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EXCEL.LENT~SSIM SENYOR, 
IL~LUSTR~SSIMS SENYORS ACADEMICS, 
SENYORES, SENYORS : 

A l'inici de les meves aficions historiques, arran de l'any 1921, 
poc podia pensar que, després del transcurs de mig segle, aquesta 
honorable Corporació em concedís I'immerescut honor d'obrir-me les 
seves portes per acollir-me com a company i col.laborador en les seves 
activitats academiques. Em sento molt agrait, i, alhora, confos per la 
vostra gran benignitat, mes com a autodidacte que sóc, reconec el 
gran valor de la vostra delicada y afectuosa distinció. 

No dec continuar el present discurs reglamentari sense abans 
mostrar la meva gratitud a les persones que en el transcnrs de molts 
anys m'encoratjaren a prosseguir les investigacions pels nostres ar- 
xius histories ciutadans. En primer Iloc, assenyalem l'inoblidable 
i modelic arxiver que fou de la nostra catedral mossen Josep Mas i 
Domenecb ; el mestre Jordi Rubió i Balaguer, a qui, en gran part, sóc 
deutor de la meva modesta formació historico-cultural, després d'una 
molt antiga relació amb ell, establerta arran de l'acolliment que féu 
del meu primer estudi historic a les pagines dels Estudis Universi- 
taris Catalans; el doctor Josep Vives i Gatell, bon conseller i ben- 
volent en admetre les meves coklaboracions en els Analecta Sacra Tar- 
raconensia i a Hispania Sacra, de les quals és director ; Agustí Duran 
i Sanpere, amb el qual, amb gran goig, he collaborat fins ara fa pocs 
anys, principalment en la passada guerra civil, en la ingrata obra 
de la salvaguarda d'arxius i en llur conservació, classificació i or- 
denació. 

L'agraiment dec fer-lo extensiu a 1'Illustre Co1,legi Notarial de 
Barcelona per la constant protecció dispensada gairebé durant el 
llarg període de trenta anys, assen~aladament als qui en foren de- 
gans, sense oblidar el notari Raimundo Noguera de Guzmán, de 
molts anys en+. entusiasta promotor de la moderna reorganització 
de 1'Arxiu Histsric de Protocols, que tan eficientment ha facilitat 
la investigació als erudits de la nostra historia. 
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També és de justícia tributar un emotiu record a la vida i a 
I'obra del meu immediat predecessor en el lloc que avui vinc a ocu- 
par, I'inoblidable '??erran Soldevila i Zubizuni, sense perdre la 
memoria dels antecessors d'aquest en el seient academic, és a dir, del 
jurisconsult Manuel Duran i Bas, del filosof P. Ignasi Casanoves, 
S.I., i de I'historiador Frederic Camp i 1,lopis. 

Com a caracteristiques sobresortints de la polifacetica personalitat 
de Ferran Soldevila, retraiem les d'investigador pacient i perspica~ 
de grans qualitats científiques, benemerit historiador de fama inter- 
nacional, gran copeixedor de la literatura, escriptor modelic i molt 
destacat com a autor d'obres teatrals. 

De molts anys ensi, prop de quaranta, és a dir, d e  quan Ferran 
Soldevila era arxiver a I1Arsiu de la Corona d9Aragó, ensunia una 
gran amistat, posteriorment refermada el 1961 en ocupar la presiden- 
cia de llANABA, quan vaig ésser membre de la seva Junta. Amb 
enyoranca recordo e!s actes organitzats per aquella Associació, arnb 
belles excursions, els indispensables i gairebé reglamentaris dinars 
de  germanor,:en que no mancava el seu parlament arnb aquelles pa- 
raules que tan graciosament sabia dir, traspuadores de la seva bon- 
homia. 

Entre lam¿ltip1e i valuosa producció de diversos generes de Fer- 
ran Soldevila, l'avantatjat deixebledel niestre Antoi~iRubiÓ i Lluch, 
a Barcelona, i de Ramón Menéndez Pidal, a Madrid,.assenyalem els 
seus ~ r i m e r s  estudis, el 1912, als 18 anys, enplena joventut, rela- 
cionats arnb la vida de Bernat Metge, amb aportació d'abundosos 
documents ; el seu estudi Peie el Gran: a l  desafiame7ztanib Carles 
d'Anjoz~ (1919), ohra on es presenta arnb les seves qualitats més tí- 
piques ; la Histbria de Catalz~nya de 1'AssocíaciÓ Protectora de 1'En- 
senyanca Catalaiia (1922-19231, en ~o~laboració arnb .el seu íntim amic 
i company d'estudis Ferran Valls i Taberner ; principalment, La 
reina 1Maria; mullvr del Magnanim, la seva tesi doctoral, mereisedora 
del Premi Patxot i Ferrer, el 1922 ; la Historia de Catalunya, per 
encirrec de Francesc Cambó, la seva obra de major transcendencia; eii 
tres volums, editada en 1934.1935, reimpresa e l  1963, arnb solida i 
rigorosa iiiformació basada sempre en la més moderna i selecta bi- 
bliografia. 

. Retraiem també les seves sensacionals descobertes sobre les prosi- 
ficacions de les Croniques de Jaume 1 i de Bernat Desclot (1925), amb 
la presentació d'exemples de poesia heroico-popular catalana, que li 
serviren de tema del discurs d'ingrés a la Keial Academia, d e  Bones 
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Lletres, amb el títol Les prosificacions en ekpr imers  capilols de la 
Crbnica de D,esclot (1958). Collaborador del Dr. Jordi Rubió a l'edi- 
ció de la Cronica de Desclot, Soldevila va fe i  grans escorcolls a' 1'Ar- 
xiu de la Corona d'Aragó sobre els regnats de Jaumc 1 i Pere el Gran. 
Al primer va dedicar-li el llíbre Els prinzers temps de Jauwze I ,  publi- 
cat l'any 1968, el darrer que va escriure i una de les seves obres méc 
acabades i més modernes. Des de 1954 havia anat apareixeiit, amb el 
títol de Pere el Gran, una historia d'aquest rei que porta una docu- 
:meiitació que sembla exhaustiva. La primera part, publicada per 
1'Inctitntd'Estudis Catalans, compren la biografia de 1'Infaiit. De 
la  segona parf només va sortir-ne un quadern l'any 1962, de més d e  
cent pigiiies, que abarca els anys '1276 fins al 1278. La seva malaltia 
no li va permetre d'acabar de publicar el voluni que havia de compren- 
d re  fins a l'any 1282. 

Asseiiyalem, així mateix, la monumental Historia de Espaj7.a 
(1952-1957), primer intent de visió catalana del conjunt. d'histbria 
peninsular, a part de moltíssiins treballs i estudis de gran difusió, 
dignes.de ser molt llargameiit enumerats 

La seva producció p&tica, prova d'uiia autentica vocació literaria, 
escaracteritza pel recull de versos : Poema de ra~nor  perdut 11916) ; 
Exilj (1918) ; Cdntics de mar, d'amor i d e  mort /1921), i L a  w t a  in- 
visible (1949). . . 

Quant a la produccih teatral assenyalem les obres : L'hostal de 
l'anzor (1949) ; La  font del wriracle, escrita el 1952 per a 1'Escolania 
de Montserrat; Albert i Francina (1956) ; L'abrenent de suicida, i 
L'Amador de la Gentilesa (1961). 4 part d'aquests títols retraiem la 
tragedia Matilde d'Anglaterra, estrenada el 1923. 

.. . 

.* * * 

En comensar la lectura de la preseilt dissertació, per endavant, 
he de dir que es tracta d'uii tema d'art poc estudiat, per la qual cosa 
creiem avui aportar un petit historial dels antics artecans. guadamas- 
silers barcelonins, la major part aels quals excelliren en llur profes- 
sió, princípalment als segles XVI i XVII, epoca en que la iiidústria del 
cuir decorat preiigué gran importancia en la coiifecció de pells ado- 
bades, daurades i gravades, distingides amb el nom característic de 
guadamassils. 

Aquest mot, origiiiari de I'alarb, generalmeiit. era emprat per a 



significar aquesta classe d'obratges en cuir. Segons Joan Coromines 
no 6 s  necessari que el nom catali de guadamassil vingués de Cas- 
tella.' i ) ~  indubtable que els moros cristians £oren molt habils en 
l'adobat i be11 acabament de les pells de vedelles i cabres. E l  centre 
de la indústria degué ésser Cbrdova, i es feren famosos els productes 
de la curtició elaborats en aquesta ciutat a n d a l u ~ a . ~  

En altre temps els guadamassils tingueren moltes aplicacions, per 
exemple, en la manufactura de calgats, selleria, recolzadors o coixins, 
estoigs per a guardar diferents ohjectes, escarcelles, fortines, i a la 
vegada per tapisseries de palaus i esglésies, frontals d'altar, retaules 
i altres peces.3 Eren, així mateix, utilitzats en el relligat de llibres. 
Emili Brugalla remarca la seva influencia en les enquadernacions 
medievals.' 

Tant el mot en llengua catalana de guadamassil com el de gua- 
darnas~iler,~ en l'antiga documentació, els trohem enregistrats en 
una gran varietat de grafies nominatives, indubtablement degut al fet 
d'estar transcrites dictades a viva veu. 

L a  importancia de la indústria dels cuirs artístics pintats O en 
relleu, principalment els obrats pels guadamassilers barcelonins, in- 
dependentment de les pells obrades pels oripellers, dóua motiu a 
complemeritar, en piimer Iloc, les documentades iiotícies proporci'o- 
nades per Antoni de Capmauy i de Nonipalau,7 i, posteriorment, per 
l'bispanista baró :Charles Davillier, en l'obra traduida per Emili 
Claudi Girhal; com també per mossen Josep Gudio1,P José Ferrandis 

l. COROMINAS, Jo8n : Dicc~ona~io  Critico etirnoldgico de lo lengua castellana. Ma- 
drid. Editorial Gredos, Vol. 2. p. 803. 

2. GUDIOL 1 CUNILI.. Pvre. Torep : Guado?itacilr catalarir. oLa Veu de Catalunyaa. 
Pagina Rrtistiea. N.o 191 : 14 agost 1913. 

3. Ob. cit.  
4. BRUGALLA, Emilio: La encuodsrnacidn suntwna,  ortc tradicional español. In- 

troducción al llibre de PISSOLA, J o d  M:: Arte~nnia de la piel. &ncunder+&ocioner'en 
Vich siglos X I I - X V .  Colomer Munmany, S. A. Vich (1968), pp. 11-13. 

5 .  gwodonrocils, gu<lddanarrills, godomacils, godomocils, godomtcils. Tambe la de  
guadamorler, consemblant a la locució castellana de guadomeci. 

6. godomociler. guadomarller, gundamiciler, guadamaciller, gundamossiler. godo- 
mnsiler, godamarriller, godomociler, godomisrsr, o b6 la de  godomacelll, per desig. 
fiar el nom d'aqucst mateix ofiei. 

7. CAPMANY Y DE DIONTPAUU, Antonio : Mcrnortas hislóricar sobre lo Morilla, Co- 
mercio y Artes de la Antigua Ciudad de Barcelona ... Madrid, 177'3, Vol. 1, Parte ter- 
cera. Cap. XXIII. pp. 119-120. Reedició de 1961, de la daniara Oficial de Comercio 
y Navegación de Barcelona.. Introducci6 i notes de E. GinnL~ Y RAVBNT~S.  Revisi6 
documental per C. BATLLE GbLLnnT, pp. 539-540. 

8. DAVILLIER, Ch. : N O ~ S  sobre los cueros de Cdrdobo. guadarne~tlcs de Espofía, 
eicdte~o,  por e1 bordn ... traducidos del france'r por D.  Enrique Cloudio Girbal, 
Gecona. 1819. 

9. GUDIOL I CUNILL: Guadomocils cntalans. 



Torres,' i, darrerament, pel malhaurat investigador d'arxius Ramon 
Genís Bayés." 

VIDA CORPORATIVA 

L'organització col.lectiva dels guadamassilers de Barcelona en 
Gremi, si bé oficialment no apareix fins l'any 1539, en que es decre- 
taren les ordinacions de l'ofici, el 1316 ja existien dos artesans d'a- 
questa professió, Pere Ferrer i Pere de Torrents, assenyalats amb 
la grafia de maciler, inclosos en un memorial dels que en aquel1 any 
composaven el Consell de Cent de la Ciutat de Barcelona,'' i dos segles 
més tard, el 1513, trobem Gaspar de Castanyeda exercint la prop- 
dita professió. 

Aixd no obstant, primitivament, durant els cegles XIV i xv, e1s 
guadamassilers els trobem vinculats amb la Confraria de Sant Este- 
ve deIs Freners, així com també en la mateixa confraternitat hi esta- 
ven els batifullers, sellers, guarnimenters, basters, morralers, oripe- 
Ilers, pintors i brodadors. 

Posteriorment, el 21 de gener de 16W, s'enregistri una nova era 
corporativa, especialment pels professionals de la indfistria del guada- 
massil, amb la separació del Gremi dels Batifullers., Oripellers i Gua- 
damassilers de la Confraria dels Freners. Per acord del Consell Mu- 
nicipal foren aprovades les corresponents ordinacions del .nou Grup,'' 
deles quals el dia 31 fou feta ptblica crida pe'ls carrers i places de la 
ciutat." 

10. FE~RANDIs TORRES, J066 : [ G u a d ~ r n a ~ i e s ] .  D~SCUCSU leido por el Ilmo. Sr. ... en 
el acto de recepción pública el 7 de mayo de 1945 y contestación del Excmo. Sr. D. Ma- 
nuel-Escriv8 de Romani, Conde de Casal. Real Academia de Bellas Artes de San Fer- 
nando. Co~doboner y Guodomecies. Catálogo ilustrado de la Exposición Sociedad 
Española de Amigas del Arte. Xadrid, 1855, E%posidÓn de Cordobanes y Gundnmc- 
cíea. .Arte Españoln. Revista de la Sociedad Española de W i g a s  del Arte. Año XVII. 
Ir de la 3.- epoca. Tonto XIV, :Tercer Trimestre de 1945, pp. 34, Madrid, 1945. 

11. G m i s  BAYÉs. Ramón : El antiguo Gremio de botihojar. oropelcror y guodo- 
mocileros de Barcelano. aBoletin de la Asociación Química Española de la industria 
del cueroa. Barcelona, Año VIII ,  septiembre 1957, N.o 56, pp. $10-214. 

12. CAPXANY Y DE NIONIPA~.LU, A .  : M~morias  ..., p. 119. Reedició de E. GIRA&* Y 

l l ~ v e ~ I 6 s  i C. BAILLE GALLART, p. 359. 
18. Legider les ordinocions per la reparacid de les Coiifrorier de Saflt Steve dels 

Franerr, de una part; y &ls Bolifullarr y Oripsllerr, de oltro, que abans C l a n  unider, 
les qunls r6n firmndes de >nii dels mognificlts advocntr, lo Cotirsil delibera que Les 
dite6 ordrnncions sien odmersr. 

AHCB (= Arxiu Histdrrc de la Ciutat dc Barcelona). Serie 11-109. Dcliberacions. 
anys 1599-1600, f .  29. 

14. Pcr proveir degudornent lo relney que los pletr y debnts y deralens que s6n 
de tnolls a*ryr ntrds y f i ~ s  el present, cgllre ior ~confrarer & lo Conf7nrto del Glorids 
sonct Stcve dels Franerr, de uno part; lo quol la maior part de aquello corisislei% 



A l'any següent, el 13'de juliol; el Consell Ordinari de la Ciutat 
deliberava sobre el recurs interposat pels Guadarnassilers, Batifullers 
i Oripellers, a les ordinacions per la separació dels seus respectius 
oficis de la Confraria de Sant Esteve dels Freners. Acordi adherir-se 
al vot i parer dels juricteb Filip Dimas Montaner i Domenec Pagues  
Cotsí, als quals havia estat confiat l'estudi de la ca~sa . '~  

En atenció al bé paiblic y universal repos d'ambdues Confraries 
litigants, per part dels conscllers, el 26 d'octubre de 1607 fou esta- 
blerta una nova reglamentació.'" 

Retraiem com el Consolat de 1'Ofici dels Batifullers, Oripellers 
i Guadamassilers, el 22 d'abril de 1614, es reunia a la sala capitular 
de I'església i nlonestir de Santa Caterina inirtir, on per altres iiego- 
cis s'acostumavei~ a ajuntar. L'objecte de la celebració del citat Consell 
era el de formalitzar sindicat i donar plens poders a favor dels con- 
frares Francesc Canyís, guadamassilcr, i Joan Noves, batifuller, 
amb I'espressa facultat de firmar concordia arnb la Confraria dels 
Freners," la qual consta com fou atorgada set dies després." 

ab los Officir dcls Fraiisis, Salle?r, Gor,himuntcrs. B q d n d o i s ,  Bnr1ei.i. Morralers. 
Pinlors y altror, dc u n a  pnil; y Bntiffullerr y Oripollers y Godoii~acilcrs, de part oltra, 
de y sobra la diversilal de  sor Officir, y ,  eti porticulor, $e7 lalió y causa de la Con- 
f ~ a r i n  que  dits Orifinllers y Boliffullers Iinn inrpetrol rol.? rzo~iz o irtvocnció del Glorida 
sancl Miquel, fnet~l  cratrc ells Cos y Conse11 aparl, ab clecció do cbnsols de aoril 
re són susiilnder rwl lns  cotilrouB~sier, uUi de una par1 com de l'ollre, dc y sobre 
la unid qy dlls Bo1lfuller.s i Oripollers de i>~ollr  anys crrsi tenian errtre si. 

AHCR. Serie IV-23. Crides i orditiacioiis, a").!; 1595.1602, f f .  1S9vo-191. 
15. AHCB. Serie 11.110. Deliberacions. aiiy 1601, f .  119i". 
EL Consell Ordiiiari. el 31 d'octubre i '22 dc uoverribre del tnateix any, s'ocupava 

encara sobre el citat reeurs, com tamb6 el 31 de gener de 1603 i 19 d'agost de Itil3. 
AHCB. SCrie 11.110. Deliberacions, auy 1601, €f. 173, 178, 195 ; Serie 11.112, aays 

160243, f. 3 8 ;  SPrie 11-122, f .  226~'. BRUNiQGEll, Steve Gilnbert : R ú b i i q u e s  Cercliio- 
ninl dels ?izn~ni f ichs  conrellcrs y rcgi+ile+>,l de la Ciutat d e  Barccloan, V .  Barcelona, 
1216, p. 222. 

16. Prir i?~ ,  statuliyren y ordeiioraiz quc las Colifrnrinr de Snrll Sleva del5 Freriers 
y Sorti1 iMiqt'al deis Oripellerr, Batifi'llers y Gi~o&xriiaciler.s sin*& divididcs. denini.  
das y separodes, nixl  colii. lio rón o*& i+ioocnci6 y prorizeniar, en y d e  lo1 iilnncra que  
dc arri o1 devanl. o i s i  ~owi crn una,  rlsii dun.7 Colifrnries, lo  uirn dila de ronct Slave 
d e l  Freners, or lo qical siapi ce?ii~reror inlil solarnon1 los dsiiiér Officir que v u y  
erlnn e n  dilo Confrnrio, e z ~ e p l o l s  los Oripeilevr. Rnlifullers g C»adari~adlcrs; y lo 
nllra dila de rarict Miqucl. crz la quiil ria+i cailiprcroi los dils Officir do Oripellarr, 
Guadnmocilers y Bnlifullevs. Y que cn  lo Confrnrin do ranct Stcvc i io  pugalr L'srer 
ddtncsos Oripsllerr. Ballfullerr y Guodna&ocilers ca esdevenidov. 

AHCH. Serie 11-110. Deliberacions, aliy 1601, ff. 208-.%8. 
17. AHPB. ( = A n i u  Histbric d e  Protocols dc Barcelona). Jerolii Sabsta, Ilig. 4, 

man. 8. any 1614, f .  ZO7W. 
18. A H C B ,  reg. 36-51. Grenii de 1:reners. Cbpia aiitoritzada ; reg. 86-52; VI-60. 

Referencia d'aqursta coiicbrdia : I l in i ,  hun libre rcrit en popcr ab l e s  cubertes de 
cartid. ctibcrl de cuyro negrr ob unes flos dau?adcr, o b  iiuns tancodors d e  taffeu 
verl.  g r  la concdrdio ealve la presenl Confirida y los Guado>nassilds, y Boliffullers, 
la p ~ l  ér fela e+% Barcelona a . X X V I I I I .  dcl i l iss d e  nbri lde l'otty DC-XIIII. ,  closn 
per Joaii I-lierdriynr Tholavem,  no tad  de Borchinot8a. AHCB. reg. 36-46, Ciemi de 
Freners. ,Invcntari any 1661, f. 27. 



En les citades pronieses ordinacioiis de la Confraria, es disposava 
l'exercici del govern per triennis a cirrec de tres chnsols, és a dir, 
chnsol en cap, segon i ter$, a part d'altres Ilargues disposicions, prin- 
cipalment sobre la forma de realitzar els eximeiis de passantia a 
mcstre." . . 

Mesos iués tard, el 7 d'agost, el ~onso la tde l  Gremi de Batifullers, 
Guadaniassilers i Oripellers es reunia en assemblea plenaria per 
procedir a la lectura de les iioves Ordinacions, la qual féu en veu alta 
e l  notari i escrivi de la Confraria, Jeroni Sabai:a.m 

Els confrares Guadamassilers, Oripellers i Batifullers, el 20 de 
setembre de 1617, acordaren acceptar la coniiessió de la capella de 
la sala capitular del convent dels Pares predicadors, per tal que po- 
guessin celebrar en ella els oficis i oirels  sermons eii les dues festi- 
vitats de saiit Miqucl Arcangel, patró del Gremi, i la concessió d'un 
cariier al claustre del citat monestir." 

A la darreria de I'any 1754, el 3 de desembre, subsistia encara la 
Confraria de Guadamassilers, Oripellers i Batifullers, la reunió del 
Consell de la qual tiiigué efecte en la sala capitular del convent de 
Sant Francesc de Paula. En la propdita assemblea, Mateu Gardela 
fou creat mestre coiifi-are aiub la facultat de tenir botiga i obrador, 
fadrins i apreiients, podeiit gandir de les mateixes prehemiiiencies i 

. . prerrogatives, drets i lucres com els altres cor~frares.~' 
Probablement, Barcelona fou el lloc on mes perdurala indtistria 

del cnir artístic si bé en plena decadencia. Consta també que el 1779 
entre els 90 Gremis dJOficis de Barcelona encara es mantcnia el de 
Gnadamassilers.'l ' 

José Ferrandis Torrcs retrau l'esfors de UIiquel Fargas Vilaseca, 
de Saiit Martí de Provencals, el qual intenta la restanració industria- 

10. AHCB. Serie IV-38. C~ides i cinliiiacioris, anys 1608-15, f f .  163, 161, IG$vO. 
20. AHPB. Jeroni Sahata, Ilip. 4, frian. 8 ,  any 1614, f .  402vo. 
al .  Jlem. uuy olr 20 de retenibrc 1617, las coiifrnrss de Saiit Miquel, $0 és, los 

Cuadoiitncilcrs, 0rigellcr.i y Batifzillers, (01s z~iilloniicr :la>< colicordat a6 lo prcsclit 
conve7i1 ab  acte. de que pcrpilrrornoit prcrzcli pcr l locl~ de capello io ilorlre Copltol, 
aiiont e l l s  oyrnw 10s officii y ~ e v i n ó  Las dos festcs de  sant Miquel, no que lo cbnvent 
los ddno lo dit Cagitol sinó Llocii geryzrd e- el1 p u p z  celebrar les <tiles feslcs, ob 
los pactes y roiidicions que en di1 octe estole inrerider, cnlre les qmis és ?'«a que 
f i i ~ t < ~ n  fer Y+i cnrlxer en lo c l o i ~ r t ~ o  y no al Cnpilul fier podar ser roterrnts, qzie nsrd 
j<i és algwa cosa. d e  profit. aDorni+ii~r dirigol.n 

BUB (=Biblioteca UuiversitAria d.e narceloiia). Ms. 1005. Tom 1. Lu?i%eli Doiiius, 
f. 2 9 3 ~ ~ .  A ~ , c o ~ ~ I ~ x .  A .  Jll.,  mor.^., 1:. <le B . ,  Dicciorinri calald-valelicid-bnlcor. Palma de 
iiiollorca, 6, 430. 

22. AHPB. Joiep lInsom Grosset, tiiaii.27, any 17ó4,f. 231. 
23. PEnRANDrs Tonnns. J. [Gi&ndn+?iucies] Discurso ..., 1,. 21. Cordoboiies y Cunda- 

I I I B C ~ C S ,  pp. ?7, 46. CAl>hlbNY Y DI. MONTPALAU, A. de : Me+noriar .., 11, ap. 114. n.o XXIX. 
Grilnr.T Rnverul'ús, E., BATLLE G ~ L L ~ B T ,  C .  : Msriiorins ... Reedici6 ..., p. 910. Ap. ti.* 30 
IXXIXI. DRVILLIER. Ch. : Notas . . ,  30. 



litzada d'un tipus de guadamassil que meresqué medalla d'or a 1'Es- 
posició Universal de Barcelona de l'any 1888 i un gran diploma a la 
de París de I'any següent. 

Cal considerar com a cosa lbgica l'intima relació del coiicnrs obli- 
gat dels Batifullers respecte als Oripellers, i la d'aquests amb els 
Guadamassilers, no res menys natural, perqu; aquests tres of ic i~  
constituits en una agrupació comuna, agermanats en Confraria sota 
I'advocació de 11Arc5ngel sant Miquel, eii separar-se l'any 1614 del 
Gremi de Sant Esteve dels Freners, ja gaudien de gran reputació i 
noblesa. 

Aisí sabem que el batifuller reduia a cops de martell les lamines 
d'or i d'argent a gtuixos increibles. Per altra part, els oripellers, nom 
d'ofici derivat dels mots or i pell, dauraven i platejaven els cuirs amb 
subtils 1 fiiiíssimes fulles, al mateix temps que colraven l'argent 
amb productes i mixtures, que, en molts casos, constituien secretc 
que sols es transmetien de pares a fills." 

LES ORDINACIONS D E L  1539 

Al segle KVI és quan la indústria del cuir artístic prengué gran 
increment a la nostra terra, pel gust dels guadamassils en la decora- 
ció de temples i cases particulars, a deduir del text de les primiceres 
ordinacions de l'ofici." 

Així, doncs, no és estrany que, el 23 d'agost de 1539, fossin 
dictades disposicions especials per al bon govern de l'esmeutat Ofici, 
de les quals Antoni de Capmany i de Montpalau avanca puntual 
notícia,= posteriormeiit publicades pel baró Charles Davillier gracies 
a la transcripció feta per Josep Puiggarí? més tard reproduides a les 
pigines de La Veu del Montserrat," i després mossen Josep Gudiol 
i Cunill se'ii féu resso.'" 

Un  antecedent de les indispensables ordinacions de l'ofici de gua- 
damassiler, el trobem registrat en I'acta de la reunió del Consell 

24. G m i ~  B~uks ,  R .  : El a~i t i suo  . . ,  p. 210. 
25. Que com da algunr anys cnsi, lo ezer-cici u ofici de jer guadn$narills sie ulngvt 

e de quiscun die ue en gvon nugment ea lo pvese?it Ciulnt, delr quolr molter rgldrles 
e cases privades n c  sdn omades y e?iibcllides. y .  no res Inenyr, lo cosa QÚblfCa d e  
lo prerent Ciutat ne reb gran ut2lilal. 

AHCB. Serie 11'-1G. Cridei i ordinacionc. f. l7@. 
26. CaPmiNY Y DE M O N ~ A L A U ,  A. : Menwrias ..., "d. 1, Parte tercera. cap. XXIII, 

pp. 118.120. 
27. DIV~LLIER, Ch. : Nolas ..., pp. a3.28. 
,B. La Veu del Montsenat, any 1879, p. 75. Varietats 
29. GUDiOí I CUNILL, J. : G U O ~ ~ I > I ( I C ~ I S  ~4101a11~. 



Ordinari de la Ciutat de Barcelona datada el 18 d'agost de 1539, en 
que restaven aprovades. Hom preveia el cas d'aquells que es trobaven 
mancats de les coses necessaries per a examinar-se d'aquella pro- 
fessió." 

Les propdites ordinacions, despres d'aprovades pels consellers, 
previament signades tant per Miquel Oliver, regent de la vegueria, 
com per Jeroni Ferrer, batlle, i adhuc per Pere Bernat Codina, mos- 
tassaf, el 23 d'agost de 1539, en forma de crida i al so de sis trompetes 
foren publicades pels llocs acostumats de la Ciutat. 

L a  reglamentació per al bon govern dels guadamassilers, la tro- 
bem reduida en cinc articles. La seva finalitat era amb mires d'evitar 
abusos, desordres i fraus com els fins aleshores esperimentats en 
l'exercici d'aquell art, degut a DO tenir veedors que zelessin pel seu 
ensenyament, ni a existir regles per a la practica dels eximens de 
mestre. 

Les citades ordinacions foren, així mateis, establertes a fi de 
vetllar per la qualitat i perfecció de les obres, ja que abundaven les 
falsificades per la manca de traya dels fabricants i el poc escrtpol 
d'altres en emprar pells falses, ja sia d'ovelles i altres cuirams secs 
i dolents, en evident descredit de la Ciutat, del propi 'Ofici, i en con- 
seqüencia del seu comerc. 

Així, doncs, la finalitat de les citades disposicions reglamentadores 
era el desig d'assegurar el bon nom i la conservacib de la indiistria del 
guadamassil i evitar el seu desprestigi. Hom ordenava que cap per- 
sona de qualsevol grau, estament o condició, palesament o amagada, 
dintre de Barcelona o del seu territori, exercís l'ofici de guadamassi- 
ler sense estar examinat i aprovat, la qual deuria subjectar-se a la 

30. Pn'merament, quont o l a  ordi~tvcionr demnnader Crrer feler, rtoluides y 
ordonoder per los  godomarrilars ciutedanr y Iiabita~ilr e n  la prescnl c futot ,  j w t o  
joma, serie, nients  y ten07 de un ?>iemorinl per vio de sup l f cn~ ld  P E 7  611s donnt y 
p~eren to t ,  l o  di1 Consell I i o ~ l  y entCs lo  di t  mcmoriol  e n  lo prerent Conreli ie@t: 

At tenent  y conrideront que  les  diles o ~ d i n o c i o ~ i r  re rperen ~ e d ~ i i i d e n  n o  sols e n  
bene j id  d e  ln cosa ptíblica de la dilo ciiilut, bon orde del dit offici.  Iionw y r e p v  
tacid d'ells PET evident  utilitot de l a  corn pública. 

Per tant  e l  ao l i t r~  fdu dellberació y co+iclr&rió, que  les diter ordi l i~cionr sien fe tes  
y stoluider y orde*ioder, rasonr qzie Lo dit Consell oqui:lles fa, r talueiz  y ordona. 
alüi e regonr e n  lo di1 memorial Cs cotltengul, modlfficont emperd,  que  E< 10s qui  
volrnn drse?. eicaminatr n o  tindrnrt posribilitat de les  cose3 necerrhíier per fe7 di1 
erarnen, a roneguda dels consellerr prerentr y rdevenidorr, que  e n  lo  dl t  corr los  
cdtirolr o maiorals de di t  offtci li hagen adriiilrisl~ar les  coser n e c e r r M e r  te?. di1 
eznmevi. E si no Iio faron o d i f f e r l ~ a n  los  dils conse l l e~s  preselils y sdeucnidorr. 
los  pnguen donar licencia d e  lenir botiga, no cntene+it per ag6 levar la siecerritot 
d e  kover a rub f r  oquellr lo di1 e x a m e n  toto hora que  elr rsíia ahirr i s t ra t  ' p s r  los  
di ts  c6nsols 10 inrtori.  Remelen t  lo erecucid y composició de aquelles e les  penes 
de bans inzporndorr 01s dits I~o~iorobler  conrellerr. AHCB. SCrie 11-5. Deliberacions, 
anys 1539.40, f. 21. 



demostració de suficiencia, en el terme de dos mesoc ; en cas contrari, 
deuria tancar l a  botiga. 

Liexamen hauria de practicar-se a la casa de la Confraria de 
Sant Esteve dels Freners o en la d'alguns prohoms del mateix Gre- 
mi, d'acord amb les proves, maniobres o assaigs que l'examinand 
havia de practicar, com les d'uiia tenyida de cuiram vermell, la 
confecció d'una cortina de cuiro del mateis color amb faixes d'or hen 
obrades, a més d'un parell de coisiiis tainbé verinells. 

Era reglamentit el cas dels esaininands mancats de mitjaiis a 
fi de proporciouar-se les coses riecessiries a l'exercitació de la prova 
de sufici&iicia. Per tal que no deixés de practicar-se aquella indispen- 
sable prova per a la passantia a mestre, en la referida circumstancia 
els cbnsols i majorals del Gremi eren obligats a subministraf-les: 
condició ja prevista, com ja hem dit, en la reunió del Coiisell Ordina- 
ri de la Ciutat, celebrada el dia 18 del mateix mes3' 

Els drets d'esameu iniportaven 15 sous barcelonins, destiuats a la 
caisa de la Iluminiria de la Confraria de Sant Esteve, a la qual esta- 
ven agregats els Guadamassilers, essent-ne també coiifrares, quantitat 
que els fills de mestres aleshores ja esaminats del dit ofici no devien 
pagar, per estar-ne francs i exempts per especial privilegi. 

L'aprenentatge devia practicar-se a la casa de mestre aprovat de 
la Ciutat o d'altres parts, durant el període de tres anys, temps 
d'exercici que deuria provar-se per mitjA de declaració jurada feta 
pels mestres que liaurien ensinistrat en I'ofici de guadamassi'ler el 
deixeble aspirant al mestratge. 

Per a les obres de guadamassil s'establia la cniidicib que iio era 
lícit ni permes als mestres examinats de treballar cap pell d'oripell 
i argent, sota la pena pecuniaria de 50 sous barcelonins en cas d'in- 
fracció. 

Tampoc no era reglaineutari donar obres a fer al jove o fadrí que 
el; cbiisols de ¡a Confraria no trobessin habil i suficient. En e l  cas 
que fos apfe per a csecutar la feina i llicenciat pels cbnsols, pagaria 
a la IluminAria de Sant Esteve 10 sous de moneda barcelonina. . .  

Per al bon govern de la Confraria, tots els anys s'elegirien dos 
c~nsols,. la' missió dels quals era reconPiser lec botigues dels mes: 
tres, vigilar la qualitat dels materials i cibratges, obres falses o si- 
muladament elaborades o errades, o bí. comprovar la bondat i lleis 
dels . . trehalls i expressar el judici que els mereixerien. En el cas de 

31. . AII'CB. Serie IV-16. Cridcs i ordinacions, anys 1538.49, f. 1 7 ~ .  
32. Vegeu nota 30. . . 



trobar obres falses, aquells confrares delegats comptarien amb l'assis- 
tencia en funcions d'esperts de tres mestres examinats. 

Es preveia encara el cas que cls guadamassils o altres obratges 
que poguessin ésser falsos o enganyosament treballats o errats, ales- 
hores, sense remissió, serien destruits per l'acció del foc, amb la 
presencia i intervenció del mostassaf de la Ciutat, tal com s'acostuma- 
va a fer per les altres professions. 

Quant als mestres collegiats que per utilitat del seu ofici fossin 
cotnpradors a l'eiigrds de pells de moltó o altres cuirams, eren obligats 
a denunciar-ho als consols del Gremi, els quals dins el termini dc dos 
dies anuiiciarien als altres confrares la propdita adquisició, per tal 
de repartir els cuirs entre els que ho sol.licitessin, pagant-los al preu 
del cost mes I'import de les des pese^.^^ 

LES ORDINACIONS DEI, 1581 

Un antecedent de reglameiitació parcial de l'ofici que ara histo- 
riem consta en l'acta de la reunió del f inse l l  del Gremi de Guada- 
massilers, celebrada, el dia 4 de mar$ de 1581, a les cases de Sant Es- 
teve, empla~ades al carrer dels Freners, en la qual assemblea foreu 
presents Joan Cases i Joan Guerris, consols ; Francesc Vila, Antoni 
Cayrosa, Gaspar Canyís, Pere Tassi, Pere Costa i Jaume Costa. 

E n  la citada junta s'acordi demanar als cotisellers de Barcelona 
l'aprovació de la proposta d'unes ordinacions relacion'ades arnb la 
coufecció de guadamas,sils, redactades amb gran minuciositat de de- 
t a l l ~ ,  com, per exemple, indicació de inesures, capcaleres grans i 
xiques, guarnicions, ribets, faixes i altres disposicions de caracter 
tecnic i laboral d'especial in tere~.~ '  

33. AHCB. Serie IV-16. Crides i or<liriaeioris, aiiys 153640, f .  IT*. Publ. : DAVILLI~R, 
C h . :  A'otar, pp.  13-g8. La Veu del Plontserrat, any 1879, p. 73. Varietats. Nr.: 
C A P N A ~ ; ~  Y DE MONTPAI.AO, A. d e  : Memorios ... vol: 1. Parte tercera. Cap. XXIII, 
pp. 119.120. GUOIOL Y Cunii'~, 1. : Guada+#incilr cotnlu~zr. Gwis BAYPS, R. : El  a»tiguo.:.. 
p. 212. 

34. Que de ossi al dovant no sin licit $21 per+il&.< n r~ingrin nicrtrr o altves rserclnt  
los  officis de  gundn?,iaciler, de fer  $611 $iiliguriir de or que n o  tinga dos palmr y 
~ n i z  de amplir y tres pnlms de Ilorgdliu; y qite las / m e s  que  a+~irnn calva' pell y pell, 
e n  t o t  iorr ajen de lenir zrti polm y un qunrt. a fi q r ~ c  los duas fases farren lo 
nwpldna  y 1largh.ria d e  r'na pcll. 

Y quc  s i  aciis o1pm.s valelit fe? fe7 gunddai?incilr abultntr, $0 Es, que  y Iingubr. 
entre  hrocat y brocat ,  fazer  ampler ,  que  en tal cns, diles fmes oniplar a r e n  de  érrer 
de la dita mida del brocat, $o Cs. de  dos  palmr y mil% de ample y de la dltn llar- 
garfa d e  tres palms de liarch. E que los  c n t o ~ n s  de olt y b w  puguen drrev & un 
palm y tres qunrlr y qitils de olirple y d e  lo dilo llar,qdria d e  tres pulms. 

Y e n t ~ a n t  en los griodomorils ditar cnberrerar gratir, que  ni*2gua m e s t ~ e  o el lrei  



Cinc dies després de l'anterior reunió del Consell dels Guadamas- 
silers, aquest tornava a ajuntar-se per deliberar sobre les dites ordi- 
nacions. les quals, així mateix, trobem transcrites en l'acta de la re- 
ferida assemblea, pero amb unes petites variants, si bé amb l'addi- 
tament Cuna disposicib obligatoria als guadamassilers de treballar 
del seu ofici en els propis obradors i no en els d'altres profession~.~~ 
Ignorem si la citada proposta de reglament meresqué l'aprovacib per 
part dels consellers. 

LES ORDINACIONS DEL 1614 

E n  l'oportunitat de la separació dels Oficis de Batifullcrs, Oripe- 
llers i Guadamassilers de la Confraria dels Freners, com a conse- 
qüencia de l'acord pres pel Consell Ordinari de la Ciutat, per part 
d'aquells fou so1,licitat l'atorgament d'unes ordenances per al bon 
govern i regiment de les tres esmentades professions, reglamentació 
que per ordre dels consellers i prohoms de la 'Ciutat fou publicada en 
forma de pregb pels carrers i places de Barcelona, el 7 d'octubre 
de 1614. 

Les propdites ordenances, en primer lloc, establien l'erecció 
d'una Confraria sota el patrocini del gloriós sant Miquel Arcingel, 
anomenada dels Batifullers, Oripellers i Guadamassilers, amb la 

exercint dit offici, pugucn fe, pagar nls conzpradors guarnitionr o ~ i v e t r ,  per qunnt 
ditar coberreror rernn nc6r nmples quo los brocols y per  alta que r'en faltar& e n  
recompensa deir riuetr, e puguo2 fer pagar dilas caber re la^ per una  pell, com dr 
cortuma onttgo de dit offlci. 

Y los covnprodorr qtie dilos caberseros n o  "olían en los godamocils rind coberreror 
%icor de mi t jo  peli, e n  tal cor lar ditnr cabesseras sicor ajan de érrer e n  dita nzido 
de les fmer, so ér, de tres palmr de llarch y de u n  palm y u n  quavt de ample;  
y e n  tal cnrs pugon fer pagar una  pell de riucts per peno  de guadamacils. 

Y tombé entenen,  a4zl ?iznt.elz, que no sio licit ni p e ~ m d r ,  com damunt dr 
d f t ,  a n ingun  meslre o altrer e*-e~cintr dit o f f i d  de guod~mnciler ,  fer ninguna pcll 
uemzella, pa~di t lo  o d e  qualrevol altre colo7 que n o  rio de lo moteiza mido de lar 
pells de or, so 6s. d e  dos palms y m i t z  de ompls  y t ~ e r  p d m r  de JlorcJ~, bd emperd 
pugyen fe7 d r  o n g l e r  y mér l l a r p e r .  1' nlr que de arrd rsrd fet lo c o n t ~ a ~ i  ilrcov. 
rrgon e n  pena y bant de sinquonto sous a quiscú e pe7 quiscuna vegodo que sera 
fe1 lo  ~oiztrnrf .  

E que totr los mertrer de dit offlcf y eiercepilr aquell, pugueir ocnbar toles ter 
fene$ tenen, de nrrl  per tot lo mes de setenbbre, senr emperd e n ~ o r r i m e n t  de la 
dito peilo. AHPB. Miquel Cellers (menor). Llig. 13. man. 1, anys 1678-6'5, f .  29vo. 

36. Y també de oqui ol dovant ?ringu*i guadamaciler, mi los que vuy tenen cara 
e usan  de l  dit offlci, cojii los qu i  per ovont ziraran de aquellr, encoro que .?ion 
azomdnnts, n o  goseli ~z'clr slo pcriiadr fer o fer feino o obra7 sin6 [en]  llvrs coses 
o obrodorr proprir allb hont habitaron e n o  en cores de altres officir, rotr bnn y 
encorrintent de la dlta pena, entdr e m P n b  que puguen obrar en cases o obradorr 
de guadamocilerr exominatr. AHPB. Jliqvel Cellers (menor), llig. 13, man. 1, anys 
1678-8'2, f. 31P. 







Una iiova disposició de les dites ordenances reglamenta l'augment 
dels antics drets d'examen després de molts anys d'haver e$tat man- 
tiñguts. a f i  d'atendre a les despeses originades per l'erecció de la 
nova Confraria. Aixíels fills de mestre examinat del Gremi pagarien 
25 rals, els naturals catalans 50, els de fora el principat súbdits del 
rei 10 Iliures, i els estrangers no vassalls del monarca 12 unitats d e  
la mateixa moneda.38 

Per tal d'evitar fraus i escessos, en un altre capítol, és regu- 
lada la venda i revenda de pells argentades de moltó, cabrit o anyell, 
pels que no fossin de I'ofici. També ho és la prohibició que cap mes- 
tre, fadrí o aprenent, pugiii argentar teles, papers i ~ u i r a m . ~ ~  

LES ORDINACIONS DEI, 1649 

E l  Consell Ordinari de la Ciutat de Barcelona, vulgarment conegut 
per Consell de 36, el 7 de maig de 1649, aprovava les ordinacions 
presentades pels representants autoritzats de la Confraria de Batifu- 
llers, Oripellers i Guadamassilers, les quals posteriorment foren pu- 

dilr czonzirindori jui~clnme+it ob ro?l coliipony Iiajnn dc o p o r t o ~  di1 cx<zmc~i  B ciira 
del cdlzrol e n  cap: y lo  clavali ab d i f r  exanbi~iadorr 13 juilclolrbcnl. y sicrr cridnts 
Qer lo undadov, per urde de dits ~ d ~ z ~ o l s ,  fots  u q l t e f l ~  ~ I L E S ~ ~ E I  del offici que  sera lo 
ezBmafl, o al nzcnys y asreilesquei2 In ~ i i u i v r  Qarl, y si per la nidior porf, de  nquells 
s e d  lrobot hbbil y alrfficie+it, lo pIcgun Qnsror ~ n e r l r e .  y apr i s  sia f ingut  $e? fal.  
AIICU. S+rie IV-25. Crides i oidiiiaeions, anys 1608-15, f .  166. 

38. Itein, ~ o l i i  de lnolls anys alrbs, los qui  són stals exarninolr hcjan, pqr rahd 
de sor exbmcnr,  Pngat n dita Confraria lo quc  pcr muy se paga y per la  u a ~ i i t a t  
del lenipr no's uaya augii?enfanl o otlcrnnt ni ~ i m d o n t ,  nrrs bd se e s l i g ~  com se 
ertd, y rz&cccI'ercori gran$ gortos en la ereclid de dila lioun Confiiiria, slelziyrsn 
y ordelzorex: 

Que los qui  .va irovziiza~ali iiayol~ de QogBr, $0 És. los fills de mestrcr c zan~ino t r  
en la ditn Confl.uria, uint y rinci' reolr; los qrii scriin nnturatr calirnlonr rinquonla 
rcals; c los qu i  $80 seron 611 prircnt  fwinclpol nalumlr ,  perd scrnn varsolls del 
senyor rey ,  deu  l i i rcs ;  y los qul sera,? e i l r o n g e ~ r  no varsalls dcl renyor rey p0gon 
dotee litirer, to qual lnlza flnr orsi obssruoda s ie  scruodo y no's pugn olleinr o 
nugmanlar s i n s  e s p r e s s a  licbnciv <Icmoriud<i y obtinguda dels srnyorr cosre l l e~r  y 
Conrcll Ovdinori. AHCU.  S&rie 1V-25. Crides i ordii iacions,  anys 1608.18, f .  166. 

39. Itam. per obviar alr fraus y mcerior que  daldia re conzclen in  lo vsndre 
pells de moltons,  cobrifr y o*.yeflr orgrcnlolr, staluíren y ordetiarcn: 

Que de eslo ora 6% o ~ i l ? t t ,  vi4 si0 licil n i  pevmbs n p e ~ s o n a  alguna de q u o l s c ~ o l  
p o u  o condilió que ria, sin6 reve i i i e r t ~ e  cro»iinol, vcndrer ni rcuendrer per si tii 
par interposada I>crrono, ni  prestar lo noi i i  poleroincnt ni aii%ogoda?,!cnl, pellr de 
molld,  cabn t s  n i  anyclls arge,ztats, pellr, oripells, Lelos y pnpers n~gc«todcs o 
dournder. n< de qualscvol oltre gane70 de cuirona. teles +ii poprrs quc  argcnlols ni 
dourals siax, sols lo  pena de dezi llurer ... A b  la1 eniperd que  niligun mcrtre ,  fove 
ni nprencnl n o  p u l u e  orgenlar telcs, ni pnpers., ni cuirnm, n i  coro que, plolo 5, or 
y hayc fom do son obrador, rots lo 1rio1ei.m peno. AHCB. Ser ie  IV-25. Crides i 
ordinacio~is, anys 1608-15, f .  166vo. 



40. ...q ue mi c o m  los fillr d o  nicstie paquen fic7 lluvs e~dme119 2 lliures, 10 
sous que pngnren quolre llitires, y que r'eir done lo plnsra en la fonna contenguda 
ciz lar ordinacionr de la Conjraria, y que sierl possatr iriertrer selis fe? alguñ gsnevo 
de f e y ~  o esaiizen, sois re prerentiri en conscll y que e+% ésser p~eienta t r ,  lo cdn- 
sol p ~ e n g v c  in diado de dita prerentntid pcr  o conliniicr y scrdur<ir lo rrom de 
nquellr en lo llibre, y lo di# ri fnri lo octe dorien la collati6 ocortl~nrodo alli ohont 
uoldrii lo eznmiilnlit. AHCB. Serie 11.156. Delibcracions, any 1649. if. 208~-210. Serie 

blicades mitjancaiit la corresponent 
la iiostra ciutat. 

crida pels carrers i places de 

Entre les disposicions establertes en aquelles ordeiiances retraiem 
la relacionada amb alguns mestres deis tres oficis que aleshores es 
trobaven mahcats d'obrador eii casa i, idhuc, de les eines 
necessaries per a l'esercici del seu art, per la qual cosa treballaven en 
els tallers d'altres persones. Per aquestes circumstiiicies els cdnsols 
de la Confraria eren obligats a donar feina del seu ram als mestres 
que no tinguessin taller propi amb po ta oberta en la seva vivenda. f Era establert, a més, que a cap ipestre guadamassiler era lícit 
ni permés d'habitar juntainent amb un altre escadant o estadaiits els 
quals per raó del seu ofici nccessitaven pells obrades, és a dir, preci- 
sameut feiiia tocaiit a guadamassiler. 1 

U11 aclai-iment a les dites ordinacjons el trobem relacioiiat amb 
el fet de no perjudicar a aquells que en tot temps volguessin exami- 
nar-se de mestres eii la forma fins aleshores observada. 

Enregistrem com moltes persones que no eren mestres esaininats 
de l'art d'oripeller treballaueii d'aquest ofici argentant i dauraiit pells 
comprades en diferents avinenteses, i dels cuiros en feien ventalls i 
tapins en grans quantitats industrials, en evident perjudici de la 
Confraria. i 

Per aquesta raó, els consellerc i pi-ohoms de la Ciutat, ordenaven 
que no fos lícit ni permes, tant als meslres oripellers com als mestres 
guadamassilers, vendre pells argentades o daurades o bé d'altres 

l colors, sciise ésser marcades abans de bruiiyirles amb el sengal de 
la Confraria, pel cbnsol eu cap o, eu la seva absencia, pei consol 
segon, o en defecte d'aquest pel cbnsol tercer i faltant aquest pel 
clavari. La gratificació asseiiyalada pel treball de marcar les pells fou 
fisada en 2 diners per cada dotíena, quantitat repartida entre els 
tres cbusols citats. 

L'alteració del valor de la moneda al principat de Catalunya 
dona motiu que es disposés que els fills de mestre que volguessin exa- 
minar-se, aisí com abans pagaven 25 rAls, d'aleshores en endavaiit pa- 
garien 4 lliures, anib la condició de passar a mestres sense fer cap 
mena de feiiia o prova de passantia, tan sols arnb la preseiitació per- 
sonal davant del Consell.<' 





QUADRE SINOPTIC DELS CONTRACTES D'APRENENTATGE DE GUADAMASSILER 

Nicolau Cayrosa, g. de B. 
! 
8 Luis Ruiz, g. de B. 

Francisco Ferrandis, g. dc B. 

Francesc Vila, g .  de B. 

Francisco Ferraiidis, g. de B. 
! 

1,loren~ Claver, g. dc B. 

Joan Gaerris, grr. de B. 

Baptista Boniu, g. de B. 

Joan Guerris, g. de B. 

Esteve Canyis, g .  de B. 

Sin16 Valcntí, g.  de B. 

Esteve Canyis, g. de B. 

Pere Robcrt, g. de B. 

Joan Sagarra. g .  i or. de B. 

Eslcvc Canyis, g .  i or. de B. 

Joan Sagarra, g .  i or. de B. 

Esteve Canyis, g .  i or. de B. 

Pere Robert, g. de B. 

Pere Pau Cayrosa, g .  i or. de B. 

(1535 - 1610) 

N.oa 

Nicolau Binuar 

Nicodemus Oller 

Francisco Vázquei. 

Esteve Malet 

Pere Marques 

Bartomeii Torres 

Pedro Morillo 

Elies de Pares*" 

Joan Scobct""" 

Esteve Giiasch 

Joan Fauch 

Joan Valls 

Francesc Alari 

Salvador Marqu6s*** 

Antoni Sabater 

Lluis de .4lcarsia*** 

Joan Tevarias*** 

Bcrtran Blansac 

Juan Hermandades 

" El contracte no comprsn el manteniment del deixeble ni de vestit i calsat. 
' L'aprenentatge comprenia, a més, el dels dos oficis d'oripeller i batifuller 

:S*>: L'aprenentatge comprenia també el de I'ofici d'oripeller. 

DATES 

vcivitatis de Trohes regni Erancie. 

Tarragona 

Avila, del regne de Castella 

Tolosa, del regne de Franqa 

Barceloua 

1 oloci de Morell, regni Francien 

rVille de Sadava, diocesis Cesaraiigust.i 

<loco de  Serla. 

=loco de Sant Frusin, diocesis Tolose, rcgni Francier 

Tolosa, del regne de Fransa 

rcivitatis Semelo, provincie Britanicea 

Sant Viceng dcls Horts 

Montesquiu, dibeesi de aLabau~ del regne de Franca 

Piera 

Barcelona 

acivitatis de Vayona, regni Francie~ 

iville de Villafrancha den Veges, diocesis de Albi. regni Francien 

*Ville Nove de Genes, diocesis de Gcns, regni Francies 

Keus 

MESTRES S A L A R I S  F I N A L  
CONTRACTE DEIA'EBLES EDAT 

v. n. 

c. i v. n. 
I c. i v. n. 
I 

12 11. 

v. n. 

Condicional aprovaciá examen 

Y.  n. 

T. n. 

S o  s'jndica 

v. n. i 5 11. b. 

10 11. b. 

Y. u.(  

v. n. ;i 10 11. b. 
! 
I 

TENPS 
APRENEN-  

T A  TGE 

FONTS DOCUMENTALS D E  L'ARXIU HISTbRIC 
DE PROTOCOLS DE BARCELOATA 

Climent Calops, Ilig. 4, protoc. any 1535 

Joan Saragcssa, Ilig. 2, man. 1, anys 1534.36 

Pere Paratge. man. 1537-38. f .  107 

Pan Renard, llig. 6, protoc. any 1540 

i'cre Talavera, Ilig. 5, mnn. anys 1559-60 

Janme Sastre (menor), llig. 7, man, 53, any 1562 

Jeroni Ollers, Ilig. 9, man. 2, any 1570 

Onofre Kialp, Ilig. 4, man. 37. anys 1586-81 

Francesc Guardiola, Ilig. 7, protoc. anys 1588-90 

Galceran Francesc Devesa, llig. 3. protoc. 10, any 1698 

Nicolau Lentisclar, llig. 7, protoc. 29, contr. any 1599 

Joan Pare.ja, llig. 3, man. 13, any 1599 

Galceran Francesc Deresa, llig. 5, protoc. 11, any 1599 

Muntserrat Rialp, llig. 1, man. 7, any 1600 

Galceran Francesc Devesa, Ilig. 7, protoc. 14, any 1G@2 

Galceran Erancesc Deiresa, Ilig. 7, protoc. 15, any 1603 

Galceran Francesc Devesa, Ilig. 7, protoc. 16, any 1603 

Galceran 1:ranccsc Devesa, Ilig. 7, protoc. 16, any 1604. 

Salvador Coll, vmanuale instrumentorum., any 1610 

ABREVIATURES : B=Barcelona. o=anys. c. i v .  ?i.=calqat i vestit non. d=ducais. x=g-uadamassiler. ll=lliures. 11. b.=lliures barceloneses. llig.=lligall 
?i>=iiiesos. mn?i. =manual. or.=oripeller. protoc.=protocol. s.=sous. 3. 1i.=restit nou. 



ses, altres inacabades, a causa dels freqüenls etceteres, tan esces- 
sivament prodigats pels amanuenses de l'epoca, deplorable practica 
severament sancionada per les Corts de Perpinyi del 1351, presidides 
pel gran monarca Pere el Cerimoniós." 

E n  primer lloc, és consigiiada la filiació del jove aspirant a mes- 
tre, la seva minoria d'edat, si es lrobava mancat de tutors, o bé donant 
testirnoni fefaent de l'aquies&ncia dels pares, curadors o prbsims 
familiars, els quals en nom i representació de l'aprenent acostumaveii 
a subscriure el contracte. 

Retraiem e'l pacte contractual en que es precisava la durada del 
compromis per la practica de l'ofici motiu d'ensinistrament, iio sem- 
pre en relació amb l'edat del deiseble, a més de  la promesa formal, 
per part d'aquest, de no aprendre cap altra professió diferent de la 
concertada. 

E s  condiciona tamhé l'obligada convivencia del deiseble amb el 
seu mestre, tant de dia com de nit, mostrant-se sempre ben disposat 
a servir el seu patró en tot el que fos necessari, com, aisí  mateis, eii 
complir fidel illeialment tots els seus manaments licits i lionests, 
mostraiit-se diligent, sollícit i atent, procurant ésser útil i no perjudi- 
car la  persona ni els béns del seu amo. 

D'altra banda, l'apreiieiit es comprometia a iio absentar-se sense 
comptar abans amb la volunlat i exprés conseiitimeiit del seu mes- 
t re  ; en cas contrari s'obligava a recuperar els dies d'allunyameiit, 
tant per raó de fugida, malaltia o altra qualsevol causa, o bé a indem- 
nitzar el seu patró, mitjancant l'efectiu paganient d'una determinada 
suma de diner fisada per endavant, com, per e::emple, l'imporl d'un 
o més jornals. 

E l  principiant, per tal d'assegurar el millor complimeiit dels pac- 
les coiicertats, obligava els seus propis béns ; en defecte d'aquests, 
la prestació de la seva propia garantia personal amb la presentació 
d'un o més fiadors que l'avalessin. S i  desgraciadament el dekeble 
incorria en el delictc de robar, i aisí mateis, si ocasionava danys 
materials al seu inestre, llavors seria f o r ~ a t  a esmenar-los. 

No faltava el pacte especial relatiu al comproinís adqiiirit pel mes- 
t re  d'ensenyar al deixeble el seu propi ofici eii boiia fe i com inés 
bé i millor pogués, així com de proveir-lo eii menjar i beure, tant en 
salut com en malaltia, d'acord amb l'arrelat costum establert a Bar- 
celoiia. 

43. NOGUZXA DE GUZMAN, Raimundo ; IlADURELL M l n r u ó ~ ,  José Haría : Privilecior 
31 orde+iol&zar hiildricor de los Notarios de t lorcelono. Junta de Decanos de las Co- 
legios Notariales de Espaúa. Centenario de la Ley del Notariado ... Barcelona, 1966, 
p. 156. d. 29. 



Eii certs i determinats casos el patró es complaia a subministrar-li 
vestit a més d'alguiia altra cosa necessaria. E n  l'eventualitat de la 
fugida de l'aprenent, el pacte especialmerit convingut autoritzava el 
seu amo per deturar-lo o fer-lo agafar, rediiir-lo i retornar-lo al  seu 
propi mestre. 

Pel que corresponia a la xifra de la soldada de I'aprenent a vega- 
des no era estipulada en el contracte, pero en el  cas d'ésser assenya- 
lada, taii sols es limitava a una recluida suma de diiier, en certes oca- 
sions complementada amb una petita qnantitat addicional en ajut del 
pagament de vestits o bé en les compres de teles. 

Els terminis fisats per a la paga de les remuneracions als dei- 
xebles, per part del mestre, gairehé sempre coincidia amb l'acaba- 
ment del termiui establert en el coiitractc, com també a la f i  de 
I'any o al cap de la setmana. 

E n  comptats casos l'aprcnent cobrava uila quantitat en concepte 
de bestreta del sou. Així mateix, el pagament de la soldada en díner, 
a vegades, era substituit per especie amb la donació de cal@ i vestits 
nous. 

E l  mestre, en garaiitia del fidel i lleial compliment dels pactes con- 
vinguts en el contracte, obligava els seus propis béns d'acord amb les 
condicions en general establertes en semblants documents. 

No era deixat de batida el pacte especial iiidicatiu de la peiia 
pecuniaria eii que podrien incórrer ambdues parts contractants en 
cas d'incompliment del contracte. 

Feta ja l'anterior esposició resumida de les C I ~ U S U ~ ~ S  dels contrac- 
te$ d'aprenentatge en general, anem are a comentar algunes condicious 
particulars espressament relacionades amh l'ofici de guadamassiler. 

E n  primer Iloc, observetn com la  major part dels mestres eren 
ciutadans de Barcelona, mentre que de deisebles n'hi havian de la 
nostra ciutat, de procedencies forasteres i estrangeres, principalment 
franceses. Pel que feia relació a les edats dels aprenents comprovem 
com oscillaven entre els 14 i els 22 anys. 

Quant al  temps d'ensinistrameilt eii I'art del cuir adornat amb 
dibuixos estampats en pintura o eii relleu, ohservem que varia d'un 
a cinc aiiys, com es pot veure en l'adjuiit quadre sinbptic. 

Amh tot, hem de fer constar que les ordenances de 1539 i 1614, 
de les quals ja hem fet esmeut, disposaven un plac de tres aiiys. Un 
cas especial disposa l'aprenentatge de 8 anys per la triplicitat d'oficis, 
és a dir, de guadamassiler, oripeller i batifuller. 

Nota ciiriosa també a assenyalar són els quatre casos particulars 



de determinats contractes que establien l'aprenentatge simultani dels 
dos oficis d'oripeller i g~adamass i l e r .~  

Una variant de pacte contractual preveia el fet relacionat anib el 
salari a la fi del temps d'aprenentatge, que seria assignnt en relació 
directa ainb el resultat de l'examen de passantia de Toan Valls, 
deixeble del mestre Estcve Canyís." 

E L S  EXAMENS DE PASSANTIA A MESTRES 

Les ordinacions dels anys 1539 i 1614 establieii els requisits iii- 
dispensables en la prictica de l'esameii per a l'obtenció del títol de 
mestre guadamassiler. Abans ja ii'hem fet resso. 

En primer lloc, recordem el cas especial relacionat ~ m h  la petició 
d'esamen feta als consellers per Pere Bolet, degut que els cbnsols i 
prohoms de la Confraria de Guadamassilers recusaven fer-lo. Per 
aquest motiu, els nostres regidors, informats de la reconeguda pric- 
tica d'aquell peticionari en el dit ofici, comptant amb el previ asses- 
sorament dels advocats de la Casa del 'Consell, manaren als dirigents 
del Gremi que si consideraveii aquel1 aprenent capa$ i hibil el1 la 
dita art procedíssin a esaminar-lo. 

Desatesa la dita ordre, els consellers feien la segiient consideració : 

41. Appreiieolatge de Joan Scobet ariib el Iiiestre Joan Guerris. AHPR. IIrancesc 
Guardiala. Ilig. 7.  piotoc. anys 1588-80: 20 deseriibre 1588. 

Aprciientatge de Salvador Marqiies nnib e l  inestre Joan Sagarra. AHPB. hlotttser- 
rat Rialp, Ilig. 1. iiíttn. 7, any 1600 : 6 octubre 1600. 

Apreuentolge de Luir de Alcarsia aiub el nieste Joaii Sagarrn. AHPR. Galce- 
rnn Franccsc Dcvesa, l l i g  7, ptotoc. ariy 1603 : 1 marg 1W3. 

Aprenentatge de Joan Tevnrins nmb el mestre Esteve Canyis. AHPB. Galceraii 
Fruncesc Desesa, Ilig. 7, protoc. 16, ang 1603: 13 agost 1603. 

Noteiit com en un contractc d'apreneiitatge de Nicodenius Ollcr. datat el 28 de 
iiovenibre de 153;. no es fa referhc ia  a la canviv~iieia del deixeble amb el inestre 
Luis Ruir, ni I'obligació del mantc~iiliient <l'aquell eti salut a malaltia. Pel seu 
intcres transcribim el test  d'una nota marginal de cancellsciú exprecsada amb 
aquests termes : 

Fvit  cni,cellnLum inst iut irentz~m affii.i~ioriberil<iin de uoltinlolc pni-lii~tii hoc pacto 
adiecto, quod diclus Nicodefi$us Oiler non posiit  r i ~ o v ~ r i  rzcc ~ d d i s c c r c  officiurn de 
@do.?iiaciilcri+. quod si fcccrrt ~oluc?ri?i t  presel+leriz nffi7iiinllieirtum 7emorier8 in 
suis .;iiibur nc si cancciloturii non esse l  die .XXVr. mbltsis januorii .iM.D.XXSVI., 
perroiinlitcr nasn i f i c i  Micbnele Pare, doinicello domicilialo in vicaria Gerwrds et  
Pelri Loreller, donricclli Borcliinono doiniciliato, pro t.estibtis. AHPB. Joan Sara- 
gossa, Ilig. 2, ni in.  1, anss  1534.36. 

46. a...qaod diclzir Jonnnsr i?t pite dicti fernporir crit nbtirr nd cznmiriandunr re 
d a  dicto o f f i t io  guodnmocillerii, quod si non fuelit  dedit liccrrlia dicto Anlo»io 
Vnl ls  [pare del apreiient], quod dicttis filius suur, n i m c  pio laiic possit ai l ipl i t~i  
monere in d o ~ n o  sua, e t  promitto in fine dicii tcmporis in o*itcn dore eidarrr piio slio 
pro adjuloi io  solidntoln guicquid cuiiibet j l~uen i  scluikir si +%o$% f l ~ e r i t  nbiic Ud 
eznminnnduilzn. Al-IPB. Joan Parcia, Ilig 8, man. 13, any 1589. 



Per 60 nosaltres Inoguts de pietat y desitjant que uós Pere Rolet no  
resteu friistvat de vostre bon pensan7ent, y per pelita causa haver-uos 
de anar de la present Cia~tal 31 ~ n ~ c d a r  vostre donztcili en altra part, 
ans bé e n  totes les nzaneres a nosaltres licites, procz~rant que e n  
la presenl C i u h t  y hage y s t i p a z  riaolts offdcials de quiscun offici y 
art, y la present Ciutat sie y stigue rnolt ben poblada. 

Com a conseqiiencia dels anteriors raonaments, els co~isellers, el 
15 de novembre de 1566, maiiaren a ii'Aiitoni Cayrosa, guadamassiler, 
i a n'Antoni Roca, tapiner i alhora jove guadamassiler, i, no trobant 
cap més altre mestre, a n'iliitoni Xoig, també tapiner, considerats 
idonis i ,hibils per I'esameii de l'ofici de guadamassiler, a fi que en la 
forma acostumada esaminessin el dit Pere Bolet, els qttals, segons es 
declara, com a bons ciutadans s'havien ofert a complir els esmentats 
manaments, prestaiit el protocolarí jurament en poder de Jaiinie de 
Mitjavila, conseller en cap. 

Posteriorment, els referits esaminadors declaraveii que ells, bé 
i llcialment, segons tenien acostiimat en el seu ofici, havien esaminat 
de l'art de guadamassiler el dit Pere Bolet, i el trobaren apte i sufi- 
cient, així en la part teorica com en la practica de la citada professió, 
i per consegüent el consideraven digne d'esercir-la en la present 
Ciutat, segons disposaven les ordinacions de l'esmentat ar t  del gua- 
damassil, com era ús  i practica a Barcelona. 

Per  raó de les circumst&ncies que ara acabem d'exposar, els con- 
sellers admetien Pere Bolet per exercir l'ofici de guadamassiler, l i  
concedieii llic&iicia i facultat de tenir i parar botiga conforme els al- 
tres mestres acostumaven a tenir, gaudint, així mateix, de totes les 
prerrogatives, preeminencies, lionors i profits de que f r~ i ' en . ' ~  

Uii ca.s similar de reniteiit desobediencia als consellers, per part 
dels prohoms del Gremi de Batifullers, el trobem enregistrat, el 29 
de novemhre de 1575, degut a l'especial circumstaiicia que Cliinent 
Boniu, balifuller i oripeller, fill de mestre guadamassiler, havia de- 
manat als regidor5 de la nostra ciutat la concessió d'una placa d'aquest 
darrer ofici. 

Després del previ informe, en el qua'l hom considerava Climeut 
Boniu com home hibil i practic per a esercir aquella professió, els 
consellers manaren als prohoms de la Confraria de Guadamassilers 
que, per tot el propvinent mes de desembre, l'admetessiii com a mes- 
tre. Entretaiit, al peticionari era atorgada llicencia per a esercir pú- 

46. AHCB. Serie VIII-E.  PateriLs. anys 1514-75, f .  165W. BRtiNIgUER : Rtibe- 
quer ..., V. p. 219. 
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blicament aquel1 ofici a la seva casa, sense que pogués ésser impedit 
de practicar-10.~~ 

Transcorreguts set aiiys, el 26 d'octubre de 1582, continuava la 
desobediencia dels cbnsols del Gremi de Guadamassilers, ja que 
aquests consideraven que era perjudicial al seu ofici la sollicitada 
passantia a favor de mestre de Climent Boniu, tan sols amb el previ 
examen reglamentari. 

Oides i enteses les pretensions dels citats cdnsols, com, aisí ma- 
teix, les a1,legades per Climent Boniu, els consellers, amb el vot i parcr 
de misser Francesc Ferrer, advocat de la Ciutat, abans, o sia el 9 d'a- 
gost, consta que ja Iiavien determinat, ates que I'aMudit aspirant a 
mestre guadamassiler ja tenia concedida llicepcia de treballar del seu 
ofici, la qual li fou atorgada pels seus' antecessors en la conselleria, 
la concessió ratificada amb el pacte de prhiament presentar-se als 
refents cbnsols i demauar la prjctica de l'examen dins del temps 
assenyalat. 

Per aquestes consideracions els consellers deliberaren que Climent 
Boniu, en el plac de dos mesos, hauria de presentar-se als citats con- 
sols per a collicitar I'esamen, a fi que si després de practicada aquesta 
prova de siificiencia el trobaven hibil i suficient l'autoritzessi.n per a 
exercir el dit ofici, encara que no liagués practicat l'aprenentatge dins 
el període de temps reglamentari acostumat. 

Cal fer constar que durant el transcurs del citat termini, Climent 
Boniu, infructuosament, diverses voltes, tant de paraula com en es- 
crits, havia demanat la realització practica del sollicitat examen, 
segons constava en l'acta notarial feta el 7 de I'aiiterior mes de se- 
tembre, autoritzada per Lluís Garcia, notari de Barcelona. 

'Així els consellers, obligats per la persistent i continuada desobe- 
diencia dels citats cdnsols, prescinditit del Gremi, disposaren la pric- 
tica del sollicitat examen. En la prova d'aptitud intervingueren com a 
examinadors els mcstres guadamassilers Jaume Costa, Pere Bolet i 
Joan Cases, precedent la prestació del protocolari jurament. 

Segons certifica el registre del tito1 de guadamassiler expedit pels 
consellers, els esmentats mestres esaininadors declaraven que Cli- 
ment Boniu havia fet l'esamen bé 31 di l igentment  c o m  d e  bon mes t r e  
se  Per lany  ?i per conseguent  ésser di@%? y rv~araxedor de exerc ir  c o m  
a mes t r e  lo d i t  of f ici  de  guadamacil ler .  

S'afegia també que: considerant que  ja de s  l'any se tanta  sinc 
e n s i  y e n  v i r t u t  de la d i t a  licensia par los consellers a v 6 s  concedida, 
h,aveu s empre  e contZnuanzent fans al d ia  d e  v u y  l i nguda  botiga pú- 

47. AHCB. Shie 11.84. Deliberacions, anys 1674-76, f. 142~0. 
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blica e n  la present Ciutat, y e n  aquella exercit públicawwizt dit vostron 
offici de guadamaciller, e haver viscut paclficarrzent e n  la present Ciu- 
tat ab mu,ller e fills e familia vostru. 

Finalment, per part dels consellers, a Climent Boniu li fou ator- 
gada llícencia d'ésser admes com a mestre guadamassiler de Bar- 
celona, amb l'expressa i plena facultat de públicament exercir el seu 
ofici, de continuar tenint oberta la seva botiga i practicar-lii l'art que 
li era propi i peculiar.' 

En la reunió del Consell de la Coiiraria dels Batifullers, Ori- 
pellerc i Guadamassilers, celebrada el 24 de febrer de 1616, en el 
Capítol del monestir de Santa Caterina, el consol en cap, de voluntat 
dels altres companys, esposava que Francesc Cortada, jove guada- 
massiler present en aquel1 acte, havia sollicitat la concessió del doble 
tito1 professional de mestre guadamassiler i oripeller, i proposava al* 
confrares reunits que autoritzessin l'atorgament del sollicitat mes- 
tratge. 

EI Consell, entesa la proposta, delibera donar llic&ncia per a I'ob- 
teució de la plaqa d'ambdós so'licitats oficis, tot admetent-lo com a 
confrare foraster o sinó que a n w s t ~ e  lo Aaptisnle com és de la terra, 
subjectant-se a l'examen reglamentari i a la previa elecció d'esami- 
nadors." 

E n  la reunió del Consell Ordinari de la Ciutat, del 8 d'agost de 
1663, fou llegida una suplicació dels prohoms, clavari i confrares de 
la Confraria de Sant Miquel dels Oripellers, Batifullers i Guadamassi- 
lers, en la qual exposaven la pretensió dlEsteve Camps d'ésser admes 
a l'esamen de mestre oripeller i guadamassiler, així com les de Felip 
Ferrer, menor, Joan Llimona i Salvador Mir, tan sols per l'ofici d'o- 
ripeller 

Per altra banda l'esmentada Confraria i els confrares, per tal de 
no contravenir a les ordinacions i privilegis d'aquella, i per la seva 
efectiva observanca en tota epoca, suplicaven als consellers que doi-  
beressin conccdir als propdits peticionaris la corresponent llic&iic~a 
d'esaminar-se dels respectius oficis, encara que faltés algun temps, 
tant d'aprenentatge com de fadrinatge, terminis els quals, d'acord 
amb les dites ordenances, tasativament havien de complir-se. 

La delíberació i conclusió del Consell de 36 fou la d'atendre la 
dita súplica d'acord amb el seu contitrgut, i, tan sols per una vegada, 
atorgaven la sollicitada dispensa." 

48. AHCB. Serie VIII.13. Patents, anys 1508.1606. f .  01. B x c ~ i p u i r ~  : Rdbiiqucs ..., 
p. 221. 

49. AHPB. Matias Amell, Ilig. 9, Tercil&nl ~linnuals,  anys 1616-16. 
50. AHCB. Serie 11.112. Delibpracions, any 1663, f .  157. B n u ~ l p u ~ n :  Rdbriqusr .., 

p. 246. 



Amb relació a la quantia del pagament dels drets d'examen, re- 
tiaiem la instancia, datada el 25 de: novembre de 1676, presentada 
pels consols de la Confraria dels Batifullers, Oripellers i Guadamassi- 
lers, erigida sota la invocació d e  sant Miguel Ariangel i l'església de 
Santa Anna. En ella era manifestat que durant la campanya de l'any 
anterior per a l'allistament de soldats per al servei del rei gastareii 
moltes quantitats de diner, per la qual cosa la citada Germandat res- 
tava erideutada, i que per tal de subvenir a aquelles despeses no tenien 
cap altre mitja que no fos augmentar el tribut dels qui es passaven 
a mestres, de 12 lliures que aleshores es pagaven fiiis a 24, mentre 
que els foiasters pagarien40 unitats de la mateixa moneda. 

En els citats augments no restaven compresos els fadrins i apre- 
nents que aleshores practicaven, pero amb la condició de passar-se a 
mestres abans de dos mesos, comptadors del dia que cada' Un d'ells 
hagués acabat el temps disposat en les Ordiiiacions de la Coiifraria." 

' 

Per disposició dels consellers i els prohoms de la Ciutat, el 5 de 
julio1 de 1703, hom féu un pregó públic de l'ordenanca sobre els aug: 
ments dels drets d'exameiis i mestries dels Batifullers~, Oripellers i 
Giiadaniassilers, per tal de subvenir al pagament als creditors cen- 
salistes de pensions venqudes i altres despeses extraordinaries. Així 
sabem com el tribut a satisfer pels fills de mcstrc confrare s'assenya- 
laven en deu Iliures, pels de mestre natural de Catalunya 25 i pels 
estrangers 40.59 

Una notn indirectanient relacionada amb el pagament dels drets 
de la prova d e  passantia a inestre correspon a la deliberació dels con- 
sellers del 13 d'abril de 1652, per a satisfer 25 lliures barcelonines, 
a Vicenc Gardela, oripeller i guadamassiler, rom a fill de Vicenc 
Gardela, teixidor de Ili, mort a la batalla de Montjuic, el 26 de jqny 
de 1641, en ajuda de les despeses del seii esatuen per raó d'un acord 
del Consell de C e ~ i t . ~  

EI,S GUADAMASSILS 

Mossen Josep Gudiol retrau que en els inventaris del segle x v ~ ~ ,  
molt so\.int, ~'inclouen notícies de guadamassils recollides dels arxius 
vigatans, entre les quals consigna que, el 1588, l'aula capitular viga- 
tana n'estava tapissada. 

51. AHCR. Serie 11-186. I~cliberuciuiis, any 167ü. f .  281v0. Bxuh-rposn: RúbrC 
qties .... V. p. 258. 

6.2. AHCB. SPrie IV-41. Cridea i or<liuacinns, atiys 17W44, f. 185. 
53. ... uint y sincli lbiures ~riuncdit bnrcclonera yue dellberd lo Sovi Concrll d e  



. . El  Museu Episcopal de Vic conserva, exemplars de pa'lis de gua- 
damassils, que, segons el mateix moss&n. Gudiol, cal creure que són 
fets a Catalunya. Afegeix que, estudiades aquestes col~eccions episco- 
pals, s'hi nota, com en tantes coses fetes per catalans, un gran afany 
d'industrialitzac&, atenent a I'abundincia i a la barator de la pro: 
ducció, més que a l'excellPncia del treball, 

Per aquest motiu fugien del repujat del cuir i s'estimaven més deli- 
near i perfilar amb el pinzell que donar el clarobccur de les obres en 
relleu. E l  que 110 planyien era l ' l s  de ferros o motlles que en ésser 
marcats a la superficie de la pell, picaiit-los en fred, formaven mostre- 
te5 que repetint-se i variant indiquen els difereiits plans i donen vida 
a la composició. Els nostres guadamassils generalment són fets en 
plata i colors a l'oli, que sovint deixen transparentar la fulla d'aquest 
metall colrat a fi de suprimir l'or. 

Aquestes especialitats en el treball es reconeisieii en les obres de 
carActerpurament decoratiu i cu~nptuari, tals com els frontals, cobrial- 
tars i tapisseries de guadamassil ; sortint també en les composicions 
de.car&oter:més artístic, tals com els quadres en que les figures gene- 
ralment són en pla, fetes a colors a l'oli, quedant els campers obrats 
i gravats en metall, con1 si seguissin un procediment que caracteritza 
les tiostres taules gbtiques.", 

~ e n t  fossen donodnr n quircum fill dcls h61iimis que ~nor i ren  EVL dit" palein, ea teli$pi 
y per lo gasto dc ilur ezoinclz. Y ~ q ~ l r t a  que n b  ditn delibcrncid que dit Vicent dr 
fill de dit Viccl't Gnrdaln y que oquell 1lzor4 era ditp poleia, y de le fe fa loume  
Rorid6, nolari de Bnrcelona. q v e  dit Vic8+zt Gordeln 6s exoniinnt de oripeller y gua. 
damosiler ... AHCB. SPrie 11.161, anys 165151, f. 181~0. 

54. UUDLOL 1 CUNIT,T,, J .  : G ~ n d a m n t i l s  catalaris. 
Pcl SCII lnajor interss a cuntinuació publiqiicm.uns pctita sPrie de  notes docu- 

meiitals relacionades amb guadamassils. 
Lletra <le1 rei ?darti a FTB~CCSC Daries, da t ida  i ijnrielona el 27 dc rriar$ de 

,<m. Is q"al d i "  : iwcrLI* larra ,,nuri.* rrn".eri C n r a i i I ~ I  'lb lo #odamnc<l C 

n~litolafcta n ofis de la nostvn copo1111 Oar ln f~?sl, cnruihrcr ~ lo r l i c  en Francesc Mar. 
L l i r r l l .  A n i r i  de le Corova <I'Ara'ii. .<.h.. 3866, f. li3vc. Tiihlicri per Daniel Cironn 

Llagostera, Epislolari Uel Rey en MurL a'Aruc6, a la aHcvista dc le AsocinciUli 
~ r t i s l i c a  hrqueolo~icn  Darcelanecn~. Ang 1910, p. 307. Ginava L ~ r ~ o s T F a r ,  Daiiiel: 
Ilinerari del Rey e n  Marti (1403-1410), Anuari d e  1'Institut d'Estudis Catalans, aiiy V 
(1913-14), p. 640, n. 31. 

Tnventari 3els D&ns del priocep de Vians, de Itang 1461. eiiire e16 Tofiits e 
olcnl i~cs hi  trobem cnrcgisirats dos c u y o s  de gibadamazbr, lo 11.u gran l'altre petit da 
poca ualol.; i d o s  cuyros gundninncir rquinGots. BoFlnurL u DE SAnnOnro. Maniiel: 
Coleccidn de documentos inéditos del ArcQiwo de la Corono d e  Arapbli, XXVI, 
Barcelona, 1864, pp. 147, 260. 

Any 1640 : .:.u+ies J>esscs de guodnmnril que r6n duer f ln+ i s  i tres fietiler de or 
y negra. A G I J I I , ~  : Dic~ionari  ..., IV, p. 192. 

8 abril 1558. Eii la botiga de la Llotja a la par1 de triar de Barcelona sic fe1 y 
fiosat im gran laulell cuberl nb u+i d ~ o p  de ~undonzoci lr  ab les oriner de lo Clutat. 
CAXKERAS CAXDI, Francesc : Gcogrofia General de Catnlunya. Ciulal da Barcelona, 
p. 708, n. 1930. 21 febrer 1005. Inventar; de l'església parroquia1 de Sant l l a r t i  dc 
Granera : Dos pd.litr, uii de gsadoi>incil y oltrn do Lelo usot. Dos p&lits, u a  de guodo- 





El  primer artífex guadamassiler del segle x v ~ Q u e  documental- 
ment consta que exercia aquest ofici fou Gaspar de Castanyeda, el 
qual, el 9 de decembre de 1513, subscrivia un formal compromís amb 
el noble Joaii Ferrer per a obrar tres peces i una portalera de cortines 
de cuir per a la decoració d'una cambra.'" 

Un altre artífex guadamassiler del segle xvr fou el polifacetic 
pintor napoliti i ciutada barceloní Nicolau de Credeusa, el qual 
simultauejava aquella professió anib les de pintor de retaules, mestre 
de tendes, i idhuc amb la de pintor de vidrieres. 

Així sabem com, el 1527, per comple dlAntoni Joan Fiella 
Tort, cauouge de la Seu de Barcelona, titulant-se pintor de guada- 
massils, conieccionava quatre peces de cuirs vermells, amb guarni- 
ció daurada, i quatre de blaves arnb un ornament semblant. 

Consta també com per part dels diputats de la Generalitat de 
Catalunya, el 1531, rebé l'encirrec de fer vuit guadamassils per a 
l1empa1liat d'una sala del Palau de la Diputació de Barcelona, $0 és 
de brocat ab los cagnpers de carws i  i altres colors bones e vives ab 
les a m s  del General en les faxes y portapisa. 

El  1537 realitza obres menors d'aquesta especialitat, per exem- 
ple un bosello de or que y kan entrat pells, tres sewals  embotits e 
dos dmgels e letons. E l  1554 acreditava haver rebut 40 lliures bar- 
celonines, import de set peces de guadamassils d'or i negre amb les 
armes reialí o imperials, per a la decoració de l'estudi de la Tre- 
soreria reial de Barcelona." 

Una altra obra propia del l'ofici de guadamassiler, contractada per 
Nicolau de Credensa el 1550, fou la manufactura de set peces de 
guadamassils o cortines per especial encarrec de Francesc Enveja, 

?iiocil ab  tini1 inzntge de Solit Saborlid y altre y& uso t .  Dos cobre altarr,  un d e  guo- 
donac i l  a b  so lmngc 60  y l'oltrc d s  unes ormes ayguoder ,  urat. I l em,  liou peces d e  
guadomacllr n o b s  d e  parar l o  altor maior, nous. Ite?», uvi Chrislo f i g u ~ a t  en un gua- 
da~iincil  t iou. I t em,  dos pisres de guodonincil pcr n pamr  lo dit  altor major. I t e m ,  un 
pi i i t  de so?ilii Cicilio ob  lu figura de salita Cfcilia d e  gundn$riocil u sa t .  Iterri, dos  glio- 
dnmocils g7ans pcr  empnlfor .  

AHPB. Montserrat Riera, uotari de Castelltcr$ol. protac. 3, anys 1604-03. 
MADURFLL I M A R I ~ ~ O N ,  Josep-Maria : Tres  inveninrir ontics. aAusa9. 7 (1972) 3738. 
Any 1640: g u a d n ~ i r e r i l  ueriiicll $17 ~ o b v i l ~ i ~ l a .  A c ~ 1 4 6 :  Di~c ionar i  ..., IV, p. 192. 
Any 1649: ... nlgunr quadrels  gziudnnzacilr ... Acuir.6: Dicclonori . . .  IV, p. 192. 
Any 1C63. Joan Concabella, guadarnassiler de Barcelona, f6u venda de tres pallis. 

per a l'altar major, per al del iloser i <le Sant Autoni. lliurant tarnbé una figura del 
Crucifix igualment de guadamassil per a posar en e l  rnateix altar de la parrbquia de 
I.'Esiany. GUDIOL CUNILL, J .  : Glmdnnlocils cotolonr. 

Any 1739: Una m e t a  cvbsr lu  dc gtcndo.moci1. A G U I L ~ :  Dicciono rl..., IV, p. 192. 
55. AHPB. Miquel Sumes, Ilig. 1, man. com. 4, atiys 1513.14. 
66. MnDuncLL M A R I M ~ X ,  ]os& M..: Pedro hTunycs y Enriqtie Fe~iionder, pintores 

da retablos (iVolos paro la historio de la  pintu7n catalana de la pr2n~ei.n ~ n i t ~ d  del  
siglo X V I ) .  .Anales y Boletín de las Museos de Arte de Barcelonaa, 1944, pp. 13-14. 



beneficiatde Santa Maria del Mar. E l  coiitracte en fa una detallada 
descripcibi' 

Miquel Garriga, pintor coetaui de Kícolau de Credensa, també 
el trobem assenyalat com a decorador de guadamassils, els quals havia 
lliurat en vida de Joan Santgenís, batifuller d'or i argent. El  16 
de desembre de 1530, de la vídua d'aquest cobrava 16 lliures barce- 
lonines per la feina i hdhuc pel preu de les dites pells." 

Pudem considerar Petro Paulo de Montalbergo, pintor i home 
de negocis italia, així mateis com a mestre guadamassiler, ja que en 
el bienni 1580-1581 subministri nou peces de guadamassils a Jaume 
Frigerio, mercer roma, i sis d'or i verme11 a Angela, esposa de Fran- 
cesc Insausta, cerer." 

Els  guadamassilers Nicolau Cayrosa i Luis Ruiz, juntament amb 
l'orfebre Joan Balaguer, el 8 d'abril de 1537, firmaren un conveni 
amb el canongc Vicenc Navarra, aquest darrer com a representant 
autoritzat de l'almirall de Napols Ferran de Cardoiia, duc de 
Soma. 

L'objecte de la citada firma era el compromís adquirit per aquells 
artífexs de donar bons y acabats v u y t  pesses de godo~nicils de la obra 
3, nzostra presentada pel dit canonge, amb l'obligació de lliurar-los 
per tot el següent mes de maig. 

Les mides i la disposició de15 elements artístics decoratius dels 
guadamassils contractats, que ereii canelobres i l'escut d'armes de l'al- 
mirall, les trobem descrites amb els següents termes: los quals han 
de tenir quiscuna pesa de larch ... pelLs e ultra aquelles porta pisa alt 31 

b 'm; y de anzpliria quatre pells, y entre Pell 31 pell uns  candelobres 
de la nzateixa obra que li es donada, ab portapisa per semblant als 
caps forans, anzb un scu't de les armes de dit senyor almiral, de anz- 
plhria de una pell e n  cada pessa de dites v u y t  pesses ... 

Pel que corresponia al preu s'assenyalen 4 sous i 5 diners per 
cada pell. E n  el contracte e s  feia expressament constar que se li 
aparri a di tsenyor canonga que lo dit scut haia de star e n  pell e no e n  

57. ... cortiries o pcirci  dc  p a d a n i o ~ i l i ,  de  cnygvda  de  quntre  peu i  nb res fairer 
y cebecei.es y quotrb de nri1l>lri7in, d e  ho+i i  ~ i i u l l o n r  pinlades d c  lo m o s t r n  qire di t  
tiuirsdn Fmlicerch Er~vejo l i  designarh. lota lior y o rgen t :  e or y adruff, o de 10 
i»olie7n que di t  ~nossdrb Elzveja li designorh, cosidcs opporelloder a to ta  perfecci6 
o b s  d e  poder  los pornr. 

MADURRLL MARL\16N. J .  M .  : Pedro Nunyes ..., p. 14. 
53. AHPB. Joan Saviria, Ilig. 1, niau. 21, any 1530. 
69. MRDunn.r.L MRLX~X,  José M.a : Petro .Pnulo de  Mon ta lbe r fo ,  or t i r ta  pintor y 

hombre  de  negocios. "Ariales y Roleliii de lae Muscos de Aire de Barcclonas, vol. 111-3, 
julio1 1945. pp. %15, -23-224, doc. V-VI. 



faxa,  per l ~ o n t  volgz~bs se aiustassen en cada pessa sinclz pells naÉs, 
devia fer-ho al mateix  p r e ~ . ~ ~  

Retraiein el contracte de treball establert el 17 d'agost de 1539, 
entre mestre Francesc Vila, de Barcelona, i Joan Cardó, del regne 
de Portugal, comprometent-se aquest darrer a conviure per temps de 
dos mesos a la casa d'aquell fent feina del seu ofici.' 

Per la seva part mestre Francesc Vila, per cada dotzena de pells 
picades, es comprometia a pagar-li 3 sous i 6 diiiers, amb el ben 
entes que elc dies que Joan Cardó fes feina de picar en la casa del 
seu amo aquect li abonaria la despesa a raó de 7 sous per jorn. 

Per pacte convingut Joan Cardó havia de stampar de franc ditas 
pells que picara, 11, aquel1 dia dit Vi la  li pronzet de fer la despesa, 
conz acostt~rrta a fer e n  Ba7celona a casa de nzenestrals, de franc. 1 m é s  
lo dia que cosird li dard dit Vila .TI. sous, entes ernoero que el1 li 
aja de f er  la despesa de franch, ~o és, sense papiar res." 

El  noble Jeroni Vernigal, el 19 de juny de 1542, contractava la 
coiifecció de guadamassils amb el mestre.'guadamassiler Francisco 
Juan Ferrandis, amb el comproinís d'enllestir-la abans del següent 
mes de juliol. La feina concertada consistia en la manufactura de 6 pe- 
ces de guadamassils, cada un de 15 pams i un ter$ d'amplada i al- 
~ a d a ,  pus enzpero simz obrades e acabades de la fornza y manera de 
una pell que per lo dit Ferrandis sera donada al dit senyor Verni,ial y 
no  altrammzt. Pel que correspon al preu s'assenyalen 5 sous i 3 diners 
per ~ e l l . ~ ~  

La decoració de la sala de misser Francesc Simon Ferrer com- 
porta la previa firma d'iin contracte amb el mestre guadamassiler 
Jaime Campos alias Camilla, compromís firmat el 7 de novembre de 
1559. L'artífex-contractista es comprometia, abans de la propera festa 
de Nadal, a lliurar 6 peces de guadamassils i un sobreportal per a 
la sala o qu,adra de dit qizicer Ferrer, hon staven los guaddamacils que 
lo dit m i c e r h a  venu:ts al notari devall scril, les quals pesses de gua- 
dama& han de ésser de sis pells vernielles de adop de snnzac [roldó] 
com se pertany, ab ses faixes y pilars de or y azur, confornze la mos- 
tra que dites parts estan ja de concert, les quals pells seran bones 
v rebedores. Pel que feia al preu de lec pells de or y azur, seria a. raó 

. . . . 

60. AHPB: JOaii Jeroni Canyelles, Illg. 19, Bursa notul~rurii,  iuy8 1636-1637. 
f. 289. .. 

61. ... stainpar, l>icn~ y cosir  bé y depdarrzent  <ib Perfeccid com re Pertany d e  
hon mcstre, y ob stminzn diligencia nzid obra nb ocobn~ncllt n tota fehena que li 
ser& dada obrar per dit riieilre Vila, niira+it oqucll cor?i 51  era Lora siha. 

AHPH. Joaii Saragosia, llig. 4. plec contractes de  diversas snys. 
62. Ib<dem.  
63. A H P B .  Frsncesc Gilal, llig. 9. man. 1, contr.. anys 153G.42. 



de 3 sous i 8 diners cada una, i les vermelles a 2 sous i 5 diners. 
Retraiem, encara, el pacte en virtut del qiial s'estipulava que Jaime 
Campos deuria donar les pells contractades i a les seves despeses 
coHocades a les parets i guariiides, a escepció de les anelles. 

Misser Francesc Simon Ferrer en concepte de bestreta pagaria 
al mestre Jaime Campos o per el1 a Joan Rovira, blanquer, 14 lliures 
per l'import de 12 dotzenes de pells, a aquest comprades, per a la con- 
fecció dels guadamassils contractats. Acabada la feina compromesa i 
posada a les parets, com ja hem indicat, misser Francesc Simon Fer- 
rer pagaria al mestre Jaime Campos el complement del cost dels 
esmentats guadamassils.' 

Mestre Jaime Campos alias Camillo, el 4 de gener de 1560, signava 
carta de pagament a misser Francesc Simon Ferrer, de 12 lliures com 
a complement del preu total de les pells de guadamassils, coreorum 
sive pells de ,g-~tadamassills, per el1 elaborades d'acord amb el con- 
tracte anteriorment formalit~at.~' 

Dos anys més tard, el 15 d'abril de 1562, ei mateix Jaime Campos 
juntament amb la seva muller Joana Antic atorgaven debitori a Elio- 
nor, vídua de Bertiat Vilana, doctor del Reial Consell, de 23 lliures 
barceloneses, en concepte de bestreta a compte del preu dels guadamas- 
sils que el dit inestre s'havia comprom~s a fabricar abans de la prime- 
ra setmana del següent mes de maig, a raó de 2 sous i 6 diners per 
cada pell indistintament, tant la daurada com la vermella!' 

Per eiicarrec de l'argentcr Guerau Vilar, el mestre guadamassiler 
Lloren$ Claver, el 17 de maig de 1562, per tot el següent mes de juny, 
es comprometia a donar bons i acabats un guadamassil conforme a la 
obra y stampa se feren per lo comanador maior de Castella, amb la 
condició que per cada pell estampada, feta i cosida, se li abonarien 
4 sous i 3 diners, mentre que per les pells de ribet se li ~ a ~ a r i e n  a 
ra6 de la meitat, o sigui 2 sous i 1 diner. Per atendre al comen~ament 
de la contractada obra dels guadamassils, Guerau Vilar, en concepte 
de bestreta, lliuraria a Lloren$ Claver la quantitat de 30 lliures bar- 
~e loneses .~  

Per la fabrica d'nna cambrada de guadamassils, cuiusdam camerate 
quorunzdam godan~issiliorum, per compte de lladroguer Pere Bosser, 
Jaime Campos cobrava 27 lliures barcelonines. Així consta en l'ipoca 
datada el 14 de setembre de 1562, en que el dit mestre, dins el termini 
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dels 15 diec següents, es comprometia a lliurar les peces que maiicaven 
de les quatre ja confeccionades." 

Uii altre contracte interessaut per la fabrica de cuirs o guadamas- 
sils, del cuiros o godonzacils, resulta de gran interrs, principalment per 
la seva part descriptiva, el qual consta com formalitzat, el 30 de setem- 
bre de 1563, entre el noble Huberto de la Torre, stcnzilier del oratori 
de sa magestat, natural del Comptat de Borgonya, de la ciutat de Bi- 
sancon, i el giiadamassiler Francisco Juan Ferrandis. 

L'esmentat artífes contractista, abans de la festa dels Reis de llany 
1564, es comprometia a lliurar al dit noble senyor de 18 fins a 20 peces 
de guadamassils, eu les quals haye de mstre  sis centes pells, entre pells 
amples y frisos, entenent qzce dos frissos fassen una $811 de les frises 
caygudes; y de les de través .zcua pell per quiscuna frisa. Y si n ~ É s  ni 
hauran menester aquelles y haya de posar y lo dit senyor don Huberto 
Ei haya de pagar aqzulles. 

Aisí mateix, per pacte conviiigut, la labor de la meitat de les pells 
serien campejades de verd, recamades de carmesí pels nirvis dels fu- 
Ilatges. En canvi la lavor de or piqtcade y les fulles de la rosa del m i x ,  
que són sis 3i dues fora de la rosa, de argent; y la restant nzeytat de 
dites pells, han de ésser ab ln camper de carnzesí y los niruis verts ab 
lo m a t i i x  fullatge y lavor de les allres sobre dites pells. 

Condició precisa era que les pells coiitractades deurien acabar-se 
d'obrar eii la forma sobredita. E l  mestre Francisco Juan Ferrandis 
n'havia donat model o patró al noble Huberto de la Torre o al senyor 
Cristóbal de Camillo i a Joan Juliol, artiller de Sa Majestat. 

En un altre pacte és establerta la cliusula que en la meytat de les 
pesses de dits godomacils, hagen de ésser los frisos de dits godomacils 
de columpnes de plata ?J or, 4s a saber, lo cantper de plata y la colump- 
na  de or; y la restant meytat  de dils godorizacils, les frises de aquel1 
hayen de ésser de nzostra de ponz, 6s a saber, les de dalt a baix lavo- 
rades; lo camper de argent y la obra de or, y les frises travesseres 
hayen de ésser de lavor o obra, És a saber, la meytat de dites pesses 
de cavalls y la restant meytat  de crifols. L o  canzfier de totes de or 31 
de argent y la lavor també de or ab alguns smals de color. 

Un altre capítol estipula la condició que mestre Francisco Juan 
Ferraiidis havia de posar-hi 64 medalles diversificades les unes de 
les altres, fetes de bona mi ,  la qual obra hanria de donar ben acabada 
a coneguda del sobredit Joan Juliol. 

Per la seva part, don Huberto de la Torre, per raó dels dits guada- 
massils, esmalts, colors, or, argent, medalles, cuiros, guarnicions i 
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per la fiibrica d'aquells, pagaria al mestre Francisco Juan Ferrandis 
4 5011s i 4 diners per cada pell confeccionada, compreses les medalles. 
D'aquestes, el dit noble senyor no havia de pagar-ne res. 

L'esmentat contractant per raó de la dita obra constituia procu- 
r a d o r ~  seus especials a Cristbbal Camillo i a Joan Juliol, els quals, 
jiints o a soles, en el seu nom i representació, poguessin fer acabar els 
guadamassils contractats dins del terme convingut, amb expressa 
facultat de rebre'ls o de recusar-10s.'~ 

Un contracte també curiós, digne de nota, datat el 10 de desem- 
bre de 1580, és el de la confecció de guadamassils, en virtut del qual 
el noble senyor Opofre Cerveró; de Meida, oidor de comptes del 
General de Catalunya pel Brac Militar, confiava a Climent Boniu, 
batifuller i guadamassiler, l'esecució de tan delicada feina. 

E l  primer pacte contractual assenyala l a  condició que el citat 
artífes es comprometia a firmar debitori a favor del dit noble cenyor 
contractant, de 46 lliures i 10 sous, import del preu de compra de 
30 dotzenes de Lradanes adob de  L e y d a ,  a raó de 35 sous la dotzena, les 
quals Climent Boniu es coniprometia a pagar de la segiient manera : 
amb feina, o sigui, convertint les pells en guadamassils tot d'or i dels 
colors que voldria el senyor Onoire Cerveró accepto a lint, i del motlle 
i mostra concertats, a raó de 3 sous, 9 diners imalla per cada pell, 
dels quals cuirs devien d'eisir-ne 900. Per pacte convingut els guada- 
massils contractats deurien Iliurar-se després de fets i acabats per 
tot el següent mes de marq sense dilació. 

L a  segona i darrera condició precisava que si en el dit terinini 
Climent Boniu no havia confeccionat els guadamassils, volia i consen- 
tia que el noble Onofre ~ e r v e r ó  li pogués prendre les citades pells i 
fer-les acabar per un altre guadamassiler a les costes i despeses de 
I'artífex-contra~tista.'~ 

Enregi~trem el compromís de venda i confecció d'una cambrada 
de guadamassils d'or i de carmesí, sigtiat el 14 de julio1 de 1583, entre 
Pere Tassi, guadamassiler, i el mercader Francesc Guiamar. E l  preu 
fet convingut fou de 3 sous i 9 diners per cada pell d'amplada con- 
forme a la mostra presentada. Pei que corresponia al plaq del lliura- 
ment dels guadamassils contractats restava fisat per tot el proper 
mes d'agost. 

Per raó de pacte, el conlprador, a la bestreta a coinpte del preu 
convingut, havia de pagar 10 lliures barcelonines, aisí com cada ve- 
gada que se li Iliuressin 2 o 3 peces dels dits guadamassils abonaria el 
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seu import precisament a l'acte de la tramesa." Coiista que, el 26 de 
setembre de  1583, Climent Boniu firmava carta de pagameiit de 60 Iliu- 
res, irnport del preu de venda de la referida cambrada de guadamassils 
d'or i carmesí." 

L a  manufactura de 24 pcces de guadamassils, el 10 de gener de 
1584, dona motiu a la firma d'un contracte entre Jaume Costa, guada- 
massiler, i el corredor d'orella Gabriel Ferrer, comprometent-se aquell 
a fabricar per tot el següent mes de mar$ 24 pells de guadamassils 
iguals a una pell verda donada per mostra, o sigui, 12 peces de 5 pells 
d'amplada i 5 de caiguda, mentre les altres 12 peces serien de 4 pells 
d'ample i 5 de caiguda ab ses  cortapises d e  al t  y de  baix de coiiformitat 
amb la mostra del patró fet de verd, or i plata. Respecte a les cane- 
ses  (?), calia que fossin de la mostra que havien fet fer. 

A més, Jaume Costa devia fabricar 8 peces de guadamassils d'or, 
plata, carmesí i verd, amb les columnes als costats g el frisso conforme 
aIs altres guadamassils. També devia obrar dos cobritaules per a dos 
bufets de les mateises pells verdes, amb els entoriis d'igual manera 
qiie els dels guadamassils, així con1 un cobritaula pcr a la sala con- 
forme als altres cuiros que la decoraren. L'artífex-contractista pro- 
metia que les pells dels guadamassils contractats serien bones a sa- 
tisfacció de mossen Gabriel Ferrer. 

El  preu convingut per la confecció de les dites cambrades, peces 
i cobritaules de giiadamassils, el trobem assenyalat a r&:de 3 sous 
i 8 diners per cada pell, a satisfer de la manera que segaeix: a 
l'acte de la firma del contracte 50 lliures barcelonines, en paga i 
prorrata del preu convingut, mentre la reslant quantitat, immediata- 
ment després de rebuda tota la feina. Per ÚItim, Jaume Costa, en ga- 
rantia de l'efectiu complimeut del citat compromís, com a fiador seu 
presentava Joan Ronet, iisorer de tisores de ~ a s t r e . ~  

\ 
Trobem referida una altra modalitat de manufactura de guada- 

macsils en l'escriptiira formalitzada, el 3 de juny de 1585, entre el 
guadamassiler Fraiicesc Vila i Escipió Spinelli, duc de Seminari, 
Cipioni  Spine l l i ,  duc i  de  Senzinari, i?z rezrw hreapolis, per raó de la 
qual aquell es comprometia, per tot aquell preserit mes, a lliurar 
a1 Pare Miquel !Fonollar, sacerdot de la. Companyia de Jesús del Col- 
legi de Barcelona, 34 dotzenes de pells d ' an~e l l ,  argentades sense cap 
mena de pintura, de la forma d'uca pell de 3 114 pams d'amplada i 
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4 112 de llarg, mesura de cana de Barcelona, pel preu de 3lliures 
barcelonines la dotzena." 

E l  mestre Fraucesc Vila, guadamassiler, i Jaume Vidal, passa- 
maner, el 9 d'octubre de 1586, entre ells formalitzaven un contracte 
de venda i confecció d'una cambrada de guadamassils d'or pintats 
de colors, excepte el blau, fets de l'estofa i faicó que diria el noble 
senyor Benet Lomeli. Pel que feia al termini fixat per al lliurament 
dels guadamassils cancertats, resta assenyalat abans de la provinent 
festa de Nadal, a condiciá que fossin bons i ben acabats com escau a 
tot bon mestre. 

Quant al preu de la coiicertada venda i confecció, eren fixats 
4 sous per cada pell, tant la de brocat com la de columna, i idhuc 
de capsalera. Per la qual quantitat Francesc Vila es comprometia 
a donar o lliurar tants guadamassils fiiis arribar a un valor limitat a 
la suma de 38 lliures barcelonines. 

Francesc Vila feia constar a més que en paga dels guadamassils 
hayia rebut de' Jaume Vida1 2 caixes de paper genoves de la marca 
de la creueta, a raó de 19 lliures la caixa. E s  preveia també el cas que 
si el valo; dels guadamas~ils fabricats de la dita cambrada pugessin 
més de les dites 38 lliures, aleshores se li abonaria el que sobrepassés 
la dita quantitat, a raó de 4 sous per cada pell." 

Els consellers, el 28 de novembre de 1616, prengueren l'acord que 
los guadamacils sbn e n  la Casa ahont se tenia lo Banclz.de la present 
Ciutat ..., sian afiortals a la Sala de Armes  d e l a  istrincia dels senyors 
consellers per adorno de aquella." 

Consignem l'ordre de pagament de 41 lliures i 6 sous, donada pels 
consellers, el 18 d'abril de 1617, a favor de Pere Cayrosa, guada- 
masciler, import d'uns guadamassils que d'ordre del clavari havia fet 
per la cambra del Dret Nou.'~ Mesos després, 1'11 de juliol, els regi- 
d o r ~  de la Ciutat disposaren el pagament de 50 lliures i 14 sous al 
guadamassiler Llorens Bonet, pels ventalls de la festivitat de Corpus 
proppassada." 

La confecció de 515 pells de guadamassils, 100 de les quals serien 
decorades de columnes i les restants 415 grans obrades d'or i blau, 
per part de Charles Berna, mestre d'aixa de Marsella, el 21 de gener 
de 1628, fou confiada al mestre guadamassiler Gabriel Coiicabella, 
amb el compromis de donar-les acabades a tot punt dins del termini 
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d'un mes. Pel que corresponia al preu concertat s'assenyalaven 103 
lliures barcelonines, a raó de 4 sous per cada pell obrada.'' 

Per dues anotacions dels acords dels coiisellers, respectivament 
datades el 24 i 5 d'abril de 1660, saben1 com fou disposat, en primer 
lloc, el pagament de 54 lliures i un sou al guadamassiler Pere Tacis, 
per l'import de guadamassils que prr ordre dels taulers foren con- 
feccionats per al servei de la Taula de 'Canvi ;" en segon Iloc, aquel1 
mateix artífex cohraria 54 lliures, un sou i 6 diners per guadamassils 
fabricats per a utilitat de la propdita Taula.8' Per altra banda, els 
coiisellers el 21 d'abril de 1672 deliberaven pagar a Vicenc Gardela, 
guadamassiler, 8 lliures pel preu d'un cobritaula de guadamassil 
vermell que havia fet per al servei de la taula del Consell de Cent." 

ELS SUBMINISTRAMENTS 

Primer de tot cal advertir que els compromisos de subministra- 
ment de primeres materies : pells, argent, motlles de guadamassiler, 
comprenieu també la manufactura de guadamassils. 

Una nota d'arxiu, datada el 26 de febrer de 1549, és proporcionada 
per l'escriptura de reconeixemeiit de deute i alhora la cessió de credit 
de 17 lliures, atorgada per Francisco Juan Ferrandis, guadamassiler, 
e i i  nom dlEstefania de Torrelles, muller de Pere Ca-Pila, a favor dcl 
sucrer Jaume Roma, a compte d'una major quantitat de diner per l'im- 
port de 34 dotzenes de badanes d'Arag6, comprades al preu de dotze 
sous la d0tzena.8~ 

Trobem un altre subministrameiit relacionat auib una partida 
d'argent comprat pel mateix Francisco Juan Ferrandis a Guillem del 
Torn, batifuller d'or i argent, d'un import de 9lliures, 3 sous i 6 di- 
ners, la qual cosa dona lloc, el 13 de geiier de 1550, a la firma d'un 
debitoii de la propdita quantitat." 

Registrem la venda de mil pells de colors i blau, decorades amb 
medalles, atorgada el 19 de fehrer de 1563, pel guadamassiler Pere 
Taci, a Joan d'Urries de N i p ~ l s ? ~  
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Unanova i documentada referrncia la proporciona un debitori, ca- 
leiidat el 5 d'abril de 1581, subscrit pel guadamassiler Jaume Costa 
a favor del seu company d'ofici Joan Guerris. La quantitat de diner 
endeutada era de 45 lliures barcelonines, import del subministre 
d'onze motlles de guadamassiler. L'esmentat reconeixement de deute 
comprenia, a més, l'import del dret de l'usdefruit, en comanda i en 
pur i pla diposit, de vuit motlles de guadamassiler juiitament amb 
el taulell i la llosa de picar, que el1 i Climent Boniu, batifuller, tenien 
en comú i per i nd i~ í s .8~  

Constatem com el guadamassiler Jaume Costa, el 9 de maig de 
1584, signava debitori a favor de Joana, vídua de Benet Maynrs, 
blanquer, de 15 lliures barceloiiiiies, preu de certa partida de pells 
d'an-el1 adobades de blai1quer.8~ 

Un contracle per la  veiida i la ulterior manufactura de pells, atorgat 
el 15 de desembre de 1583, entre el mercader Nicolau Pareiití i el 
guadamassiler Climent Boniu, juntament amb Elisabet, la seva espo- 
sa, en el qual I'esmentat venedor, amb la intervenció del corredor d'are- 
Ila Francesc Albaret, per títol de venda lliurava al5 conjuges Boniu 
150 dotzenes de pells de moltó adobades de blanqueria, pel preu de 
202 lliures < un sou de moneda barceloiiiiia, a raó de 27 sous la dotzeiia. 

Climeiit Boniu i la seva muller, cada ines es coinprometieii a 
lliurar a Nicolau Parentí sis pesses de guadantacils [de]  feyna bona 
3, rebedora, de sinch pells de caj~guda 31 altres sinch pells de ampldria, 
de hrocat de la nwstra y colors dit senyor Parenti volrrd pu~s no sia 
blau., sens les cabesseres y entorns. A més deurieii trametre dues 
portaleres i dos cobritaules com la mostra presentada, a raó de dos 
rals per cada pell de brocat i capcaleres, i un ral per faisa. E l  darrer 
dia de cada mes a~or tar ien  tota la feina dins la casa de la propia habi- 
tació de Nicolau Parentí. 

Per  pacte convitigut, la primera de les coiicertades trameses seria 
feta per tot el mes de desembre següent, en que serie11 lliurades dues 
cambrades, i així coiisecutivament cada dia final de mes fins a la total 
remesa de la feina concertada. Com a testimonis instrumentals de la 
firma de la citada escriptura figuren els guadamassilers Joan Casa- 
noves i Baptista Boniu." 

L a  feina d'argentar i brunyir pells, el 12 de novembre de 1585, 
dona motiu a la firma d'un conveni entre el guadamassiler Lloren$ 
Gener i el batifuller i oripeller Pere Comas. Així aquest cada setma 
na es comprometia a lliurar a aquel1 sis dotzeiies de pells de moltó 
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i argent per tal de ben argentar aquelles i brunyir-les. Per la seva 
part, Pere Comas durant el teinps de la vigencia del contracte s'obli- 
gava a no vendre argent a cap altra persona, ni a platejar pells 
per compte de ningú, sinó exclusivament per a Lloren$ Gener, pagant 
per cada dotzena de pells bones argentades 26 sous, i l'argent a raó 
de 29 rals el miler." 

Per raó de la promesa, feta el 22 de febrer de 1587, entre el mer- 
cader Andreu Massot, d'una part, i el mestre Claudi Boniu; guada- 
massiler, i la seva muller Elisabet juntament amb el mestre Joan 
Alós, també d'aquest darrer ofici, es comprometieii abaiis del 15 d'a- 
bril propvinent a donar a aquel1 1.200 pells de moltó bones i acabades, 
600 de brocat i carmesí desang de dragó i 600 de brocat vera i plata 
de la mostra, que els esnientats cbnjuges havien lliurat a Andreu 
.M,assot, pagades a dos rals la peca, tant les de b'rocat com les de 
columnes i capsaleres. 

A bon compte del preu de les dites pells, Andreu Massot bestrau- 
ria 40 lliures barcelonines, tot comprometeiit-se que per tot el següent 
mes d'abril, després de rebuts aquells cuirs, pagaria cada peca a raó 
de 4 sous!' 

E n  garantia del pagament de 25 lliures i 10 sous barcelonins, 
import del siibministrament de 15 dotzenes de pells d'anyell adoba- 
des .de blanqueria, a raó de 34 sous la dotzena, Simó Valentí, gua- 
damassiler, el 4 de gener de 1599, sigiiava debitori de la susdita quan- 
titat a favor de n'Antoni Costa, botiguer de draps, amb el formal 
compromis de satisfer l'esmentat deute abans del 15 del següent mes 
de febrer.El guadamassiler Joan Pauch, deixeble de Simó Valentí, 
com a testinioni instrumental, sigiiava dita escriptura." 

En la mateixa data, per part de Francesc Sala, guadamassiler, 
fou atorgat un altre reconeixemeiit de deute de 34 lliures barceloni- 
iies, a favor dels mercaders Jaume Llebra, Francesc Flaquer i Lluís 
Vergers, per raó del preu de sub~miiiistrainent de 20 dotzenes de pells 
de moltons adobades de blanqueria, amb la formal promesa de can- 
cellar el deute dins el termini de 6 mesos?' 

Per part dels citats subiniiiistradors fou facilitada al guadamassiler 
Simó Valentí iina partida de 60 dotzenes de pells de moltó adobades 
de blanqueria, per l'iiiiport de 102 lliures barcelonines. Aisí consta 
en el debitori atorgat el primer d'abril de 1599, quantitat de diner 
a satisfer dintre el termini de dos m e ~ o s ; ~  
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Un altre debitori limitat a 75 lliures, 8 sous i 7 diners de moneda 
barcelonina, a liquidar en el terme dels 4 mesos següents, firmat pel 
guadamassiler Jaume Amiguet, el 27 de geuer de 1604, a favor del 
blanquer Pere Talavera. 'Cal advertir que 40 Iliures, 8 sous i 7 diners 
corresponien a la quantitat resultant del passameiit de comptes entre 
ellc, tant de pells venudes com de diners i guadamassils també venuts, 
iuentre les restants 35 lliures corresponien al preu del subministra- 
ment de 22 dotzenes de pells de moltó adobades de blanqueria, les 
quals aquel1 jorn havia rehudes de mans de Pere Planes." 

Una forma de subministrament amb intercanvi la trobem esta- 
blerta en una concordia, datada el 3 d'octuhre de 1543, entre el gua- 
damassiler Francisco Ferrandis i el batifuller Joan Oller. Aixi sabem 
que el primer es comprometia, sempre que per part del segon, dins 
del termini de tres dies, rebés un ~ i e l l  d'argent de copella fina, de 
cinc unces de pes, pel preu de 5 lliures. Per la seva part, pagaria la 
dita venda am6 argent de1 ca3ira gran, a raó de 27 sous i 6 diners el 
miler, i amb cuiros de moltons obrats d'argent, a. 6 sous la dotzena 
per les mans. En virtut de pacte, Joau Oller s'obligava a comprar 
plata exclusivament al contractant Fraiicisco Ferrandis.BS 

LA TRCNICA DEL GUADAMASSILER 

Elc cuirs més apropiats per a la decoració ereti les badanes, o 
sigui, les pells de moltó, considerades més adients per als guadamas- 
sils, i els cordovans i pells de cabra o cabiró, més forts, que admetien 
un altre genere d'adornaments. 

Les tecniques emprades eren el tallat, gravat, embotit, rebaixat, 
estampat, ferrotejat, daurat i pintat, i retallat, impliament estudia- 
des i comentades per José Ferrandis Torres, per la qual cosa deixem 
de descriure-les." 

En la literatura castellana per primera vegada es fa meució del 
piadameoi en el poema del Mao Cid, en el passatge de l'engany als 
jueus Raque1 i Vidas, després en el Caitcionero de Raena i altres 
autors fins a Quevedo, aquest en la Matraca de los caños y sedas.'" 

g4. AHPD. Galceran Fraiicesc Devesa, Ilig. 6, protoe. 1G. any 1604. 
95. AHPR. Aniiniui, segle xi8r, 11;~. 6, n.o 22 (1). 
. FEnnaKDrs Tonnrs, 1. : Co7dobo+ies y Gundoliiocies ..., pp. 11-13. Exposicidlt 

dc Cordoborles y Guadamacies .., pp. 4-5. 
97. PERnaKnrs Ton~ec, J .  : Cordobanes y Guodnmoc<es .., pp. 20-a8. 



Cal suposar que en la literatura catalana antiga també hi deu apa- 
reixer el mot guadamassil, del qual no en podem donar cap esemple 
literari, estudi que els erudits podran proporcionar. 

Quan Joan 11 volgué captar-se la simpatia del rei de Franqa, per 
tal que l'ajudés a fer front als infants dlAragb i a la noblesa que el 
fustigaven, li oferí diversos regals, entre els quals rizuchos cueros de 
guadanzecis e m z ~ c l ~ a s  olhonzbras, porqué es  cosa que e n  Francia no 
se han.w 

Segons Charles Davillier, Barcelona, des de l'edat mitjana, era 
la poblacib més industriosa d9Espanya, no essent d'estranyar que 
£os renomenada pels seus guadamassils,'P fama proclamada en un 
sermó predicat a Barcelona pel doctor en teologia Onofre Manescal, 
en honor del rei Jaumc 11, amb aqucstes paraules : Dels guadanzacils 
se jan en Barcelona gustan e n  altres parts, en particular e n  Castella 
31 Ytdlia.'OO 

A la darreria del segle XVIII, hom registrava la desaparició de la 
iudústria guadamassilera absorbida per la fabricacib de paper pintat, 
que era copiada dlOrient, a causa de la seva major econ~mia. '~  

Per acabar, amb Ramon Gcnís i Bayés, direm que els guadamassi- 
lers ereu coiisiderats com l'aristocricia, no sols del seu ofici, sinó de 
l'artesania del seu temps, ja que amb nobles primeres materies : cuir, 
or i plata, plasmaven les meravelles policromes dels diversos estils 
de l'art decoratiu imperant a l '&po~a . '~  

98. O b .  dl., p. 21. 
99. D A Y l L L I E K ,  Ch. : Notos ..., p. al. Cap. 1V. 
100. ~MINESCAL, Honofre : Sermd uzilga7niitil onomenal del  Sercliissim Senyor 

Inu~i i i  S c p n  ... Fredicat a la santa Iglesia de Rarcelona, 4 de noveiiibre any 1397. 
narcrlona. Sebastii Cormelles, 1633. p. 69-9. D I V I L L T E R ,  C h .  : Nolar ... p. IR. 

101. FCnnaNois TORRES, 1. : Cordobanes y Guodnm~cier, p. 46. 
102. Gmfs BnYAs. R. : El olitiguo Gre-do ..., p. Q10. 



NDMINA DE GUADAiViASSILGRS DE BARCELONA (1316-1762) 

l'ere Ferrer, rmacilero. 
Pere de Torreiits, emncilero. 
Gaspar de Castanyeda,. ogundamarilern. 
Nicolau de Credensa, guadamassiler, pintor, mestre de tendes i 
pintor de vidrieres. 
Ni'codemus Oller, guadam:issiler. 
Nicolauüinuar. e.uadauiassiler. deixeble de Nicolau Cayrosa. . u 

Luis Ruiz, guadau~assiler. 
Nicolau Cayrosa, ~uadamassiler. Proliom de la Confraria dels . 
Freners. 
Antmi Isern, guadainissilcr. Froham de la Confraria dcls Freuers. 
Francisco Viiiquez, guadamssiler, deixeble de Francisco Fer- 
randis. 
Francesc Vila, guadatnaSiler. f'rolioni de la Confraria dels 
Frencrs. : 
Francisco Ferrandis, guadamassiler. 
Joan Cardó, g~iadamassiler. 
Esteve Blalet, giiadamassiler. Deixeble de Francesc Vila. 
Juan Ferrandis, guadamassiler. 
l'au Esteve, guadamassiler. 
Francisco Jiiaii Ferrandis, guadaniassiler. 
Pere Marqurs, giiadamassiler. Deixeble de Francesc Ferrandis. 
Jaime Campos, Alias Caiuillo, giiodamassiler 
Francisco Ferrandis, guadamassiler, familiar de Jaiiiie Campos, 
Alias Camillo. 
Lloren5 Claver, guadamnssiler. 
Bartomeii Torres, giiadamassiler. Deixeble de Lloren5 Claver. 
Pere Tassa, Tassi o Taci, guadamassiler. 
Antoni Rocha, lapiner i giiadamassiler. 
Aritoiii Cayrosa o Canosa, giiadaiiia5silcr. 
Pere Bolet, guadainassiler. 
Juan Sanxes, guadamassiler. 
Antoni Roquer, guadamassiler. 
Joan Gardela, guadamassiler. 
Pere Cayrosa, giiaClamassiler. 
Uoiiiu (pare),, guadiinassiler. 
Climent Boniu, batifiiller, oripeller i guadamassiler. 
Pedro NIorillo, deiseble de Joaii Guerri. 



Joan Guerri o Ciierris, guadainassiler. 
Petro Paulo de Montalbergo, pintor i guadamassiler. 
Nicola~i Cayrosa., guadainassiler. 
Gaspar Canyis, guadamassiler. 
Jauilie Costa. giiadsmassiler. 
Fraiicesc Vila, guadamassiler. 
Joan Cases, guadamassiler. Mort de pesta. 
Baptista Buiiiu, gtiadamsssiler. 
Joan Casanoves, guadaniassilci i oripeller. 
l'ere Joan Cases, giiadamassiler. 
L lo ren~  Gener, guadamassiler. 
Elies de Pares, guadamassiler, oripelier i batifuller. 
Joan Alós, guadamassiler. 
Joaii Scobet, giiadamassilcr i oi'ipellci-. Deixeble de Joan Guerri. 
Esteve Cariyis, guadamassiler i oripeller. 
Ecteue Guasch. Deiseble d'Esteve Caiij~is. 
Miguel de I.oasso, guadarnassiler. 
Francesc Alari, guadamassiler. Deiseble de Pcre Kohert. 
Si1116 Valcnti, guadamassiler. 
Jaan Paiich, guadamassiler. Deixeblc de Simó Valenti. 
Joari Valls, giiadamassilcr. Deiseble d'Estere Canyis. . . 

Fraiicesc Sala, guadaniassiler. 
Pere Robe~t ,  guadamassilcr. 
Salvador 31nrqii&s, guadamassiler. 
Joari Sagarra, g~iadaiiiíissiler i oripcller. 
Antoni Sabata. Deiseble de Fraucesc Canyis. 
Francesc Canyis, guadamassilcr. 
Luis de hlcarsia. zuadariiassiler i oripeller. Deiseble de Joan ~. 
Sagarra. 
Jonii Tevarias, giiadatiiassiler i oripeller. Deireble d'Esteve 
Caiiyis. 
Pau Robert, guadainassiler. 
Bertran Blansach, guadaiiiassiler. Deiseble dc Paii Robert. 
Jaunie Amiguet, guadarnassiler. , . 
Jiiari Hermaiidades, griadamassiler i oripcller. Deireble de Pere 
Pau Cayrosa. 
Pere Alcover, giiadamassiler. 
Pcrc Antoni Cayrosa, guadamassiler. 
Aiiloni Cayrosa, guadainassiler. 
Sere Paii Cayrosa, giiadamassiler, fill de Pere Cayrosa, guada- 

. . massiler. 
. .  ~~ 

. . .  
Joan Antoiii Vilar, guadamassiler. 
Pere Blai Rocha, giiadamassiler. 
Miqiiel Montserrat, batifriller i guadamassiler. 
Joaii Noves, batifuller i guadamassila-. 
Fraucesc Alsiiia, guadamassiler i oripcller. 
Pere Sala, giiadamassiler. 
Fraucesc Canyis, guadamassiler, oripeller i batifuller. 
Joai~  Casanovas, guadamassiler 
Pere Cayrosa, gi~adaniassiler. 



Joan Cayrosa, giladamasciler, fill dPAntoni Caj-rosa, guadamas- 
siler. 
Francesc Cortada, jore guadamassiler i oripeller. 
Joan Koger, guadamassiler. 
Llorenq Bonet, guadamassiler. 
Cristbfol Aravitx, guadainassilw. 
Franccsc Aravitx, guadamassiler, fill de Cristbfol Aravitx, gua- 
damassiler. 
Miquel Tapia, guadarnassiler. 
Gabriel Concabella, guadamassiler. 
Pere Paii Caslells, giiadamassiler. 
Benet Pau Ros, guadamassiler. 
Pere Castells, giiadamassiler. 
Antoni Ascar, guadamassiler. 
Pau Castells, guadamassilcr. 
Jaume Andrcti, guadamassiler. 
Joan Antorii Asca, guadamassila. 
Francesc Castells, guadaniassiler. 
Pere Castells, guadamassiler, fill de Francesc Castells, guada- 
massiler. 
Rancesc Castells, guadamassiler, fill de Pere Castells, guada- 
niassiler. 
Antoni Roquer, giiadamassiler, fill d'Antani Roquer, guada- 
massiler. 
Jaume Aniigtiet, guadamassiler. 
Vicen~ Gardela, giiadamassilcr i oripcller. 
Jaume Mates, guadamassiler. 
Joan Pallejb, guadaniassiler. 
Pere Tacis, guadamassiler. 
Joan Concabella, guadamassiler. 
Esteve. Camps, guadamassiler i oripeller. 
Aleix Laposaria, guadaiiiassiler i oripeller. 
Pere Joan Carles, oriycller i guadamassiler. 
Francesc Llimona, guadatnassiler i oripeller. 
Mateii Gardela, guadamassiler, fill de Vicenq Gardela, guadamas- 
siler i oripeller. 
Francesc Laposarizi, guadamassiler i oripeller, fill d'Aleix La- 
posaria, guadaniassiler i oripcller. 
Josep Laposaria, guadamassiler i oripeller. 
Mateu Gardela, guadamassiler, oripellcr i hatifuller. 
Pau Montagut, tapiner i guadamassiler. 
Miquel Laposaria, guadamassiler i oripeller, fill de Francesc 
Laposaria, guadainassiler i oripeller. 





DISCURS DE CONTESTACI~ 

DEL 

DOCTOR JOSEP VIVES I GATELL 



En fer-me el Sr. President de la nostra Academia l'encirrec del 
disciirs de contestació al de l'academic electe Sr. Josep Maria M a d u ~  
re11 i Marirnon, tingué en compte seiis dubte la llarga i ininterrom- 
puda relació d'amistat i collaboració científica que amb el1 m'unia 
des de fa més de trenta anys, ja que el1 Iia estat un dels més assidus 
collaboradors de la revista uAnalecta sacra Tarraconensiau que pu- 
blica la Biblioteca Balmes sota la meva direcció. No podia, doncs; de- 
fugir tal distinció tot i sabent que no em seria cosa facil &r-ho ade- 
quadament si prétenia valorar, com cal, els merits del bon amic que 
ve a ocupar el seient que deixava buit l'insigne historiador Sr.  Ferran 
Soldevila. 

Hem sentit la lloanca d'aquest nostre academic perdut l'any pas- 
sat. Benemerit arsiver, admirat mtstre, pulcre escriptor, perspicaq 
investigador, fou volnminosa, ingent, la seva producció historica i 
literaria. Jo el voldria fer destacar com el méc gran sintetitzador en 
el nostre segle de la historia política de Catalunya i dels seus graiis 
personatges en les més variades i atractives versioiis per a acomodar- 
la a la capacitat, gustos i conveniencies de tota mena de lectors. Per 
contrast em permetria assenyatar el Sr. Atadurell com el més fructi- 
fer escorcollador dels nostres arsius en el mateix segle, escorcollador 
que com amb un magic imant en sabia detectar i extreure riquissima 
documeiltació histbrico-cultural. 

El Sr. Josep Miaria Madure11 i Marimon nasqué el 27 d'octubre 
de I'any 1893 en l'avui barriada barcelonina, antiga vila de Gracia, 
i encara que de jove comensi els estudis universitaris en la Facultat 
de Cieiicies i els de I'Escola d'Arquitectura, no els pogué acabar per 
circumstincies adverses familiars i de feblesa de salut, pero 'que 
foi-en suficients per injectar-li l'amor a la ciencia bo i empenyent-lo 
ben aviat a escorcollar arsius i, per bf que com a autodidacte, segons 
ens ha dit, esdevindria un aiitentic iiivestigador, com ho demostraven 
las seves contínues aportacions dociimentals en diverses revictes 
científiques. 



Per aixb, amb bon encert, el Co'legi de Notaris de Barcelona 
el nonlenava el 1942 arsiver de 1'Arxiu histbric de Protocols, arxiu 
fins aleshores poc conegut i encara més poc utilitzat pels historia- 
dors. Gosaria dir que, gdcies a la persistent labor ordenadora i di- 
vulgadora que emprengué el nostre amic dels seus riquíssims fons, 
dels seus insospitats i inexhauribles tresors, aquest arxiu ha esde- 
vingut el més importaiit per a la histbria de la cultura nostrada des- 
prés del de la Corona d'Aragó o, millor dit, un complement primor- 
dial en no poques materies, particularment en les referents a la 
historia econbmica i social. 

D'aquesta labor en 1'Arxiu histbric de Protocols procedeix en 
grandísima part la producció histbrico-literaria del Sr. Madurell, que 
és, com hom podra veure en l'apendix del discurs ja impres, molt i 
molt voluminosa. Més de cinc-centes aportacions: Ilibres, follets., 
articles de revista, notes disperses que toquen tota mena de temes. 
No cal dir que el Sr. Madurell ha sabut complementar degudament 
aquesta labor amb la de l'escorcoll metbdic de molts més arxius, com 
del ja esmentat de la Corona d'Aragó, del Reial Patrimoni, de la 
catedral, del diocesa i els d'altres institucions barcelonines i comar- 
cals, així coin amb la plena utilització de la literatura antiga i moder- 
na adiept. 

Seria difícil i massa llarg voler donar una escaient síntesi d'a- 
questa vastíssiina i variada producció histbrico-cultural del bon amic. 
Em limitaré a glossar la de tres grups d'estudis, els més valuosos 
segons entenc. 

E n  primer lloc els de tema artístic, de documentació en gran part 
inedita sobre els monuments, esglésies, monestirs, palaus, escultura, 
pintura, orfebreria, etc. Més d'un centenar de treballs que donen 
interessants, a vegades transcendentals, notícies dels autors d'obres 
considerades anonimes, dels contractes de preparació, finan~ament, 
patronatge de cada monument, de cada retaule., amb especifícacib de la 
seva iconografia. Un volum sencer de quasi 500 pagines dedicat a 
.El arte en la comarca alta de Urgeln, altres també de centenars de 
pagines a aL'Art antic al Maresmeo, aLa Capilla de la Inmaculada 
Concepción de la seo de Tarragona~, aPedro Nunyes y Enrique Fer- 
nandes, pintores de retablos», o a Borrassi, Ribalta, etc. Arquitectes, 
escultors, orfebres, músics poc coneguts adquireisen nova fesomia en 
la variadíssima documentació recollida pel Sr. M,adurell en les re- 
vistes especialitzades com 19aArchivo español de Arteo, aAnales de 
los Museos de Arte de Barcelonan,  anuario  musical^, etc. 

Pero encara és més important la documentació descoberta entorn a 
la Historia de la impremta i de les biblioteques ~ ú b l i ~ u e s  i particnlars 
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de la nostra terra. Contribució capital per a aquesta historia fou el 
monumental volum de més d'un miler de pagines aDocumentos para 
la Historia de la imprenta 37 librería en Barcelonaa, en el qual es re- 
produieii 500 peces en gran part inedites i que meresqueren un cubs- 
tanciós comentari o, més ben dit, una magistral introducció del 
nostre company d'Academia Dr. Rubió i Balaguer, la millor síntesi 
que ara tenim sobre aquest tema, com era d'esperar de tan espert 
biblibleg. 

De la bibliografía i notes de bibliologia escampades en dotzenes 
d'articles de revista: estrets d'inventaris, testaments, llicencies 
reials i contractes notarials, reunides, se'ti podria composar un altre 
tant o rnés gruixut que el suara esmentat. Així no és d'estranyar que 
li fos demanada collaboració pels dirigents de la revista més autorit- 
zada de bibliologia, el uGutenberg Jahrbuchm de Magúncia. Li han 
publicat ja deu articles en els volums de 1962 al 1972 ; reconeisement, 
doncs, internacional del valor extraordinari de les aportacions docu- 
mental~ del nostre amic. 

Un tercer grup d'estudis que voldria posar en relleu és el dels 
referents als gremis, confraries i tota mena d'associacions d'oficis i 
arts ; a la publicabió dels seus estatuts sempre en evolució, a les 
seves festes populars, rontribució fonamental per al coneixement de 
les institucions econbmiques i socials del nostre poble. 

Una mostra d'aquesta mena d'estudis la tenim en el discurs que 
ara hem escoltat, de tema tan singular, exposat amb tanta, curiosa, 
polifacetica documentació, trobada principalmcnt en 1'Arxiu historie 
de Protocols, ampliada amb la d'altres arsius barcelonins que podien 
oferir-li il.lustraci6 suplement2ria. Quina riquesa de noticies sobre els 
oficis avui quasi ignorats dels guadamassilers, dels batifullers i dels 
oripellers durant dos segles, de la preparació i ensenyanca dels apre- 
nents, del llarg camí dels oficials per arribar a mestres ; de la regla- 
meiitació del treball per evitar falses inanipulacions o odioses compe- 
tencies ; per a destriar la feina dels diferents artífexs d'una mateixa 
materia i convertir-la en obres d'art, les més vistoses de la sumptd-  
ria d'aquells tetnps, i, particularment, dc la institució de les confraries 
am6 els seus complicats estatuts, ainb copiosa per no dir prolixa 
documentació procedent, no caldria repetir-ho, dels nostres arxius 
i que millora notablement la ja aprofitada anteriorment sobre el 
mateix tema per Gudiol, Ferrandis Torres, Davillier i altres espe- 
cialistes. 

H e  volgut posar eti relleu tres grups d'estudis CON podria facil- 
ment posar-n'hi una dotzena si etu proposés sintetitzar, encara que 



breument, tota la bibliografia del Sr. Madurell, pero em faria mono- 
ton. Hom podra veure-ho millor en les pagines impreses. 

Perd em crec obligat a glossar un altre aspecte de la persopalitat 
del nou academic electe : la seva generositat ci<eiitífica. La seva ben 
proveida calaixera de documentació recollida i sistematítzada en 
fitxes és tan rica que li permet o millor el convida a ajudar els amics 
en Ilurs investigacions. Sobre tota mena de temes, idhuc dels més 
inversemblants, ens en pot oferir una nota complementAria, un docu- 
ment per estudiar, i ho fa amb el goig d'un Uecenas. 

Ho hauran esperimentat alguns dels investigadors aquí presents. 
Jo, personalment, ho he fet no poques vegades i en vull recordar una, 
la més recent. 

Al meu poble nadiu, Vilabella, una petita vila de l'Alt Camp de 
Tarragona, per iniciativa del Sr. Rector, Rev. Comamala, qui ha 
creat allí un casal de cultura, es publica una revista local que 'inserta 
sovint notes histdriques. Em veig obligat naturalmeiit a co'laborar- 
hi. Per aix6 vaig demanar al Sr. Madurell que si li sortia qualque 
document referent a la dita vila o a la seva rodalia me'l facilités. Ben 
aviat m'oferia la fotocopia de dos llargs documents dels que desitjava, 
un f o r ~ a  important dlinstituci& d'un cens perpetu amb iiitervetició 
deI batlle de Vilabella i veins de Nulles, i un altre d'una venda 
entre un vilabellenc i el capítol catedral de Tarragoiia, ambdós del 
segle xvr i procedepts del ja tantes vegades esmentat Arsiu historic 
de Protocols de la nostra ciutat comtal, pregon amagatall on hom 
pot descobrir documentació de viles tan llunyanes con1 les del Camp 
de Tarragona amb la verga d'espert saurí dcl Sr. Madurell. 

Per acabar ern sigui permes de rememorar alguties que en diria ho- 
norífiques distincions fetes al Sr. Madure11 per dioerses Institucions 
cientifiques en demapar-li collaboració per a les Miscellinies d'ho- 
menatge retut a personatges rellevauts de casa y de fora en volums 
a ells dedicats: a Rubió i Lluch, Puig i Cadafalch, Higiui Aiigles, 
cardenal Albareda, Viceiis Vives, Mrirtínez Ferrando, Ferran Solde- 
vila, Wilhelm Neiiss, Sánchez Albornoz entre n~olts altres : aisí com 
sengles @omuuicacions per als cinc darrers Congressos d1Hist~ria de 
la Corona dJAragó (de Saragossa, Palma de Mallorca, Sardenya, Bar- 
celona, Valencia), per a lJ.Ibero-americano 17 fiIipino de Archivos y 
Bibliotecasn, nHistórico de Portugal Medio Evon, Litúrgic de Mont- 
serrat, aluso-espaiiol de Estudios medievales", nHistórico Liguria- 
Cataluña», colloquis dJHistdria marítima i Monaquisme catali, etck- 
tera, podent sempre el1 presentar un estudi adient al tema assenyalat 
per a tals pnblicacioiis o convocatories. 

Era,  doncs, convenient que també la iiostra Academia, que té 



per missió primordial vetllar per la conservació, ordenació i recerca 
dels tresors artístics, histories i literaris del nostre país i la promoció 
de llur estudi i divulgació, i que per aixb ha acollit i acull ben sovint 
des de la generació dels Bofarull els rnés distingits arxivers, rebés 
com a academic numerari aquest que, com he dit, és un dels que 
més ha excellit en les tasques propies de la professió i així mateix 
de la nostra Corporació, la qual segurament pot esperar molt de la 
seva moperació extraordinariament profitosa. Que sigui per molts 
anys, com és el meu desig i goig en donar-li ara la benvinguda. 

JOSEP VIVES 



B I B L I O G R A F I A  
DE 

JOSEP-MARIA MADURELL I MARIMON 



ABNIAB 
AHDE 
AIEG 
AM 
ANlC 
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V O T  

ARTJCLES, CONFERkNCIES 1 ESTUDIS (1911-1972) 

ABREVIATURES 

Atmles y Boletín de los Museos de  Arte de  Barcelona. 
Anuario de  Historia del  Deteclio Español. Madrid. 
Aiialcs del Instituto de  Estudios Gerundeuses. Geroui. 
Anuario Miisical. Instituto Español de Musicología. Barceloni. 
Boletín Informativo. Asociación Nacioilal de Inválidos Civiles. Bar- 
celona. 

= Aiialccta Sacra Tarracoiienaia. Barcelona. 
= Boletín Arqiicolágico. Tarragona. 
= Boletin de  Divulg-ucidri Histórica. Barcclona. 
= Boletín Parroquia1 de  Santa Maria de  Gracia. Barcelona. 
= Boletín de la Real Acadcmia dc  Buenas Letras. Barcelona. 
= Estcidios IIistÓricos y Dociimentos de los Arcliivos de Protocolos. Co- 

lepio Notarial. Burcelona. 
= Cutcnberg-Jahrbucli. hlainz. 
= Spanisclie Forscliiiugen der Gürresgesellschaft. NIiinítcr Westfalcn. 
= Text rndiat des de  Kadio Barcelona per 1'Institut Municipal dlHistbria 

de la  Ciutat de  Uarcelona. 
= V.O.W. de Nostra Senyora de Pompeia. Barcelona. 

1. - BELLES ARTS 

1. Al te  gdfiao. Conferencia a l'ilgrupasió Escolar Tradicionalista de 
Barcelona : ,5-KV-1911,:amb d pccud6nini Josep M.& Mari. 

2. El arte romáviico e n  Cutaluiia. Premi aEstanislau Sagarran, del Certa- 
men Científico-Lita-ari conoocat p a  1'Agrupació Escolar Tradiciona- 
lista de Barcelma, adjudicat el 14.-111-1914. 

3. El  arte e n  la comarca olla d e  D'rgel.* ABMAB, 111-4, octubre 1945, 259- 
340 ; 1V-1 i 2, gener-abril 1946, 9-172 ; IV-3 i 4 juliol-octubre 1946, 
297.416. La  cseparatao composta de 467 pp. AccCsit al Premi -Enrique 
de Larrateaa 194% de 1'Institut d9Estudis Catalans. 

4. La portada gbtica y la imagen de lo Virgen del siglo X V  de la iglesia 
de San Fél ix  de  Sabodell.* ihluseo de la Ciudad de Sabadell~. Sa- 
badell, 111 (1947) 87-96. 

* De15 Lreballs assenyalats anib iin asterisc sr'n publieareli les correspouents 
.separatas.. 



Notes sobre dos retaules de l'altar i i~ajor  de Santes  Creus.  iMem. Arch. 
Bibl. Santes Creuso. 1948, fasc. 2 i úllim, 53-66. 

L'art alitic a S a ~ t t e s  Crcirs (No tes  fier a la se-da I~istoria).  Menció Iiono- 
rifica al 1 Pretni .Abad Ladernosaa, 1948, convocat per nArch. Bibl. 
Santes Creuso. 

El ant iguo retablo de la ermi ta  de "San t  Medi". Calle de Monmany. 
Fiesta Mayor : Gracia, 1950.  asociación de Vecinos de la calle de 
Monmany. Barceloitaa. Reprod~U-t en d'rogama dc Fiestas, 4 de 
marzo de 1963, Agrupació Graciense Romería San Medín~.  

L a  Capilla Eremitica de S a n  !Medln. rColla Romería de San Medíno (An- 
tigua de la  Ció), 50.O Aniversario oSant Medía, Gracia, 1954. 

E l  retablo del Coiidestable. ( M d s  dociimentos pava s u  historia.). aArch. 
Esp. Arteo (1956), n.O 113, gener-abril, 74-75. 

Intdgenes y retablos de  los santos de Barcelona."' Comunicació a njorna- 
das de Estudio y Glorifi'caci6n de los santos de Barcelonaa : 6.v-1958 ; 
AST, 32 (1959) 255-307. 

Notes d'art monacal. antic.' Comunicació al Primer Colloqrii d'histbria 
del monaquisme catali. Santes Creus, 9-11 setembre 1966, 1 (1967) 
149-171. 

Obvas artfst icas h,ospita&rias barcelotresas.* rCuadernos de Arqueole 
gia e Hist. de la Ciiidada. Estudios dedicados a Agustí Duran i San- 
pere en su .LXXS.  aniversario, 11, 1968, n.O XII, 35-50. 

L'art antic al Maresnie (De l  final del gdtic al bawoc saJomdnic). Premi 
olluroa 1968, convocat per la Caixa d'Estalvis de Mataró (Mata- 
16, 1970) 1-228, 24 lims. 

tiim labor de bordadura ant igua.  T R  : 30-vir-1970. 
A r t  antic a la  Cartoixa d e  Montalegre. Comunicacib al 8Segon ColJoqui 

d'histbria del nionaquisme catalis, Sant Joan de les Abadesses, 17-20 
setembre 1970. 

Retaules antics. nAnsaa, 6 (1968-71) %O-333. 
Tres  inventaris a%tiCS. < . ~ u S B ~ ,  7 (1972) 28-40. 

1. E l  Cnstillo de  Rosaltes. a'lotic. Club Excurs. Graciaa, 5 (1943) septiem- 
bre, pp. 2-3. 

2. El retablo del Santuario d e  Nuestra  Señora de  la iiliseuicordia de Reus ,  
obra de  L6za.ro Trafflullar.* BAT. 51 (1951) 1-5. 

3. L a  obra de  las cdniarns sepulcrales de Poblet y la Casa de  Cnrdo?in.* 
EHYAiP, rColegio Notarial de Barcelona>, 111 (1965) 245-266. 

4. E l  presbitero Vicente  iMassanet,la iglesia de Rupid ,  y la capilla de S a n  
Paciaiio, de la seo de  Barcelor~a.* AIEG, 11 (1964) 5-48. 

6 .  L a  Capilla de  la Inmaculada Concepcidn de la seo de Tarragona. Insti- 
tuto de Estudios Tarrac~nenses Ramón Berenguer IV.  Sección de 
Arqueología e Historia. Excnia. Diputación Provincial de Tarragona 
(Tarsagona, 1958) 247 pp. + X S I I  liins. Premi "Enrique de Larra- 
tea. 1960, de 1'Institut d'Estudis Catalans. 

6. Joan d 'Aus tda  i la  decoracid del temple  del mortestir de Montserrat.'* 
'Analecta Montserratensias, val. IX. Miscellinia Anselm &f. Alba- 
reda (Abadia de Montserrat, 1962) 1, 135-159. 



7. L a  Capilla de  S a n  R a m o n  Nonat del castillo de  Cardolla y el retablo 
mayor  del Santuario del Portell.* AST, 38 (1965) 281-307. 

8. La iglesia. gótica de  San t  J u l i i  de  A r g e n l o m .  .Cuadernos de Arquitec- 
turao. Barcelona, 3 (1946), n.' 5, julio], pp. 14-17. 

9. Las  obras de  las murallas de Gerolia (1962-1685). Notas doczrmentales 
para s u  historia.* AIEG, 17 (1964-65) 331-372. 

10. L e s  obres del p07t i de les fortificacions de Palamds (1517-1126). Contri-  
bucid a la  se-da histdria.* AIEG, 20 (1970-71)' 75-103. 

1.  E l  e uKoticiariu del Club Excursionista de Gracias. Barcelona, 
S (1941). marq, n.' 15, pp. 2-3. 

2. L o s  contratos de obras e n  los protocolos ?totariales y s u  aportacidn a la 
historia de in  arqt~i tectura (siglos X I V - X V I ) . *  EHYAP, 1 (1948) 
105-199. 

3. E l  tracista fray Josb de In' C o ~ ~ c e p c i ó n . ' ~  KST, 27 (1964) 59-99. 
4. Clai~stros  antiguos. TR : 4-XII-1962. 

D. - ESCULTURA 

Los maestros de  la escultuni reltncieiile e?, Catalzb?in. dfnrt4n Diez de  
Liatzasolo.* ABMAR, 111-1, gener 1945, 7-62. 

Los  escultores de Barcelo,ia y la fuwlacidn de s u  Cofradia. BDH,  5 
(1948) 209-212. 

L a  Iabw n+tistica de  AntorLio p & a ? ~  Riera e n  la villa y corte de iMadrid.* 
<La Notaríaa. Barcelona, 80 (1945) 376-394. 

Escultores renacentistas e n  Ca ta luña  ABMAB, V ,  3 i 4, juliol-desem- 
bre 1947, 205-339. 

Bartolomd Orddñez (Contribucidn al estudio de  s u  v ida art4slica y 
familinr).* ABMAB. VI-3 i 4. iiiliul-desembre 1948. 845-873. 

~ i ; c e l 6 ? z e e  histdrico-arilstica docu&ental de S a n  ~ u a n ' d e  las Abadesas. 
1. Dos doctimentos de arte. oPyrenei. Olot. 3 (1951). n.O 26, 8W-809. 

Retablos gerundenses (1570-1759).* AIEG, 6 (i951j 241-270. 
Miquel Luch ,  u n  escttltor cziatroce~~.tista alemám e n  Barcelona.* SF 11954) 

164-197. 
U n  r e h l e  de Sant  Salvador d'Horto. VOT, abril 1956, n.O 72, p. 2. 
Notas documentales sobre el coro de la  seo de Barcelona. aArch. Espa- 

üol de Arten, 31 (1958) 343-546. 
Dos retablos de ln pnwoquia de Sarriá. TR : 9-x-1960. 
Uma discordia sobre la  obra del o ~ i t i g u o  retablo de la Cofradia de  la 

Iumaculada. TR : 11-xrr-1960. 
In~ng-inerla eulaliana.. TR : 15-11-1961. 
E l  retablo de S n n  Paciano de la catedrnl. TR;: 2-91-1961, 
U n  maestro escultor renacentisla. TR : 9-xI-1981. 
Escultores alemanes cuatrocentistas. TR: 28-VI-1962. 
Una Portada setecentista., obra de  Pedm Costa. TR : 30-VIII-1962. 
El sepulcro del cardenal de Aragd91. TR : 10-Ix-1983. 



19, El  retablo del Santo Sepiilcro de la iglesia de S a n  Lózaro. T R  : 26- 
XI-19m. 

20. L a  obra del sepulcro del cardenal de Aragón. SR (1963), 162.168.. . 
21. E l  retasblo de los Somtos R a m d n  Nonnto y Pedro Nolarco. TR : l&v-1967. 
22. duna obra documentada de Jaume Cascaylls? aArch. Eepaiiol Artea, 

157 (1967) 83-84. 
23. El  misterio de  la Oració+i e*% el Huerto de Cetsenianl .  obra del imagi- 

?%e70 Agzisti Pujol. TR : 28-111-1971. 

La arca de plata del prlncipe de Vianu. T R  : 1-111-1961. 
Piedras amatistas.  TR : 28-XII-1961. 
Obras de plateros bnrcelo?zeses e n  iglesias gerunde,z.ses (1392-1GD8).* 

AIEG, 15 (1961-62) 103-201. 
Miquel Madu.xer, maestro mayor  de la Ceca. TR : 16-III-19154. 
Creus arztigues d 'wgent .  Repertori doclrment~l." ~Ausan, 50 (1964) 

185-140. 
Obres antigties d'argent. Reperton doounzevtal? aAusa~,  51 (1965) 170- 

180 ; n." 52, 212-215. 
Plateros j u d b s  barceloneser."' osefarado, 27 (1967) 29p298. 
O r j e b ~ e s  judlos. TR : 20-v-1968. 
L'urna d'argent de Sant  Bernnt Caivd de la seu de  V ich .  i<Ausao, 58, 59 

(1968) 26-S.  
Las  nuevas  ordennnzas de la Flermolidad de Idvenes Plateros. i R :  27- 

x-1989. 
Orfebreria ant ica a les comarques lleidatanes (1401-1702). Con~unicació 

a la aXII Asseniblea Intercomarcal d'Estndicr. Balagiier, 31 octubre- 
2 novembre 1970. 

Pedres antetistes del Montse?zy. oAusao, 63 (1069) 144-147. 
L'obra del reliquiari de  S a n t  Tomas  de Villanueva, de la seu de Vnl2ncia. 

Comunicació al aPrimer Congreso de Historia del País Valencianon. 
Val41icia. 14-18 abril 1971. 

1. Pedro Nulryes y Enrique Feriznndes, pi~zlores de  ~ e t a b l o s  (Notas  para 
la ;histon'a de la pirrturn catalana de la pri+itera mitad del siglo XVI) ."  
ABMAB. 1-3, invierno 1943, 13-91 ; 11-1, enero 1944, 7-65 ; 11-2, abril 
1944, 25-72 ; 11.5, julio 1944, 11-62. La isepirata~ compdn 296 pp. 
AmSssit al Premi *Enrique de Larratea" 1948, de 1'Institut d'Estudis 
Catalans. 

2. Luis  Borrassd. Su escuela pictórica y siis obras." «I,n Notarías, 79 
(1944) 164-195. 

3. Pedro N u y e s ,  p i l~ tor  fiortugliés. .Leonardo. Revista de las Ideas y de 
las E'ormasii. Barcelona, 1 (1945) 37-42. 

4. Petro Paulo de Montalbergo, artista pi?ttor y homlire de  negocios.* 
ABMAB, 111-3, julio 1945, 198-2%9. 

5 Fvan~isco  Ribalta,  Pilttor catalán.* ABMAB, V-1 i 2, enero-junio 1947, 
9 - a .  



ii. El retablo de san Miguel de la iglesia d e  S a n  Fe l iu  de Cabrera, obra del 
pintor Beniardo Martorell II. oEstel de Burriac~, Cabrera de Matati>, 
1948. 

7 Unos retablos ,de Baiitista Palnin, pintor geltovds de los conventos de 
Olot, Lhidiu y Blanes." <Estudios Franciscatiosi 50 (1949) 463-463. 

8. El retaule major g6tic de Santes Creus (U% noi< docnnient per a la seva 
histdria). uMem. Arch. Bibl. Santes Creiis~, l%O, fascículo único, 

. . . 146-147. 
g. El pintor Pedro Nunyes y el retablo de san Eloy de los Plateros de 

Barcelono.* oiVWSEV, Arte. Arqueologia. Tradi96esi. Porto, 6 (1950) 
. . 181-150. 

10. Dos pintors castellans a Bofcelona e n  tewaps de Ferran el Catdlic: Pedro 
Bello y Fernando Camargo.* aECtudios V Congreso Ilist. Cm. Arag.n. 
Zaragoza, 1952 (1962) 175-202. 

1.1. El  i luminadm de libros Rafael Desiorreats dartifice del Misal de Santa 
Eulalin? aScrinium~, fasc. VrII-X. Enero-diciembre 1953, 1-8. 

12. Isaac Hermes y las pinturas de la Cnpilla de los Reyes del Convento de;  
Santo Domingo de Valencia. ~Arch.  Español .4rtei (19551, nP 110, 
abril-junio, 147-150. 

IY. Rafael Destorrents, sacerdote y n~irziotirrista. aScriniiim., fasc. XI-XV 
(1954-55) 1-5. 

14. E l  retablo mayor de Santa Marla del Pino. TR : 7-111-1980. 
15. Un. pintor negociante. T R  : 27-111-1960. 
1G. El  pintor Lluis  Borrassir. S u  ?ida, su tiempo, sus seguidores y sus obras. 

1. Texto.  Apt'?adi¿e documental. fndices. ARMAR, 7 (1949) 1-325 ; 
11. Apdndice docunaental, 8 (1950) 1-387 ; 111. Addenda al Apdfldice 
documental, 10 (1962) 1-363. 

17. Dos pintores castella?aos. T R  : 13-XI-1960. 
18. Cddices miniados. Wilhelm Neuss Zum 80 Geburtstag. SF, 18 (1880) 

85-114. 
19. Pedro Nunyes,  pintor renacenlisto. TR : 5-x-1961. 
20. El retablo y las pintwas de la capilla de S a n  Pedro i\'olasco de lu seo 

de Barcelona.* oArch. ECpañol Arte., 34 (1961), n . ~  135, 241-247. 
21. Retablo mayor de Molins de R e y .  ~Molins de Rey. Ferias y Fiestas de la 

Candelaria y Exposición Industrial, Come~cial y Agricolan, 1-5 
febrero 1961. 

22. U n  sacerdote mir~iaturista. T R  : 27-IX-1967.. 
23. El retablo de los plateros. T R  : 1.2-111-1087. 
24. U n  pintor portuguds en Barcelona. T R  : 20-IX-1968. 
25. L a  labor pictdrica de Pedro Nunye.9 (1513-1564).': aArte  español^, 1968- 

69, 85-123. 
26. Pintores-poetas cincoce?ttistas. T R  : 23-Iv-71. 

l. Documentos para la historia del drgano e?i Espalia.' A M ,  2 (1947) 203.218. 
2. Documentos para la historia de maestros de capilla., organistas, drganos, 

milsicus e i?tstlumentos (siglos XIV-XVIII) .*  AM, 4 (1949) 193-220. 
3. Docume?itos para la historia de maestros de capilla, infantes de coro, 

maestros de mtísica y d a w a  y minis tnles  de Barcelom, siglos X V I -  
. . XVIII.* AM, 3 (1948) 213.234. 



4. Una asamblea de miisicos teatrales e n  1824. TI< : 28-VII-1951. 
5. Docnmentos para la historla de  músicos. m e s t r o s  de danzas. instru- 

#n.¿nlos y (lbros d~ mtisicj  (st<los .YIY.XI'IIII.' A l l .  5 (1950) 199-212. 
6 .  Ddrumenfos  ~ 3 r d  IU i z i s tor i~ d e  nz.i¿stros de capllla, cantores, o r g ~ n i s i n s ,  

ú r p ~ m s  i. orca>i¿>o~ f s i ~ l o s  .YIV-XVIII, . '  A3I. ti iI\)jll 205-225. . ~ 

7. L a  impren& musical e n ' ~ ; p a ñ a .  ~ o c i b m e n t o s  para S Z L  estidio." AM, 8 
(1953) 230-296. . . 

Y .  Dbcumentos de archivo. Libros d i  canto (siglos ~ 1 1 ' - X V I I ) . *  Notas por 
Jose M." Llorens Cisterb. AM, 11 (1958) 219-232. 

9. Mo*ttsemate Parra. maestro de canto. T R :  17-rx-1963. 
10 Documentos de archivo. Manuscritos e impresos musicales (siglos X I V -  

XVIII).' AM, 23 (1968) 199-221. 

11. - COMERC 1 ASSEGURANCES 

1. Los  seguros de v ida de. esclavos e n  B ~ r c e l o n o  (1453-1523). Docume,itos 
para s u  estudio.* AHDE, 25 (1956) 123-188. Cinc quadres sindptics. 

2. Notas sobre el antiguo comercio de Barcelona con las Islas Canarias 
y de Santo Domingo.* iAn. Est. Atlánticos., 3 (1957) 563-592. 

3. Los antiguos reguros de  vida e n  Barcelona (1427-1764).* AHDE, 31 
(1958) 889-1134. 

4. Los secuyos de  vida. TR : 5-VI-1960. 
5. Los  esclavos y los aseguramientos de vida. TR : 31-VII-1960. 
6. U n  aspecto del ant iguo comercio con las Islas Canarias. TR : 16-x-1960. 
7. Los seguros marítimos y el comercio con las Islas de Madera y Cannrias 

(1495-1506). Documentos p a m  s u  historia.* ahn. Est. Atlánticosi, 
5 (1958) 485-567. 

8. El  ant iguo comercio con  las Islas Canarias 3, las Indias de  Nueva  Es- 
paíla o del Mar Océano (1498-1638). Más docume?itos pa.ra s a  historia.* 
<iAn. Est. Atlhnticosa 7 (1961) 71-150. 

0. A s p o d o s  del antiguo comercio de plumas de ave. TR : 19-v11-1962. 
10. Suminis tros  de la?ias. BDH, 12 11965) 131-132. 
11. Comwcio  salinero. BDH. 12 (1965) 58-GO. 
12. AsPectos de  un trienio de comercio trescentiste. TR : 24-11-19M. 
13. L a  descarga de abadejo. BDH, 12 (1965). 63-65. 
14. Notas sobre el contercio con Cerdeña de una  CompaC4a Mercantil B n ~ c e -  

lonesa (1334-1342). Comuni2ació a la <Semana de Estudios dedicados a 
Cerdeña durante el reinado de Pedro el Ceremonimo~. Barcelona. 5-9 
septiembre 1966. 

la. Contabilidad de u n a  Comfiañia mercantil trescentista barcelonesa (1334- 
1342).* AHDE, 35 (i965) 421-525 ; a6 (1955) 457.546. 

16. U n  contrato de transporte n ~ a r í t i n ~ o  de Códiz a Temerife.* Comunicació 
al rIX Coloquio Internacional de Historia Maritima. Sevilla, del 24 al 
30 septiembre 1967.. aAn. Est. Americanos.. Sevilla, XXV (1968) 
625-631. Las  rutas del Atlá?itico. Fac. Filosofía y Letras, Universi- 
dad de Sevilla. Sevilla (1909) 625.631. 

17. Pere de iMitjavila, d iplomit ic  i home de negacis. Comunicació al #VI11 
Congrés Hist. Cor. Aragóo. Valhicia, 1-8 octubre 1967. 

18. L a  Lonja de los  Mercaderes. T R  : ~(FxII-1968. 
19. Ambrogio Fatinanti ,  mercader genoves  en bar celo^,. Comunicaci6 al 





o1 Congreso histbrico Liguria-Catalunya-Bordighera-Ventimiglia-Fi- 
nale-Génova, 14-19 oct. 1969~. 

Una ant igua Compaizla de Tabaco. T R :  11-XII-1967. 
Compafiia mercantil  tresceiitistn. T R :  27-IX-1968. 
Quiebras e n  la v ida nzercnntil catalana. iVoh históricas documentales 

1300-1761.* AHDE, 39 (19ijS) 577-670. 
U n a  casa comercial barcelonesa e n  Modrid. T R  : 19-1-1910. 
Qiciebras mercantiles.  TR : 12-11-1970. 
Comerciu.ntes fallidos. T11 : 25.~1-1970. 
Compa?iyies merca?ztils cinccentistes.* uCuad. hist. econom. Cataluñao, 

marzo 1971, 67-78. 
U n  mercader ge?wvds cuatrocentisto e n  Barcelona. T R :  30-VI-72. 

111. - DRET 

E l  Sagramental  del Vallhs, Yaresnze  i Llobregot.  Contribucid a la seva 
historia.* <VI1 Congres Hist. Cor. Hragóo, 1962, 111, 1W-192. 

L o s  ordena?zurs del Conseio lurado.  Miscelánea liistórica. artística v 
doc~itnental de San ~ u a n  de las Abadesas, ~ P y r e i i e ~  (Olot), 2: +o:;, 
auy 1 (1962) n . O  4, 120-128. 

Derechos elzfitduticos de la diócesis gerandense.* AIEG, 16 (1963) 249- 
797. -. . . 

Ordenanzas nzarl t i~nas  de  1331 y 1333.*: M D E ,  3.1 (1961) Gll-628. 
Privilegios y ordenanzas histdricos de los Notarios de Barcelona. Centena- 

rio de la Ley del Notariado. Junta dc Decanos de los Colegios Nota- 
riales de España. (Barcelona, 1965) 672 pp.+l2  15ins. E n  callaboraci6 
amb don Raimundo h70guera de Guzmán. 

U n  aspecto de la antigua previsión soc,ial. ANIC, año 11, n.O 4, 1." tri- 
mestre 1966, p. 14. 

~Aficer Jflume Callls y s u  biblioteca juridim.:' AHDE, 36 (1963) 539-607. 
La  lezda de Gerona. Contribución n s u  estudio." AIEG, 29 (1968-69) 

65-106. 
L n s  treguas del v i z w n d a d o  de Castellbd (1538-1544).* aPirineos. 95 

(1970) 91-127 + 1 mapa. 

IV. - GENEKLOGIA 1 HERALDICA 

L a s  actos notariales .certificatorias de la exhibicidn de ant iguos  ~robilia- 
rios.* oLa Notariaa 81 (1946) 292328. 

L a  Genealogía y la Heráldica e n  los ant iguos  protocolos notariales.* 
o 1  Congreso Ibero-Americano y Filipino de Archivos, Bibliotecas y 
Proniedad Intelectualn. 11. Madrid 1952. 430-431. 

Ln crenica de lo  Casn dé Blaues de  ~ r a ~ ' ] u a < t  Gaspar R o i g  y JalpZ.* 
AST, 26 (1962) 376-397. 

Dos actas notariales de la entrega y quema de unos  privilegios del 
archiduque de Austr ia .  EHYAP, Barcelona (1955) 283-290. 

U n p  infonnacidn geneal6.eca de la fantilia Desvalls, el ~ L l i b r e  d'Ar- 



morinn de Jaime Ramóvz Vila y el nobiliario del Conde de Daniius.* 
Arch. Genealogía y Heráldica 1 (1952) 210-218. 

6. Los molinos y las piedras ?nolares e n  la heráldica. T R  : 27-x-1962. 
7. Iqformaciones nobilia?-ias de las familias Ca Conomina, Pons y Ayme- 

rich.* ~Hidalguiax,  19G6, 187-198. 
8. Misceldnea de informaciones nobiliarias.* oHidalguia~ (1967) 441-464. 

1. Crd?~ica Panoquial. Los que mueven. Don Fernando IJalls y Taberner. 
BPSMU, 2 (1942) 174-175. amb el pseuddnim .J. M.). 

2. Martirologio, WSMG, 3 (1943) 187, amb el pseudbnim a s .  de B.,. 
3. U n  cartdgrafo gexovds e s  Bnrcelona. BDH, 8 (1952) 140-144. 
4. N ? ~ e ~ ' o s  documentos pnru la biografia del doctor Jaime Balmes.* AST, 

22 (1949) 65-64, 
5. Ram611. de Plegamans. S R  : 8-111-1967. A'IIC, año 111, n.' 10, 3.- tri- 

mestre 1967, 16-17. 
G. Rnmdn de Pl.eeamn?is. señor de Snlit Marcal.* aHidaleníau. n.O 91 - ,  

(1968) 785-8& 
7. Romeo de Marinzdn de Ple~?nma+is v de iVontoltu. señor de Sant Marcnl * 

~Hidalguíaa,  99 (1970) 251-288: 
8. Marimdn de Plegamavbs y de Mo?ztoliu (12.56-1295).* qHidalguíar, n.* 103 

119701 941-952. 

1. Sustraccidn y recuperación de cuadernos de ulz priitocolo en el si- 
glo S V I I .  <La Notarían, 81 (1946) 206-208 (Anbniin). 

2. fndice cro?wldeico alfabético. Archivo General de Protocolos de Bar- 
celona, Seccidn hktóricn. Sigios S I I I  a S V I ,  I (Barcelona, 1950) 
1-484. Siplo X V l l ,  11 (Barcelona. 1953) 1-356. Siglo X V I I I .  APéndi- 
ce: siglos X I V - X V I I I .  Regestn: Siglo X I X .  Escribanhc de Afarina. 
o ' V I I I - 1 .  Escribanias Foráiieos. Sii.1o.v x I I I - X I X .  Per- ~" - 
gnminos: Siglos X I I I - X V I .  Escril>a?tlns varias. Miscelánea. Varia, 
111 (Barcelona, 1959) S I  + 539. 

3. Catálogo de ln Exposición Conmemoratizia del: Pri?ner Ce?~.te?~nrio de lci 
Ley  del Notariado (1862-196,0), 22 nov.-14 dic. Colegio Notarial 
(Barcelona, 1962) 1-56. 

4. Archivos de embes.as. Conferencia a la Bibl. Centr. de  Barcelona : 
13-V-1957. 

5. U n  a r ~ h i v o  de Sociedad Anónima. Conferhcia a I'Arx. COI. Arag. : 
12-111-1956: 

6. Ob.~eroocio+tes prácticas sobre Archivistica de Empresa. Conferencia a 
1'Arx. COI. Arag. : 25-IV-1958. 

7. Los ficheros de los archivos de empresa. ConferPncia a 1'Ars. COI. 
Arag. : 8.~1-1962. . . 



L e s  naces de l ' infant Jan??. amli iIrntlia d'Arma~iyac.* .Est. Univ. Cat.a 
19 (1934) 1-57. 

Pere el Cerinio?~iós i les obres pflbliques.* i<Miscel. Finke. Hist. i Cult. 
Catalauao, AST, 12 (1935) 371-393. 

Juari B u r p n y d ,  embajador de Jaime II.* AST, 15 (1942) 265-289. 
El  ant iguo real sit io de T~alldaurn. BDH 2 (1946) 165.168. 
n f e n s a j e ~ o s  barceloneses e a  ln Corte de Al.fo?zso el ~Mapzbnimo en N i -  

poles; e?t 1450. BDH, 2 (1946) 346-348. 
L a  reina Violante de Bar 3, el pleito sucesorio de la Coro~za de Aragdn.* 

DRtiBL, 19 (1946) 292-328. 
Embajadores. barceloneses en tierras de Francia. l . *  i 2.* part. TR : 

16 i 23-X¡I-1950. 
E l  obispo de Viclt  Francisco Kobzcster y las bnndosidades de aNyerroso 

3, ~Cadellso." AST, 24 (1951) 145-196. 
Al fonso  el iMng?lá~aimo ex  tierras de  Italia (1435-1458). aV Congreso 

Hist. Cm. Aragónn. l'alina de Mallorca, 1955. Actas y Comunicacim 
nes 1 (1959) 136.148. 

Legaciones barcelonesas e n  la Corle de los Reyes  Cntdlicos (1479-I$84)*. 
uHispaiiia~ 17 (1957) 163-254. 

Vendes  d'esa1a.u~ de guerra sards n Barcelona, e n  1374.'- uVI Congreso 
Ilist. Cm. Arag,>>. Cerdeíia, &14 dic. 1957 (Madrid, 1959) 286-289. 

Una expedicidn de almog4.wares. TK : 1.5-VII-1961. 
L a  A l ja feda  Real de Zoragoza~.:' ~Hispaniaa, 84 (1961) 1-86. 
Menrnjeros barceloi~eses e92 la Corte de Nápoles de Alfonso V de. Aragdn 

(1435-1458). Escuela Est. Mcdicvales. CSlC (Barcelona, 1963) 672 pp. 
Mal~jares  reales. ANIC, año 111, n.O 4 ~ ,  4 . O  trimestre 1967, p. 15. 
E l  bosque real de Vol ldoura.  ANIC, año 11, u.' 7, 4.O trimestre 1966, 

p. 16. 
~lfnría.  de  Portrigal, infanta de Aragdn. Com~itiicació al acongreso Luso- 

Españolde Estudios Medievalesa. Oporto, 18-23 juny 1908. 
Embajada catalana a LlLis X I  (1463-1464).* BRA'BL, 32 (1907-68), 189- 

307. 
Dos crdnicas epistolares de  festejos n Carlos el. Entperador. T R  : 7.~1-1969. 
Els  reis de  Cataluuva-Araeó i la. Casa Reial de Valldaurn.* aEst. hist. 

medievalu, Iust. És t .  c i t .  11 (1970) 48-67. 
Una concordia entre Pedro el Cere?iionioso y Marla de Portugal.'' AHDE. 

41 (1S'ilj 425-438. Homenaje a Ciaudio Sincliez Albcriioz. 

1.  Dos antzgens Contpniiias de Teatro e n  Batrcelova. BDH, 1 (1945) 136- 
142. 

2.  Bodas principescas e n  1373. BDB, 1 (1945) 200-203. 
3. E l  duque de Calabrin hudsped de horior de Barcelona. Julio 1477. BDH, 

2 (1%) 56-60. 
4.  La mnns idn  real de Bellesgl~ard. BDH, 2 (194G) 284-287. 
6 .  Castellwi de Kosanes y la Ciudad de Barcelo?ia. BDH, 13 (1948). 281-234. 
G. L a  Casa de dliramar, granero de la ciudad de Barcelona. BDH, 12 



Iñ .  
16. 

(1965) G-D. ANIC, aiio IV, n.O 15, 1." Lriuiestre 1969, p. 12 ; n . O  16, 
2." y terccr trimestre 1969, 28-29. 

Terremotos e n  Barc'elona e n  los siglos X I V  y XTI. DDH, 7 (1949) 
114-118. 

Barcelona: cie?l años atrás. La Nueva  Barcelona. TR : 12-11-1949. 
Una expedicidn navnl barcelo~iesa contra corsarios e n  1.779. TR : 7-x- 

19W. 
La  mnmid i r  seiíorinl de d o n  Diego Girdw de  Rebolledo. TR : 27-1-1951. 
Los noipes y sus  juegos. TR : 12-v-19.51. 
Frn Rnfel de Sen t  C i ~ y n t  i ln redempcid d ' u ? ~  cnptiu. VOT, desembre 

1953, 1i.O 44, 2-3. 
La  canzpana de 10 discordia. B D H ,  9 (1969) 112-117. 
Port~guslieses e n  Barcelo~ia (1391-144lJ. A'otns dispersas para s u  h i ~ t o r i n . ~ :  

Comunicació al  congreso Histórico de Portugal Medieroo. Braga, 
6-10 setembre 1959. rliracara Augustao, 16-17, nn. 39-40 (51.52). 
Braga, 1960, 250-253. 

E l  olltiguo abastecimiento de  hielo o nieve.  DDII, 12 (1965) 55-51. 
U n  notario barcelonés ezilodo e a  Ripoll  (1812-151.1).* AIEG. 13 (1959) 

91-118. 
Una asamblea parroquial. TR : l'i-v1-196l. 
Notas de dietario setece7itistas. TR : 7-XII-1961. ANlC, aüo 1, n.O 2, 

2.' trimestre 1965, 14. 
Una brinzera biedra e n  Ia Rnrcelo?ieta. TR : 13-x-1962. 
Los "iaipes e n  Barcelonn. Conferhncia organitzada per aAmics de  Bar- 

celona Histbrica ], Motiumental~ : 29-rx-1963. 
L a  c m z  y el reloj dé1 Ifospital  ~ n t i g u o .  i~ : 6-XII-1903. 
L a  redencid?% de un cautivo.  ANIC, año 1, n.O 1,  primer trimestre 1965, 

p. 6. 
Ant igua  osistelicia médico-quirdrgica de enjermos polires vergonznntes.  

ANIC, año 1, n.* 3, y 4." trimestre 1965, p .  12. 
Armamento  ?invol corsario setecentista. TR : 10-XII-1965. 
Sumi?listros (le -doloteAa.. 4NIC ,  año IV, ;?.O 12, l..'r trimestre 1968, 

p. 18. 
La  Plaza del R e y .  KNIC, aíio 111, n." 9, 2 . O  trimestre 1967, pp. 14-15. 
Obras pzlblicns tres~ce?itistos. T.I¿ : 30-XI-1968. 
El exi l io  de un no tano .  TR : 11-111-1968. 
L a  Compañia " L a  Nue-da Barcelonaa. TR : 22-Iv-1908. 
U n a  botica. renncentista. TR : 1-~11.1968. 
Liberación de  cautivos cristianos. TR: 4.~11-1969. 
U n  vio.je seiscentista a 1.n Villa y Corte de Mndrid. TR : 15-VIII-1969. 
Alitiguai Obra Pia barcelo+zesa. aAlmanaqne Coiifer. San Vicente de Paiil 

para el aüo 1970". E0 (1969) 68-70. 
Adornos prohibidos e n  trajes fenze*zi?~os. T R  : 26-11-1970. 
E l  hostal de  la  Grila. TR : 16-IV-1970. 
Expedic ión pesquera sieteceritista. TR : 28-v-1970. 

o)  A r t s  i oficis 

1. L e s  ordinacionc de  l'ofici de nlestre de coses de Barcelona. aButlleti 
Centre Esrcurs. Cat.a. 47 11931) 231-238. 

2. L n s  ordenanzas del oficio de 'mnéstros  de obras barceloneses. B D H ,  5 
(1948) 205-208. 



Y .  Los claveteros de  Barceloita. BD'H, 5 (1947) 04-98. 
4. L a  a7tticua manufactura de  Oiedras molares e n  Barcelo~na. BDH. 12 

(1965) 125-127.' 
Ant iguos  naipes y miperos  de Barcelo?ia. Conferencia a I'Inst. mun. 

hist.  Ciutat. del cicle 1949-50. oreanitzat nel aCentro de  Est .  de  ~ ~ - -  ~ ~ . 
Etnologia Peninsularr del CSIC : 9-x-1949. 

Destiladores y s~warnuelas e n  el siglo X V I I .  TR : 11?-III-1951 ; 14-111- 
1953. 

Lo contratacidli lal~oral judaico y conversa e n  Aarceloita (1349-141G). 
Documentos para s t ~  estudio." 'Sefarado, 16 (1956) 33-71, 310-398. 

Los contratos de trabajo a sueldo o si?! salario. TR : 4-IX-1.960. 
Aspecto  11 ela cmitro~tnció~i laboral judaico-conver.Yn. BDH, 12 (1965) 

93-96. 
Los contvatos de tvabajo con participacidl~ ell. el lucro y los contrntos de 

sociednd. BDH, 12  (1965) 108-111. 
Notas  d o ~ u m e n t a l e s  de  xaiperos bnrcelo+ieses. aDocumentos y Estu- 

dios, 117. Inst.  niun. hist. Cii~dadn (1361) 53-1117. 
Afiladores de t i jeras de tund i r .  BDH, 12 (1965) 144145. 
Buzos  indianos ca?larios pescndores de coral. BDH, 1.2 (1965) 160-167. 
E l  arte de la seda e n  Borceloiia entre judios y c o i ~ v e r s o s . ~  nsefarado, 25 

(1965) 1-35. 
E l  e x a m e n  de urz droguero y azucarero. TR : 28-11-1961). 
Compaiiía de Oropeleros. TR : 23-x-1970. 
Desanenel~cin~s entre espnrteros y nidrieros. TR : 21-xrI-1970. 
Las Proyectadas ordelta1l~as del Gremio de Claveteros.  TR : 16-VII-1971. 
L o s  contratos de  aprendizaje. TR : 10-XII-1971. 

b )  E l  Palau Reial 1Major 

1. E1 palau reial ~ n a j o r  de Barceio?ia. Re tu l l  de  ? loteshis tb i iques .*  nHoni. 
Antoni Rubió i Lluch. Misc. cst. hist. i ling.2, 11 (1936) 491-518. 

2. El palacio real m a y o r  de Barceloun. Nuevas  .?iotas para s u  historio." 
AST 13 (1931-401 89-112. 

. Los antigua; dependencias del palacio real nuryor de Barceloun." AST, 
14  (1941) 129-154. 

4. Primeras. p ie iras  e n  el palacio real mayor  de Barce1oii.a. BDH, 4 (1947) 
186-140. 

c )  Catedral 

l.. Obres al calizpn~iar de  la seu barcelouiita. aButll. Centre Exc. Cat.n, 47 
(1937) 231-238. 

2. J u a n  1 y la catedral de Barcelola.  BDH, 6 (1948) S-54.  
3. L a s  aves del claustro de  la antigirn catedral. 'SR : l-x111-1969. 

1. Sau t  Cebrrh de Harta .  B D H ,  S (1948) 161-165. 
2. E l  oPortal Nouo y la Capilla de Nuestra Sellora de la Canal.  BDH, 

5 (1948) 213-210. 



3. Notas  históricas. L a  Capilla Fra?~.ceso del t emplo  de San ta  Maria de  
Jesús .  BPShLG, 12 (1952) 27. 

4. L a  antigua capilla de los franceses eiz B a r c e l o i ~ ~ .  TK : 22-111-1952. 
5. Capillas barcelo?tesas de nuestros sntrtos. Coniiinicació a aJornadas de 

Estudio y Glorificación de los santos de Barcelonao : 5-v-1558. AST, 
32 (1959) 193-211. 

6. L'ermita de San t  Cebriri i Snnta  ' T z t s t i ? ~ .  oEl Aoostolado Franciscanoa, 
11 (1900) 32-38. 

7 .  L a  Real  Capilla Raimi<ndiana. TR : 22-1-1901. 
8 .  L a  Real  Capilla catedrnlicia. TR : 20-\-10fi3. 
9. Capillas de  -deciltdario. S R  : 10-rx-1963. 

10. La  caPilla eremltica de San t  Cebria v Saiita licstirm. n.4lmanaaue de 
la; Cotiferencias de San Vicente.de ~ a ú i . .  197%. ~ a r c e l o i a ,  82 
(1971) 129-131. 

e )  Co+tnents i Monestirs 

1. E l  Moriasterio de  .lfontesió+t trasladado a E s p l t ~ g u e s  de Llobregat. 
BPSMG, 7 (1947) 185, amb el pseuddnim de <S. de B.2. 

2. E l s  Capu tx ins  i la Ciutat  de Barcelo7ra. Notes per a la seva historia. 
iFremi de 1'Excm. Ajunlament dc Rarcelona del Certamen Literari 
amb motiu de les Noces d'Or de la Restauracid de la Provincia Ca- 
putxina de Catalunya i Ralears : 20-v-1951. 

3 .  U n  benefactor dels Capu tx iq~s  de Santa  EuUl ia  de Snrria. VOT, setetn- 
bre 1953, n.O 41, p. 3. 

4 .  Una ce7imdnia al GO?L-JC?L~ de Caplikxins de  la Rambla.  VOT, novembre 
11953, n . O  45, p. 3. 

5.  El trasllnt de  les despulles dels Pares Ei7ne?cgol de Barcelona i Miquel 
de Sarria.  VOT, febrer 1984, n." 45, p. 2. 

6 .  U n  privilegi de  les Cnpzitxines de Barcelona. VOS, a b ~ i l  1954, n.' 48, 
7,. 3. 
A~ 

7. La, pnmera  pedra del n o u  Cmtuerit de  Capzikxines. TíOT, agost 1954, 
n.* 52. D. 2. . . 

8.  L o s  conventos capuchi%os bavcelofleses de Sartta Madrotta y d f o ~ d e  Cal- 
-davio. TI? : 21-~111.1954. 

9.  L'alttic convent de  Santa  Clara. VOT, abril 1955, u.", pp. 1-3. 
10. La  fundació de L'Arziconfratenzitat del Cordd Serhfic a Santa  Maria de 

Jeslis. VOT, juny 1955, n.O 152, p. 2.  
11. E l s  pares fi~ndado7s i directors de la V.O.T.  de la Alare de Déu de 

Pompeia.  VOT, gener 1960, n.O 117, pp. 4-10. 
12. Santa  Marin de Natzaret. TR. : 21-XII-1968. 

f )  Confraries 

1 .  L a  Cofradía de  los Ciegos de Barcelo?ia. EII collahor:~ció amb Agusti 
Duran i Sanpere. BDH, 9 (1959) 280-2813, 

2. U n  legat a la Confrarin de la Incnraculada Co7~cepciÓ. VOT, octiibre 1054, 
n.O 54, pp. 2-3. 

3. La  Cofradla de  la Santa  Trinidad de  los Co~iuersos  de Borceloiia.' *Se- 
farado. IR (1958) 80-82. 



4. Dos notas szarianas: L a  pubcesión de la  Purlsima Concepcidn y un lega- 
do  a la Cofradia de la Colucepción. TR : 7-~II-1959. 

5. La Cofradia de Con?ersos. T R  : 23-x-1960. 
6. Fundacidn de la Colradia de  Pasteleros. TR : 24-VIII-1966. ANIC, 11, 

n.O 5, 2.0 trimestre 1966, p. 8. 
7.  L a  Cofradia de S a n  Magin del templo de S R I Z  Sebastiálr. T R :  28-VII-1968. 
8 .  L a  Cofradta de  S a n  Magln de  San t  Pere de  les Puelles. TR : 1-IX-1968. 
9. L a s  Cofradias de  San  M a g i ~ l .  T R :  29.~11-1968. 

10. Dos Ifermandades Seglares de S o ~ r  M a g h .  TR : 3-1-1969. 
11. La Cofradtn o Hermandad de M a ~ ~ c e b o s  Pei~aadores. T R :  17-IX-1970. 
12. Concordia entre los prohombres de la Cofradta de  Herreros. T R :  15- 

x-1971. 
13. Dos Cofrndias de la calle del Hospital.  TR : Ex-1968. 
14. L a  Confraria de Sant  Magl de Sant  Pere de  les Puelles de  Barcelona. 

=Semana Santa 1Ql2n. Ilustre Cofradia de San Magín mártir. Bar- 
celona. 

g) Festes religioses 

1.  La festividad de S a n  Josd e n  Barcelona e+i 1689. BPSNIG, 8 (1948) 38-39. 
2. L a  insti tucid de la  festa de la Irniizaculada a la seu i dibcesi de Barce- 

lona e n  1261. VOT, mar9 19S4, u.' 41, p. 3. 
3. L a  cnda  de la  festa de la  Immnculada Concepcid de 1523. VOT, nov. 1054, 

n.' 56, pp. 2-3. 
4. L a  solemnidad de S a n  losd e n  1689. TR : 22-111-1861. 
5. Nota histbrica. Els  consellers i la festa de Sant  Francesc. VOT, mar$ 

1962, n.0 142, p. 3. 
6. L'iintiga devocid popular barcelo?iinil a Smit  Magl. iVotes docu?ite*ttals 

per a la seaa histdrin.* Mis8cell;inia Sátichez Real. Vol. 1, BAT, 66 
(1968) 69-70 ; (1960-70) 1-38. 

7. E l  agua de S a n  Magln. E'iestas e?% las iglesias de los Angeles y del Buen- 
suceso. Fiestas de vecisdario. TR : 19-VIII-1068. 

1. Las  procesio?~es de Semana Santa durante los siglos X V J I  y S V I I I .  
TR : 1-IV-1950. 

2. L a  processd de la Immaculada. VOT, des. 1034, n.O 56, pp. 4-5. 
3. L e s  tres processoiis de Setmaitn Solsta. VOT, mar$ 1955, n.' 59, pp. 3-4. 
4. Los  entremeses de la procesi6.n del Corpus de 1458. TR : 18-VI-1960. 
5. J-n procesidn del iVi?io Perdido. TR : 20-I-19G4. 

1. Eferndrides gracienses. Corrstituciót~ de Ln J u n t a  de Beneficeilcia de 
Gracia e x  1836. iCr6ti in d e  Gracia.. Barcelona (1948) 77-80. 

2. L a  celebracidit de un centenario. Gracia 1860-1050. BPSMG, 10 (19%) 5. 
3. Efemérides gracienses. Juramento de la Constitucidn e n  18.36. "Crónica 

de Gracia>. Barcelona, 2 (1948) 97-98. 
4. Efemérides  gracienses de 1831'. TR : 11-XI-1969. 



1. Crdnicm Parroquial. Exposiciorles na-dideliar de Peyebres. BPSMG, 2 
(19i12) 30-31 (anbnim) . 

2. 11 Exposició?t de artistas gracie?zses. BPSMG. 2 (1942) 142-143, amb el 
pseudhim &ID. 

3.. 111 Exposicidn de artistns gracienses. BPSMG, 3 (19439) 135, amb el 
pseudbnim oMn. 

4. A l  margen de la Fiesta Mayor. E l  Arte elz Gracia. I2PSMG, 5 (1945) 
134-135, amb el pseiidbnim <Mi>. 

5. Gracia y sus wtis tas .  BPSMG, 6 (1946) 137, amb el pseudbnim <S. de B.8. 
6. Belenes NnvideZos. BPSMG, 7 (1947) 27. amb el pseudbnim ~J.M.M.D. 
7. Ezposiciones de Arte. BPSMG, 7 (1947) 157.160, amb el pseudbnim 

SS. de B.o. 
8. A u n  nmic de tata la "dida. Homenatge a l'escultor Josep Maria Camps 

i Arnau en el seu 80.O aniversari. Any 1960. 

b )  Carrers i plmces 

1. Toponimia religiosa de las calles de Gracia. BPSMG, 6 (1946) 188, 
154-155, 157, 168-170 ; 7 (1947) 9-11, 25-26, 58-59, 72-73, 108-109, 
140-142, 173-174; 8 (1948) 8-10, 23-25> 58-60, 104-105, 122-123, 
'133-135, 154-156. 

2. Iconografia decorativa en las cnlles de Gracia. nAlbum Histórico y 
Gráfico de Graciaa. Barcelona (19.103, pp. 147-164 + 8 Idm. 

3. La Plaza dels "Xiprers". T R  : 1-1-1968. 
4. El  pnseo de Nuestra Señora de Gracia. ANIC, año IV, u.* 14, 3.8r y 4.O tri- 

mestre 1968, p. 20. 
5. Icovw~ralia popular grnciettse. T R  : 18-\'TI-1969. 
6. La calle Mayor de Gracia. BDH, 13 (1970) 127-129, ANIC octubre 1969- 

febrero 1970, p. 18. 
7. Calles gracienses. T R  : 2-IV-1970. 
8. Algunns antigcas plazas gracienses. T R  : 26-v-1972. 

C )  Festes religioses 

1. Crdnicn Parroquial. L a  Fiesta  mayor de Gracim. BPSMG, 1 (1941) 60-62, 
amb el pseudbnim aEl Cronistar. 

2. La Ro,>ieda n S a n  Cipriawo. BPSMG, 3 (1943) 108-139. 
3. Las procesio%es de Sema7ia Sarata. BPSMG, 4 (1944) 42, 56-57, 
4. L a  invocación de la Virgen de Gracia y la de Salt Roque e?% la antigun 

villa de Gracia. BI'SNG, 5 (1945) 122-123. 
5. La Fiesta Moyov de Gracia. Breve -~isióli retrospecti-da. BPSMG, 7 (1947) 

120-123. 
6. Nata histórica. Gracia y el Milenario de Mo?itserrnt. La ofrelida votiva 

de un lirio de oro y plata. BPSMG, 7 (1947) 157-160. 
7. ~ G r a c i e  a Mo?&tsevrat! (1881-1947). BPSMG, 8 (1948) 54-56 (anbnim). 
8. La Virgen de la Asunció+c, Patrona de Gracia. aFesta Major de Gracia". 

Comissió de Festes del carrer de Monmang (entre Bruniquer i Sant 
1,liiísl. Barcelona, 1'348. 
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9. S a n  Roque, copatrdti. de la -dilla de Gracia. ocarrer Monmany. Festa 
Major de Gracia. (Barcelona, 1949). Reprodiiit per .Fiestas del Cente- 
nario de Gracia. Fiesta Mayor de Gracia. Calle de M a t e o ~  (Barcelo- 
na, 1950). 

10. Graci a y  la Fiesta de la Asz~nc idr~  de la Virgen.  BPSMG, 10 (1950) 
167-168. 

11. Las procesioues de Semana S a ~ ~ t a  e n  Gracia. <Noticiario del Club Excur- 
sioiiista de Gracian. Barceloiia, 16 (1964) 49-51. 

12. S a n  Roque y l a  antigua villa de Gracia. T R  : 13-VIII-1063. 
19. Efemdrides ?~io*itsenatense-gracie~zse. TR : 1-s-1970. 

d) Parrbquia de Santa JMaria 

l.. El alttiguo templo d e  Santa iMa~la de Gracia. oJ.A.C.E. Centro de Santa 
María de Graciaa. Barcelona (1940) 4-5. 

2 .  L a  iglesia parroquia1 de Santa Mada  de Grn,cia. "Calendario de las Cua- 
renta Horas. Barcelona, 19410. Barcelona (1940) 42-43. 

3. Crdnica Parroquial. Las  obriis del nuevo  templo.  BPSMG, 1 (1941) 62. 
4. Nota histdrico. L a  C o u g r e ~ a c i d n  de Nuestra Secara de los Dolores. 

BPSMG, 2 (1942) 8-9. 
6 .  Los altares del aiitiguo templo.  BPSMG, 2 (1942) 136-131,. 150-152, 

170-171. 
6. E l  .amtiguo t e n ~ p l o  y sus depcndeucias. BPSMG, 3 (1943) 23-24, 41-42, 

58-59, 69-91. 
7. Jornada Catequlstica Pnrroquial. BPSMG, 3 (1943) 105, amb el pseudb- 

nim «J. i \ I . a .  
8. L a  n u e v a  Czistodia, BPSA'SMG, 3 (1943) 135, amb el pseudbnim rJ.  M.. . 
g. L a  Congregacidir Ei~carlstica de los Santos  Angeles.  BPSMG, 3 (1943) 

149-150. 
10. Primeros piedras. HPSMG, S (1949) 168-169. 
11. E l  m t i g u o  templo panoquial  y la revohrcida a b r i l e a  de 1870. BPSM,G, 

4 (1044) 6. 
12. Miscelánea 1-listiirica IJarroqzrial. BPSMG, 4 (1944) 118-119. 
13. Veintic~catro años de v ida catequistica parroquial. BPSMG, 4 (1944) 

168-170, arnb el pseudbnim .J. M. r .  
14. L a  Escuela Parrofluial. BPSMG, 4 (1944) 172, a u ~ b  el pseudbnim rJ.  R 1 . n .  
1.5. Crdnica Prurroqztial. Bendicidn de u n a  bolidera. ILPSIIG, 4 (1944) 190- 

191 (anbnim). 
16. Santa Alarla de Jesús .  I<I'SivíG, 5 (1945) 6, amb el pseudbnim ES. de B.". 
17. Bodas de Plata Cateqz~isticas.  BPSMG, 5 (1945) 1415 (anbnim). 
18. Procesiones marianns eu  w:uestra Parroquia. RPSMG, 5 (1945) 74, amb 

el pseudbnim "S. de B.D. 
19. iVzf,estro veizerable l'.relado pasa santa Pnstoral 17isita e7~ liuestra Parro- 

quia. BPS1f:G. G (1946) 56-51, amb el pseudbnim OS. d e  B.o. 
20. Uluu efemerides mariana parroquial. BPSMG, 6 (1946) 11-12. 
21. Nota histdrica parroquial. L G  Vis i ta  Pastoral de 1864. BPSMG, 6 

(1946) 59. 
22. Nota histdrica povroquial. L a  fundacidn de la Arcbicofradia de la  Corte. 

BPSMG, 6 (1946) 73 i 76. 
23. Nota histdrica parroquial. L a  campalla "Assun@ta". BPSMG, 6 (194G) 

121-122. 
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24. >Vate? Ancabilis. Ofrenda de u n  jeligrés al Papa. BPSMG, 7 (1947) 129 
(anbtiim). 

25. Nota hirt67ica. El Mes de Maria en la Parroquia'. BPSMü, 8 (1948) 
70-11. 

26. ;Notas histdricas. 1. Los te?iiplos coparroqi~iales de Salita  marl la de Jesús 
y de Nuestra Seliora de Gracia en 1836. BP,S%IG, 10 (1950) 103-104. 

27. i\'otas históricas. 11. Cu~ut i tuc ión  de la jrrnta de Obra de Nriestra SelLorn 
de Gracia e n  1636. BPSMG, 10 (1950) 119.121. 

28. A'otns históricas. 111. Liis "pro7ireresos" o 1$ administración de la Patro- 
rm de Santa Blaria de Gracia. BPSMG, 10 (1950) 1355-36. 

29. Note Iiistdrica. La pri>nera Junta de Obra de Santfi Maria de Gracia. 
BPSIfG, 10 (19.60) 162-153. 

80. ATota histdricn f i f l ~ r r n ~ ~ ~ ~ i n l .  i,'~ robo s ~ l c ~ l l e ~ o  eiz IB0:j. BI'SMG, 10 (1950) 
182. 

1.  L a  fiesta del "Roser de Maig". BPSMG, 5 (1943) 74-75. 
2. Lo iglesia parroquia1 de Sant Feliu de Cabvera y sus altares. .Estrella 

de Burriaco. Cabrera de Mataró, epoca 2.', agost 1949, n.08 36-37, 
pp. 17-18. 

3. El oardenal de Santiago, Gonzalo de Acoyn, e?i Biircelona.* allisp. Sacran, 
8 (1955) 111-115. 

-I. iVotas dispersas sobre el culto de lns reliquias de nlguunos patronos.:b 
Comunicacib a aJoriiadas de Estudio y Glorificación de los Santos 
de Barcelonai, llegida a ~Bali~iesianax : 7-v-1958. AST, 31 (1958) 
27-35. 

5. Refesta docu?iie?ital de reliquias 11 relicarios (sielos S I V - X I X ) . "  - - 
AST, 31 (19j8) 291-324. 

6 .  Patrot~atos Reales Eclesiásticos en los rei l~os de Araed~t.:' alliso. Sacra.. " 
1 3  (1MQ 413-421. 

7 .  UIL legista a,gente de +regocios elr la Curia Roma?~a.* AST, 36 (l9M) 
119-122. 

8. Inventari del Santtlari de Sant Alagi de 1576.* RAT. 62-Gd (lf162-63) 1.8. 
9.  La ermita de Saxta iMaria de iirziguEs. ASIC,  aiio 11, n o  6, 3." triines- 

tre 1966, pp. 22-23. 
1.0. Proceso infov~lurti-do sobre reliquias procedelites de Tzinez.* gHisp. 

Sacra*, 19 (19%) 143-1135, 
11. U n  viaje a Tierra Santa en 1376. TR : 18-11-1972. 

1. El  Concilio Tarraconense de 1530.*; AST, 16 (1945) 173-199. 
2.  El  Concilio Tarraconense de 1533." AST, 17 (1944) 145-160. 
3. Concilios Tarraconenses (14.55-60).* AST, 20 (1947) 103-149. 
4. El  Cotuilio laruaconense de 1640.* AST, 21 (1948) 121-137. 



l. E l  Beoto Nicolds Frictor e n  Bavcelona. BDH, 10 (1959) 64-68. 
2. Notas  histdricns. E l  Beato Nicolds Factor, religioso de los coriventos de  

Mmzte Calvario y de Santa  >Varia de les l i s .  BPSMG, 11 (1951) 53-24, 
69-70. 

3. S a n t  Francesc i l'eniiitd de Smnt Cebrih. VOT, agost 1953, n.' 4, p. 3. 
4. E l  Beato Nicolás. Factov eiz Arpeiltolia. ~Arpenlona. Bolet. información 

locíilo, año 111, época 2.a : 27 junio 1953. 
5. E l  Beat Nicolau Factor n Uarceloiza. VOT, gener 1054, n.O 45, p. 2. 
6. E l  v i  de wbiracle del iVolt d 'e?~ Voltes.  VOT,  febrer 1955, u.' 58, pp. 2-3. 
7 .  E l  proc,eso de beatificacidn de  fray Nicolós Factor.'* oHisp. Sacra., 14 

(1961) 27-53. 
8.  Fr&e?;ts de la v ida de  Saizt Francesc. =El Apostolado Franciscanor, 

54 (1963) 203-205. 
9. U ~ L  frnPmewto de  "Flos  Saiictortim". AST. 35 (1962) 259-265. , , .  

10. U?z maes t ro  de sali Ignacio. T R  : 1-v-1968 
11. E l  v i x o  de  milagro. ~ A l n ~ a n a r ~ u e  de las Confereticias de  San Vicente de 

Paúl para el ano 1 9 7 1 ~ .  Barcelona, 81 (1970) 78-79. 

c) Li túrg ia  

1. Elr el X.2 ani-~ersari de  les  Iiespres salintines pompeianes.  VOT, novem- 
bre 1950. n.' 7, p. 1. 

2. X.O Amiuersario de la  "Schola Cantorunz" de Salitm Marta de Pompeya. , 
oRev. Litúrg.n. Barcelona, 6 (1951) 27 (anbnim). 

3. Nota  I'istdrica. Ujla fufrdacidti litiir@ca e n  1694. oRev. L i t r g  5 
(1951) 9-10, 

4. Nota  histdrica. Maili?res y Laudes  Asuitcionistos e n  Sawta Alarla del 
Mar. "Rev. Litú1g.n 5 (1951) 108-110. 

5. Notas  I~istdricas. Fuadacióit Asurccioristii e n  la Parroquia de  los Santos  
Jus to  y J'astor de  Ravoelo,ia e ? ~  1574. Uila fu?ldacid?r l i tzirf ica na- 
v ideco  e n  1.563. .Rev. LitÚ1g.n. 5 (1951) 166-169. 

6. fies fuizdacions litÚrg?ques moirtserrnti?tes.*' xlliscel. en Iiorilenatge a 
Monsenyor Higini AnzMsa. CSIC (1958-61) 499-515. 

7. Aiztiga devocid a la Santa  lllissa. Notes  documentals.'" nII Congres Li- 
túrgic de Montscrrata, 1969. 111 (1967) 265-270. 

8. F ~ ~ n d a c i o n s  litzí7,qiques a S a ~ t t a  illaria de Matard.:' AM, 21 (1966) 111-117. 
O. L a  c o w u v t a  de la pnrvbquia de Salit Fel ix  de  Codines: de 175G.* AST, 

39 (1967) 71-85. 8 
10. U n n  acta ?iotnrial certificatoiiii de la ce lebrocid ,~~ de  uita Misa. TR : 

14-1-1972. . 
d )  Monestirs 

1. Joan 1 i el Monestir de Poblet. Per la restauració del Monestir de Poblet. 
Radio Associació de Cataliinya (1935) 157-162. 

2. E l  nionestir de Santa  Maria de Valldaura del VallEs (1150-1179). Premi 
addicional al 11 l'remi =Abad Ladernosao 1949, convocat per 1'Arsiii 
Bibl. de Saiites Creus. 
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3. La jt~?ldnoidl~. de Salrtcs Creus.  Text radiat per R3dio Reus, en com- 
n~emoració del VI11 Centenari de Sanles Creus : 22 mar7 1950. 

4. La  Granja. d'Ancosa. hlerició honorífica al 111 Premi aAbad Ladeniosao 
1950, convocat per 1'Arxiu Bibl. de Santes Creus. 

5.  Misceláuea histórico-altistica documental de Sart. J u a n  de lns Abade- 
sus. 11. E l  acta del trnslado de las reliyzrias del Santisi*no Illisteno. 
oi'yreneo, Olot, 3 (1951). n." 27, 1-5. 

6. E l  Monasterio de Snnta  Marla de Vnlldaura del Vnllds (1150-1178J.'~ 
AST. 25 (1952) 115-163. 

7. El paiiteó dels ~Gontcnda a S a ~ z t e s  Creas.  nMei11. Arch,. Bibl. Saiites 
Creusa, 1953, fasc. 2, 327-336. 

8. ExcerPta docun~eu ta l  de Sn?~tes  Creus.  &antes Creusa. Bol. Arcli. Bibl. 
sah tes  Creus (1957) 232-234, doc. 1-3 ; (1959) 349-360, doc. 9-13 ; 
(1962) 227-229. doc. 20. 

9. E l  tesoro y las reliquias de Santes  Creus  e u  la Postguerra contrn J u a n  11. 
Text radiat per Radio Reiis el 26 d'abril de 1960, dins el cercle de  
conferkncics organitzades per I'Arsiii Ribl. de Santes Creus amb 
inotiu del VI11 Ceritenari de  l'establiiuent dels monjos a San- 
tcs Creus. 

10. E l  Priora1 de S a $ ~ t a  Mriria de Xt~tzauet  de Barcelo?~a (1311-1600)." <Mis- 
cellanea iPopuletanaa. Abadia de Poblet (15166) 267-285. 

11. Guil lermo de  Montcoda 3' los ?nollasterios de Valldoliaella y Santes  
Creus.  TR : 18-111-1968. 

l!!. L'abat de Batiyoles i els s e a  molins.* Aiiiics de Besalú. o1 Assemblea 
d'Estudis sobre el seu camtatn. Besalú, setembre 1968, pp. 95-100. 

1.3. E l  Castell de Turla?ldo, fez' de Sarrtes Crezls.* rSantcs Creusn, IV, n.O 31 
(1970) 79-84. 

VI. - L 4  IKDOSTRIA 1 LA 13CSIC.4 

1. Los ?nolilzos antiguos de Cata1,uCa. A'otas para s u  historin y la de los 
indtrstrias derivados de la molinerin.  AccAsit a l  apremio Antonio 
Para, 1946, convocat pel oColegio Notarial de Barceloiia~. 

2. Les  fn rg t~es  catalanes. Conferkncia al C e n t r e  Excursionista de Cata- 
lunyao, X-v-1349. 

3. U n  controto del año 1703 pora la desecacidlt del E s t ~ i l q u e  de Sils.:': AIEG, 
4 (1949) 257-262. 

4. E l s  olicis de l'ontiga indústr ia  t ex t i l  cotflla*m. Confcr6iicia al oCenlre 
Exciirsionista de Catalunyan, 12-1-1958. 

2 Los largos pwe?raicns. (Notas  para s u  historia).* «Pii-ineoso. Zaralroza, - 
8 (1952) 545.558. 

6. Cmttribucióiz n l a i d s t o r i o  de h Fargo Catnla:ro. Coiiferkncia a la  Dele- 
gació dc  Barcelona del C.S.I.C., dins el cercle organitzat per la aAso- 
ciación Téciiica Espaíiula de Estudios Metalúrgicosn i el Cen t ro  de 
Estudios y Asesoramientos Metalúrgicosr. Piiblicat a nT6cnica. Meta- 
liirgicao, aiiy 16, n.' 129 (1950), inaig-juny, 103, 110. 

7. Anl iguos  moli?ros de wielito. T R  : 15-iii-19@2. 
R. Molinos de sotirre v niolinos arnoladores. RDH. la llSii5\ 128-130. - ,  . ~ ~,~ 
9. U n  ingenio  para el abastecimie?zlo de agua.  TR : 6~111.1963. 

10. Marzufilctura papelera cuatroceutisto. UDmH, i 2  (1965) 97. 



11. La Fpniilin Morera, els Molins l'operers Ve11 i Nou de Sa3r.t Celoni i la 
ImpYemta de Vich.* nAiisaa, Vich, n." 49 (19W) 81-101. 

P. Els ? r ~ o l i ~ s  paperers del Ripoll i Besos. Comuiiicació al *VI Congres,:\ 
Internacional de  la Asociación Internacional de  Historiadores del 
I'apelo. Barcelona, 10-15, inaig 1965 ; i a la .Assemblea Comarcal 
d'Estiidiososn. Fiiridació Bosch i Cardellach. Sahadell, 1968. 

13. F n r p e s  a?lti,nues. Repertori doc?ime?ztal. ~ 4 u s a u .  Vich, n.' 53 (1965) 
257-266. 

14. Els m o l i ~ i s  puperers de Cataltr?~ya. (Notes per a la seva locpiitzncidj.* 
tiHoineiiatje a Jaume Viceiis i Vives.. Universilat de Barcelona, 11 
(1967) 347-361. 

15. La desecación del patrto+zo de Sils. TR : 8-IV-1968. 
16. Antiguos co?lstrucciories de wnaes (1316-1740). Repevtorio histórico do- 

cunzental.:b "Hispanian. Madrid, 108 (1968) 159.196. 
17. Prevencio?zes cowtra riadas. TR : 21-111-1969. 

V11. - L E S  LI.ETRE3 1 LA CULTURA 

Antonio Sedmcer, profesor de !.a Escuela Lulinna de Barcelona.*' AST, 18 
(1945) 103-113. 

U?ia ontigzia bibliotecp @iblica en Barcelona. BDH, 7 (1949) 163.167. 
Las escuelns de la seo de Bnvcelona. [Notas para SZL Itistoiia).* ~ H i s p .  

Sscrar, 1 (1948), fasc. 2:O y últimos, 53-66. 
Vicente Pa??yella, ?nuestro di. escribir cuotroce?t.tislo.:': BRABL, 22 (1949) 

183-192. 
Felipe de Ferrera y la Escneln Luliolin de Barcelona. TR : 11-XI-1950. 
U n  nmtenzbtico pisnno ctcatroce?ztista en Barceloan. TR : 13-1-1951. 
Monjos de San.tes C ~ e u s  als Estudis Generals de Tolosa i Perpinyd. 

AcGsit al IV l'remi aAbad Ladernosaa, 1851, convocat per 1'Arxiu 
Rihliogr3fic de Santes Creus. 

La Escuela Lulionn de Barcelona. (~?neuos dntos para szt historia).* 
AST, 23 (1950) 1-00, 

Llibrez pels Coputxins de Snwtn fiJudrona. VOT, juny 1954, n.' 50, 
pp. 2-3. 

Dos t e s t s  de literatura n?ztiga pietosa popular. VOT, julio1 1954, 11." 51, 
pp. 2-3. 

Els goigs de la Immaculada Concepcid. del notari Jonn Sobrevers. VOT, 
setembre 1954, n.' 55, pp. 2-3. 

Catalogne et Lamguedoc. Moines de Sa*i.tes Crezis a w  "Stndia Geliera- 
lia" de Toulouse et Pevpignnn." aAntiales du Midia. Toulouse, 67 
(1955) 281-286. 

La biblioteca de ]un?$ Bonlla-di. Ple?nbre de l'escola lt~Wista de Valencia 
al segle SITI;* per Rosalia Guilleumas. Re:iill i transcripció de  do- 
cuments per J .  M. Madurell. "Rev. Valenc. Filologian, 4 (1954) 
24-13. 

Notes d'arxiu. Una fundacid littirgicn mdalenca. Dos smiets m la :m- 
innctdlada del canonge-poeta Clrerau Vilann. VOT, desembre 1956, 
11.~ 60, pp. 4-6. 

Aspectes de l'ense?zya+t+n antiga a Barcelona. ConferPncia al <Centre 
?&cursionista de Calalunyao : 21-x-1957. 
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Pedro Serrn Postias."' AST, 29 (1956) 345-400, 
Les  cables a lo Imntoculada del poeta barceloni Jon?t Oltofre Castanye?. 

VOT, deseriibre 1957, n.O 92, pp. 4-5. 
Diego Plrez de Vnldiuio.* AST, 30 (1957) 343-371. 
Diego Pdrez de Vnldivia.  TR : 16-rx-1961. 
Estudiantes  a pupilaje. S R  : 4-1-1962. 
Encuadernadores y libreros barceloneses judios y conversos (1322-1458).': 

aSefaradu, 21 (1961) 209-338 ; 22 (19152) 343-872 ; 23 (1933) 74-108. 
L a  Escuela de  R a m ó n  Llul l ,  e n  Barcelono. S u s  alumnos, lectores y $70- 

tectores. aEst. Lu1.n. G (1962) 187-209 ; 8 (1964) 93-ll7,  229-235 (1965) 
59-69. 

Jaume  Joan Mabit i 1'Estudi General de V i c h .  oAiisa~, n." 42 (1962) 305. 
Fragntentos &e ninliuscritos a i i t i ~ u u s .  T K :  22-x-19U. 
Anunc io  de  una  escuela y tin donrmento pontificio. GJ (1964) 147-150. 
Desmanes a?ttilulia7zos.l' "Est. I,iil.a, 7 (1963) 209-218. 
Mestre Felii> de 114alla." BRADL, 30 (1963.84) 499-626. 
Frustrada fundacidn escolar dominicama." AST, 31 (1965) 173-188. 
Documentos para la biogrnfln de  Bnlwulcio Ces-PlLanes, astr6I.ogo de 

Pedro el Ceremonioso.' ~Hispaniar, 14 (1964) 581-598. 
L u i s  J u a n  Vilela.* AST, 87 (1964) 19-94. 
Ult maestro de escribir clio' t~acentisto.  TI¿ : 8-111-1967. 
.Il.lu+>ti,nadors, e scnzans  de 1lelr.n rodoria i fovmada i de Ilibres de cor." 

SF, 23 (1957) 147-170. 
L a s  Escuelas Catedralicias. TR : 16-rv-1968. 
Pere LabAr7~ia, pTeclLrsor de Pompeu Fabra. BPSMG. o.%triu :lny 27. 

111 epoca, maig 1968, n.O 202. Centenar; de Pompeii Pabra. 
~Ilisceliínen Lulinao. .Est. Lul.o, 12 (1968) 59-76. 
L a  obra poética de Joan Burg'zcnyó e n  un códice catedralicio barcelonós. 

TR : 13-XtI-1968. 
Jerolii Arddvol,  maestro de S a n  Ignacio,  y /,a e~iseñanza de  lo's I&u?na?ti- 

dades e n  Barcelona de 1508 o 154,4.* En collaboració amb el P. Candid 
de Ualmases, S .  1. ..4rchivium 1-Iisloricum Societatis Jesua, 31 (1968) 
370-407. 

Maestros setecentistns de leer, escribir y co?ito1r. TR : 9-v-1969. 
Una carta del 1519 alusiva al "Libre  del Gentil".*' a B t .  L u l . ~ ,  13 (1969) 

195-196. 
Efemérides trescentistas. TK : 22-x-1971. 

L a  obra de Nebrija e% Catnlulia. rLa Notarían, 81 (1946) 90-93. 
Algunas  edicio$zes de  Nebrija eli Rorcelo?la.* aEm6ritaa. aMiscelánea 

Nebrijao (1945) 281-288. 
L a  edición del Tratado de  Filosofia del P. Jacinto de O@.' pEst. Fran'c.~, 

52 (1951) 887-389. 
Afar~uscritos trescentistas y cz~atrocentistns." oHisp. Sacran, 4 (1951) 

401.464; 5 (1954) 165.178. 
Algunas  ,znti,yuas ediciones barcelo~zesas de libros.* BRABL, 24 (1951-52) 

183-172. 
J u a n  Rosenbach y lo. edición del Breviario Tailwaconense de 1522.*' 

BAT, 62 (1952) 262-272. 



Una llichncia reial per a. la reedició de las "Ckr6nicas antiguas de la 
Orden  de sanFrancisco" .  VOT, g e n e  1955, 57, pp. 2-3. 

Llicdacies reials per l'edicid de llibres piadosos cataln?is, (1563-1704).* 
CollectAnea E. Serra Riiixó. AST, 28 (1955) 379-383. 

L a  edicidn de "Tedrica y Práctica de Boticarios" de  fray Antoqiio Castell. 
<Revista de la Real Academia de  Farmacia de Barcelona~. Barcelona, 
n.O 2, maig 1958, pp .  117-119. 

L a  ed ic id~ i  barcelonesa de la "Vi'i Spiritus".  TI¿: 28-IX-1961. 
Testantentos e inventorios episcopules.* AST, 34 (1961) 103-140. 305-340. 
La  " V i a  Spiritiis" de Frny Benuibd de I'alma. "El Apostolado Francis- 

canon, 53 (1962) 155. 
J u a n  Lusch?ter y la edicidn de  la Grnntática de Nebrija.* GJ (1962), 
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