Perot del Lladre ab assistència e intervenció 
de Sa senyoria Dr. Celedon Blanch, procurador y fiscal de la 
Curia Eclesiàstica de Barcelona i essent present a estas cosas 
lo Rvdn Doctor Francisco Pelegri prevere Notari Apostolic 
en nom i com a substitut de mi lo Dr. Francisco Vila prevere 
notari escrivà de la Curia del oficialat Eclesiàstic de Barce-
lona i essent present per testimonis:

El primer testimoni és Eulàlia, esposa de Bartomeu Elias, 
pagès de 50 anys que explica que van veure com Mn. Agui-
lera estava moribund. Junt amb ella també hi ha dues noies 
que ho van presenciar. El detall és prou interessant per a que 
posem tot el testimoni: 

«Die vigesima quarta mensis februari anno a Nativitate Do-
mini millesimo septuangentessimo sexto. Barchinona. Eula-
lia Elias Uxor Bartholomei Elias agrícola etatis sua ut ipsa 
dixit quinquaginta annorum parum plus vel minus testis que 
citata ad ius. Et dixit lo que esta testimoni sap i pot dir so-
bre lo que se li interroga: que lo dia de dissabte passat que 
comptavan vint del corresponent mes de febrer en la que 
serien entre vuit i nou de la nit poc més o menos, trobant-se 
ella present en una botiga en la compañia de son marit que 
és de las casas del Dr. Anton Salvador, situadas en lo carrer 
dit del Pi de la present ciutat, trobant-se també en dita bo-
tiga lo dit Barthomeu Elias, son marit, una neboda de ella 
que és anomenada Maria, juntament ab una que son encara 
miñonas trobant-se ellas i en dita hora sopant en compañya 
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dels sobredits, ohí en lo dit carrer del Pi i allí a poca distancia 
de la dita botiga uns crits i clamors de alguna persona que 
segons Barthomeu eran en lo dit carrer que deyan: “Jesus jo 
so mort”, repetint-ho per sinc vegadas i repetint-ho així ellas 
tres com dit son marit. Com la botiga vinga a peu la del car-
rer sens haver-hi finestra alguna lo dit son marit feu apagar 
lo llum que dins la botiga tenia encès i aprés de algun rato 
picà a la porta de la dita botiga en que habita ella i Maria 
Ros, muller del Ros, que viu allí cerca i casi al davant de ella 
en una casa que hi ha a altra part del carrer i picant digué: 
“Eularia eixiu que assi hi ha un home que esta morint”. I 
algunas altres paraulas que de present no li recordan que va 
obrir dita porta per ço que corregué la veu de dit Ros i com 
dit Ros deya unes paraules exortatòries dient que pensès ab 
Deu i havent obert la porta veu ab lo claror de la lluna que 
feia un llum que dit Ros tenia un bulto de un home caigut en 
terra que venia ésser davant la porta de Don Carlos Fivaller. 
I luego isquè de la casa de ellas tres sa filla anant allí ahont 
era dit bulto ab ocasió de que veu que lo dit Ros era allí cerca 
luego torna la dita filla a ellas tres. No havia eixit de la boti-
ga i li digué que lo dit home que estava allí en terra era Mn. 
Gaspar Aguilera que era beneficiat de la Yglesia Cathedral 
a qual coneixia molt bé ella i lo tenia tractat i luego de obrir 
axí eixí ella (perso…). Sacosta a ell i en efecte ab lo claror 
de dit llum veu i reparà molt bé que lo dit home que estava 
caygut en terra era lo dit Mn Gaspar Aguilera que estava en 
terra sens parlar al qual conegué molt be i veu i repara molt 
be anava vestit de negra ab valona de capella encara que per 
lo susto tingué no repara si portava vestit llarg o no si be es 
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veritat que preguntant-ho apres testimonis li digueren aixis 
dites sa filla com la neboda que havien vist i reparat anava 
vestit de llarg i de la manera que acostumen anar vestits los 
capellans de dias i luego ella sen anà a la casa del dit Gaspar 
Aguilera que la tenia en un carreró que allí cerca hi ha ano-
menat de carrer del Parot del lladre a avisar son germà del 
dit Aguilera i en efecte vingué dit son germà i arribant allí 
veu i repara ella que hi havia allí acudir un capellà que estava 
exortant a dit Gaspar Aguilera.»

«I luego ohí dir que poc apres de haver … a dita, era mort de 
las dites punyalades a dit Aguilera. Sols pot dir que en la dita 
porta de Casa Fivaller ha vis ella tres rastres de sang que té 
per cert fou de la que es derrama dit Aguilera i diu haver dit 
la veritat per lo jurament que ha prestat.»

«Per la dita Eularia Elias de sa voluntat i en sa presencia 
firmo lo sobredit Dr. Ramon Bacells. Die 24 februari 1706.»

Segueix el testimoni de Pau Bellver, sastre de 20 anys:

«Paulus Bellver juvenis sator (sastre) et gratis sue ut ipse dixit 
viginti annorum completorum. Et dixit que lo die de dissabte 
proppassat que compravam vins de corrent mes de febrer a 
la que devien ser entre las vuit i nou hores de la nit poc mes 
o menos trobant-se ell testimoni en la casa de Francisco … 
en que habita ell per ser situada en lo carrer dit del Perot 
del Lladre que travessa del carrer de la Portaferrisa al del 
Pi ohí ell picar en la porta de dita casa i al mateix temps ohí 



49

uns crits que ab la veu comprengué que era de Madrona i 
Emmanuela (fàmulas) que son dos miñonas que habitavan 
en la casa de Mn. Gaspar Aguilera prevere i Beneficiat de la 
Seu de Barcelona que és al davant de la casa.»

«I cridant dites miñonas deyan que baxaren quan havien 
mort Mn. Gaspar en lo carrer del Pi, ell baxa de dita casa i 
en compañia de dit Francisco anaren al carrer del Pi i arri-
bant dins dit carrer veu i repara ell que allí cerca hi havia ja 
rodona gent i en terra davant lo portal de casa den Carles 
Fivaller veu un bulto de un home caigut terra i al costat de 
ell un sacerdot que el estava exortant e confessant revestit ab 
son sobrepellís i habits de cor que segons comprengué era un 
dels vicaris de la Iglesia del Pi i acercant-se apres ell allí veu 
que lo dit home que estava caigut en terra era lo dit Rvt Gas-
par Aguilera prevere i beneficiat en la seu de Barcelona al 
qual pogué molt be conèixer i conegué ell per la claror de un 
llum que allí cerca hi havia i per tenir-lo ja de antes tractat i 
conegut a ocasió de viurer vehí de sa casa com ja te dit i beu 
i repara molt be ell que lo dit Mn.Gaspar aportava sos ha-
bits clericals ço es manteu sotana i balona de la manera que 
acostumava anar de dias per Barcelona y veu i reparà ell que 
lo dit Mn. Gaspar Aguilera estava ferit de diferents puña-
lades en son cos las quals estava derramant copia de sang i 
singularment de alguna que tenia cerca la mamella dreta que 
pogué molt be veure-ho per averlo ja desbruixat de la roba 
que aportava i veu i repara que lo dit Mn. Aguilera estava 
sens vestits per lo menos no parlava i a ocasió del perill en 
que estava veu com lo dit vicari lo extremauncia. Desprès 

CLERGUES ALS TRIBUNALS ECLESIÀSTICS DE BARCELONA (ANYS 1700-1736)



50

Contra la violència i la corrupció                  J.M. Martí Bonet i J.M. Solé Mercadé

posar-lo sobre un matalàs, lo aportaren a sa casa que es allí 
cerca distància, en lo dit carrer del Perot del Lladre. I apor-
tat a dins de ella, a cosa de mitja hora de temps morí, i aprés 
de mort veu ell las ferides que Mn.Gaspar Aguilera tenia 
que era set, ço és: sinch cerca de la mamella dreta una en lo 
bras i altra en la mà esquerra i fou publica veu i ferma des de 
luego i encara persevera que alguns delinquents poch antes 
de la mateixa nit, retirant-se lo dit Mn. Gaspar Aguilera en 
sa casa li havien donat dites punyalades en lo mateix carrer 
del Perot del Lladre no sap emperò ell, testimoni, qui son 
estats tals delinqüents. I diu haver dit la veritat per lo jura-
ment que te prestat. Pau Balcells firma lo sobredit. “fuit sibi 
lectum coram testis et per se notavit”

«N.B  Al marge al final de la pagina hi ha la següent nota: I se-
gons li referí una dona que viu en lo mateix carrer del Perot 
del lladre davant de un Sant Antoni que fa cantonada que ella 
havia ohit uns clamors dient: !ay¡ !ay¡ i que luego havia ohit 
algunas veus que deyan: quet, quexas? de pitjor ten veuràs!»

Un company de Pau Bellver anomenat Joan Baroy, sastre, 
d’uns vint anys, també declarà. Cal observar que ambdós 
sastres no eran mestres-sastres sino joves sastres, perquè no 
havien passat les proves del gremi, ni podien establir-se per 
compte pròpia. Alguns restaven tota la vida essent simples 
“joves” sastres o fusters o sabaters.

«Joannis Baroy juvenis sator (sastre) gratis sue ut ipse dixit 
viginti unius annorum parum plus vel minus. Et dixit que lo 
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die de dissabte proppassat que comptavam vint del present 
mes de febrer a la que devien ser entre las vuit i nou hores de 
la nit trobant-se en la casa en que habitava lo Rvnt. Gaspar 
Aguilera prevere Beneficiat en la Seu de la present ciutat 
en que també habitava i habita ell, ohí picar a la porta de 
la dita casa i al mateix temps ohí uns grans crits i clamors 
de una dona que cridava un germà del dit Gaspar Aguilera 
anomenat Ramon en compañia del qual viu ell, dient que 
baixas. I exit lo dit Ramon a una balaustrada (“al balcó”) que 
a modo de balcó hi ha en dita casa que dona al carrer digué 
la dita dona que baxas i baxant no sols lo dit Ramon sinó 
també altras de la família de dita casa comprengué ell poc 
apres que deian havien mort Mn. Gaspar Aguilera i baxant 
també ell se encaminà envers lo carrer del Pi, ont anaven les 
demés i arribaren lo dit carrer del Pi davant la casa de D. 
Carlos Fivaller, veu allí un gran aplech de gent i acercant-se 
ell a on era lo dit aplech de gent que veu al dit Mn. Gaspart 
Aguilera caigut en terra que havia perduda la paraula i es-
tava sens sentits al qual conegué molt be ell per lo llum que 
allí hi havia a ocasió de tenir-lo ben tractat i conegut i veu i 
repara molt be que lo dit Mn. Gaspar Aguilera anava vestit 
ab sos habits clericals. I així mateix veu i repara que tenia la 
camisa, en los pits, tota ensangrentada a ocasió de haverlo ja 
descordat i que denotava tenir alguna ferida en tot son cos i 
estan desta manera veu ell com lo extremaunciaren i després 
de recobrar un poc lo dit Mn. Gaspar Aguilera, parlant algu-
nas paraules i, recobrat així lo aportaren sobre un matalàs a 
sa casa, on tingué ocasió de poder confessar, però poch rato 
apres morí i essent ja mort veu ell las ferides ço es las cinc 
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cerca la mamella dreta i las dos en lo braç i mà esquerra de 
les quals havia èxit còpia de sang i fou des de luego pública 
veu i fama i, encara persevera, de que alguns delinquents 
retirant-se lo dit Gaspar Aguilera en sa casa li havien donat 
dites punyalades en lo mateix carrer. No sap emperò ell qui 
foren los tals delinquents qui li donaren dites punyalades. I 
diu haver dit la veritat per lo jurament que te prestat.»

«Per lo dit Joan Baroy, per no saber escriure, de sa voluntat 
i en sa presència firmo la present disposició lo Dr. Ramon 
(Ballia?) Secretari»

En el procés es troba el document de l’aixecament del ca-
dàver de Mn. Gaspar Aguilera i el manament que se li doni 
sepultura eclesiàstica. Així es diu que el fiscal Dr. Alces amb 
veu forta digué que “per manament del seu superior calia 
que Mn. Gaspar Aguilera s’aixequés en el cas que estigués 
viu”. Aquest reclam el va fer tres vegades i cada cop amb veu 
més forta, però ell (Mn. Gaspar Aguilera) no va respondre 
ni es va aixecar; per tant després el declarà mort i signà el 
certificat de defunció que diu: 

«Die 21 februari 1706»

«Constituit personaliter lo Iltre. (text totalment illegible per tinta 
desapareguda) … intervenció del Dr. Celdoni Blanc Procura-
dor Fiscal i així mateix entrevenint lo Dr. Francisco Pelegrí 
essent per testimonis Josep Sabater clergue i Rafel Clavera 
fàmuli en la casa que habitava Mn. Gaspar Aguilera en lo 
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carrer dit de lo Parot del Lladre i en un aposento que dona 
al carrer entrant per la sala de dita casa en lo qual ses hay 
vist un cadàver de home mort, ja amortallat, amb una armi-
lla i calçotets i mitjas tot blanc i una imatge de St.Christo 
sobre los pits lo qual es lo Rvnt. Segons la inspecció de la 
casa ha dit, a dit Sr. Rvnt. Gaspar Aguilera Beneficiat de la 
seu i així mateix es notori ser lo mateix Gaspar Aguilera al 
qual Sr. Vicari General han referit los de la casa i particu-
larment la mare i germana de dit Gaspar Aguilera que air a 
les vuit hores tocadas de la nit certa dona que es diu Eularia 
los avisa dient-los que dit Gaspar Aguilera era mort al carrer 
del Pi davant la casa de Fivaller i havent-hi anat los predits 
lo trobaren davant dita casa ajagut en terra que le estaven 
confessant i després al cap de rato lo alentaren i elevaren i 
portaren en sa casa ferit de diferents puñalades de les quals 
mori al cap de algun mig quart. Lo qual havent-se reconegut 
per el fiscal de ordre del Sr. Vicari General, i sent despullat 
ses trobat tenir en son cos set ferides so es sinc a la mamella 
dreta una a la mà esquerra y altra al braç esquerra de les 
quals se morí i per mort es tingui havent de ordre.»

Nota marginal: «vestit ab sos habits clericals ab que acostuma-
va anar vestit per Barcelona»

La mort sobtada de Mn. Aguilera provocà un gran rebom-
bori en els ambients de prestamistes, usurers, canvistes, ju-
gadors de jocs d’atzar... Hi havia molta gent implicada. El 
pobre Mn. Aguilera en els seus últims anys de la seva vida 
es va fer un vertader garbuix, malgastant el que no podia, 
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esperant vanament que el joc hi donaria fortuna i així pogués 
primer pagar els molts, moltíssim deutes que tenia... La seva 
vida és un embolic. Podríem explicar – o pretendre explicar- 
mil embolics econòmics que tenia...; per ell tot era objecte 
de joc foll i de transaccions boges; prestar, pignorar, jugar a 
l’atzar, empenyorar, no tornar els diners, jugar amb objec-
tes que estaven embargats,... Tot era susceptible per ell de 
manipulacions econòmiques destinades a la desitjada bona 
sort que sempre esdevenia mala sort. Era una espiral boja 
sense fi... Tot molt lamentable! Per això el primer que s’im-
posà era fer un inventari dels bens que tenia i que òbviament 
compartia amb la seva mare vídua. Per fer-ho més complicat 
vivia amb un germà que s’establí la casa del mossèn, com a 
casa pròpia. Sembla que el seu germà tenia més seny que el 
mossèn; així feu construir una arca per posar tots els objectes 
que eren del seu germà: arca que li costà 6 lliures. L’inven-
tari ve descrit en el següent document, el qual hi hem posat 
en cursiva l’explicació dels termes. Ens referim el document 
“VI. Inventari i creditors de Mn. Gaspar Aguilera”.
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VI 

INVENTARI I CREDITORS DE 
MN. GASPAR AGUILERA

Inventari dels béns de Mn. Gaspar Aguilera 

«Die 22 februari 1706»

«Constituit personalment el Dr. Celdoni Blanc, procurador 
fiscal de les casas episcopals, feu inscriure el següent inventari 
de Mn. Gaspar Aguilera prevere de la casa situada en lo car-
rer dit del Perot lo Lladre a fi i efecte de prendre inventari, 
dit Aguilera prevere mort ab intestato ha instat lo Doctor 
Francisco Pelegri ques constituís en inventari i feu llevar acta 
dels béns que es trobaran propis del Mn. Gaspar Aguilera.»

«-En un aposento que es en la sala que dona al carrer un 
pam (?) de tela viada i dos transpontins (Transpontí: Cadas-
cun dels matalassets llargs de l’amplària d’un llit que hom posa 
generalment en nombre de tres al dessota del matalàs o dels 
matalassos del llit.) de tela viada i dos coixins  ab ses coxine-
res de tela blanch tot usat.»

«-Sinc cadires de repòs les tres de vaqueta (vaqueta: boví) 
de mascoria (o “macoria” ? : macaré. Arbre de la família de 
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les sapotàcies. Fusta emprada en ebenisteria; totas usadas i les 
altra dos de cordovà  (cordovà: pell de l’ancó del cavall trac-
tada generalment amb adob vegetal que antigament era molt 
apreciada per la seva finor i la seva resistència)  negra.»

«-Dos cadiras de palma usadas
-Un lligadó usat
-Quatra taules de fusta usadas
-Quatre banchs raspallers de fusta usats
-Dos caxas usadas una xica i altra gran, usadas ab sos pany i 
clau de les quals se han obert.

En la caixa gran:
-Unas estovalles dolentas i tres de usadas.
-Una cortina de fil en quas (?) usada
-Dos gipons blancs usats (gipó: peça de vestir que cobreix el 
tronc des dels muscles fins a la cintura cenyida i ajustada al cos 
amb mànigues) 
-Una tovallola guarnida ab puntas usada.
-Una vànova de coxi usada
-Altra vànova del mateix
-Tres tovallons molt usats
-Quatra camisas de tela usadas
-Dos rams de fil (ram de fil: nom de diferents unitats de longi-
tud emprades per als teixits i fils)

I en la caixa xica:
-Se ha trobat un Breviari de tot temps usat
-Un misal usat
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-Una sort de (3,13’?) llibres entre xics i grans molt usats
-Dos llevadors un de gran i altra de petit que son de Cor-
pore Christi.

2ª pàgina
-Una capa ab sis balons de tela
«-Dos tinters de banya ab sa pulsera(o polsera (de pols) per 
a secar la tinta) usats
-Una cota de xambra usada (cota: vestit que portaven els ho-
mes i les dones que cobria el cos del coll fins a prop del peus. 
Xambra : peça de vestit semblant a una brusa curta que por-
taven les dones damunt la camisa per estar per casa)
-Una cortina de tela indiana molt usada
-Un boneto
-Dos llançols de bri (fil) usats
-Una conclusió de tafetà (tafetà: tela; lligat anomenat també 
de plana de dos fils…)
-Uns balons i xupa de bayera usats (xupa: vestit d’home que 
cobreix el tronc, amb quatre faldons amb mànigues o sense 
usada pels pagesos en algunes contrades) (bayera: teixit grui-
xut de cotó emprat antigament per vestit d’hivern d’home)
-Una xupa de tafetà molt usada negra
-Un gipó (gipó: peça de vestir que cobreix el tronc des dels 
muscles fins a la cintura cenyida i ajustada al cos amb màni-
gues) de tafeta negra usat
-Un parell de manegas de satí (satí: tela de fil de seda…) 
usadas
-Una sotana de bayera negra
-Un collet de tafetà llevadís usat
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-Un sombrero usat
-Dos parells de mitges blanques usades un parell de negres.

En la cuina se ha trobat:
-Un paner de boga usat
-Dos candeleros de llautó usats i un tres peus
-Una mitja lluna
-Una galleda amb corda de espart i una cadena de ferro.
-Una garrafera amb onze garrafes de litro amb son pany i 
clau.
-Dos llums de ferro
-Una sort de plats de diferents sorts
-Se han trobat dos flassadas la una de drap (fil) blanc a 
modo de reboster (reboster: drap cuadrat) i la altra flassada 
de llana blanca.
-En les caxas de la Seu se ha trobat en la caxa que te en 
la capella del Corpore Christi un sobrepellís una almuça 
(almuça: esclavina que cobreix el pit, les espatlles utilitzades 
com a senyal de dignitat per bisbes, rectors i altres eclesiàstics)
-Una pastera molt dolenta
-Dos barretas de ferro.
- Dos barretas de ploms de comuna  (ploms i pallofes: fitxes 
o getons que van ser utilizats en el dia a dia en moltes comuni-
tats religioses amb una finalitat paramonetal. Comuna: caixa 
comuna)
-Ploms de magna…….
-De ploms de St. Saver……
-De ploms blanchs ……. Los quals ploms se han entregar lo 
nom infrascrit. Les quals cosas en dit inventari contingudes 
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se han encarregat a Ramon Aguilera sastre (és germà de Mn 
Aguilera) ciutadà de Barcelona.

Habita el seu germà en la mateixa casa de dit Aguilera lo 
qual accepta en pura comanda et pro manifesto curiae lo 
que promet tenir i guardar en pena de 200 lliures moneda 
Barna en obres pias i de donar-ne … Real i compre sempre 
que serà instat i requerit i per seguretat de dites cosas ne 
obliga persona i béns i renunciant a son propi fur i subme-
tense... et juravit.»

«-Dels ploms seixanta-una lliura once sous 61 Ll. 11 s. 
-… Per quan los demés mobles trobats i halajas ques tro-
ban en la casa del dit Gaspar Aguilera ha afirmat ( espai en 
blanc. No hi ha nom) ------  Aguilera viuda mare del dit di-
funt que eren pròpies de ella i no del dit Mn. Gaspar Agui-
lera encara que sen servis per haver-los ella aportat en dita 
casa, quan vingué a viure amb dit son fill, i ha promès lo 
dit fiscal, les quals cosas en dit inventari contingudes i des-
critas se han encarregat i encarregat de ordre… a Ramon 
Aguilera sastre ciutat de Barcelona germà del dit difunt qui 
viu habita en la mateixa casa. Lo qual Ramon Aguilera ha 
acceptat en pura comanda las dites cosas i ha promès tenir 
aquelles pro manifesto Curiae Eclesiàsticae /…/»

«Testes sunt Dr. Raymundus Balcells Franciscus Llorens i 
Morgades V.S. Barcinone domiciliatus.»
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Creditors

Per últim posem un resum dels creditors que sorgiren a arrel 
del assassinat de Mn. Aguilera. És força interessant doncs 
es veu la vida real d’aquest capellà tèrbol de Barcelona. 
Comença amb l’empenyorament d’un calze, en el que ha 
costat una caixa per separar les pertinences del mossèn di-
funt i vàries transaccions econòmiques que indiquen fins a 
quin punt hi havia corrupció i com anaven d’una mà a una 
altre, calzes, objectes religiosos, relíquies... Era una situa-
ció molt penosa. El document es troba en ADB. Expedients 
i informacions s. XVIII, núm. 258: 

Fol. 7…Postea vero suo die vigesima quinta predictum 
mensis et anni 1706 ad notitia dicti procuratoris fiscalis per-
venit que lo dit Gaspar Aguilera tenia empeñat a Agraida 
(Nom?) qui viu en lo carrer den Amargós: un calze (calcer 
de plata ques diu es de la capella de Corpore Christi, ahont 
ell tenia son títol i està empeñat per sinc doblers, lo qual ca-
lis vuy se troba en poder de Maria Cortada muller de Fran-
cisco Cortada qui viu en la travessia (?) del carrer dit del 
Born (Bosc?) i axí mateix que Teresa hortolana, que esta 
davant lo convent de les Monjas Jerónimas té una peñora 
de dos doblers, unas arrecadas ques diu son de la imatge de 
Maria Santíssima que hi ha en la mateixa capella uns agnos 
(Agnus: caixetes d’objectes preciosos, o més precisament es 
diu “agnus” l’objecte consistent generalment en una medalla 
de cera que beneeix el Papa…-Agnus Dei: Nom genèric de les 
monedes o perles que duen l’Agnus Dei, anyell que duu una 
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banderola de plata carregada d’una creu de gules: heràldica.: 
color vermell representat gràficament per un ratllat vertical). 
I continua l’inventari: dos culleras de plata que tot junt ho 
empeñà per ditas dos doblers i que /……/   (En el text, la 
línia, té un notori espai en blanc.; sembla deixat expressament 
on hi hauria un nom propi i es llegiria així: “Fulano”, qui 
viu… etc,) qui viu cerca lo portal dels Escudellers, un trin-
quet (triquet : recinte de joc específic per a la pràctica de la pi-
lota valenciana (una mena de frontó) en forma de rectangle) 
o casa de joc que allí té, Axi mateix té en peñora de certa 
quantitat una sotacopa (sotacopa: plat amb peu en que hom 
porta les copes o els gots amb que serveix la beguda) i uns gots 
i algunas culleras de plata que eran de dit Aguilera.

Fols. 9-10 No s’ha presentat cap hereu. Caldrà subastar-ho i 
lo resultant de dits béns distribuïsca.

Fol. 11 Hi ha la nota següent: «Comte que se ha gastat i tre-
ballat per fer la caixa de Mn. Gaspar Aguilera.»

«-Per dita caixa se ha gastat set posts axó és de 4 sous cada 
una: 
-1 Ll. 8 S.
-Se ha gastat per claus: 0 2. S.
-Dos pesas de veta; asó és: 6 s. cada una es 0 12. S
-800  tatxas  negras per dita caixa: 1 Ll. 10. S
-per ajuntar la vageta (vayeta ?) se ha gastat per gabarrots.  
0 2. S
-Per mans de fer dita caixa…
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-Total : 6 Ll.
Fer la caixa li fou donat lo ordre per Ramon Aguilera son 
germà»

Hi ha les següents notes:

«Juliol 1706. Teresa Marti … Muller de Joannis Marti de 
les… de  St. Pau, unas arrecadas de or y pedras blancas, uns 
agnus de plata i dos culleras també de plata a fi de que li 
dexas sobre ditas peñoras dos dob (doblers) com en efecta 
los hi dexà i com està part desijà recobrar ditas dos peño-
ras»(etc, els béns de Mn, Aguilera estan en mans del “segresta-
dor”(sic.) Es pot entendre del prestamista.)

«(***)7 july 1706… se valgué de esa part de Marian Cortada 
muller de Francisco Cortada entresantli un calis de plata ab sa 
patena dientli era de la capella de la casa de certs cavallers qui 
se troban en alguna necessitat a fi de que si cercas ab  ell en 
peñora vint-i-set lliuras, deu sous que son 5 doblers enn or lo 
qual executa esa part entregant a dit Aguilera sinc dob. I en-
tregant dit calis en peñora a la persona que les deixà i com de-
sitjà recobrar ditas sinc doblers i restituir dita peñora (etc.)».

«En un volant que s’adjunta al plec es llegeix: “lo calis de Mn. 
Aguilera lo te empeñorat Agraida S que viu en lo carrer den 
Amargos i avui lo té Maria Cortada viu en la Travesia del car-
rer del Born i es empenyat per sinc dob dic 5… Teresa Horto-
lana que està davant de las Jerónimas, se empeñorà per dos 
doblers unas arracadas uns agnus i dos culleras de plata…”
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Fol. 10 «Mariano Casanovas botiguer de teles ciutat de Bar-
na. li paguen la quantitat de 2 Ll. dels béns de Mn Gaspar 
Aguilera. 7 juliol 1706»

(***)FRANCISCO PELUANY (?) que sembla que heretà el 
benefici de Mn. Aguilera, demana: Que es puguin “desem-
penyorar el calce, les arrecades de Maria Santíssima que està 
en la capella de Corpore Christi. També un missal. (Quan 
Mn. Aguilera empenyora el calze ha dit a Maria Cortada “era el 
calze d’uns cavallers que es troban en alguna necessitat”)  

Fol. 11 «La llogatera de la casa on viu Mn. Aguilera reclama 
de la “Mesa Episcopal li sian pagadas les 6 Ll” que li devia 
Mn. Aguilera»

«Cecilia Romanya viuda botiguera reclama 11 Ll. Dels béns 
de Mn. Aguilera»

Fol. 13. «7 de juliol de 1706 Joseph Rimbau llogater de mu-
les reclama una lliura dos sous que li devia Mn. Aguilera.»

Fol. 14. Josep Roch (?) apotecari reclama 11 Ll. De medi-
caments comprats per Mn. Aguilera i reclama prioritat de 
satisfacció del deute “per ser compra de medicines davant 
de los molts acreedors” .-  (en la segona cara del foli hi ha un 
Decret Reial que autoritza aquesta prioritat de satisfacció del 
deute explicant que els malalts no poden esperar encara que 
no hi hagi capacitat monetària quan es presenta la necessitat 
d’adquirir les medicines necessàries)
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 “Havent lo Collegi de Sant Sever los colegials resolt servir 
a Sa Magestat /…/ que Déu guarde ab un donatiu graciós de 
cent deu dob. que efectivament foren a sa Mgestat entre-
gats” /…/ Mn. Aguilera se va comprometre colaborar amb 
dues  lliuras que altri los va pagar en nom dell   (Es reclamen)

Segueix un plec  del llistat de medicaments –simplement un llis-
tat-- i el preu. A vegades també hi ha anotat el nom de qui les 
compra o per a qui són? P.ex.: “Magdalena Aguilera neboda”:

«-1699. Per un nebot
-4 de juny 1700 per Emmanuel
-2 de febrer 1702 per Madrona neboda»
«-Juny 1701 per Madrona
-Madrona neboda»
/…/ 1704.

Cal fer notar que, lògicament, també hi ha constància del preu 
i del nom dels medicaments abreujat; pràcticament illegible… 
Segueix:

«Suma lo sobredit comte de medecinas que principià a 21 
d’abril de 1698 fins lo dia (no hi ha dia)  de maig de 1704 
inclou 49 Ll. 12 s. feta gràcia de 16 Ll. Se han liquidat… co-
bradoras per dit Broch trenta tres lliuras dich 33 Ll. »

«-Als 10 de janer  de 1705 havent ajustat lo present comte de 
medecines que pren suma de cuaranta nou lliuras dotze sous 
i nou diners (49.Ll. 12.s. 9 d.) amb trenta-tres lliuras dic 33 Ll.
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Mossèn Gaspar va pagant a terminis de 2 Ll.: 7 febrer 1705/  
2 mars 1705/  abril 1705/  28 maig 1705/  6 juny 1705/ 6 julol 
1705/  gener 1706. Mor el 20 de febrer 1706». El que resta pen-
dent serà el que reclama el farmacèutic: 33 Ll -14 Ll.= 19 Ll.

«Sebastià Armengol mestre flaquer reclama 18 rals “per lo 
treball de courer tres  quarteras» (Quartera: Mesura catalana 
per a grans emprada al principat i a les illes) de blat o farina 
que cogue en lo forn seu”

«Bonaventura Granjou vellutaire “Gaspar Aguilera lo dia 20 
de juy 1705 firma un albarà de sa pròpia ma i lletra en favor 
de Bonaventura Granjou velluter …etc, de 22 rals resultant 
de un altra de albarà vell de major quantitat conforme de dit 
albarà apar que es fa ocular ostentació…» (Aquest albarà de 
major quantitat està escrit i signat per MN. G. A. I incorporat 
en el lligall)

La sol·licitud que segueix, de Maria Torello i les dues subse-
güents declaracions dels dos testimonis avalant aquesta decla-
ració, són una bona mostra dels tripijocs de Mn. Aguilera.

«Maria Torello viuda relicta de Josep Torello mestre ferrer 
en la vila de Masquefa domiciliat diu a V. Rev… que Mossén 
Gaspar Aguilera prevere beneficiat de la dita Iglesia (Mas-
quefa ?- No cita la Seu de Barcelona) tenia entre sos béns se 
son trobats uns Agnus ab sa cadeneta tot de plata quals eran 
propis de Marina Ferres i Torello fila de dita suplicant per 
haver-los-hi empenyats per la quantitat de dos lliuras dita 
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Farres i no obstant de haver dita Marina Ferres satisfeta la 
dita quantitat a dit Mn. Gaspar Aguilera no pogué recobrar 
aquells per ocasió de haverlos empignorats dit Mossen Agui-
lera juns ab altras joyas per major quantitat i no obstant de 
haver dita Marina Farres i Torello i solicitat varias ocasions 
de recobro de aquells després de haver satisfet i soldada (?) 
la causa de la penyora no pogué conseguirho tan per no ha-
ver volgut disminuir las pañoras lo acreedor de dit Mosen 
Aguilera per la dita sola quantitat de dos lliuiras encara que 
confessant no ésser propi com i també per no haver satisfet 
lo dit crèdit per lo qual los havia dit Aguilera obligats com 
de tot se refereix la informació … Ut respiciatur e com molt  
Iltre i Reverent Sr dita Anna Maria Torello destja recobrar 
aquells i se troben continuats en lo inventari que dels béns 
e dit difunt per intestat se prengué en present Curia i no sia 
just que lo debitori que ha pagat la quantitat per la qual ha 
donat la peñora no puga redimir i recobrar aquella; per tant i 
altrament a V. R. Suplica sia de son agrado manar restituir-li 
los dits Agnus i cadeneta de plata i en conseqüència traure’ls 
i delinear-los de entre los béns de dit difunt que ademes de 
que constant com constarà de tot lo sobredit serà molt con-
forme a rao dita Anna Maria Torelló suplicant ho rebrà a 
singular mercè a V.R.»

10 desembre 1708 (8?). 

(Segueixen en el lligall la declaració de dos testimonis i es trova 
l’ordre de: “Providemus et declaramus dictum reliquiarium/… 
/tradi mandamus dicte Marina Farres Torello)
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17. «Testimoni a.) Die vigesima secunda mensis desembris 
anno a N.D. 1708.»

«Raimundus Aguilera sartor  civis Barc. etatis suae, ut ipse 
dixit, triginta duorum annorum completorum testis qui citatus 
ad instantiam Anna Maria Torelló vidua et jurat dicere verita-
tem et fuit interrogata súper contentum in retrò scripta.»

«Et dixit que és molta veritat que Anna Maria Farres i To-
rello (filla de Maria Torelló) empenyà a Mn Gaspar Aguile-
ra los Agnus i cadeneta que tenia lo difunt i així mateix es 
molta veritat que dicta Farres Torelló li tornà apres lo diner 
de peñorament però no recobrà dita peñora perço que dit 
Mn. Aguilera germà de ell testimoni havent hagut menester 
alguna quantitat havia empeñorat dits Agnus junt ab altras 
alajas… en altra part i ho diu saber del testimoni per ço que 
se troba present i veu com dita Farres i Torelló li torna lo dit 
diner del peñorament i apres havent dit Mn. Aguilera reco-
brar los dits Agnus los entregà o bé testimoni per a que los 
donàs a dita Farres Torello quant los haya a cercar i a ocasió 
de que dita Farres tardà a anar-hi lo dit Mn. Aguilera los 
tornà a demanar a ell testimoni, segons creu, per valer-se’n 
per altra empeño i així se quedaren en lo domini o en nom 
del dit Mn.Aguilera sens recobrar-los dita Farres. Y axó és 
la veritat per lo jurament que sa prestat generaliter autem..

Testimoni b.) Die octava mensis januari Anno a Nativitate 
Domini Millessimo Septingentessimo nono: (Han passat tres 
anys de la mort de Mn. Aguilera !!)
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«Maria Cortada uxor Francisci Cortada chirurgus civis Bar-
cin. Etatis triginta dies et ipse dixit triginta annorum anys, 
parum plus vel minus testis qui citatus ad instantia Anna Ma-
ria Torelló vídua …Juravit:»

«Et fuit interrogato súper content contenti in retrò scripta 
súper…»

«Et dixit lo que pot dir sobre lo contengut en la … es que 
Rvnt. Gaspar Aguilera prev.. Beneficiat en la Seu de Barna 
entregà a ella testimoni unas arrecadetas ab pedres blancas 
dos colleras i uns Agnus de plata per a que hi sercàs ab di-
tas peñoras dos dobles; com enconfesse les hi cercà i tenint 
ella testimoni ditas peñoras empenyadas al cap de temps le 
conferí a ella testimoni Anna Maria Torelló vídua i li pre-
guntà si era veritat que dit Mn. Gaspar Aguilera lo hagués 
entregat dits Agnus per empenyorar aquells ab altras alajas 
i haventli raspost ella (testimoni) que si li encomanà alesho-
res i altras repetidas vegadas que vas de fer-li instància per 
a que desempenyàs ditas penyoras en atenció de que los dits 
Agnus eran de una filla sua que lo havia entregat al dit Mn. 
Aguilera.»

«De alguna modica quantitat que la present ara no ho re-
corda quan era y que havent-li fet tornat ( text mol deficient) 
la dita quantitat… havia entregat los dits Agnus dient quals 
havia empeñorats en altra part; i en efecta li apar a ella tes-
timoni (Maria Cortada)  que lo mateix li digué la mare del 
mateix Mn. Aguilera després anant a casa sua ço és que Mn. 
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Aguilera havia rebut lo diner de dit empenyorament dels dits 
Agnus de la dita Torelló i no els havia restituït los Agnus per 
no tenir-los en son poder i encara que ella testimoni feu ins-
tàncies al dit Mn. Aguilera per a que li dones ditas peñoras, 
emperò com fossin junt empenyorades per los dos doblers 
no ho pogué o per lo menos no els redimí, ans bé morí estant 
ditas peñoras de ditas arrecadas cuelleras i Agnus en peñora 
las quals apres entregà ella testimoni en la present cort quan 
se li entregaren les ditas dobles inferint del que te dit i de 
que tenia exprimentat de dit Mn. Aguilera que dits Agnus 
eran de dita Torelló i que no obstant de haverlos desempe-
nyats no els havia restituït per la quantitat la qual te dit per 
lo jurament que sa prestat.»

«Et ad omnia dixit quod… fuit sibi lectum et perseveravit»

«Die 10 januari 1709»

«Visa supra oblata per Anna Maria Torello vídua retro con-
tinuata…nomine Maria Farres i Torello filia sua, sibi tradi 
quodam reliquiarium vulgo Agnus ab cadeneta argenteum 
quod inter bona Rvdi. Gasparis Aguilera pbri. Sedis»

(Segueixen en el lligall rebuts signats pels acreedors de Mn. Gas-
par Aguilera que són constància dels deutes saldats com a pro-
ducte dels béns que estaven judicialment “segrestats) 

Les anteriors informacions i expedients mostren d’una ma-
nera fefaent que els tribunals eclesiàstics actuaven amb re-
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lativa promptitud els afers del seu clergat. I que molt sovint 
s’aplicaven riguroses penes contra qui anava contra la im-
munitat clerical i, a l’ensems, es persegueix la corrupció, la 
usura, empenyorament d’objectes sacres... Tots aquests qua-
tre expedients són una bona mostra d’això que hem exposat.
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VII 

CONTRA DELINQÜENTS I MALFACTORS QUE 
FERIREN UN CAPELLÀ LA NIT DE NADAL 
(a. 1736)

Contra los delinquents y malfactors que ab punyal o ganivet 
nafraren a un capella portuguès anomenat Rvnd Martin Pinye-
ro en la nit de Nadal (ADB, Expedients i Informacions, lligall 
1527, desembre 1736)

«Comparegueren diferents y denunciaren los delinquents, 
y no se passa a la publicació nominatim per certs inconve-
nients. Consta així mateix en la fi del procés de la absolució.

»Curia officialatus Barcin.

»Dr. Franciscus Vila presbiter Notarius
Denunciatio feta per lo capella nafrat.
Die vigessima quinta mensis decembris dies Nativitatis Do-
miji Nostri Jesucristi Millessimo septingentessimo trigesimo 
septimo. Barcin.

»Constituit personalment lo Dr. Pau Senmanat, nostres es-
cribans subalterns de la Curia del Officialat Ecclesiastic de 
Barcelona, per especial comissió a ell feta per  lo Iltre. y Molt 
Rvnd. Sr. D.Ignasi de Amigant y de Alsina… Dr. Canonge 



72

Contra la violència i la corrupció                  J.M. Martí Bonet i J.M. Solé Mercadé

de la Santa Yglesia Cathedral y per lo Ilustrissim y Rvnd. 
Dr. D.Felip de Aguado y Requexo, per la gracia de Deu i 
la Sta. Sede apostòlica Bisbe de Barcelona, y dels Consell 
de Sa Magestat en lo espiritual y temporal VG y oficial as-
sociat a instacia del venerable Mariano Rovira procurador 
fiscal de la Curia Eclesiastica de esta ciutat y Bisbat, y de 
altres oficials de dita Curia en las casas del Sant Hospital 
General de Sta. Creu de dita ciutat, y en son testes de una de 
las cambradas dels malalts que per curar de sas enfermetats 
estan allí hospitats y detinguts; lo qual retret que es contiguo 
a ditas salas vulgarment se diu Apartament dels terceroli ( 
tercer rang); han trobat agegut en son llit un home que per 
las senyas y instruccions que sels havien donat pels oficials 
del mateix hospital y altrament per la resposta ha feta al que 
se li ha preguntat per lo dit Dr. Pau Senmanat prev.. ha dit 
ser un sacerdot de nació Portugesa nomenat Marti Pinyero, 
que lo mateix dia de avui ha entrat en dit hospital nafrat de 
una punyalada que ab ganivet o altra instrument de ferro…
li dona la nit passada entre las nou i deu horas de la nit un 
dels tres homes que acuadrillats de companyia, se conferi-
ren en la casa de Antoni Antoniet de nació Milanesa situa-
da en lo cap del carrer Montcada devant la Plaseta dita den 
Marcus en que ell vivia y habitava, ferinlo en cavitat vital 
y natural de la part drea de son cos. Loque ohit per lo dit 
Dr. Pau Senmanat y dit procurador fiscal, y cerciorats ésser 
verdaderament que aquell era lo mateix Martin Pinyero, li 
han dit lo motiu perque eran conferits allí era per pendrali 
denunciació y declaració per ordre de los VG sobre lo dit 
fet, i axi que fes la denunciació y declaració del que passa 
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y succeí quant lo nafraren, y successivament mediant jura-
ment que morè sacerdotalis fiu dit Rvnt Marti Pinyero prev.. 
prestat, ha feta la denunciació y declaració següent dient: 
VG y a sa cúria que ahir dia de la vigília de la Nativitat de 
Ntre. Senyo que contàvem vint-i-quatre del corrent mes de 
desembre, a la que devian entrar las nou horas de la nit tro-
bantme jo dins la casa de Anton Antoniet de nació Milanes, 
que pròpiament es casa de taverna y hospedatge que es situ-
ada al cap del carrer dit de Montcada devant la Plaseta dita 
de Marcus de la present ciutat, en la qual casa havita cosa de 
tres mesos poch mes omenos, que vivia y habitava menjant, 
i dormint en ella, pagan lo gasto del que menjava y lo llit, y 
passejantme en dita ocasió en la entrada de dita casa devant 
de la taula, en que sopavan… o feian colacio lo dit Antoni 
Antoniet amo o conductor de dita casa devant de la taula, en 
que sopavan…o feyan colacio , lo dit Antoni Antoniet amo 
o conductor de dita casa, Pere Antoni de nació mallorchina, 
i Carlos de qui no se lo cognom, criats o mossos de dit An-
toni Antoniet, anan jo vestit de negra sens balona, ni altra 
insigne de ecclesiastich, per trobarme en lacasa enque vivia, 
viu y repari molt be que se obria la porta forana de dita casa 
es la portalleta que es trobava tancada o ajustada; y en est 
temps viu que entra dins en dita entrada un home de altura 
petita ab una camisola o chaleco blanc, que aportava sobre 
sas espatllas sens vestir, plegat un gambeto a modo com si 
fos un pagès lo qual repari tenia la cara blanca, rodona, y 
no molt gran, segons lo que poguí discórrer en aquella oca-
sió, y ab la reflexa feta, seria lo dit home de edat de vint  a 
sinch anys poc mes o menos, y respecte de no haverlo vist 
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altra vegada que tinga memòria, ni haverlo ohit anomenar 
per son nom conegui, ni de present lo conec, ni se com se 
nomena, y en lo mateix temps sobre referit viu que estaven 
en lo llindar de la porta de la dita casa arrimats en la portal 
dos altres homes també de mediana estatura, y respecte de 
estar los dos dits homes en oscuras no repari ni poguí com-
prender les fisonomias de sas caras, ni lo modo de son vestir, 
y posat a dins dita entrada lo dit home que en primer lloc 
tinc mensionat , me pregunta essent presents lo dit Antoni 
Anoniet y los companys que sopavan, y passejantme jo per la 
dita entrada, si havian entrat allí tres donàs, y, aparexentme 
no era dita pregunta de ferla a un ecclesiastich respongui 
que jo no conexia nim cuydava de donas, y que si tenia algu-
nas pessetas per a donarme, los diria a missa lo endema, y 
continuant jo en passejarme per la mateixa entrada ohi que 
los dits tres homes que sopaven digeren al dit home, que allí 
no havia entrat dona alguna, y est temps viu que lo dit home 
se encamina vers lo portal per eixir de dita casa, i arribat en 
dit portal, y ajustantse en companyia dels dits dos homes que 
es trobavan en dit llindar detinguts, ohi jo denunciant que 
un de aquells digué al que havia entrat: que diu aquell de 
passetes, al que respongué lo dit home que havia entrat di-
ent: que havia dit si tenia passetes per dir missas, y subsegui-
dament ohi jo denunciant que un dels dits homas ab algun 
enfado,: si vol passetas que vagi a la forca y altres paraulas 
digué desordenadas y ab despropisit, que de present no re-
codan, y havent lo  ohit y denunciant las paraulas sobreditas 
y lo modo de parlar del dit home me aserqui a ells y los digui 
que no parlasen ab tan desvargonyiment a un Ecclesiastic y 
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dient y continuant los dits homes en parlar ab paraulas mes 
desverginyides o desatents y oprobiosas doni ab la ma una 
empenta al home que havia entrat en dita casa dientli que no 
era aquell modo de parlar y eixint lo dit home al llindar de la 
porta li caygue lo gambeto que aportava sobre las espatllas 
y pretenenlo  racollirlo jo denunciant isqui al carrer ab lo 
dit gambeto per entregarlo, com en efecte lo entregui al dit 
home de qui havia caigut y lo mateix temps que lo entregui 
senti que un dells me ferí en el ventre ab un ganivet o ab altra 
instrument de ferro…y luego fugjren tots tres quedantme jo 
en lo mateix puesto, quan inmediatament sentintme farit me 
retiri dins dita casa y descordantme viu que de dita farida me 
eixia copia de sang, la qual farida era de lo ventre o cavitat 
de mon cos, en la part dreta, que passa de mig ventre a fals 
escayra, lo que vist per lo dit Antoni Antoniet y los demes 
que eren allí presents enviaren a buscar un cirurgia que viu 
en una botiga perquè me curas,y a poc rato apres vingué un 
fadrí cirurgia que viu en una botiga cerca de lo convent de 
St. Agusti de qui no se lo nom, i en efecte me cura la farida 
o llaga y per ésser jo pobre sacerdot y no tenir medís pera 
sostentarme  curarme per haver vingut de Roma a ocasió del 
edicte que publica de eixir da aquella cort tots los estrangers, 
me ha aportat vuy en esta Santa casa a fi y efecte que en ella 
me apliquen, com se me apliquen los remeys necessaris per 
la curació y esta  es la veritat que tinc dita per lo jurament 
que tinc prestat.
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