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Vull dir en primer Uoc que sóc ben sensible a I'honor de formar
part d'aquesta Academia i que agaeixo molt vivament aquest honor.
Tots ho sabeu i no cal parlar-ne mEs. Si heu volgut cridar-me a ésser un
de vosaltres, deu haver estat perque heu cregut que d'alguna manera
podia ésser útil d'incorpora~a les vostres tasques un llatinista empeltat
d e romanista. Procuraré no defraudar-vos i posaré al servei de l'Acad6mia el saber i el poder que Déu m'ha donat. Aquest meu saber també
sabeu tots vosaltres fins on arriba. Ara, la voluntat i la illuSi6 són grans.
Ha volgut SAcademia que ocupés el lloc que deixa vacant Marii
Bassols de Climent, mestre meu, com també havia volgut que el doctor
Bassols ocupés la vacant del seu mestre Joaquim Balcells, i aixi la mateixa medalla que e h portaren lluiri ara en el meu pit. Tanmateix el
mestratge de Maria Bassols és una herencia que compartim molts i mlament circumstincies de residencia i de temps han determinat que fos
precisament jo el qui rebés aquesta medalla.
De Marii Bassols no voldria fer ara i ací una freda nota biobibliografica plena de dates i de títols acompanyats d'uns judicis critics, ni sabria
fer-ne l'elogi reglamentan amb els recursos retbrics al meu abast i convertir aquest elogi en un brillant panegíric. Un cert pudor i un gran respecte m'ho veden. Permeteu-me, doncs, d'evocar breument i senzillament alguns aspectes de la seva personalitat.
NasquB a Figuaes el 12 de desembre del 1903;estava otgullós de la
seva patria empordanesa i conservava, o m& aviat cultivava, en la seva
parla certs trets dialectals. Estudia Filosofia i Lletres a la nostra Facultat. Fou un alumne btillantíssim. El1 mateix ens explica, en el discurs
de recepció en aquesta Academia, corn fou de decisiva per a la seva voy
cació de Uatinista el mestratge de Joaquim Balcells. Tenia per el1 una
veritable adoració. També venerava tots aqiiells que de prop o de lluny
podia considerar com a mestres seus; aixb constituia per a ell un precepte moral. E n acabar la Uicenciatura li fou atorgat el premi Rivadeneyra. Després, la seva carrera fou fulgurant. El gener del 1926 llegí

la tesi doctoral; pel febrer era nomeo.at Auxiliar a la Universitat de Barcelona i pel desembre obteoia la catedra de Llengua i literatura iiatines
de Sevilla. No tenia encara vint-i-tres anys, de manera que quan la Universitat de Sevilla ii va encomanar el discurs inaugural de l'any acadb
mic 1929-1930, no va poder acceptar l'encarrec car encara li quedaven
uns mesos de servei militar. S'incorpora després a la Universitat de Granada. A Granada publica els seus prime:rs treballs i hi deixk molts bons
amics.
L'any 1932 fou incorporat a la Universitat Autbuoma de Barcelona.
Va viure de prop els seus problemes i va tenir-hi una gran activitat
docent. Jo no sé gran cosa d'aquest per:iode de la seva vida universitaria i no crec que tingui gran interks la petita historia interna dins de
la Facultat: si es produiren les inevitalbles tensious personals, la seva
vUua i el seu esperit universitari eren reconeguts amb respecte i con$anca, com era gran el respecte que el1 seutia envers els principals artifexs de I'Autdnoma, respecte tenyit de veneració envers els qui havien
estat els seus mestres. Si els seus exits massa jovedvols I'havien marcat,
també el marca l'esperit entusiasta i illusionat de PAutbnoma. Després
de la guerra, a la Universitat es va trobar sol; durant uns anys tota la responsabilitat de continuitat en els estudis classics a,Barcelona va cawe
sobre les seves espatiles. El1 va saber mantenir Sesperit d'exigbcia, serietat i responsabiiitat i i'amor a la feina ben feta. El redreq no era,
perb, cosa fAcil, car les possibilitats de desenvolupament tant per als
humanistes que romangueren o que retomaven com per a les noves generacions, eren a Barcelona molt migrades. Calia, a més, fer front al
desafiament que en el terreny científic presentaven amb empenta estimulant les escoles de Salamanca i Madrid. Fins a cert punt el doctor
Rassols s'havia avanqat; el primer volum de la Siutaxi histbrica de la
Uengua llatina Ri de lany 1945, i el segon del 1948. Aquesta obra li va
proporcionar un prestigi internacional, especialment el volum segon,
on d'una manera més manifesta que en el primer es preocupa de sistematitzar les investigacions sobre el llatí tarda i d'omplir aixi el buit
existent entre el llatí i les ilengües romaniques. Era llavors director de
SEscola de Filologia de Barcelona del Conseii d'Investigacions Científiques. N'havia estat practicament el fundador Pany 1945. Dins l'Escola
de Filologia, que llavors es podia moure amb certa independPncia i sense massa entrebancs burocratics, va promoure l'edició d'una serie d'obres. A més dels seus propis llibres féu publicar les tesis doctorals dels
seus deixebles i també obres d'altres estudiosos, escrites sovint per encarrec d'ell. Tot aixb va contribuir granment a salvar la continuitat i el
prestigi dels estudis clissics a Barcelona. El doctor Bassols ocupava
Ilavors un lloc de grnn responsahilitai i va fer honor a aquesta respon6

sabilitat. En temps difícils sabé lluitar per la ciencia i per l'esperit universitari. Aquest em sembla un dels seus grans merits.
No era precisament un mestre fhcil. Era en el seu bon temps extraordinhriament exigent. No era tampoc ni particulment briliant ni ame.
Allb que ens atreia a les seves classes era la seva autoexigencia, el seu
saber, el seu entusiasme i la seva honradesa cientí6ca. Era a cbpia d'entusiasme que els seus alumnes acabaven sabent shnscrit, mentre la materia tingué als plans d'estudi un lloc important. Del seu coneixement del
shnscrit solament ens ha deixat una beila traduccib de la histbria de la
princesa Savitri, el deliciós episodi del Mahubharata. Com a oomplement de la seva tasca docent, quan la situacib internacional ho va permetre, aconseguí -i era cosa laboriosa i prou difícil- que donessin algunes conferencies, o més aviat Ilipns, figures de gran prestigi: entre
altres els professors Marouzeau a Puigcerdh, Ernout i Norberg a Barcelona. Llavors aixb era una novetat i ens obria nous horitzons. Una preocupació docent és també en la base d'algunes de les seves obres: els
exceilents manuals universitaris de sintaxi Uatina (1956) i de fonktica
liatina (1962). El nombre d'estudiants, i també, ai las, d'opsitors, que
se n'han beneficiat deu &ser extraordinari.
Com a home de ciencia era d'una gran honradesa i d'una modestia
exemplar. Aixb darrer potser resultara a algú una mica sorprenent, pero
jo no dubto pas a afirmar-ho. Tenia un esperit d'autocrítica admirable.
Es va negar en rodb que el seu manual de sintaxi llatina fos traduit a
Iitalia, malgrat la insistencia pacient de l'editor. Pensava que alguns
capítols inicials no eren prou reeixits, i quan li fou feta la proposta,
no es veia en cor de refer-los. 1 tanmateix és una manual exce1,lent.
Practicament havia estat redactat als mateixos anys de I'Ernout-Thomas;
no vuil fer comparacions, pero concebuts d'una manera diferent i redactats amb independencia, Puii resulta un bon complement de l'altre.
L'Bxit dels nous corrents lingüístics a Espanya, el van agafar una mica
desprevingut. Ell, perb, no va desdenyar res ni va voler improvisar:
seiizillament va encomanar al seu deixeble Sebastih Mariner una fonemitica llatina que servís d'apbndix a la seva fonetica llatina del 1962.
Permeteu-me encara una anecdota particular que em sembla prou significativa. Un dia, cap a la fi de la seva vida, per tal d'animar-lo li vaig
suggerir que traduís les satires d'Horaci, em va contestar mig compassiu, mig indignat: "1 ara, Bastardas, es pensa que Horaci el p t traduir
qualsevol?". El qui deia aixd era un profund coneixedor d'Horaci, I'ha>+a treballat durant molts anys i l'havia explicat repetidament a classe.
La resposta podia &ser un bon preventiu contra audhcies irresponsables. Jo he dit que no volia fer panegírics ficils ni emetre freds judicis
crítics sobre la seva obra, pero sí que em sembla necessari de dir que

entenia la gramitica com una ciencia liumanística; sabia que calia no
deshumanitzar les disciplines linguístiques i no oblidava mai el principi
d'interrelació entre llengua i cultura. La llengua i Ea cultura era precisament el títol del discurs d'ingrés en aquesta Academia (1948), i f i n a
manera semblant el discurs inaugural de l'any academic 1970-1971 a la
Universitat de Barcelona versava sobre els atavismes en el ilenguatge.
No pot &ser oblidada tampoc la seva activitat com a promotor d'empreses culturals collectives. Quan dic ab:b tothom deu pensar en els curs o d'estiu per a estrangers o en la qua.rantena llarga de volums de la
Colección de Autores Griegos y Latinos -treball d'amor perdut- o bé
e11 el Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae. Perb jo sé també que
la seva illusió i els seus afanys contribuyren de manera decisiva a fer
possible un cert nombre de liibres com 6s ara el primer volum de DOCUmentos para la historia de la Universidad de Ba~celona,d'Antoni de La
Torre i Jordi Rubió, mestres seus. Allb que em deixo tampoc no són
ininúcies.
Era un home combatiu i de voluntat decidida i a estones massa vehement. Perb jo també l'he vist armar-se de paciencia fins a límits inconcebibles. Era enemic d'intrigues i de conxorxes. No en tenia tampoc
I'art, ni era sempre prou habil per a imposar el seu criteri. La seva
arrel idealista no l'abandona mai i sentia un gran respecte per la justícia. Concedeixo que li agradava de manar, pero era respectuós sempre
euvers les opinions dels altres. Durant el seu deganat g o v e d la Facultat amb moderacib i seny, i els oficis sortien puntualment i sense solecismes. Administrava amb escrupolositat i tamb6 amb certa parsimbnia.
Era implacable euvers l'estultícia. Com a professor en els seus darrers
anys era d'una benevolencia extraordinihia i tot ho disculpava.
La crisi universitAria, la veritable criisi universitaria, l'afecti profundament, bé que podia afirmar que el1 mai no havia rebut dels seus
alumnes més que proves d'afecte i de consideració. Lúcidament veia
que es tractava d'uu canvi de generacib, un canvi d e mentalitat i d'actituds: molts valors de la veila universitat, que havia considerat com a
iinmutables, desapareixien massa bmscament. L'alegre desori d'una administració contradictbria l'entristia. Un dia Emili Lledó em va colpir,
anomenant-lo -no sé si intuint més del que sabia- "el viejo maestro".
Era llavors un mestre vell, pero fidel a iin esperit universitari fet de serietat i responsabilitat. Plenament conscient de la seva desfeta física,
els últims mesos de la seva vida foren per a ell molt penosos. Moria el
U) dóctubre de 1973, quan li mancaven uns dies per jubilar-se.

SOBRE LA PROBLEMATICA
DELS
USATGES DE BARCELONA

Potser cal dir aiguns mots de justificació sobre el tema que he escollit. Entre els temes al meu abast probablement no n'hi havia cap menys
adient per a un discurs, car les meves paraules - e n sóc ben conscientno poden ésser plenament intefigibles si hom no té una edició dels
Usatges a la mh. Tanmateix, una serie de consideracions m'han empes
a preferir aquest tema a qualsevol altre; i'enigma dels Usatges ha preocupat molts menibres d'aquesta Academia, des de Josep Balan fins
a Ramon d'Abadal, passant per Guillem M.a de Broch i Ferran Valls i
Taberner, per parlar solarnent dels qui ja no 'hi són. Encara que cap
tema referent a alib que anomenem lietres sigui alie a i'activitat de
i'AcadAmia, em sembla que aquest és especialment adient a les seves
finalitats. D'alguna manera l'Acad6mia ha de promoure els estudis sobre
els Usatges de Barcelona, encara que solament sigui acollint discursos
tan p c amens com és ara el meu. Altrament, tinc tambe raons més personal~:parlant dels Usatges i parlant-ne ací, wmpleixo un ve11 deure
d e gratitud envers el nostre Ramon d'Abadal que durant molts anys
va presidir aquesta Academia. Vaig treballa1 amb el mestre Abada1 un
pareii de cursos iiargs durant els anys 1959 al 1962, si no m'erro. EU presidia una comissió per a i'estudi i i'edició dels Usatges creada pel Collegi d'Advocats d e Barcelona. Formaven part d'aquesta comissió els
professors Josep M.a Font i Rius i Frederic Udina. Jo hi era en qualitat
de filbleg. No cal dir la quantitat de coses d e tota mena i natura que
vaig poder aprendre del president, sobretot quan per les necessitats de
la feina o per altres circumsthncies ens veiem obligats a trebaliar, el1 i
jo sols, asseguts Iún davant de l'altre i les nostres converses podien aliunyar-se del tema dels Usatges. Dins la comissió vaig prendre moltes
notes, vaig redactar programes de trebaii i també aiguns estudis de carlicter preliminar i d'ús intern. Quan fa uns mesos vaig voler posar una
mica d'ordre en els meus papers, vaig veure que hi havia moltes coses
que, passats tants anys, havien estat oblidades i resultaven sorprenents
per mi mateix. Altres les veia ara d'una manera més clara i coherent.
Em sabia greu de no deixar per escrit els petits descobriments que
havia fet i que em semblaven que podien &ser útils a la futura inves-
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tigació dels Usatges. Jo m'havia compromes, m& o menys, a fer-ne una
edicib critica, pero aquesta és una tasca llarga, penosa i arriscada que
em cal deixar, tal com jo l'havia concebuda, sine dia; no vaig dubtar,
doncs, d'escollir el tema d'aquest discurs i dóbligar-me així a parlar
dels Usatges dins un termini raonable.
Finalment és necessari dir alguna cosa sobre l'originalitat dáiib que
exposaré. He procurat de parlar només de problemes filolbgics i em serveixo d e papers redactats per mi mateix. Tanrnateix espero, rnés que no
temo, que tot plegat hagi estat inñuenciat per les opinions dels altres
membres de la comissió. Vaig sostenir llargues converses sobre els Usatges amb els senyors Abada1 i Font i Rius i aixb ha hagnt de deiuar
alguna empremta. Tambk és natural que la meva visió deE Usatges no
coincideki en molts aspectes amb la del senyor Abadal, de la qnal tampoc no tenim encara la versió definitiva. La meva visió &S la dUn filbleg
acostumat a nns metodes de treball i, sens dubte, amb la deformació
professional que aixb comporta.
LA P R O B L E ~ ~ CGENERAL
A

DELS

USATGES

El codi anomenat Vsatici Barchinonrre, tal com ens el dóna la tradiciÓ manuscrita, és el resultat d'una compilació. Aixb sembla evident i
ha estat reconegut per tots els qui en els darrers temps han estudiat
i han volgnt resoldre allb que podíem anomenar l'eni,ma dels Usatges.
Solucionar aquest enigma vol dir contestar satisfactbriament a aquests
probl'emes: Quan fou feta la compilació? Amb quin criteri el compilador va ordenar els materials exi'stents? Amb quina mesura traspuen els
Usatges les idees d,el compilador o dels legistes coetanis? Foren inserits en el conjunt a1gun.s textos de nova creació? Quins eren els m a t e
rials bisics que utilitzh el compilador i que es poden destriar? Aquesta
era la problematica que vaig trobar plantejada d b a manera rnés o
menys explícita quan vers l'any 1960 vaig comencar a interessar-me per
l'enigma dels Usatges. L'objectiu Ú l h de la investigació sobre els Usatges era de reconstruir d'algnna manera les fonts legislatives del compilador, datar aquestes fonts i determinar els textos elaborats de nou. Jo
no penso ara i ací resoldre cap d'aqussts problemes, encara que els
hauré de tocar una mica tots. Intentaré més aviat de demostrar que la
problematica dels Usatges és encara m d t més complesa i que la investigació ha $&ser portada dúna manera més sistemhtica, més coherent
i rnés realista. Cal avaqar a poc a poc.
Val a dY que jo no he vist cap estudi sobre els Usatges que no contingués descobriments importants i observacions de gran sagacitat que

la futura investigació hauri de tenir sempre en compte. Tanmateix al
costat dels encerts, shan mnntat teories poc solides, sovint procedents
d'idees preconcebudes. Aixh ha fet que la investigació sobre els Usatges
no hagi avanqat en una línia recta, i que els treballs dels nns no hagin
pogut o sabut recolzar-se en els treballs dels altres.

Em sembla que el punt de partida en la investigació sobre els Usatges és el reconeixement que el text dels Usatges és un text terbol: un
text extraordinhiament terbol, desconcertant i torbador. El caricter terbol dels Usatges s'explica, en part, perque són obra d'un compilador.
Llavors, no ens ha de sorprendre gaire que uns usatges ens parliii de
lór cuit i d'altres de 101de ValAncia, cosa que cronolbgicament no Uiga;
ni que tot d'una aparegui la fórmula ltem statuerunt per introduir
l'usatge 61, quan des dels usatges preliminars no shavia fet esment
deis legisladors; tampoc no és gaire sorprenent que alguns capítols
-be11 pocs: M-66, 67 i 74-75- consewin una redacció en primera persona (rnandamus, precipimw, statuimus, etc.) i que altrescontinguin, més que unes disposicions, unes noticies de caricter historic
i uns judicis de valor, com el 124: alium namque supradicti principes
nobilem, honestatum et utilem miserunt waticum. Tot aixb és torbador,
perb h s a cert punt explicable, si partim del fet que ens trobem.davant
d'una compilació. Altres coses tanmateix, com les que afecten a Pordre
dels capitols, són molt menys explícables.
Ps clar que, abans de continuar parlant del caracter terbol del text
dels Usatges, cal preguntar-nos si d'alguna manera tenim el text tal com
va deixar-lo el compilador o si tenim almeuys un text semblant al que
consultaven els jutges de la Cúria de Barcelona, quan, cap a la meitat
del segle xn, en els seus judicis havien d'aplicar algun usatge. Guillem
M.B de Broca havia vist clarament la necessitat de disposar d'un text
critic i presenta el seu estudi a l'Anuan 1913-1914 de PInstitut d'Estudis
Catalans com a treball previ a l'establiment del text; l l'inventari dels
manuscrits i d'e les edicions dels Usatges que conté, és d'un valor extraordinari. D'aleshores e n ~ &
sovint ha estat reclamada una edicib critica
dels Usatges, perb el gran nombre de manuscrits, les dificultats tecni-

1. GuiUem M.' de Brad, Els Usntges de Barcelona, "Anuari de YInstitut
d'Estudis Catalans", V (1913-1914), pp. 357-389.
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ques, la necessitat de formar un grup de bebail i, sobretot, la incertesa
sobre els resultats han descoratjat tothom. Solament el professor Carlo
Guido Mor, amb paciencia i laboriositat admirables, ha posat al servei
de la investigació sobre eIs Usatges, dúna manera sistematica i científica, la tradicib manuscrita i els resultats, a pesar del petit nombre de
manuscrits posats en joc i de certes falles metodolbgiques, han estat
prou brillants perqu6 hom veiés fins a quin punt pot l'estudi de la tradici6 manuscrita clarificar el text dels Usatges.
A la pregunta que ens feiem ara, si d'alguna manera teníem el text
tal com el compiiador el va redactar, cal donar-ii una resposta negativa.
No tenim el text del compilador, perb tampoc no existeixen obstacles
massa grans. Em sembla que estic en condicions d'a6rmar que la tradici6 manuscrita dels Usatges 8s de tal naturalesa que el seu estudi ens
pot permetre no solament de reconstruir el text de l'arquetipus del segle m, sin6 també de donar-ne algunes característiques matenals: les
dimeusions dels folis, el iloc precís on comencava determinat foii i algun altre detall.
Tanmateix la reconstrucció d'un text com el dels Usatges t a m p c no
és tasca facil. Caldra tenir especialment en wmpte el conegut principi
segons el qual és absolutament necessari no deshumanitzar la t&cnica
de la crítica textual. Darrera cada un dels manuscrits de qualsevol text
hi ha diversos escrivents, cada un amb els seus trets psicolbgics. Al costat de la tasca maquinal danar wpiant hi ha de tot: entusiasme i rutina, escrúpols i manies, perspicacia i badoquena, criteri ben format i
mandra, preocupacions cal.ligrifiques i presses. Per altra banda, la problematica de la transmissib d'un text legal és rnés complexa que la d'una
obra literaria o, si rnés no, és diferent. En primer Iloc el cbdex, per dirho d'alguna manera, oficial sol ésser molt copiat per tal dóbtenir-ne
exemplars fidedignes destinats a jutges i a institncions. Els cbdexs de
contingut legal s6n molt usats i facilment reben al marge o al peu de
plana glosses i anotacions. Per aixb un mateix cbdex p t ésser copiat en
un mínim interval de temps per dos copistes igualment hibils i les &pies aixi obtingudes poden ésser ben diferents: un copista ha seguit un
criteri restrictiu; ha volgut reproduir el text en la seva forma més ge,
nuina i auteutica i ha deixat de copiar les anotacions marginals i a peu
de plana escrites per mans diverses i amb halitats també diverses; no
ha volgut copiar tampoc els textos que trobava escrits desprhs de l'explicit aprofitant els folis deixats en blanc, textos escrits potser de manera
poc acurada i per mans coetanies a la seva i que no li mereixien gaire
confianca. L'altre copista, en canvi, tenia el criteri que caiia reproduir-ho
tot, sense deixar-ne res. Ha anat intercalant alla on ii semblava millor
les anotacions marginals, perb algunes, les rnés llargues, les ha deixades
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per al final. Ha donat tambk com a bons els textos que ha trobat als
darrers foiis. Si les cbpies no són coetanies, sinó que hi ha entre elles
uns quants anys d'interval, les diferencies poden ésser encara rnés notables perque el manuscrit objecte de cbpia ha anat mentrestant adquirint
als marges, o a peu de plana, o al final, més i més textos. Per altra banda, el cbdex procedent de les millors fonts pot rebre en un moment
donat una serie de textos adventicis, car els cbdexs es comparen entre
ells i es contaminen. També es poden comparar per tal d'obtenir-ne un
text rnés depurat. Tot aixb tan sabut, cal tenir-ho ben present quan es
parla del text dels Usatges.
Per a l'estudi del text dels Usatges, ens proporciona un bon punt de
partida el treball del professor Mor al qual ia hem fet allnsió: En torno
a la f o m c i d n del texto de los "Usatici Barchin~nae".~
No podria pas
dir que totes les conclusions de Mor siguin igualment convincents ni
que els seus metodes de trebail, corn deia, siguin immillorables. Mor
maneja sovint els usatges com si fossin simples xifres, i obiida massa
sovint també els p ~ c i p i sque acabo d'esmentar. Es sobretot per aixb,
que l'intent de filiació que Mor fa dúns quants manuscrits dels Usatges
basada qnasi exclusivament en la presencia o absbncia de determinats
capítols em sembla prematur i i'stemma que en dóna ben poc convincent. h a , el seu treball no ha estat endebades. Aquí interesa de posar
en relleu dues de les seves conclusions que em semblen dehitives. La
primera és que tot allb que segueix hsatge 138 De intestatis no pertany
al nucli primitiu. Tots els capítols que en la redacció o6cial de 1413 segueixen aquest usatge sbu un apendix. Aquest apendix no solament no
figura en molts ddexs, sin6 que, i aixb encara em sembla m& signiacatiu, no presenta en els aitres una regularitat, ni en el nombre ni en i'ordre de capítols. Encara més, al cbdex de París, lat. 4792, el m& antic
dels que contenen els Usatges, potser dels darrers anys del segle m,
que té un apendix bastant llarg, després de Iúsatge 140 (els capítols
139-140 constitueixen una glossa manifesta) hi ha l'anotació Hic erpliciunt usatici a sepedicto comiti instituti. Aquesta era una conclusib que
des d e feia temps s'imposava per elia mateixa, perb els estudiosos $els
Usatges s'havien resistit a admetre-la. Ja J. Ficker en el sen estudi sobre
els Usatges de Barcelona d e l'any 1886 bavia observat que en el segle XIV
solament eren considerats com a originaris els primers 140 capitols?
2. Carla Cuido Mar, En tomo de In f o m c i ú n del texto de los "Usatici
Barchinonoe", 'Anuario de Historia del Derecho Español", 1958, pp. 413459; 6s una
reelabaracib de dos eshidis redactats i'any 1939.
3. 1. Ficker, Ueber die Usaticl Bnrchinonue und deren Zusammenhang mit
den Exceptiones Legurn Romnarum, "Mitteilungen des Instituts für osterreichiscbe
Geschichtsforschung", 11 Erginningsband, Innsb~ck1886, pp. 236 SS. Utilitzo la

cosa que no afavoria precisamment la seva teoria sobre la cronologia de
certs capítols dels Usatges. L'estudi de Mor sobre la tradicib manuscrita
ha dissipat qualsevel dubte. Aivb no vol dir que dins Iápendix no hi
hagi alguns textos procedents de fouts catalanes tainbé antigues; en tot
cas, la primitiva compilació els daconeixia.
L'altra conclusió dehitiva de Mor és que tampoc el grup d'usatges
85-90 no figurava en el text pnmitiu. L'argumentació 6s semilla: aquests
capítols reprodueixeu literalment o quasi literalment textos procedents
defonts no catalanes beu identiñcades; aquests usatges falten en aquells
cbd'exs que ignoren l'apendix. ~Elsdos arguments separadament considerats potser no tenen prou forqa probatbria, pe& l'un constitueix la pedra
de toc de I'albe. Aquesta conclusió és molt important perqub el cddex
més antic, el Paris. lat. 4792, presenta ja aquests usatges i els presenta
precisament al be11 mig del text d'e la compi-lació -si cal ésser m& exao
tes una mica m& enlla de la meitat del text En el mateix lloc els presenta
el &ex catala d e 1íEscorial del s. xnx o XN, i en el mateix lloc els dóna la
redacció &cid de ,1413.,Mor creia, segons sembla, que aquests Usatges
nasqueren com una interpolacib en aquest lloc, quan diti fent referencia
al cbdex d e Paris: "podría taeibién ocurrir que nuestro manuscrito que
nos presenta tales usatges reunidos en un capítuio ,hnico, representa precisamente la primera fonna de tal in~erción".~
En altres d e x s formen
part de l'apkndh. Una cosa semblant es pot dir del capítol 82. Ja molt
abans el professor E. Besta havia presentat el conjunt dels usatges 82-90
com "una espkcie de miscdlhia legal, en la qual, llevat els capítols 83-84
que revelen amb probabiiitat un origen catalb, tots els altres presenten
elements onginbiament estranys a CatalunyaV.6Perb de la mateixa manera que el carbcter adventici dels capítols 82 i 85-90 queda confirmat
per la tradici6 'manuscrita, aquesta no ofereix cap element en contra del
caracter genuí dels usatges 83-84. També demostra Mor que l'usatge 63
- q u e no havia despertat sospites a ningú- no formava part del text
primitiu del compiiador.
Una altra cosa important es despren del treball de Mor, encara que
versió castellana de J. RoWa Ermengol: J. Ficker, Sobre los Usatges de Borcelom
y sus afinidades con los Exciptiones Legum Romnnorum, Barcelona, Universidad
de Barcelona, Facultad de Derecho, 1926, pp. 18-19, Segons Ficker deia i raonava,
"en todo caso está fuera de dudas que en el siglo X N s61o se tenía por originaria
la serie hasta us. 140".
4. C. C. Mor. estudi citat, p. 448.
5 E. Besta, Usatici ed wsi curiali di Barcellona, "Rendiconti deli'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere", ser. U, vol. 58 (.1.925), pp 637 SS. Utilitzo la versi6
catalana publicada a la "Revista Jurídica de Catalunya", (1925), p p 499 SS.La cita
que faig correspon a les planes 502503.

el1 no ho posi massa en relleu: tots els manuscrits dels Usatges examinats responen a una sola tradició i en últim terme tots provenen d'un
mateix cbdex, a u n arquetipus, la reconst~cciódel qual pot presentar
grans dificultats, pero és posible. Aquesta és una constatació important,
perque bé podia haver succeit que hi hagués hagut diversos intents d e
compilació fets amb criteris m& o menys semblants i que cada una d'aquestes conlpilacions hagués tiugut tradicions manusciites més o menys
independents. o més o menys contaminades entre elles. Res més natural.
Les coses, pero, per sort o per desgracia, no es presenten així. Ens trobem davant d'una redacció única i d'un únic arquetipus.
La conclusió del professor Mor és que el primitiu text dels Usatges,
tal com va deixar-lo el compilador, recollia solament els capitols 1-62,
64-81, 83-84, 91-138; no presentava, en canvi, els capítols 63, 82, 85-90 i
tots els que segueixen el 138.
Ara, el text així reconstruit, reprodueix la fisonomia de l'arquetipus?
A mi em sembla que no, i que es pot donar un altre pas endavant. 8E:l text
així reconstruyt continua essent un text terbol, desconcertant i torbador.
La coherencia temAtica i formal que ofereix la primera part del codi
es trenca massa estrepitosament poc abaus d'arribar a la meitat del text.
Una lectura, per superficial que sigui, dels Usatges, encara que es prescindeixi dels capítols 85-90, deixa un cert neguit. Fa la impressió que
hi ha quelcom que faila, que al text dels Usatges li ha passat alguna
cosa estranya que ha malmes l'obra del compilador. Fou partint d a questes consideracions que dins la comissió per a l'estudi dels Usatges,
em vaig posar a treballa1 sobre el text.
La principal causa de neguit que produeix la lectura dels Usatges és
el lloc que ocupen els capitols 80 iudicium in curia datum, i el 81 iudic8a curie et usatici gratis debent accepti esse. Aquests usatges semblen
ésser obra d'un compilador i semblen constituir un epíleg. El minim que
se'n pot dir és que podien constituir un bon epíleg. En el primer es fa
una apasionada apologia del paper de la cúria de Barceloiih dins de
l'estructura estatal: "orat és i sense seny qui vol resistir o contrastar
al saber i a la ciencia de la c h i a on hi ha prínceps, bisbes, abats, comtes, vescomtes, comdors, vasvassors, ñlbsofs, savis i jutges". L'usatge següent, el 81, més ponderat, acaba amb una disposició de tipus histbric,
aixb és, amb tots els temps en passat que fóra ben adequada per concloure el codi sencer: "establiren els damunt dits prínceps que tot fos
jutjat segons els usatges i alla on no bastessin els usatges que hom tornés a les lleis gbtiques i a l'arbitri del príncep o al judici del1 o de la
cúria".
Encara que tots els membres de la comissió hi estaven d'acord, em
sembla recordar que la sospita que els capitols 80-81 havien estat escrits

per servir d'epíleg a la compilació era per part del senyor Abada1 especialment vehement. De be11 antuvi ja semblava estrany que el compilador que havia encapcalat la seva obra amb un prbleg prou brillant, i
que ací i allA creiem endevinar com a home d'idees jurídiques i polítiques bastant clares, hagués deixat que la compilació morís tan linguidament en l'usatge 138 De intestutis.
Que l'usatge 81 era un epíleg, ja ho havia vist E. Besta. Llavors la
primera hipbtesi que a un se li acudeix és que hagués existit un text
més primitiu que acabés a l'nsatge 81, aixb és, que hagués contingut
solament els 81 primers capítols. Pero Besta mateix ja va veure clar que
aquesta hipbtesi no era acceptable6 perquk la mateixa mA que ha elaborat textos que precedeixen l'usatge 81, s'endevina m& enllA. Altrament, dic jo, no fóra gaire versemblant que el compilador ignorés les
fonts de certs usatges que segueixen el 81, fonts tan semMants, per no
dir les mateixe, a aquelles que utilitza en usatges anteriors: el mateix
esperit ha inspirat usatges situats abans i després de l'usatge 81. Potser
la hipotesi que una primitiva compilació acabava a l'usatge 81 no podria demostrar-se que fos falsa, pero no crec que convencés ningú.
També cal descartar la hipdtesi d'un desplacament intencionat. Potser sí que als Usatges hi ha algun capltol desplacat intencionadament
respecte a una redamió anterior en tot cas desconeguda. Pe&, per quina raó un hom desplaqaria Pepfleg? On pot estar millor un epíl'eg que
al ñnal?
No vaig trobar la solució fins que vaig saber posar en relació el suposat epíleg constituit pels usatges 80-81 amb la comprovada inserció
dels capítols 82, 85-90. El fet que aquesta inserció tan llarga estigui
precisament després d'allb que sembla un epíleg, fa pensar immediatament que no es tracta d'una interpolació prbpiament dita, sinó d'un
apendix unit a un epileg aprofitant els folis en blanc que solen restar
en els cbdexs al final dels textos. Així la hipbtesi de treball que els usatges 80-81 constituyen un epíleg ja explicava una alba cosa: el perque
els capítols adventicis 82, 85-90 ocupen el lloc que ocupen."
IdentScats així els usatges 80-81 com un epíleg i la interpolació 82,
85-90 com una addenda o apdndix nnit a Pepíleg resta el problema
d'explicar com havia anat a parar tot plegat al bell mig dels Usatges.
Hem dit que calia excloure un desplacament intencionat i per aItra
banda & cosa evident que els usatges, o els capítols de qualsevol altre
text, no es desplacen sols. El que sí es desplacen sols, o quasi sols, són
6. E. Besta, estudi citat, p. 503.
7. La sospita de E. Besta (2.0.) que el capital 81 podia haver fet de tancs

d'una coHecci6 anterior es fonamentava precisament en el caricter misceliani dels
capítols 82-90.
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els quaderns o lec s. Calia pensar que Parquetipus dels Usatges hagués
sofert un accidcnt d'aqucsta mena, que no t é res d'extraordinari.
La teoria que vaig muntar era aquesta: de Parquetipus dels Usatges,
Pexemplar de la cúria, potser l'original, molt malmb per l'ús continu,
s'havia desprhs l'últim plec i aquest plec havia anat a parar al mig del
cbdex. Ara, quin era el contiigut d'aquest plec? Coutenia naturalment
Ycpíleg (&0-81) i un llarg npAnd¿u. P c d , arnb quin capítol o arnb quines
paraules comencava? No necessariament, és clar, les primeres pnraules
del plec havien de coincidir amb les primeres paraules de I'epíleg: el
plec podia contenir a més algnns dels capítols que van davant de l'epíleg.
Per determinar el punt de ruptura calia procedir per simple t e m p
teig. Els capítols 76, 77, 78 i 79 són inseparables; presenten certa unitat
temitica, aquella unitat propia d'una compilació. El primer, que conté
certes reminiscencies de la Lex Wisigothorum tracta d e la manera que
un pare pot millorar un dels seus fills; els capítols 77 i 78 parlen de
quan nn pot desheretar els ñüs i com cal fer-ho. Tots dos procedeixen,
en part del Llibre de Tubinga i en part de la Lex Wisigothmum. El
79 esth tambE unit als anteriors, pero no tant arnb el grup 77-78 com
arnb el capítol 76: tots dos parlen de les donacions, que no poden de
cap manera invalidar-se. Per la tematica, sobretot per la tematica dels
capítols 77-78, estranya a la ñnalitat originaria dcls Usatges, i per la
manera savia arnb que la tracten i també per les seves fonts, un hom.
esperava trobar aquests usatges més aviat al final de la compiiació. En
canvi, i aixb em sembla decisiu, entre I'usatge 75 i el 76 hi ha una violenta solució de continuitat. Des de I'usatge 60 6ns al 75 van succeint-se
disposicions relatives al bé de la oomunitat i a les atribucions, drets i
obligacions de la potestat i aquest tema, abandonat sobtadament a Pusatge 76, el trobem repres a h s a t g e 91, immediatament després del.
grup de capítols adventicis 85-90. L'últim plec de Sarquetipus que s'ha-.
via despres, comencava, doncs, arnb Pusatge 76 de la vulgata.
Examinem ara el que passa si coiloquem la serie d'usatges 76-90 alh.
on correspon, és a dir, després de l'usatge 138.La soldadura que es produeix entre els grups 60-75 i 91-95 em sembla perfecta: la mateixa tematica, les mateixes fonts, les mateixes mans. Si hsatge 75 S i quis
iudeo col.loca sota la protecció del príncep els jueus i els sarrains conversos i prohibeix els insults i les amenaces dintre dels murs de la ciutat i en els burgs, el 91 posa sota la salvaguarda del príncep els súbdits.
que el vagin a veure, durant el viatge d'anada i el de tornada, tant pel
que fa a les persones com als béns. La soldadura que es produeix entre
Pusatge 138 De intestatis i el 76 és també hona; almenys seii pot dir
que 6s incomparablement rnillor que la que existia enhe el 75 i el 76.
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Hi h a en--:a un fet curiós: segons aquesta teoria, el plec desprks,
Iültim de1 codex, comencava arnb les paraules inicials de l'usatge 76:
Auctoritate et rogatu cunctorum illmum nobilium et mugnatum constituerurit supradicti primipes Raimundus et Adalmodis qualiter.. . i
aquest foli va anar a parar justament davant del plec que comencava
arnb les paraules inicials de l'usatge 91: Auctoritate et rogatu illonrm
nobiliurn uirorum constituerunt sepedicti principes Raimundus Berengarius et Adalmodis ut.. . Ambdós plecs comencaven, doncs, pricticament arnb les mateixes paraules. Jo a aquesta coincidkncia no hi vaig
,donar gaire importancia, perb al mestre Abada1 li sembli argument coiifirmatori. Tanmateix aquest fet podia haver contribuit que el desplacament del quadern es fes cap al Iloc on es féu i no cap a un altre, o,
almenys, determinar que el quadern es consolidés al nou lloc, car l'usatge 75 continuava seguit d'un nsatge que comencava arnb les paraules
Auctoritate et rogatu.
Resta solament parlar dels usatges 83 i 84 que donen tots els manuscrits i que vénen després de l'epíleg. Veritablement, si hi ha alguii
usatgela font del qual per lallengua s'hagi de remuntar al temps de
Ramon Berenguer el Vell, aquest és l'usatge 84 que conté un terme tan
arcaic i tan poc llatí -i tan enigmatic- com és el mot "es", aixb As,
"impediment legal". Els usatges 83 (si negú en treva de nostre Senyor
se sera més en aguayt) i 84 (statuüen encara los dits prínceps que casc u n adversari sperhs l'altro adversari en plet entro a la terca llora del
die) semblen, doncs, usatges originaris i, aixb no obstant, vénen després
de l'epíleg.
La dificultat em sembla que pot ésser salvada arnb una mica d'imaginacib. El contingut del plec despres es pot analitzar de la segueiit
manera: els íútims capítois d e la compilació, els usatges 76-79, devien
ocupar tot el primer foli i part del recto del segon. Sense solució de
continuitat i sense cap senyal especial seguia l'epíleg (usatges 80-81). El
capítol 81 acabava ja en el verso del segon foli. Escrits també per la
mateixa ma seguien els usatges 83 i 84 que no presenten ni arnb cap
dels precedents ni entre e k e l més tenue enUac temitic. Aquests dos
usatges 'han d'ésser considerats com un petit apendix antiquíssim. Potser procedien del mateix compilador que, quan hagué acabat la compilació i escrit ja l'epíleg, li van comencar a sortir les Ilastimes: és aiib
que ara en la correcció de proves d'impremta incorporem tranquillament al seu lloc o posem a l'addenda quan ja no hi ha altre remei. Potser havien estat escrits per una alha m i en Ponginal del compilador,
perb en el nostre d d e x la mateixa m i que va escriure el cos dels usatges
va escriure també els usatges 83 i 84. Després de l'usatge 84 venia
l'anotacib Expliciunt usatici, potser ja dins el foli tercer del plec. Més

tard una altra m&, aprofitant el que restava en hlanc havia escnt els
textos que després havien d e constituir els usatges 85-90. El qui els va
escriure ho va fer amb finalitats practiques: tenir reunits al h a 1 del
codi una serie de principis de dret processal, quasi tots relatius al testimoniatge. Havien estat escrits en lletra més atapeida i menuda i sense
preocupacions caiiigrAfiques. Per aixb i pel iloc que ocupaven després
de PExpEiciunt es veia clar que era un afegitó. El jutge que els va escriure no volia fer-los passar per autentics usatges ni pretenia denganyar ningú. Si després alguns copistes reproduiren aquests 'textos, d'altres en prescindiren. Finalment l'usatge 82 Quicumque mbdinconum
que vol ésser una especie de complement a alib que els usatges inicials
(del 4 al 22) diuen sobre les esmenes, devia ocupar un lioc especial, potser al marge enve els capítols 81 i 83, potser a peu de plana.
Resumim la iiostra teoria: en l'arquetipus dels manuscrits dels Usatges i'últim plec que contenia els capítols 76-90 -6s a dir: els darrers
capítols dels Usatges (76-79), i'epileg (80-81), una addenda antiguissima
(8584), un apendix (85-90) i un text marginal o a peu de plana (82)- es
va desprendre i va anar a parar entre el plec que acabava amb les darreres paraules de i'usatge 75 i el plec que comencava amb les paraules
inicials de l'usatge 91.
La hipbtesi que serveix de fonament a aquesta teoria és molt senzilla: el fet que els usatges 80-81, el contingut dels quals k el propi d'un
epíleg, vagiu seguits d'uns textos estranys a les fonts de la compilació,
fa pensar que els uns constituien veritablemente un epíleg i els altres
un apendix unit a l'epíieg.
Quan es tornen a llegir els usatges en lerdre així reconstruit -ésa
dir, 1-75, 91-138, 76-9& tot el codi adquireix un aspecte nou, un aspecte nienys torturat.
Vaig omplir uns quants folis exposant aquesta teona i els vaig passar al mestre Abadal. Hi exhauria encara més els arguments i contestava a les possibles objeccions. El nostre president va admetre immediatament que l'ordre primitiu era e l que jo proposava. Ara, vaig tenir la
sensació que no I'havia impressionat tant la f o r p de i'argumentació
com els resultats finals. Vaig comprendre llavors que aquesta teoria era
una daquelles que s'imposen per elles mateixes. És sdcient que al&
les formuli d'una manera raonable, perqu6 siguin acceptades. El fet que
l'ordre així recoiistruit coiitribueixi a clarificar tan extraordiniriament
el text dels Usatges, és i'argument més fort sobre la seva bondat.
Tanmateix a un Bbleg la histbria d'un text l'interessa per ella mateixa. Calia, doncs, examinar si l'ordre primitiu havia deixat algun vestigi
dins la tradició manuscrita. Sense haver fet cap examen sistematic dels
manuscrits, els resultats han estat prou satisfactoris. Quatre manuscrits
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presenten l'ordre teoricament establert o en certa manera el suposen. L'examen d'aquests manuscrits permet de fer altres petits descobriments al
mateix temps que compliquen una mica més eis problemes de transmissi6 del text.
Val a dir que Iéxamen d'aquests manuscrits, un per un i per el1 sol,
n o hauria permes de reconstruir l'ordre dels usatges. En certa manera,
la teoria que hem exposat és la que permet d'interpretar l'ordre de capitols que presenten els manuscrits; la teoria illumina I'ordre. De fet, I'ordre de capítols en el manuscrit de la Biblioteca Nacional i en el de
1'Academia de la HistOria havia ja estat publicat i era prou conegut. La
cosa potser hauria estat diferent si s'haguessin pogut examinar els mannscrits ensems. Vull dir que almenys per a mi, la teona ha estat confirmada per l'ordre de capítols que presenten certs manuscrits, pero
també em sembla que la teoria podia haver estat extreta de Pexamen
mnjunt d'aquests quatre manuscrits.
Aquests manuscrits ,9611 els següents:

CATA&.Barcelona. Arxiu d e la Corona d'A.ragó (Cancelleria: Papers a incorporar, Legislaci6. Caixa 1, núm. 1).Paper. Segona meitat del segle xrrr. Z.scrit a linia tirada. Sbn
d o b e folis. Descrit molt sumhiament per Broca. Aquests Colis, numerats
per una m& moderna amb xifres Abigues del 26 al 37, devien formar
en altre temps part dún &dex miscel.lani. Malmes el &ex; una m&
benemArita va voler coniervar els folis que contenien el5 Usatges. Escrit
sobre paper amb ll~etraclara, peio poc acurada, sense les caplletres dels
capítols, molt deteriorat, el manuscrit té un aspecte molt pobre, que la
mateixa restauració que l'ha salvat contnbueix a donar-li. Sovint cal
endevinar el que diu més que llegir-ho. L'escrivent no és I'autor de la
traduccib ni scmbla que escrigui al dictat del traductor. Fa iins salts per
homoioteleuton d e gran extensió i altres faltes pdpies d'un copista. La
traducció &S, doncs, m& antiga que d manuscrit. n s absolutament independentde les altres traduccions catalanes conegudes: la continguda en
el manuscrit de 1'Escorial 2 IU, 14 (s. xmixrv) i la del manuscrit del
Museu Episcopal de Vic (s. xrn). Solament dos o tres manuscrits dels
Usatges poden &ser considerats més antics.Tb'*
La traducció és molt literal, p e d ben feta i ben inteliigible tot i
que el traductor ha procurat de seguir l'ordre de mots del text Ilatí. En-
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7 bis. Sobre aquest manuscrit vegeu ara la noticia que en d6na F. U&na Martorell, El sedimento visigodo en la Cataluña condal, "&vista de Archivos, Bibliut a c a y bluseos", LXX'IrII, 2 (1974). p. 574.

cara que la cosa no vingui ara gaire a tomb, no puc resistir la temptaci6 de donar-ne unes mostres que poden servir per valorar el seu interes lingüistic que, si no és extraordinari, és pron gran.
us. 40: Qui, si sabent, son senyor ab mh hb ab lenga ociura hb son fi1
leyal, h l sa muler a 61 tirara, o tolri son casteyl e no-1 retrA a 81 seties
penyorament, hb li fara mal que no li pusca emenar, per .i. d'aquests,
si prova[tl hd vencut en sir&, deu venir en m& de son senyor ab totes
les coses, que per [él] ach, a fer sa voluntat, car g a n baya 6s.
us. 42: La postat del seu castell e fermament de dret en nula guisa
no la contradesca hom a son senyor, axí com dar li deu postat e fer
dret. E aytant com li ho contradira sira son bare. E si per acb mal
pendrd no li sia emenat. E si.1 senyor en acb aura don hb messi6 fari,
sia emenat del seu home.
us. 54: Cavaler veyl que no-s porh per si hilex defendre, hb pobre que
u0.s pot aparelar de batala, sia cregut per sagrament ha .v. onces d'or
de Valencia.
us. 94-95: Car fer justícia dels malsfeytors dades solameut s6n a les
postats, $6 6s a ssaber, d'omeci'is, d'aulteris, d'aquels qui donen verí,
de ladres, de robadors, de baares e d'altres hbmens, <que facen
aquela> que facan d'éls, axi com los sera semblant: Arencar peus e
mans, trer uls, tenir preses en carcer lonc temps, a la derera, perb, si
obos sir& lur cors penyar. A les fembres tolre nas e lambrots e horeles
e mameles, e, si obs sir&,cremar e l foc. E car la terra senes justícia no
pot viure, per cb és dat a les postats fer justícia. E axí com 6s donat
a 61s justícia fer, axí sir&a éls lécit perdonar a qui.1~plaura.
Tomant al nostre objectiu, Pordre dels usatges en el manuscrit és
el següent:

Manquen tots els usatges, que hem vist que havien d'ésser considerats com a adventicis (63, 82, 55-90 i els que en la vulgata segueixen
el 138);manca també el capítol 16 Captus a cura, que és u n usatge que
per la seva tematica no acaba d'encaixar amb els que l'envolten. Sembla
suggerit per l'nsatge 15 Capcio uero i podia haver nascut al marge.
Maiica també el capítol 47, molt cwt, perb evidentment hi h a aquí un
error de copia per homoioteleuton. En la traducció catalana els capítols
46 i 47 podien molt bé acabar amb les mateixes paraules. Tampoc no

és significatiu b r d r e 15-14, car el presenten la major part dels manuscnts dels Usatges. Manca tambe el 96 que semblava formar una unitat
amb el 97: reconeixen als bisbes certes prerrogatives judicials, especialment pel que fa al manteniment de la pau i treva. Cal posar en relleu
que el 97 segueix al 103, i que el p p 100-101 segueix al 105.
El que ara importa sobretot és veure c o n h a t en un manuscrit que
els grups 76-81, 83-84 ocupen el lloc que tebricament havien establert
com a originari: després del 138, al &al de la compilació.
El mannscnt presenta un tret arcai~i:els usatges no sÓn numerats
ni, contra la major part dels manuscrits, porten cap epígraf. Solament
els blancs destinats a les caplletres, que no foren tracades, indiquen la
separació entre capítol i capítol. Quant a la divisió dels capítols és notable que els usatges 93-95 es presentin units en un de sol.
Cal aavertir finalment que l'usatge 84 acaba al final de plana de
l'últim foli verso. Tebricament, els usatges podien continuar en el foli
següent perdut. Ara a mi em sembla que la mA benemhrita que va voler
salvar els folis que contenia aquesta traducció, els va salvar tots.

CATALA.
Barcelona. Col.legi BAdvocats de Barcelona (Vitr.
11, 20.A 2119). Paper. Segle xv. Tinta negra esgrogueida.
Q
Caplletres, calderons i ~úbriquesen verme11 i groc. Lletra poc aciirada, pero clara. La traducció catalana, independent de les
conegudes, és doleiitíssima i sovint no i:é sentit. El manuscrit comenqa
amb aquesta traducció, perb manquen cels folis 1, 3-4-5, 8-9-10. L'ordre
dels capítols és el següent:

L'ordre 8s essencialment el mateix que olereix el K: el 75 va seguit
del 91 i el grup 76-81, 83-84 segueix l'iisatge 138 i clou la compilació.
Contra el que passava a K,aquí Yusatge 84 acaba sobre la meitat del
foli verso; queda en blanc tota la resta del foli i encara tot un altre.
No sabem si el manuscrit contenia els capítols 16 i 63; el 96, que mancava a K,sí que hi és, perb no en el seu lloc habitual; el 97, precedit
ara del 96, ve després del 99, no després del 103; el 99 es repeteix després del 133. Com en el K, els capítols 100-101 segueixen al 105. Em
semblaparticular d'aquest manuscrit el fet que l'usatge 152 Castmm,
que sabem que era una glossa a I'usatge 30, es trobi incorporat al final
d'nquest capítol 30.

LLAT~.
Madrid. Biblioteca Nacional (Ms. 12 691; abans
Ff. 134). Pergami. S. m. Escrit a doble columna. Descrit
a F. Fita B. Oliver, Cortes de los antiguos reinos de
Aragón y Valencia. Vol 1: Cortes de CataEuna, Madrid 1898, apendix IV,
p. 815.
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Lerdre dels capítols 6s el següent:
1-13, 15, 14, 17-62, 64, 63, 65-75, 91-95, 98-99, 102-103, 97, 104-112,
100-101, 113-118, 159, 119, 160, 120-133, 96, 134-138, 76-81, 83-84,
16, 161-163, 8% 166, 82, 85-90, 145-146, 148, 147, 149-151, 139-140

i altres deu textos m&, propis d'aquest manuscrit.
Per a la interpretació correcta d'aquest ordre cal assenyalar que els
capítols 159 i 160 que envolten l'usatge 119, no són sin6 reproducció
literal dels textos de la Lex Wisigothorum que són alludits en aquest
capítol 119.
El capítol 97 és al mateix lloc que en el manuscrit K; en canvi, els
capítols 100.101, que a K i Q vénen després del 105, segueixen ara l'usatge 112, un lloc ben poc escaient car trenca la relació entre el 112 i
el 113. Tampoc no 6s al seu lloc habitual el capítol 96, que manca en
el ms. K.
El manuscrit confirma Iórdre establert, pero conté un llarg apendix.
Rs molt interessant que aquest apendix sigui iniciat pel capítol 16 (seguit d'altres petits textos adventicis) que manca en el ms. K. Aixb per
una banda em sembla que confirma que en I'arquetipus es veia clar que
els usatges acabaven en el capítol 84, encara que després seguissin
altres textos, i per altra banda, que Susatge 16 era una nota escrita al
marge o a peu de plana recoilida per i'escrivent després d'haver copiat
el text originan. Un origen semblant han de tenir els capítols 161-163 i
166, molt brevs i procedents d e la Lex Wisigothorum.
Altrament no és necessari que la cbpia de la qual procedeix aquest
manuscrit fos feta quan encara no s'havia despres Súltim plec de i'arquetipus; podia haver-se fet en qualsevol moment posterior, car el plec
podia haver tornat al seu iioc primitiu o el copista podia haver advertit
quin era l'ordre originari dels plecs.
Aquest manuscrit conté ja el que el manuscrit que examinarem tot
seguit permet $identificar com un altre apendix (145-151) iucorporat
al mateix arquetipus.

LLAT~.
Madrid. Academia de la Hist6ria (signatura actual
9-9-7/2005). Paper. Final del segle xln. Els usatges ocupen els vint primers folis. Escrit a Iínia tirada. Escriptiira
acurada i elegant, perb sense pretensions. A partir del foli 9 les caplletres no foren traqades. No tats els capítols tenen epígrafis. Fou editat
per A. Helffcrich l'any 18% (Entstehung und Geschichte des Wesgoten
Rechts, pp. 429-472) i el va tenir en compte J. Ficker (1886). El mateix
Ramon d'Abadal em va cridar I'atenció sobre aquest manuscrit, en el
qual I'usatge 75 va seguit d'el 91 i el 138 del 76, ordre que jo suposava
que era I'originari, pero altrament tot semblava revolt. L'ordre de capitols &S el següent:

H

Aquest ordre solament en aparenca és anarquic i revolt. El manuscrit deu ~rocedirde la clarrera copia feta de I'arquetipus, quan aquest
estava ja molt deteriorat. El plec que s'havia despres, el que comencava
amb el capítol 76, el trobem partit en dos: el primer foli que contenia
els usatges 7€-78 el trobem ara al seu lloc d'origen, després del capítol
138, pero la resta ha anat a parar entre el foli que acabava arnb les
primeres paraules del capítol 41 t(mo1t breu) i el següent. Si cokloquem
allb que he posat entre arent te si quadrat, a continuacib del capítol 78,
l'ordre és del tot semblant al dels altres tres manuscrits que hem vist.
L'escrivent del cbdex del qual procedeix H, en arribar al final de plana
on hi havia els mots inicials de i'usatge 41 es troba amb tres folis solts
o mal units; acaba de copiar l'usatge 41 i es posa a copiar el contingut
d'aquests folis. Quan arriba al final del 83, en lloc de continuar copiant
el 84, preferí de copiar primer els altres textos que veia escrits per una
m&més recent, per tal que el 84 continués essent el darrer. Després
encara va voler incloure la nota que havia vist al marge de l'usatge 30,
aiwa és, el capítol 152 Castmm, que explica l'etimologia del mot cmtrum d'acord amb Isidor. Finalment continua la seva tasca en el foli
que s'iniciava amb els darrers mots de hsatge 41. No es va recordar que
aquest usatge 41 ja i'havia copiat i el toma a copiar tot sencer. La repetició de I'usatge 41 és la clau d'aquesta interpretació i fa veure que el
lloc que ocupen els usatges que he posat entre parentesi quadrat, és
producte d'un accident, és fortuit. Cal coliocar, doncs, l'usatge 79 (i els

que el segueixen e a aquest manuscrit 6ns al 152), després del 78. Llavors
l'ordre restablert és pricticament el mateix que el dels altres tres manuscrits fins i tot en certs detalls. Com en el K, el 97 segueix el 103, i el
p p 100-101 ve després del 105. Com en PN el 96 segueix el 133. Per
altra banda el 16 ve després del 17, i el 63 hi és copiat dues vegades,
una després del 64, com en l'N, i una altra després del 133, 96. Cal
observar que l'usatge 133 va seguit del 99 en el Q, del 96 en l'N i del
96 i 63 en l'H. Aixb no pot ésser fortuit. Cal tenu en campte que tots
ells sbn usatges procedents de les treves i que el 133
amb el
mot Denique com tancant una serie, altrament 110 gens clara.
Em sembla que de l'examen d'aquest manuscrit se'n poden treure
dues conclusions de certa importancia: la primera és que a l'arquetipus,
els capítols 76-78 ocupaven exactament un foli recto i verso. Era, doncs,
un codi de format petit, pero no tant com el Paris. lat. 4792, potser del
mateix segle m, que fa 130 X 185 mm. E n un codi de dimensions reduides, no té res d'estrany que sovint wincideixin principi de foli i principi de capítol. Poder determinar detalls materials dels arquetipus (lletra
emprada o nombre de versos per foli, etc.), és un dels ideals de la crítica textual que poques vegades es poden aconseguir. L'altra conclusió
és que quan es féu la copia de la qual procedeix el manuscrit H, l'arquetipus contenia no solament l'apendix 85-90, sinó també un altre,
format pels usatges 145-151, escrit aprofitant el darrer foli, que havia
restat en blanc, del plec que s'havia despres. Aquest apendix el presenta
també 1:N i el Paris. lat. 479% el més antic dels Usatges.
Respecte als usatges 139-140, tradicionalment considerats els darrers,
tots els manuscrits que els presenten, entre altres el de París del s. XII,
ho fan al final. A mi em sembla que també procedeixen de l'arquetipus.
Ara conjecturar que l'úitim plec no es va desprendre seucer, sinó únicament els qnatre folis interiors permetent així que al Bnal del cbdex restés encara un foli en blanc, on hom pogués anar afegint textos, em sembla que és conjecturar massa coses.

comenta

Les conclusions crec que es poden resumir així:
L'arquetipus dels Usatges era un cbdex de carhcter oficial i pertanyia a la cúria judicial del comte. Era de format més aviat petit, car
un dels folis comenGava amb la primera paraula de l'usatge 76 i acabava
amb la darrera de l'usatge 78. Era escrit a línia tirada.
Contenia en els seus origens, d'una manera global, els usatges següents i amb aquest ordre: 1-75, 91.138, 76-81, més un petit apendix
format pels capítols 83-84. D'aquest contingut global cal sostreure alguns capítols que procedeixen de notes marginals o a peu de plana, escrits per mans diierents en Parquetipus mateix: smb tota seguretat l'u-

satge 63; molt probablement també els usatges 16 i 96. Semblen també
procedir de notes marginals o a peu de plana els capítols 97, 100 i 101.
Els capítols 85-90 representen un apendix antic i els capítols 145-151
un de més recent.
Procedeixeu de notes marginals o a peu de plana, els capítols 82,
159-160 (nascuts aquests dos al marge del 119), el 152 (glossa a l'usatge 30) i segurament també els capítols ,161-163, 166. També els capítols 139-140 procedeixen de l'arquetipus i potser també altres textos.
La discrepancia que presenten la major part dels manuscrits, perb
no tots, respecte a l'ordre originari, es deu a un accident sofert per
l'arquetipus que provoca el desplacament de Iültim plec o dels quatre
folis interns de l'úitim plec.
Les discrepancies que presenten els manuscrits entre ells respecte a
l'absencia o presencia de determinats capitols, són degudes en gran part
al moment en que era e p i a t l'arquetipus que anava adquirint amb els
anys glosses i textos addicionals, perb també al diferent criteri dels escnvents que copiaven o no allb que, escrit per una altra m&,era evident
que no formava part de la redacció primitiva.
Algunes d'aquestes conclnsions han d'ésser considerades com a provisional~i tot necesita d'ésser discutit. Solament l'examen i la collació
dels manuscrits ens pot donar els elements per a la seva filiació i un
text segur i net de glosses i interpolacions. Així, en el manuscrit ilatí
del Collegi d'Advocats de Barcelona (vitr. 192, A 2301), manquen certs
petits fragmeots que procedeixen de glosses margiuals: el capítol 152
Castrum esta encara al marge de l'usatge 30; proporciona també alguues lectures bptimes. L'estudi dels manuscrits no solainent proporcionara
els elements necessaris per a la determinació de glosses i interpolacions,
sinó que també donara sorpreses en aspectes que ara no podem preveure.
LA F O R M A C I ~ DEL

CODI

La reconstmcció del primitiu o r b e dels capítols dels Usatges obre
noves perspectives en l'estudi de la formació del codi. Ens proporciona
dades més'segures sobre el criteri seguit en Pordenació dels matenals
per temes i també sobre la manera d'utilitzar les fonts. Per altra banda,
de la compilació ara tenim, a més del prbleg (us. 1-3), l'epíleg (us. 80-81).
Prbleg i epíleg contemplen els Usatges des de fora i no pretenen ésser
obra de cap legislador. Caldra estudiar-los l'un en funció de l'altre.
DAiem al comencament d'aquest estiidi que el codi dels Usatges és
el producte Tuna compilació. Ara, una wmpilació suposa un compila-

dor. Llavors és natural que hagi estat atribuit al compiiador tot ailb
que en el codi sembla adventici o manipulat: articles elaborats de nou,
adaptacions i retocs en els textos auteriors, consideracions justificatives
i judicis de valor. Així, Besta, parlant del compilador, podia anomenarlo "el manipulador del segle XII".
Hi haiiria liagut, doncs, per una part unes disposicions legds i per
l'altra un compilador més o nienys manifasser. A mi em sembla que les
coses sóu bastant m& complicades i que la compilació és el resultat
d'un ilarg procés d'elaboració portada a terme dins la cúria comtal.
Abada1 en la seva teona sobre els Usatges, tal com l'exposa en el seu
Pere el Cerimonids i els inicis de Ea decadencia politica de Catalunya>
evita de parlar d'un compilador: "Cal acceptar, d'una vegada", diu,
"que la compilació dels Usatges, tal com eus ha estat transmesa, no és
pas obra de Ramon Bereiiguer 1ni dels seus successors immediats, sin6
que és una creació dels legistes romanitzats de la cúria de Hamon Berenguer IV. Foren ells qui . . . vers 1150, crearen la teoria del Principat . ." i més endavant parla d'uns Usatges "adaptats a la teoria del
Principat per l'autor o pels autors de la compilació, vers el 1150. Quan
Abada1 parlava de legistes o dels autors de la cornpilació en plural, no
crec que pensés tant en una comissió per la compilació de Ueis, costums i consuetuds +osa potser menys anacrbnica del que sembla-,
sinó més aviat en un procés indefinit, pero complex.
A mi em sembla que un examen formal del test ens permetra si m8s
no, de fer alguna conjectura prou ben fonamentada sobre aquest procés
de formació i de determinar-ne algunes etapes.
En l'aspecte formal, en el codi dels Usatges hi ha de tot. Estilísticament els primers capítols -del 4 fins al 59- són molt hen pastats, de
manera que solament un examen minuci6s ens permet de descobrir
fonts diverses i alli on acaba un nucli legislatiu i en comeuca un altre.
Diríem que són obra d'un compilador que sap el seu ofici i que l'entén
en el sentit que cal donar al codi una coherencia formal, tot i respectant i'esperit de les antigues lleis. Tothom ha vist que dins el codi
aquests primers capítols (4-59) presenten uns trets especials; no cal
insistir-hi. Pero en arribar a l'usatge 60 cornencen les sorpreses: Omnes
quippe naues Barchinonam uenientes uel recedentes. .. sint in pace et
tregua sub defensione principis Barchinonensis. Contrasta el canvi brusc
del tema -acaben les lleis i costums jndicials i cornencen les constitucions- amb l'ús de la partícula d'enilac quippe que suposa un altre

.

8. Ramon *Abadal i de Viuyals, Pere el Cerimonids i eL inicis de la fiacadaicia politico de Catalunya (traducció de X . Fort i R. Pinyol), Barcelona, Ed. 62,
1972, p. 65. La versi6 castellana (publicada en el volurn XIV de la Historia de España, Madrid, Espasa Calpe), és de 1968.
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context. Aquest quippe procedeix sens dubte de la foiit oii devia encaixar bé. El capítol seguent és introduit amb els niots Item statuerunt ut,
quan des de I'usatge 4 no s'havia fet cap mena d'esment dels legisladors. Aquestes paraules poden procedir directament d'un capítol de
constitució car arnb aquesta fórmula o amb una fórmula semblant, com
és ara Item constitutum est, comencen sovint els diferents capítols de
les constitucions de pau i treva redactades, per dir-ho d'alguna manera,
en forma d'acta, i Pusatge 61 és certament un capítol de pau i treva:
Item stawerunt ut omnes homines habeant sineeram heguam et ueram
pacem a monte Cathano usque ad cnstnlm Felix ... Si en arribar a
aquest capitol el compilador hagués trobat conveiiient de recordar els
legisladors, ho hauria fet arnb una fórmula més solemne que ainb aquest
Item stn.tuerunt ut que els alludeix de passada, sense tan sols ni esmentar-los. Perb no era pas aquí sin6 en el capítol anterior on, en tot cas,
hauria estat justificada una menció a Pautoritat legislativa. Si més no,
en l'usatge 61 aquesta fórmula, que després trobarem en altres capítols,
procedeix de i'origiiial. El 62 no té e~icapqalamentespecial i el 63 és
una interpolació posterior a la compilació. Lúsatge 84 -que forma unitat arnb el 65 i el 6 6 ens proporciona una altra sorpresa: és l'únic capito1 que presenta un preimbnl de certa extensió i amhició; és el celebre Quoniam per iniquum principem et sine ueritate et sine iustieia. ..
Perb ofereix encara una altra novetat: fou redactat en primera persona
del plural (mandamw, precipimus, statuimus). Solament I'usatge 67 Item
statuimur que el segueix, el nucli format pels usatges 74-75 i Pusatge
119, s6n redactats en primera persona de1 plural (almenys s6n els únics
en que la primera persona del plural ha deixat rastre). Nosembla gaire
arriscat d ' a h a r que en aquests quatre usatges o nuclis la primera persona prooedeix tam,bé de les fonts del compilador. ~Finsara, i a partir
de Pusatge 60 el compilador se'ns mostra com una persona extraordinhri:iment respectuosa amb les seves fonts; si les trosseja, ho fa per obtenir una coherencia temitica, pero no el preocupa la coherencia formal:
respecta Ies partícules d'enllac i les fórmules introductbries dels capítols
que, com Item statuerunt, troba en les seves fonts; si les seves fonts sbn
redactades en primera persona, ho deixa així encara que la cosa contiasti amb els usatges que envolten aquests capítols. El carhcter bigorrat del codi -a partir de i'usatge 00- és una garantia de fidelitat.
Perb en ambar a l'usatge 71 ens trobem amb una alba sorpresa; el
capítol comenya així: Per bonum usaticym et bene ab hominibus illorum auctorizatum, statueruni sepedicti principes ut omnes homines seniores hubentes nulb ingenio uel racione. .. gaytent personas eorum nec
encalcent... Es difícil de creure que Pencapcalament d'aquest usatge
procedeixi directament d'una llei o d'un capítol d'una ilei. Perb el

cap. 71 no 6s pas Púnic a oferir encapcalaments de caracter narratiu;
el 91 comenca: Auctoritate et rogatu omnium illorum uirorum constituerunt sepedicti prineipes R. et A. ut omnes homines... ad potestatem uenientes. .. habuissent ... per omnes dies et noctes pacem et
tregum et fuissent securi ab omnibus iilo~uminirnicis. E1 carhcter narratiu i histbric resta aquí subratliat per Sús de formes de passat: habuissent en lloc de habeant; fuissent en lloc de sint. No és aixi com parlen
les lleis. LUsatge 124 és a
j descaradament una notícia histbrica amb
tots els temps en passat: Alium namqire supradicti principes nobilem et
honestum et utiiem misenint usaticum quem illi tenuerunt et successoribus eorum t e m e in perpetuum mandauerunt, scilicet ut tenerent curiam
et magnam familiam ... et manutenerent oppressum et occwrrerent obsesso; et qunndo uellent edere, facerent cornufe ut nobiles et ignobiles
venissent prandere; et ibi distnbuerent pallias . et ibi facerent nouellos
milites. Tampoc no poden procedir directament de textos de carhcter
legislatiu, encapcalaments com el de Sus. 130 amb judicis de valor semblants als que presenta el capítol 124 que acabem de mencionar: statuerunt etiam prefati prineipes et r e c o g n o u e r u n t e s s e b o n a m
f i d e m ut omnes homines postquam quemlibet habuerint salutatum
uel osculatum nullo ingenio uliquid ipsa die ei forisfaciat.. .; o el del 131:
similiter nempe stntuerund ac b o n u m c a u ; ~ i m e n t u m
e s s e laud a u e r u n t ut si quis cum alw hospitauerit... .vil. diebus ab
illius damno se mnino abstineat. Cal prendre nota que aquests dos darrers capítols juntament amb el capítol 1,32 (Constituerunt i g i t u r ut
si quis cum alio ierit. .. adiuuet eum prout melius poterit ... contra
cunctos homines, etiam contra seniores suos) sernblen formar una unitat.
Si evidentment aquests encapcalaments, que sovint deixen entreveure una tendencia cap a un estil narratiu, no poden procedir literalment
de disposicions legals, perque, com deiem, no és aixi com parlen les
Ueis, tampoc no semblen deguts a una iniciativa del compilador -i aquí
entenc per compilador la persona que va donar als Usatges, en allb que
és essencial, l'estructura amb la qual ens han pe~ngut-. Són f6rmules massa detonants dins Sestil dels Usatges i contribueixen massa
ostensiblement a la incoherencia formal del codi -cosa que semblava
que s'havia volgut evitar fins a Susatge 60- per ser obra d'un compilador del qual més aviat s'esperava una activitat unificadora. Tampocno
es poden explicar com un recurs per part del compilador per a atribuir
als princeps unes disposicions no escrites mai abans i fer-les passar
aixi corn a autentiques i ben sancionades; el compiiador que mai ningú no ha presentat com un home neci, sabia perfectament que no era
aquest l'estil dels textos legals. Per qu8 havia de posar una marca semblant a allb que era invenció seva, si tenia al seu abast fórmules com
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Item statuerunt ut que no comprometien a res? Altrament, els Usatges
amb encapcalaments de tendencia narrativa i amb judicis de valor no
són dels que tenen especial transcendencia jurídica o política. Si fossin
obra del compilador també resultaria una mica estrany trobar aquests
usatges tan espaiats dins del codi, sobretot quan presenten una certa
unitat temitica, car la majoi part es poden relacionar amb la pau i treva
i quasi tots són fortament impregnats d'un esperit cavalleresc i slii reflecteix la moral del cavaller.
Em sembla que la clau que resol Penigma de la procedencia d'aquests usatges ens la d6ua el capítol 133. Aquest usatge, immediatament precedit del nucli 130-132 d'acusada tendencia narrativa, és el1
mateix una notícia histbrica i no pretén d'ésser altra cosa; diu: Denique
sepedicti principes apud Barchinonam commorantes in ecclesia Sancte
Crucis Sancteque m r t i r i s Euhlie una cum consilio et auxilio episcoporum suorum... B. barchinonensis et G . ausonensis et B. gerunclensis
... et acchmatione illorum terre magnatum.. confirmauerunt pacen
e t treguam D o d n i et statuerunt illam teneri in eowm patria omni tempore.. Aquí allb que sorpren és el mot Denique que encapcala Pusatge.
Per qu& "halment" ("a la perfí" que diuen les traduccious catalanes)
si els usatges coutinucn?
Aquest Denique no ens pot deixar indiferents. Necessita i demana i
exigeix una explicacib. Un hom no comenqa un capítol d'un reglament,
d'unes normes o d'un text legal qualsevol amb un mot que vulgui dir
"finalment", si aquest capítol no és el darrer. Una cosa em sembla segura, que aquest Denique marca el final d'un text. Ara, si aquest Denique fos iniciativa del nostre compilador, hauiíem d'admetre que la
compiiació general dels Usatges en altres temps acabava aquí. Tot allb
yue segueix (us. 134-138, més 76-79) seria un llarg apendix. Perb també
s'hauria d'admetre que tot el codi tenia una altra estructura, una estructura tal que tots aquests usatges de tendencia narrativa hi encaixessin i no hi fvssin desconceitants, o, amb altres paraules, una estructura
tal quc no causés cap sorpresa el fet que M t i m capítol contingués una
notícia histbrica i que aquesta noticia histbrica comencés amb el mot
Denique. Llavors aquella compilació ja no podríem dir que fos la nostra. La conclusió seria que la nosha compilació en suposa una aitra, no
solamcnt més breu, sinó també estructurada d'una manera molt diferent.
NO crec que aquesta sigui l'explicació'més satisfactoria. A mi em
sembla més aviat que la compilació que tenim i llegim és, per dir-ho
amb pocs mots, una compilació de compilacions. El nostre compilador,
el que va deixar el codi tal com el llegim, disposava -entre altres coses, naturalment- de dues compi1acio:ns prhvies. Disposava, d'una part,
d'una compilació de lleis i costums. Sobre aquesta compiiació descansa
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el nucii format pels usatges 4-59, que, com hem vist, presenta una gran
coherencia interna i formal. L'estructura d'aquesta compilacib va ésser
respectada pel nostre compilador, sense que aixb vulgui dir que la reproduis exactament. Perb disposava també d'una altra compilació, una
compilació de constitucions i especiaiment de constitucions de pau i
treva. Potser es tractava m& aviat d'un intent de compilació no del tot
reeixit i de difusió escassa. Aquesta segona compilacib, que volia ésser
un complement d e la primera, tenia una estructura narrativa, potser imposada per la necessitat de resumir i de refondre per tal d'evitar repeticions. L'autor d'aquesta compilació tenia fusta d'historiador: la seva
obra no era la d'un simple compilador; era el fruit de les seves investigacions i la presentava com a tal. Si de vegades reproduia literalment
les seves fonts i daltres donava notícies de caricter historic absolutament verídiques (us. 133), em temo que a estones no li faltava tampoc
imaginacib (us. 124). Tenia també una tendencia a emetre judicis de
valor i a cercar motivacions. Com hem vist, el seu estil característic ha
deixat una forta empremta en a l y n s usatges, el 71, 91, 124, 130-132 i
encara hi podem afegir el 76. Perb d'altres que no presenten aquesta
empremta tan profunda deuen procedir d'aquesta font que, per altra
banda, devia contenir textos no incorporats al codi actual. Cal renunciar
ara i ací a reconstruir aquesta compilació de constitucions: per fer-ho,
encara que fos parcialment i amb moltes vacillacions, caldria comptar
amb una bona edicib crítica. Per la nostra finalitat és suficient dir que
contenia els capítols suara mencionats i que acabava amb i'nsatge 133
Denique, probablement precedit immediatament dels capítols 130-132.
El nostre compilador disposava, doncs, de dues compilacions prhvies
que es complementaven, perb també d'altres fonts, textos jurídics i legals en gran part potser posteriors a aquelles compilacions. La 6nalitat
de la compilació definitiva era la de reunir en un sol codex de ficil
consulta totes les lleis, els costums i les constitucions que interessaven
a la cúria judicial del comte. El compilador va mantenir l'estructura de
Ia compilació de ileis i costums judicials que ja era un text quasi oficial
i ben elaborat, pero va trossejar totes les altres fonts per tal d'obtenir
un ordre tematic d'acord amb el seu esquema mental, i va anar collocant cada fragment en el iioc que li esqueia o que creia que li esqueia.
L'operació la va portar a terme forqa mecinicament i el resultat fou la
fonnació d'un codi formalment desconcertant. Ara el caricter bigarrat
del codi i la seva mateixa incoherencia formal, demostrcn que el dnrrer
compilador era home respectubs amb les seves fonts, perb també que era
home de poca empenta jurídica i potser sense gaires recursos retbrics.
Ací cal dir que el professor Font i Rius, que dins la comissió per a
l'estudi dels Usatges estudiava les constitucions de pau i treva com a
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font del codi, havia insinuat molt abans que jo formules aquesta teoria,
que l'elaboracib de certs usatges que atribuiem al nostre compilador podia baver estat feta amb anterioritat per un altre jurista.
Així arribem a la conclusió que el icompilador treballava no solament sobre fonts legals sin6 també sobre textos ja previament elaborats
i codiñcats.
L'analisi del prbleg i de l'epíleg ens porta a una conclusió semblant
respecte a la formacib del codi. Ni l u n ni l'altre semblen obra del compilador. Estudiem primer el prbleg (caps. 1-3) que cal distingir del
prehmbul (cap. 4). El prbleg, com ja hem dit, contempla els Usatges des
de fora. No és, ni prctén d'esser obra legislativa. Ara, curt w m Rs, 6s
també incoherent. La primera part (caps. 1-2) va per un camí i la segona (cap. 3) va per un altre. El capítol primer, que forma unitat amb el
segon, és una noticia histbrica que no eris porta enlloc i ens deixa in&s
aviat perplexos:
Antequam usatici fuissent missi solebant iudices iudicare ut cuncta
malefacta fuissent omni tempore e~nendata, si non potuemnt esse
neclecta, per sacramentum et per batalüam uel per aquam frigidam siue
calidam, ita dicendo: "Iuro ego ille tibi filo quod hec malefacta que
tibi feci, sic ea tibi feci ad meum directum et in tuo neclecto quod tibi
illa emendare non d e b o per deum et per 'hec quatuor euangelia";
et iude stetissent ad beiium uel ad unum ex supradictis iudiciis, scilicet
aque frigide uel calide. Homicidium uel cucucia quod non possuiit
esse neclecta, fuissent secundum leges et mores iudicata et emendata
siue uindicata.
Deixant a p a a la seva visib simplista de la situacib judicial i jurídica del país abans que fossin promulg:~ts els Usatges, el text no ens
diu si aquest estat d e coses resultava intolerable i calia canviar-lo o si
aUb que calia era més aviat sotmetre'l a unes normes. Com que el jurament sostingut per batalla wntinua tenint un gran paper dins els Usatges, el lector no sap cap on va el text. a s una histbria inconclusa: acaba
precisament quan hom esperava que coniencés a parlar d'allb que ventablement interesava: dels Usatges, del seu sentit i de les circumsthncies histbriques i jurídiques que determinaren la seva creacib.
La segona part del prbleg (cap. 3) sembla ignorar la primera. Comenta i acaba. Amb poques paraules diu tot el que vol dir. Es basta
tot sol. Alguns manuscrits fan patent aixb tot encapplant aquest usatge amb rúbriques com lncipit prologus o Aixi c m n c e Eo prolech.

Cum dominus Raimundus Berengarius uetus, a m e s et marchio
Barohinonensis atque Hispanie subiugator, habuit honorem et uidit et
cognouit quod in omnibus causis et iiegociis ipsius pattie leges gotice
non possent obsemari et etiam uidit multas querimouias et placita que
ipse leges specialiter non iudicabant, laudo et consilio suomm proborum
hominum, una cum prudentissima ac sapientissima coniuge sua Adalmode constituit et misit usaticos cum qdbus hissent omnes querimonie
et maleEacta in eis inserta, districta et placitata et iudicata atque
ordinata seu etiam emendata uel uindicata. Hoc enim fecit auctoritate
Libri iudicis qui dicit: "Sane adiciendi legis, si iusta nouitas causarum
exegerit, principalis electio licentiam habebit". "Et potestatis regie discietione tractetur qualiter exhomim negocium legibus inseratur". "Et sola
uero potestas regia ent in omnibus libera, qualemcwnque iussmit in
placitis iiiserere penam". Et iisatici quos misit incipiunt ita.
Aquí tot esta ben estructurat, el contingut i la forma gramatical. Res
no hi 6s gratuit: així el subiugator Hispanie cal posar-lo en relació amb
el habuit honorem. E1 comte, dona, adquirí la forca que dóua el prcstigi
i Pautoritat moral i llavors veié que les lleis gatiques havien quedat
desfasades: ni podien ésser observades ni preveien els litigis i els conñictes juridics que la nova estructura d e la societat i la seva d i n h i c a
suscitaven. Calia emetre noves Ileis, perb no ho va fer Tuna manera
arbitraria sinó amb Saprovació i consell dels prohoms, i d'acord i conjuntament amb la seva muller, dona pmdent i savia. Altrament va obrar
amb tota legalitat, car les mateixes lleis gbtiques li atorgaven el poder
de promulgar uoves Ileis, d'inserir-hi noves causes i d'establir noves
penes.
A I'autor d'aquesta segona part del prbleg el preocupa una sola cosa:
justificar els Usatges davant el prestigi jurídic de la Lex; la seva argumentacib és clara: són necessaris i són legals.
Em sembla que no cal inestir més sobre la manca de coherencia
entre la primera i la segona part del prbleg. Són textos independents i
Pautor de la primera part no pot ésser el mateix que el de la segona;
tampoc no cal insistir-hi: res iam se ipsa dq'endit.
Aleshores ens trobem que l'autor de la segona part no pot ésser tampoc el nostre compilador, &S a dir, aquel1 que va deixar el codi tal com
el llegim. Si el compilador hagués redactat la segona part del prbleg, el
veritable prbleg, de cap manera bauria fet malbé la seva propia obra
tan ben reeixida posant-li al davant una noticia histbrica sense substancia. Si un fa un prbleg és per posar-lo al davant de Sobra. Tampoc
no és gaire versemblant que el compilador fos l'autor de la primera
part que no va enlloc ni t é una finalitat clara. La dificultat desapareix
si partim de la hipotesi que el compilador disposava de dues compila-
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cions previes, cada una amb el seu prbleg. El compilador es va limitar
a juxtaposar els prblegs respectius. Veiem aquí també un home extraordinbiament respectuós amb les seves fonts i actuant massa automhticament; es va limitar potser a mutilar el prdleg Antequnm vsatici fuissent missi, perque allb que s e p i a hauria resultat superfiu, si transcrivia
també, com volia, el segon prbleg Cum dominus. Naturaiment altres
hipbtesis s6n també possibles. El primer ~ r b l e gpresenta cert desgavell
gramatical propi Tuna glossa més o menys improvisada. Seria una glossa inicial que tindria com a finalitat no confessada fer, com tantes glosses, una ostentació vacua d'emdició i transmetre una fórmula de jurament, fórmula de jurament que, sigui dit de passada, no servia quan
una d e les parts -i aquest era el as més ffreqüent pel que sabemnegava els fets que li imputava l'altra. Ara, si Pusatge iiiicial és una
glossa, la tradició manuscrita ens veda de considerar-lo com una glossa
feta sobre la uostra w m p i l a ~ i ó .Seria
~
una glossa anterior incorporada
al text pel nostre compilador. Sempre arribem a la mateixa conclusió:
el nostre cumpilador treballava sobre textos ja elaborats, i fins i tot amb
glosses. Sigui cum sigui, ara ni tan sols li podem atribuir el prbleg Cum
domirus.
De Panhlisi de l'epíleg, jo, ara per ara, no gosaria treure'n gaires
conclusions. Perb sí que voldria posar en reileu que, com el prbleg, contempla l'usatge des de fora i que igualment es compon de dos textos
independents. Com dhiem planes enrera, el capítol 80 ludicium in curia
datum és una apasionada apologia de la c h i a judicial del comte. Diu
que el judici emcis per la cúria, o per uri jutge elegit per la cúria, per
tothom i en tot temps sigui acceptat i obeit. Que ningú no gosi recusarlo i si algú ho fa, que caigui a mans del príncep, el1 i tot allb que té,
perque el príncep en faci el que vdgui: "per .sa voluntat a fer". Per
que aquest rigor? L'argumentació amb clímax ben estudiat és taliant:
"Qui rebutja el judici de la cúria, tracta la cúria de falsa, i qui tracta
la cúria de falsa, damna el príncep, i qui vol damnar el príncep, sigui
punit i damnat per sempre eii i tota la seva progenie". 1 res més? Sí,
encara hi ha un altre ar.gument: "orat és i sense seny qui vol resistir
o contrastar al saber i a la ciencia de la cúria on hi ha prínceps, bisbes,
abats, comtes, vescomtes, comdors, vasvgrssors, filbsofs, savis i jutges".
Com veiem, no es queda curt.
El capítol 81 ludicia Curia també diu que els judicis de la cúria
hawan d'ésser acceptab perO el to i les raons sóu unes altres: "els judi9. Parteixo de la base que l'arquetipus, si no era estrictament i'original, repmduia f o ~ afidelment l'obra del nostre cornpilador. Si no fos aixi, el pmcés d'elabor2ció del codi seria encara rnés llarg i compiic~t.

cis de la cúria i els usatges han d'ésser acceptats (debent accepi esse)
i obeits de bon g a t (gratis)". Per que? E'erque no han mtat emesos
sin6 per raó de la severitat de la Llei gbtica: pledejar tothom pot, pero
no tots poden pagar les esmenes assenyalades per les lieis. 1 encara
dóna una altra raó: les lleis jutgen tots els homes igualment: res no
jutgen entre vassali i senyor, car les lleis desconeixen l'homenatge.
Dues mentalitats i dues mans. Pero cal també fer observar una limitació en el capítol 81; parla solament de la temitica propia dels 59 primers usatges: esmenes i homenatge.
#Contrael que ,ha$ pogut semblar, jo no em faré fort defensant aquesta meva teoria sobre la formació dels Usatges, segons la qual el codi
és, entre altres coses, una compilació de compilacions, i que per aixb
presenta dos prblegs i dos epílegs. El que vull dir és que cal explicar
d'alguna manera o altra la incoherkncia formal -i també interna- que
presenta el codi i el seu aspecte desconcertant. El que sí sostinc és que
el compilador, la persona que va donar al codi l'estructura amb la qual
ens ha pervingut, trebaiiava no solament sobre textos legals, sin6 també
sobre textos previament elaborats dins la cúria comtal, i encara que la
compilació que tenim és el resultat d'un Uarg procés d'elaboraciá i d'activitat codificadora en que intervingueren mans diverses i no estrictament coetdnies; també em sembla que cal desmitificar I'obra del compilado~i no atribuir-li ni idees jurídiques ni manipulacions de certa
transcendencia.

LA CRONOLOGIA DEL CODI
El problema de la cronologia del codi dels Usatges presenta ara un
aspecte nou perque no es tracta solament d'establir la data de la nostra
compilació, sinó tamb&la de tot el procés d e codificació que la precedí.
En aquest sentit podem parlar de tot un periode o, potser millar, de
diversos moments d'activitat codificadora. Ara bé, els primers intents
de codificació no han de coincidir necessdriament amb una minva d e
l'activitat legislativa. Són coses fius a cert punt independents; dic 6ns a
cert punt perquii, si teoricame~itla codificació constitueix un fre a la
creació de noves Ueis, en la practica l'activitat legislativa i I'activitat codificadora poden ddhuc estimular-se I'una a l'altra.
Des d'ara wli dir que els resultats de les meves recerques per tal
de b a r una cronologia a aquesta activitat codificadora han estat ben
migrats. Ens haurem de limitar a fer algunes consideracions i a assenyalar oerts indicis. Perb també cal advertir que aqnestes recerques les he
dutes a terme d'una manera ben poc sistematica i amb els elements que

Iátzar m'ha proporcionat. Segurament molts d'altres se m'han escapat.
Potser la primera menció explícita dels Usatges de la cúria de Barcelona és la continguda en el conveni entre el normand Robert i Bernat de Tort, arquebisbe de Tarragona, fet el 4 de gener de 1148.lO Robert, que és nomeuat Tarraconensis comes es compramet entre altres coses a elegir amb el conseil de i'arquebisbe cada any, el dimecres de
cendra, dos dels habitants de la ciutat de Tarragona perque administrin
justícia. Aquests jutges, diu, jutjaran els afers de la ciutat segons les
Ueis i les consuetuds de la cúria de Barcelona: iudicabunt supradicti iudices negotia ciuitatis secundum leges et connietudines Barchinonends
.cu>ae.Tretze mesos després, el 9 de febrer de 1149, en la donació pactada de la ciutat i territori de Tarragonri que fa l'arquebisbe a Robert,
q u e ara és nomenat pnnceps Tarraconensis, es repeteix amb petites variants la clhusula: " Iudicabunt supradicti iudices negotia ciuitatis et
t e r r i t o r i i secundum leges et b o n tc s consuetuclines Barchinonen.sis curie.
La cosa té la seva petita histbria perclue allo que s'havia previst per
a Tarragona eren unes lleis especials que havien de ser instituides per
Oleguer, segons es fa constar a la carta de donacib de la ciutat de TarTagona que Ramon Berenguer 111 va fer al bisbe de Barcelona el dia
23 de gener de 1118.12Elsfuturs habitants de Tarragona iudicentur et
distringantur, ubi opw fuerit, secundum kges et mores et constitutiones
quas uos ibi constitwritis; aliter o mmine hominum distringantur siue
iudicentur. Tanmateix la reconstruccib i repoblacib de Tarragona, com
és ben sabut, no va Asser ni fhcil ni rhpida. Quan onze anys més tard
(14 de marc de 1129) l'arquebisbe Oleguer, consilio et fauore Raymundi
comitbs, constituí i nomenh Robert príucep de la ciutat de Tarragona,
es va incloure en el c~nveni,'~que en realitat estableix una mena de coprincipat, una clhusula consemblant: disponas et regas et iudices homines qui illuc conuenerint cum timme Dei e t iusticia secundum lrzges et
b o m consuetudines quas ibi communi oonsilio constituefimus. No parla d e constitutiones.
Tot aixb em sembla que mereix un petit comentari. Sorpren la precisió jurídica del diploma de 1118 quan parla de les bges et mores et
constitutiones que han desser establertei; a Tarragona. Per mi no hi ha
cap mena de dubte que la frase implica que a Barcelona hi Iiavia unes
leges et mores et constitutiones. Tampoo no em sembla massa aventu10. J. M. ,Font i Rius, Cartas de Poblaci~íny fmnquicia de Cataluña, Barcelona 1969, 1, 1, doc. 66,p. 108.
11. $453. Font i Rnis. ob. cit.. doc. 69. D. 113.
12. Ed. Font i Rius, ob. cit., doc. 49, p. 82.
13. Ed. Font i Rius, ob. cit., doc. 51, p. 88.
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rat de deduir d'aquesta mateixa frase que a Barcelona una cosa eren
les lleis i els costums judicials, i una altra les constitucions com les de
pau i treva i altres rnés generals que afecten al bé de la comunitat i
de la terra i encara a l'estatut del príncep. També sembla clar que quan
es parla de nores no es fa referencia precisament al ius non scriptum.
Si Ramon Berenguer 111 deixa a mans del bisbe Oleguer Pestabliment
de noves lleis i costums i constitucions per a Tarragona, ¿era perqub
els Usatges de Barcelona es trobaren en un estat de codiJicaci6 incipient de manera que 110 era possible de reunir-los d'una manera clara
en un sol cbdex i no havien encara adquirit el prestigi de les coses ben
arrelades, o rnés aviat era perque Pesperit dels Usatges s'adeia poc als
nous temps i a la necessitat de disposar d'unes lleis que havien d'afectar sobretot a ciutadans? Per mi és cosa que fa de mal contestar: potser
per totes dues raons o potser per cap de les dues. Cal recordar, aixb
no obstant, que els Usatges de Barcelona, no s6n els Usatges de la ciutat de Barcelona, sin6 els Usatges de la cúria judicial del comtat de
Barcelona, que se les ha d'heure sobretot amb els problemes derivats
del sistema feudal. Una ciutat com Tarragona necessitava menys lleis i
rnés actualitzades; sembla que el comte i el bisbe volien fer les coses
ben fetes des d'un principi i no limitar-se a atorgar una simple carta
de franquícia, corn rnés tard es féu respecte a Tortosa i Lleida. La cosa
fracassd i l'any 1148 foren adoptats els Usatges de Barcelona.
També cal remarcar que si i'any 1118 els Usatges de Barcelona no
estaven convenientment codificats de manera que no era possible de
presentar un cbdex que el1 tot sol els contingués tots i Ton es poguessin extreme copies, sin6 que constituien rnés aviat una collecció poc
estructurada, la clhusula -tan precisa i madura jurídicament- del
diploma d'aquest any on s'atorga al bisbe Oleguer la facultat d'establir
iieis i custums i constitucions, ens diu eiia sola clarament que a la cúria
de Ramon Berenguer 111 existien juristes prou aptes per dur a bon terme la codificació.
Confirma aquesta impressió el fet que Patiy següent, 1119, és atribuida a la cúria del comte una de les seves funcions rnés altes i característiques d'acord amb Pesperit dels Usatges: la de fer d'drbitre en els
conflictes entre el comte i els seus vassaiis; pel maig de 1119 Ramon
Berenguer 111 destitueix el veswmte' de Cardona, Bernat Amat, en la
seva possessió dels castells de Tamarit i Cubelles, perque n'havia negligit la guhdia i custbdia, i els dóna a Fortuny i Beatriu, padrastres de
Bernat.14 El comte preveu un conñicte i en la mateixa carta de dona14. ACA, pergamins de Ramon Berenguer 111, n-. 313; ed. F. Miquel Roseii,
Liber Feudorum Maior, Barcelona 1945-47, vol. 1, doc. 211, p. 218. Sobre la figura
de Bernat Amat, casat arnb A!modis, germana de Ramon Berenguer 111, que va
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ció estableix que les reclamacions que pugui fer Bernat Amat siguin
ateses a judici dels nobles de la seva cúnia: si uero pedictus uicecomes
aut filii eius aut Deusdedit, frater eius, requisierint ipsum hrmorem aEiquando, primum mendent ipsi Fortunio et uxori eius quicquid ibi de
suo expensum habuerint, et postnwdum:, si quam ibi iusiiciam uel directum habuerint, consequantur s i c u t l a u d a u e r i n t n o b i l e s
homines n o s t r e curie.
També és ben significatiu que Oleguer, I'any 1129, nomenés el normand Robert príncep (en realitat coprincep) de Tarragona: consilio et
fauore praedicti Raymundi comitis.. te, uenerabikm uimm et strenuum
militem, ipsius eccksiae et nostmm hominio et sacramento fidelem, carissime Robede, ipsius ciuitatts principem canstituimus. El de princeps
no era un títol conilictiu coin liauiia estat el de comes. Es una titulació
que queda fora de la jerarquia feudal i permet en canvi d'associar-lo a
una idea de sobirania, sobretot en materia legislativa; ja els comtes de
Barcelona s'havien autotitulat prínceps quan volien indicar que, bé que
no reis, eren sobirans, que no hi havia autoritat efectiva damunt d'ells.
Es com a príncep que Robert hanria pogut establir una legislacib per
Tarragona.
Tot aixb contribneix a portar-nos al convenciment que les condicions
necessries per I'existkcia dels Usatges com a cos legal codificat es
reunien ja en temps de Ramon Berenguer 111. Ja es parla de Ueis i
costums i de constitucions; ja veiem la icúria proveida de prestigi judicial i la idea del princep associada amb la de la sobirania. Es clar que
una cosa era la teoria forjada per juristes i una alba la practica.
Tanmateix la primera al.lusió explícita dels Usatges de Barcelona és
del 1148, en el conveni ja mencionat entre l'arquebisbe de Tarragona,
Bernat de Tort, i Robert. Després els Usatges són mencionats en alguns
judicis dels primers anys de la segona ineitat del mateix segle xn.
Es especialment interessant el judici celebrat cap a l'any 1151 entre
Ramon Berenguer IV i Galceran de SalesJ6 El diploma comenca amb
aquestes paraules: hoc est iudicium a Barchinonensi curla legaliteí et
uswliter datum. Amb l'adverbi legaliter, "segons la liei", es fa aiiusi6
sens dubte a la Lex Visigothorum, aixii és a la Lex per antonombia;
per usualiter cal entendre "segons els usatges d e la cúria". En una ocasi6, quan en judici s'aplica la Lex es fa constar amb les paraules "sicut

.

acompanyar el comte a les Balears el 1114, i gran personatge a la cori de Ramon
Berenguer IV, vegeu Santiago Sobrequés, ICls barons de Catalunya, Barcelona
1957, p. 53 on fa jrnplia referencia al diplom:~que aiiudim.
15. ACA, pergamins de Ramon Berenguer IV,núm. 12 s.d., pubiicat per F. Mique1 RoreU, ob. cit., vol. 11, doc. 511, p. 24.

continetur i n lege" i en altres dues es fa constar que s'apliquen els
usatges amb les paraules: "sicut in lege usuuria continetur" i "secund u m legem usuariam". Cal remarcar Iüs del singular lex.
Dins el judici hi ha allusions als usatges 34, 66, 69, 73, 93 i 104. Algunes d'aquestes a1,lusions són molt clares. En la resolució que diu "iudicauit predicta curia quod, si c o w s poterit p-iobare per idoneos testes
quod Gaucerandus ei fallkset de suis ostibus et caualcatis atque semiciis ... emendet d totum Gaucerandus in duplo", s'aplica sense cap mena
de dubte la primera part de l'usatge 34 Qui fallierit hostes uel cauakatas. La segona part del mateix usatge 34 és aplicada en una altra resolució: "itemm iudicauit quod omnes missiones et perdedas quas Gaucerandus et sui fecerint in seruicio comitis.. . e m n d e t ei comes sicut Gaucerandus poterit auerare".
El passatge del judici "quia sicut malum quod factum est per fatigacionem de directo nulhtenus debet esse emendatum, ita illud quod
factum fwrit super oferimentuni de directo nullatenus &b& remanere
ut non sit redirectum" 6s reproducció, paraula per paraula, del final de
l'usatge 104. El carkcter sentenciós d'aquests mots pot fer-nos pensar
en una glossa dins l'usatge; en tot cas fóra una glossa ja incorporada
als Usatges l'any 1151; el camí invers, aixb és, que del judici hagués
passat als usatges crec que cal descartar-lo, entre altres raons perque
e n el judici aquests mots són presos oom a fonament legal de la resolució. El mateix usatge 104 sembla que s'aplica en la resolucib que comenca amb els mots "item iudicauit ut malum quod Arnallus d e Sales fecit
homini Sancte Eulalie quem comes dicit esse suum ...".
La resolució "iudicauit curia quod fortitudinem nouam quam Guucerandus fecit apud Polium sine licencia comitis, stet inde ad uoluntatem
comitis destruendi aut remanendi, sicut i n lege usuaria continetur', ha
d'alludir a l'usatge 73 i potser també al 93.
L'usatge 69 sobre les exorquies és aplicat i aJludit e n una de les
resolucions: "iudicauit item quod castrum de Comeliam, m r t u o Bernardo Iohanne sine legitima prole, in manu cmnitis debuit deuenire ubsque aliquo impedimento secundum k g e m usuariam que precipit omnia alodia exorcum in potestatem pdncipis deuenire saluo iure heredum".
E n la resolució "iudicauit iterum totum malum et dampnum quod
Arnallus de Snlis cum hmninibus Guucerandi fecit Raimundu Ville Mulorum apud castrum de Toraies siue i n ipsa sacraria, quia predictus Ralmundus(sc. Ville Mulorum) erat cum domino sllo comuni (sc. Raimundo
comite), e m d t ei (sc. Raimundo Ville Mulorum) Gaucerandus in duplo
et desonorem ad potestatem cum auere et cum sacramento a meliori homine ipsius caualcate facto", s'aplica sens dubte i'usatge 93 que prohi-
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beix que els magnats assetgin les forces contra el príncep i preveu les
esmenes que s'apiiquen en el judici.
Interessantíssim és de veure.com és aplicat el nucii iniciat pel celebre
usatge 64 "Quoniam per iniquum pri&ipem", el qual juntament amb
el 65 i el 66 formen una unitat evident de redacció. Pel que diu el judici, Galceran de Sales era acusat d'haver disminult i desvalorat les mitgeres del mercat de Besalú. Aquest delicte no és previst en els Usatges. El
que sí preveu l'usatge 66 són les alterncions en el valor de les mouedes:
"maneta autem.. . ita diligenter sit seruata ut nullo modo crescat in ere
nec minuatur auro uel argento aec etiam penso". Aquest és un dels delictes que comporta un dany i deshonor per al priiicep que no té esmena
posible: "tale malum est et tale dedecus quod nemo redirigere potest
uel e~nendaread pfincipem". 1 per aixl es disposa "eit persone e o w ,
c u m h o n o r e e t a u e r e u e n i a n t i n m a n u p ~ i n c i p i sad faciendam swlm u o l u n t a t a secundum consilium et laudamentum ipsius
curie". Ára, el judici de 1151 assimila sense dir-ho el frau de les mitgeres
de Besalú al frau en el valor de les monedes: "iudicauit curia quod si
comes posset probare hominem W E homines Guucerandi minuisse ueE
peiorasse migeras mercati Bisulluni, quia d e d e c u s est p o t e s t a t i s
et d e t r i m e n t u m p a t r i e , qui uictus uel uicti fuerint inde, i n
m a n n m c o m i t i s c u m eorunz prospietate deueniant".
El judici aplica més que la lletra l'esperit de l'usatge i per aivl parla de
detrimentum patrie que és la idea que domina en el nucli 64-66 que comenta amb les paraules "quoniam per kiquum principem et sine ueritatem p e r i t omni tempme t e r T ai et habitatores eius.. .". La terra de
l'usatge 64 s'ha convertit en el judici, cal pendre'n nota, en patria.
També és interessant el judici celebrat amb gran aparat a Lleida
l'any 1157 entre Ramon Berenguer IV i Pere de Puigvert?O El diploma
fa honor a la cúria judicial del comte que demostra tenir juristes de bon
sentit i de bona formació. Els Usatges hi són reiteradament alludits
amb la fórmula "secundum mores Barciiinonensis curie". Ultra l'usatge
34: "qui fallierit hostes eiel cauakatas senimi euo" i I'usatge E9 sobre les
exorquies, els quals hem vist ja aplicats en el judici de 1151, hi és alludit h s a t g e 62 "Carmini et strate"; cal posar en relleu que el deshonorem
inferit al comte de l'usatge 62 slia cnnvertit en el judici eii dedecus e
obprobium comitis.
Em sembla que de I'auAlisi d'aquest judici, es poden treure alynes
conclusions respecte a la cronologia del nostre codi. En el judici del
1151 s'aplica un nombre bastant important dúsatges, pero el que és
16. ACA, pergamins de Ramon Berenguer IV, núm. 305, ed. F. Miquel Rosell,

ob. cit., vol. 1, doc. 253, p. 269.
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més interessant per nosaltres és que pertanyen a nuclis distints: almenys els usatges 34, 66, 69, 73 i 104 pertanyen a cinc nuclis diferents;
potser el 93 es pot agrupar amb el 73. Per altra banda els nuclis a que
pertanyen els usatges 66, 69 i 73 són els d'esperit més modern.
De tot aixb no cal deduir-ne necesshiament que la codificació dels
usatges hagués ja arribat al seu terme en els úitims anys de la primera
meitat del segle X I I , perb sí que ens permet de dir que les referencies
als usatges en els judicis són aquelies que eren d'esperar si la cúria disposava, per aplicar els usatges, dUn cbdex del tot igual a l'arquetipus
dels nostres manuscrits.
També és significativa la manera que tenen d'alludir als usatges els
diplomes que acabem d'analitzar. El terme Vsutici és sistemiticament
eviiat, malgrat que sigui aquest el mot emprat en els prdlegs i en un
dels epilegs del codi; també surt esporhdicament en l'interior d'alguns
usatges (cap. 71 i 124). Si no el trobem, no és perque no tos encara el
nom popular i corrent per designar els usatges; en efecte, el terme Lex
usuana del judici de 1151 té tot l'aspecte de ser-ne una traducció. Si
s'evita, Cs perqu& era precisamenl- un mot massa popular i imprecis per
esser usat per juiistes primmirats. En el diploma de 1148 atorgat per
Bernat de Tort, els usatges són les leges et consuetudi.nes Barchinonensis curie, i en el de 1149, atorgat pel mateix arquebisbe, són les leges
et bmw romcetudines Bu~chinonensiscurie; en el judici de 1157 són
les mores Barchinonensis curie. Sembla que s'hagi ja perdut la consciencia que els Usatges eren, per una banda, unes kges et mores i, per altra,
unes conitituliones, segons la terminologia de la carta de donació de
Tarragona al bishe Oleguer de l'any 1118, quan el procés de codificació encara permetia una distinció clara. En aquest sentit em sembla
molt significatiu el terme lez usuaria del judici de vers 1151. Els Usatges són una t e r , aixb As, un codi, i un codi que es pot equiparar a1
visigdtic.
Seria molt interessant de poder comprovar objectivament, com tinc
ara la impressió, que la liengua d'aquests judicis que emanen de la cúria
d e Barcelona, és serisiblement més moderna que la dels usatges més tardans. Ultra l'absencia del mot usatici, hem subratllat Iüs del mot patria
en el judici del 1151 on torna a tenir les connotacions que tenia en l'antiguitat. En el mateix judici els mots de l'usatge 66 cum honore et uuere
són substituitg por cum eorum propietate. Hem remarcat també que el
deshonorem inferit al comte de Pusatge 62 s'ha convertit en el judici de
1157 en dedecus et obprobium comitis. Pero tot aixb no ens ajuda a
6xar la data de Púltima compilació, si ventablement l'obra del compilador era la d'un home respectuds amb les seves fonts, sinó més aviat a
fixar la data de la creació dels nuclis m& moderns.
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Encara que res no pot estrictament iisser demostrat, la meva impressi6 és que ja abans del 1150 el codi tenia i'estructura amb que ens ha
pervingut, i que, per tant, els textos ja ellaborats sobre els que treballava
el nostre compilador, els intents més o nlenys reeixits de codificació que
són els que ventablement donaren als uiratges el seu esperit, han d'ésser
forca anteriors. Res no impedeix de pensar que una forta activitat codificadora -i també legislativa- existia ja en temps de Ramon Berenguer 111; existien les condicions necessdries i en tenim alguns indicis.
Recerques portades m& sistemhticament ens donaran nous elements
de judici.

El iiarg procés de codificació de lleis, costums i mnstitucions en que
intervingueren juristes no estrictament ooetanis i amb diferents criteris,
dificulta.en gran manera la tasca de deirtriar les fonts legals originines
i bar-ne la cronologia. L'estat actual d:e la investigació no permet de
dir a travbs de criteris formals i objectius que tal capítol procedeix
d'una llei establerta en temps d'e Ramon Berenguer ,I, i t a l altre f i n a
constitució de Ramon Berenguer 111, o que el de més enlli és obra d'un
dels compiladors. Tampoc no és ficil de reconstruir les fonts primitives i de dir que un determinat capítol lpertany al mateix text legislatiu
que tal altre. Més difícil resulta encara d'assenyalar les possibles manipulacions en els textos primitius i si aquestes manipulacions són degudes al darrer compilador o a juristes anteriors.
a s clar que en aquest sentit hi ha coses bbvies. Així, el capítol 116,
que estable& que iquell que pugui haver un captiu sarrai en fuga rebi
com a premi un mancús si ho fa d e ~ hdel Llobregat, i tres si ho fa
entre el Llobregat i el Francolí, i una iunca d'nr i encara ferramenta i
vestits si el captura passat aquest riu, el1 mateix ofereix eis elements
per a establir-ne la cronologia. Es.curiós, si m& no, de comparar aquest
text amb una de les cliusules de la carta de pobláció atorgada per
Ramon Berenguer IV als habitants de 'Tortosa el dia 30 de novembre
del 1 1 1 4 9 ~en
~ :aquesta cliusula el Iilobregat és siibstituit per l'Ebre, i
el Francolí per Uiidecona i els mancuso:s <han convertiten morabatins.
En canvi els usatges redactats en primera persona del plural semblen
haver escapat -o són posteriors- als primers codificadors que cercaven una coherencia formal i estilística.
D'alguns capítols, com és ara el 128 i el 133, ens han pervingut les
17. Ed. J. M. Font i Rius, ob. cit., 1 1, iioc. 75, p. 124.
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fonts, evidentment antigues, del temps de Ramon Berenguer 1, perb
amb certs problemes de datació. E n canvi, els usatges que tenen com a
font el Llibre de Tubinga no poden &ser anteriors segons Mor a 1112.
També és obvi que la divisió en capítols és sovint poc natural: els usatges 64, 65 i 66 foren evidentment redactats no solament per la mateixa
nld sinó un darrera i'altre. Allb que es digui d'un, val pels altres. També
formen serie i presenten una unitat de redacció els capítols 130, 131 i
132, o els capítols 94 i 95. En canvi no m'atreviria a afumar que tots
ek capitols redactats en primera persona del plural 64-66, 67, 74-75 formaven part del mateix text legal; ni a afirmar-ho ni a negar-ho.
Dóbservacions d'aquesta mena sean poden fer moltes, pero no ens
permeten d'anar gaire més enlli. 1 no obstant aixb, no crec que els intents d'assenyalar i recoiistruir d'alguna manera les fonts hagin d'ésser
abandonats com a cosa desesperada. Perb no val la pena que ens hi
posem si no comptem per endavant amb els elements necessaris per a
una critica formal dels Usatges. Cal en primer iioc disposar dúna edicib crítica molt acuradament feta i d'un lexic no solament complet sin6
també elaborat de manera que tingui en compte la problemitica que
cal abordar. Perb també és necessari un ampli aparat de referencies; un
aparat tal que constitueixí en potencia un comeutari histbric i filolbgic
de cada un dels capítols.
Jo tinc gran confianca en un aparat d'aquest tipus. Un aparat que
per exemple, a propbsit de l'or cuit de i'usatge 5, ens digui que la darrera inenció documentada de l'or cuit és d e l'any 1070l8. Si i'edició crítica ens diri amb seguretat quins són els usatges que fixen el valor
de les esmenes simplement en unces d'or (segons sembla els capitols 5,
6, 13, 61 i 116) i quins altres ho f a n en unces d'or de Valencia (segons
sembla els capitols 23, 27, 53, 54 i 74-75), el comentan ens diri entre
quins anys Sor de Valencia era el correut a Barcelona. Probablement
entre 1080 i 1110. Esbrinar-ho no és difícil, perb b cosa laboriosa i una
estadística ben feta ens pot donar sorpreses i mostrar alts i baixos. Altrament, les mencions a l'or de Valencia en els Usatges semblen procedir de les fonts legislatives, car, per quina raó hom hauria interpolat el
mot Vakntie en uns capítols i en uns altres no? La dada és important
perque un text legal no pot establir esmenes en determinada moneda
si aquesta moneda tot just comenca a circular o ja a penes circula. Ho
fa en la moneda habitiial. També és important perque molts capítols
formen serie, i determinar la cronologia d'un, vol dir sovint determinar
la cronologia d'altres.
A propbsit de l'us. 34 que estableix que els senyors han d'esmenar
18. Cf. Glossarium Merliae Latinitotis Catnlonioe s.v. 'Cactus".
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allb que els seus fidels perdessin en les hosts, cavaIcades o en serveis
fets a ells (in seruicio dominoncm suorum), caldria assenyalar que ja en
el 1064 tenim documentada una indemnització per aquesta causa, ACA,
porgamins de Ramon Berenguer 1, núm. 313: debitor sum tibi uncias .x.
de auro obtimo Barchinonens,is per kawllzim que perdisti in meum sert~icium.
El nucli més primitiu dels Usatges és format pels capítols que estableixen la quantia de les esmenes que sbn els capítols inicials. Aixb almenys sembla deduir-se de l'estructura del codi. Aqiiesta impressió ve
confirmada pel fet que la piimera vegada que trobem en la documentació el mot usus en el seu sentit jurídic:, el terme és emprat fent referencia a la determinació del valor d'una esmena per mort. Es tracta
d'un conveni entre GuilIem Guifré, bisbe GUrgell, per una part, i Ramon Folc de Cardona i la seva mare, .Guilla, per I'altra. El bisbe es
compromet a jurar que el1 no va occir el vescomte Folc, pare de Ramon
Folc, ni el féu occir. Si el bisbe no fa el jurament el1 mateix -suprn
sacro altario manu propria-, sin6 que el fa fer per un cavaller sen, el
cavaller no es negara a sostenir-lo per batalla, i, continua el conveni, si
fuerit uictus emendet ipsam moriem predictus episcopus d e supmscriptum Fuko uicecomite, sicut iudicatum fuerit a nobilioribw ominibus
p e r u s u m. 331 documenf piiblicat per Villanueva lg, no porta data.
El vescomte Folc fou occit l'any 1040, perb, segons Villanueva, el conveni ha d'ésser posterior a 1053 i anterior a 1068, pero no podem anar
gaire més en@ de 1060, quan Ramon Folc tenia ja uns vint anys. Vers
1060 tenirn, doncs, documentades unes normes consuetudjnAries per
establir la quantia de les esmenes. Els Usatges deuen no solament el
seu origen a la necessitat de h a r el valor de les esmenes sinó també
el seu propi nom, car el significat primer del terme usatici és el de
"taxes o tarifes consuetudinAries".
L'usatge 112 estableix que les mullers han de deslliurar-se de Pacusació d'adulteri posant de manifest la veritat per jurament comprovat
per batalla: meriti uxores suas reptare ;possint de adukerio.. et ille debent se expiare inde per illarum aueranentum p e r s a c r a m e n t u m
e t p e r b a t a Z i a m . Aquest és el procediment que es preveu en un
conveni d e 1065 procedent d'Organya 20: ego Guitardw... adp-rehendam
tuam filiam prescriptam uxorem... et non dimittam eam, illa uiuente,

.

t.

19. Ed. J. Vill.uiueva, Viage litaario a .los iglesiar de EspaM, Valencia 1821.
X, ap. 36, p. 336.

20. Ed. J. Miret i Sans, Los noms períonals y geogrifichs de la encontrada
d'OrganrJo m
segles X) y XD, BRABL, 'VI11 (1915-1916), p. 435, doc. 60; cf.
Clossarium Medioe Latinitdis Cataloniae s.". "cucucia".

per nullam rem, si non erit per cucuziam comprobatam et ipsam comprobacionem p e r s a c r a m e n t u m e t b a t a l l a m siat facta.
Pa contra, quan Pany 1078 Ramon Berenguer i Berenguer Ramon
fan donació dúns béns que havien rebut propter imposturam et falsitatem quam lohannes Gamic et m o r eius fecerunt in nostra m a e t a 21,
invoquen el llibre vII, tito1 VI, capítol 11de la Lex i no la segona part
de I'usatge 66 Moneta autem que forma part de la constitució Quoniam
per iniquum principem. Perb no ks aquest l'únic testimoni que ens parla
de la preocupació dels comtes d e Barcelona per la moneda, ni l'únic
cas de falsi6cació documentat. Tota la política monetaria dels comtes
haura d'ésser estudiada i posada en relació amb l'usatge 66.
Ens ha pervingut un brevíssim juramentZ2de vers 1122 fet pel comte d'Empúries Ponc Hug al seu senyor Ramon Berenguer 111: iuro ego
Poncius U g a i s , filius Sancie femine, quod de reptir quod michi fecit
domnus meus Raimundus, comes Barchinonensis, de baudia et pe~iurio,
ego ei non baudio et suus periurzcs non sum: per Deum et hec sancta.
Cal posar aquest jurament en relació amb el que diu rus. 45: et si quis
a potestate fuerit r e p t a t u s.. . expiare se debet de bauzia p e 7 s ac r a m e n t u m et per bataliam, i també amb rus. 49: illi quid iurauerint, i n omni sacramento debent mittere "su0 sciente", excepto i n bauzia
et in tradiciae, et "per Deum et hec sancta". En el jurament de Ponq
Hug hi ha el "per Deum et hec sancta", perb, d'acord amb i'usatge 49,
no diu "me sciente" com és habitual en els juraments, car el comte
d'Empúries ha de deslliurar-se d'una acusació de traició.
També em sembla útil d'assenyalar els nombrosos parallelismes de
mots i de maneres de dir que poden ésser establerts enenhe la documentació conservada i els Usatges, i entre uns usatges i altres.
Fixem-nos solament en el preimbul de la constitució Quoniam per
iniquum p~incipeminiciada per l'usatge 64. Aquest és, com hem dit,
l ' b i c usatge que presenta un preambul de certa ambició:
Quoniam per iniquum principem et siue ueritate et sine iustitia perit
omni tempore tema et habitatores eius, propterea sepedicti principes
R. et A,, consilio et auxilio nostrornm nnhilinm uirorum, decernimus
atque mandamus ut omnes principes qui in hoc principatu nobis sunt
successuri habeant omni tempore sinceram et perfectam fidem et ueram
locutionem, ita ut omnes homines possint se fidare et uedere in illis.
21. Cf. ACB, Libri Antiquitatum, val. 1, doc. 636, f. 235 (iiúiii. 965 de J. Mas,
Notes histdriques del bisbat de Barcelona).
22. Cf. ACA, pergamins de Ramon Berenguer 111, doc. 241, 3; ed. F. Miquel
Rosell, ob. cit., vol. 11, doc. 522, p. 34.

Cal comparar aquest preimbul amb el que presenta la donació de la
ciutat de Tarragona feta per Ramon Bexenguer 111 a Oleguer, bisbe de
Barcelona l'any 1118, ja repetidament :al.ludida.
~aimundus, Dei gratia Barchinonensis et Hispaniamm marchio,
Bisuldunensium et Prouincie comes, dilecto et ueiierabili Barchinouensium episcopo Oldegario suisque successoribus in perpetuum.
Quoniam diuina clementia secundum beneplacitum suum me honorare et exaltare dignaha est, ad honort:m ipsius et ecclesie sancte et apostolomm principis Petri, dono et per lianc scripturam donationis twdo ...

A i'usatge sorpren la manera com h introduit el subjecte: en lloc de
sepedicti principes R. et A,, hom esperava trobar ego R. Barchinonemis
comes et uxor mea A. comitissa Barchinonensium prineipes, o una cosa
semblant. En la redacció originaria de la constitució, el subjecte sens
dubte figurava, com en la carta de donació, a i'encapcalament, que la
codificació va suprimir. Ultra el comeiiqament amb quoniam hi 11x1 alguna alba coincidkncia estilística entri: els dos textos, com és ara en
la manera de passar d'un tema a l'altre: moneta autem tam auri quam
urgenti en la constitució; quicumque autem cuiuscumque officii en la
donació. El mateix esperit que anima la constitució sembla haver inspirat una de les cliusules de la donaciii de 1118: et Temachonenses incok, secundum quod oportunum fuera sine detrimento ipsius ciuitatis,
adiuuent me tenere pacem meam e t faoere gueram, ut e t ego adiuuem
iUos sicut fideles et amicos meos. Si la donacib de Tarragona diu
"adiuuent me tewre pacem meam", la constihció diu "adiuuent predictos principes eomm fidem et loeutionem tenere". Si en la donació el
comte parla de "pacem nwam", en la constitució, a l'usatge 66, es parla
de la "fides et iustitia et p a x et ueritils p r i n c i p i S". No vull ara arribar a cap conclusió. Si hi ha concordancies també hi ha discrepancies
i la llengua de la donació és sensibleinent més culta que la dels usatges 64-66. Els dos textos han sortit de la mateixa canceiieria i és natural
que hi hagi coincidencies, car fórmules i maneres de dir perduren anys
i anys. Un prehmbul semblant presenta el conveni de 1148 entre Robert
i i'arquebisbe de Tarragona Bemat de Tort també repetidament citat:
Quoniam sicut antiquorum auctoritas commendut, concordia, pace et
iustitia populi nutriuntur atque a b eisdem populis his tribus gratia diuC
na uberius acquiritur, ideo ego Robertus, Tawaconensis comes, ob restauratwnem Ta~aconensisecclesie ... conuenio... Ara, el p r e h b u l d'aquest conveni em sembla ja tocat no solament, com és natural, pel preimbul de la carta de donacib del 1118, sin6 també per la constitiici6
formada pels usatges 64-66.
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Ja sé que tot aixb no demostra res. Perb un aparat de referencies
i un comentari com el que hem esbossat, ens donara i'ambient histbric, jurídic, lingüistic i literari que cada usatge suposa. Tot aixb serveix
per poder lligar caps i perque una intuició inspirada i emdita, que conegui la mentalitat canviaut dels homes dels segles XI i xn, i sipiga

posar-se al seu lloc, pugui fer conjectures sobre bases més sblides que
aquolies de qu8 ara disposem.
Perb, com deia, cal anar a poc a poc i sobretot, cal que tot sigui discutit i que siguin contrastades les diverses opinions. Sobre els Usatges
hi ha encara els papers pbstums del mestre Abada1 que ens donaran la
seva darrera visió. El professor Font i Rius, que també té estudis inedits, i jo mateix, ens hem comprom&s, quan els nostres moments de
lieure -ai las!- vulguin coincidir, a examinar-ho tot curosament. Jo
aquí he parlat solament dels problemes més eshictament filolbgics, seguint metodes molt estrictament filolbgics, per b6 que els Nblegs pretenem que res no és alii! a la Filologia. Us voldria demanar, doncs, que
si hi ha res de bo en aixb que he dit; vulgueu atribuir-ho a la Filologia;
tot allb que resulti erroni o massa agosarat, atribuiu-ho al filoleg.

DE
JOSEP

M." FONTI RIUS

Ben gustosament compleixo l'honrosa comanda del nostre President,
de donar la benvinguda al nou academic, prof. Joan Bastardas, atesa la
bona amistat i companyonia que ens uneix com a professors de la mateixa Universitat des de fa prop de 25 anys, i també, diria, per una quasi
obligada atenció a les continuades al.lusions fetes a la meva modesta
persona en el curs de les seves paraules. Bastardas, efeotivament, ha
comencat i acabat la seva dissertació amb sehgles evocacions a les
reunions de treball tingudes a casa del mestre Abada1 pels volts de l'any
60,d e cara a una edicib i un estudi extem deis Usatges de Barcelona,
ideada pel CoUegi d'Advocats aman d e l'aproximat centenari de la redacció d'ailb que era tingut pel seu nucli fonamental. &a integració
d'ambdós -junt amb altres erudits, corn Frederic Udina i Jaume
Mans- en aqueli incipient equip, que aglutinava l'autoritat de don Ramon, ens porta a una més estreta comunicació intel.lectua1, i, en conseqükncia, a una major relació personal i humana. Perb la nostra coneixenga i el nostre ,comer9 cientí6c venia ja d'anys abans, i puc dir que
s'havia forjat en l'ambient d'aquell clissic pati de la Universitat barcelonina -ara mal anomenada "centraY- que durant molts anys fou comú
a les Facultats de Dret i de Filosofia i Lletres, $0 que feia més factible
els contactes fisics i espirituals dels professors de l'una i l'altra, especialment deis qui, com jo, conreaven dins una Facultat unes disciplines
forca relacionades amb d'altres prbpies de la Facultat germana.
Devia &ser segurament cap a la fi de I'any 54, quan, retomat jo a la
casa pairal universithia, després del quasi obligat penple funcionarial
per universitats foranes, vaig fer coneixenca amb Joan Bastardas, llavors adjunt de Filologia Llatina, deixeble de continuada assiduitat i brac
dret del Dr. Mari& Bassols (a. c. s.) -a qui ara ve a succeir a l'AcadBmia- i destacat com a especialista en llatí medieval, cosa que m'oferia ja un caire d'específic apropament. El seu cognom portava als de la
nostra generació -que de fet era la seva també- el ressb de l'asceudencia paterna d'un eximi patrici d'altes dots cíviques, professionals i
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humanes, que havia actuat molt dignament en les institucions del país,
durant aquells anys d'esperances atzarospis entre 1905 i 1930. El 611 acreditava una ferma i decidida aplicació a ima especialitat ben d e b i d a de
la nostra cultura humanística, i ja ilavora, en la plenitud encara jovenívola dels 35 anys, la seva personalitat científica comptava amb l'entrepeu &una obra basica -tesi doctoral anlb premi extraordiuari, i premi
Nebrija del C.S.1.C.sobre les parti<:ularitats sintactiques del llatí
medieval, amb la utilització fonamentd. d d s cartularis hispanics dels
segles VIII a XI. 1, a part aquesta obra primordial, que sortia prologada
per un professor norueg i era elogiadar pels m& renomenats filblegs
europeus, tenia en el seu haver altres e,studis i collaboracions en Yambit de la catedra i de 1'Escola de Filolcigia del Consell, i -sobretotmostrava un lliurament total a la tasca docent i investigadora. El seu
mateix taranna i apareuca extemw, $un* bonhomia natural en el semblailt i espontania afabilitat, el feieu trobadís i comunicable. Ben aviat
vaig poder apreciar els resultats de la seva tasca, perque en i'ambit
connex de la Catedra universitaria i d e I'esmentada Escola de Filologia,
s'havia format una comissió espanyola de recollida de materials lexicogrhfics per fomir el "Novum Glossariuni", és a dir, la nova edició del
famós Du Cange, el gran glossari de 1lai:í medieval. 1 aquells materials,
a part la seva utüització seleccionada per a la susdita obra, constituieu
un repertori valuosíssim i completíssim per a l'estudi del lexic ilatí medieval de Catalunya, útil no solsen l'est:;icta area lingüística, sin6 en el
camp de la histbria general, de la historia jurídica, de l'arqueologia, etc.
Sota la direcci6 superior del Dr. Bassds, Bastardas era. el qui de fet
menava aquella tasca, flanquejat per un bon equip de graduats i estudiants de l'especialitat, que auguraven 1;i seva continuitat. Un dels primers fruits d'aquesta empresa es manifesta amb la tesi doctoral d'una
destacada deixebla, EdUia Rodon, en la qual s'estudiava el llenguatge
tecnic del feudalisme a Cataluuya (1957), p que em dona ocasió de
nous liigams interdisciplinaris, pero, sobsretot, de descobrir una aportació rigorosa, profunda i seriosa de la disciplina lingüística a la historia
jurídica medieval catalana, que venia a. ampliar, actualitzar i millorar
les no menyspreables, pero desfasades, contribucions de Balan i Jovany.
Parallelament, l'equip comanat per Bastardas, continuava afanyosament
el despullament sistematic de cartularis i colleccions diplomatiques catalanes, cosa que va permetre que, al inarge de l'alludida contribucib
al nou Du Cauge, cap al comencament del 1960 siniciés l'aparicib, com
a obra independent i propia, del "Glossarium Mediae Latinitatis CataIoniae", que bé podem qualificar de "Du Cange catala", en que venia
a plasmar-se d'una manera positiva aquella empresa d'alt bordatge, concebuda per l'equip Bassols-Bastardas. No he de ponderar, ara i ací, l'ex-

cel.lkncia i la utilitat d'aquest Glossari, prou conegut per tots aquells
que, de iluny o de prop, es mouen en I'brbita medievalistiea, i del qual
solament ens podem doldre de la lentitud del pas que porta, ja que als
quinze anys del seu inici, arriba tot jusf amb els seus set fascicles, a
la 1leh.a d. Moltes vegades he pensat, i h o he dit, que el Glossari é s
una d'aquelles obres que haurien d'ésser objecte duna mena de "declaració d'interes públic cultural", a fi d'assolir I'escalf i i'ajuda de les
altes institucions de promoció científica i de centrar-hi tants nombrosos
esforcos dispersos ara en obres de menor interes. Pel que a mi em pertoca, us diré, sincerament, que fins avui, el Glossari, adhuc dins la seva
limitació material o alfabetica, constitueix el millor auxiliar amb que
compta la historia jurídica catalana de Salta edat mitjana per a I'esclariment del significat de les seves figures i institucions, en el seu sentit
originari, en els seus diferents matisos, en la seva evolució, etc. D'aqueIla limitació al.ludida, ens n'aconhortem un xic, certarnent, perqu& sabem
que en aquells seminaris del local d'Egipciaques, l'equip Bastardas
sempre esta a punt per posar gentilment a la nostra disposició els fitxers
de treball, replets a manera de material en bmt, de milers de ckdules d e
tot I'alfabet, recollides ja, perb en vies d'estudi i d'elaboració per a nodrir els successius fascicles.
M'he entretinpt, potser un xic massa nnilateraiment, en aquesta
dimensi6 de Iáctivitat del nostre nou academie, pero no pas sense intencib, com veureu aviat. No p d í e m oblidar, certament, que; mentrestant, el seu curas honorum, com és natural, s'ha anat enriquint, des d e
I'Adjuntia d e Filología LIatina de 1947, amb suooessius ascensos, que
sena enutjós de tractar aci. En I'ordre academic, i després de reiterats
encarrecs de catedra, accedeix a I'agregadwria de Llatí tarda i medieval
el 1967, i a la mort del Dr. Mana Bassols, el novembre de 1973, el succeeix en la direcció del Departament de Filologia Liatina a la Institució
m mi la i'Fontands" de1 C.S.I.C.,
i obté després la catedra universitbia. En
el si d e I'agregaduria i de la d t e d r a i dek seminaris ha anat formant deixebles, dixigint nombrases tesis doctorals i membries de llicenciatura, fins
al punt que en cert moment en dirigia set alhora. Lliurat de ple a l'ensenyament i a la investigació, al costat de la seva participaci6 en el
Glossari, que per si sola justificaria J'whsorci6 plena del seu treball científic, ha anat publicant estudis i monografies singulars. Aquesta meritoria labor el porta el setemhre del 1972 a ItInstitut d'Estudis Catalans,.
i més tard, a la nostra Academia.
1 bé, si, com us deia, he insistit abans, potser amb reiteració, en la.
seva especialitat d e llatinista medieval i la seva conseqüent projecció,
en unes empreses ben vistoses, ha estat pei f a més patent la seva relaci6 amb el tema del discurs que acabem d'escoltar, discurs que demana.

- c o m bé .ha indicat el seu autor- una lectnra atenta amb textos a la
vista per capir-ne tot el seu abast.
Hem de retornar a aquelles reunions de treball pels volts de l'any
80 en l'inoblidable despatxet del Sr. Abadal d seu pis del carrer d e
Casp. Er' Ibgic que. si es tractava d'eniprendre una edició dels Usatges, edició que comprtava d'escometre de nou el complicat problema
de la formació del seu text ambat 6ns a nosaltres, fos-imprescindible
la participació d'un Hbleg, i aquest no lmdia ésser altre que Joan Bastardas, atesa la seva ben guanyada fama de bon coneixedor del lexic
i dels textos d e Epoca. 1 fou allí on es desvetllh fervorosament l'inferes de Bastardas pels Usatges de Barcelona, que ja no I'havia d'abandonar en el futur. La tasca collectiva es mantingué un pare11 de cursos,
pero anh fent menys viu el seu ritme i interrompé la seva continuitat,
principalment per atencions més urgents del Sr. Abada1 i, ben aviat, per
l'afebliment progressiu de la seva salut. Ell, pero, no abandona mai en
la pensa l'empresa dels Usatges, i me'n parlava amb continguda illusió,
adhuc en els darrers anys de la seva vida. Perb la trajectbna del treball
havia restat estroncada, per bé que ja s'havia sembrat la Uavor i tots
havíem comencat a escriure apunts i notes, impressions parcials, papers
de trebail, com en diem correntment. Qui portava la batuta, no cal dirho, era Abadal i fou el1 qui ben aviat adopta una posició francament
revisionista respecte als darrers plantejarnents entom a la formaci6 dels
elements del nostre text, que, des dels anys 30, semblaven ja ben definits mer& als estudis de Ficker i, sobretof d e Valls i Tabemer. Perb
un examen més detingut d e les constmccions d'aquest seu antic company, excessivament basades en la crítica interna, i la recent apanció
d e l'esmentat estudi de l'italih Mor, el féu orientar novament cap a la
tradicib manuscrita i dels antics comentadors, massa menystinguda en
els darrers temps. Pel cami d'aquesta, i amb l'ajuda de la seva proverbial lucidesa i penetració, anibava a uina formulació, que malgrat el
seu carader provisional-no s'estava de comuqicar de manera particular
i oficiosa i també corn <le pasada, dins una o alba publicació. En síntesi, com ja és sabut, Abadal descartava la idea tradicional del procés
de formacib dels Usatges en l'Apoca de Ramon Berenguer 1 com una
obra de successiva addició de materials, rematada en un moment donat
per la mh d'un anbnim collector. 1 en Uoc d'aixb, protagonitzava l'elaboració del text actual del: nostre codi, de manera central, en la persona
d'un anbnim jurista o compilador que a mitjan segle xn, en un ciima
p l í t i c diferent, i tocat ja per l'incipient romanisme, havia compost una
obra propia, bé que servint-se, certamerit, d e textos anteriors d'índole
diversa (entre ells, evidentment, disposicions legals i usuhnes del temps
de Ramon Berenguer el Veil, i d'altres prí:oceps), perb reelaborats i mani56

pulats a fons amb la nova mentalitat de la seva epoca i de la seva prbpia formació. En expressió grifica del mateix Abadal, "en comptes de
baixar Yescala des del r e p b de dalt cap avaii, com es venia fent, la pujarem del peu pIa d e baix cap amunt. La gran base del peu pla i les
ascensions parcials que cada fragment comporta és possible que ens
pemetin veure millor les coses i fer-nos una idea més ajustada del gran
problema que constitueixen els Usatges d e Barcelona".
Aquest text bAsic compost per Panbnim autor-compilador del segle
xn, venia plasmat essencialment en Yarquetipns 6xat per Mor, el conjunt dels cap. 1-138, salvant l'exclusió d'algunes petites interpolacions.
La resta, fins al 174 de la versió oficial del segle- xv, era ja clarament
adventícia, fruit d'afegidures privades i extravagants, com mostr,aven
clarament els manuscrits tinguts per més originans i nombmsesversians
posteriors.
Damunt d'aquesta conclusió -4 millor, punt de partenca- podem
dir que es basa el difícil treball de reconstrucci6 de procedencia dels
diferents nuclis que en una forma o alba havien ingressat en la receusi6 establerta, treball que no passi, com suara us deia, d'impressions
fragmentiries i provisionals, i respecte al qual seria inoportú que m'endinsés en aquest moment. VuU fer constar, empero, que Iáportació de
Bastardas fon decisiva ja d e b e l l antuvi en la consolidacib d'aquesta
base general i en la solució de nombrosos aspectes particulars entorn
a la correcta lectura de capitols i f~agments.Recordo, de passada,
aquel1 fam6s avagant del cap. 112, que per error d e copia s'havia anat
mproduiut en molts maxiuscrits i en Ba versi6 &cid A'
a enganyar
el mateix (Du~Cange- amb el suposat sentit de "campi6", i que una uevisió més acwada del text i la deguda comparació documental f e t a per
Bastardas, convertiren de manera segura en un aoeramentum, "asseveració per jurament", Ilicó exigida pel context i perfectament encaixable
amb el significat de nombrosos passatges anilegs. En aquesta feina, Bastardas no hi posava tan sols a contribució la seva competencia filolbgica, sin6 els seus dots d'agudesa i de sagacitat, en la interpretació, literal i fraseolbgica, en i'establiment de relacions i sembbnces, en la intencionalitat profunda dels anbnims redactors i copistes, i, en un mot, la
seva íntima com~enetracióamb els textos que pacientment examinava.
D'aquesta atenció penetrant en sortí, ja llavors, aquella mena de cop
gi-nial que us ha exposat ja corn a primer pas endavant en la tasca
reconstructiva, en descobrir la distorsió soferta en l'arquetipus 'del capitulat origiuari pel desplacament d'uu plec des del 6nal del cbdex, on
devia estar situat, a Yentremig. La nova coherencia que prenia el capituiat amb la reintegració del plec desprks al seu lloc originan, era prou
conviucent perque aquella inicial hipbtesi restés admesa m m a indiscu-

tible. L'examen de nous manuscrits arnb les suggestives iiidicacions d'iiidole codiwlbgica que ens ha presentat, han vingut a corroborar-la i
converlir-la en conclusió virtualment definitiva.
Els ulteriors passos pmgressius en aquest atraient i fascinant estudi
per a esclarir i'enigma dels Usatges, els ha hagut de fer Bastardas tot
sol. Mort Abadal, distrets els altres membres d'aquella comissió per
atencions m& afeixugants, bé que no pas més abellidores, ha estat el1
el qui ha mantingut i manté la flama sagrada d'aquesta investigació eiitorn al nostre antic codi. Amb les interrnithncies derivades de les seves
altres tasques, el1 no ha cessat d e .helballar-hi, col.lacionant més manuscrits, cercant connexions dels preceptes normatius amb la documentació diplomitica de Epoca, lluitant arnb les di6cultats lexicografiques
d'un i altre capitol, en un mot, aplicant a lebra tota la bona metodologia d'un expert cumeador de les disciplines lingüístiques, de la critica
textual i d'un fi humanista familiaritzat arnb la creació literbia. Els
resultats a qub ha arribat progressivament, uns, rnés segurs, altres, rnés
wnjecturals, eis tenim clarament descabdeilats en el seu discurs, on,
per damunt de la seva obligada carrega d'erudició minuciosa i detallista, campeja tot un aire o estil senzill i planer, quasi diria casoli, amarat tot ell d'una seusibiiitat ben propicia per detectar el batec humd
en les aparentment fredes expressions de legisladors, juristes, curials i
compiladors.
Inwrreria en greu impertinencia si uitentés de glossar o simplement
colioquiar entorn dels nombmsos aspecti:s de la seva exposició, tan metbdicament duta a terme i presentada al lector. Només voldria subratllar
allb que al men entendre podem considi:rar com a guanys indiscutibles
del trebail de Bastardas: els Usatges de Barcelona, en Parquetipus recanstrtüble, reflecteixen una compilació estructurada cap iil final de la
primera meitat del segle xn sobre la base de dues compilacions anterior~(m& cohesionada I'una, rnés fluida l'aitra), a p a ~ de
t la utilització
d'altres textos d e major heterogeneitat, frnit tot plegat d'una activitat
legislativa i cod8cadora que sstava ja en marxa en el temps de Ramon
Berenguer m.Ped, a diferencia d'Abadal, creu que cal desmitificar la
preponderancia d'aquest presumpte conipilador-autor del segle xn, no
tan manipulador com aquest havia suposat, sin6 forca rnés respectuós
amb els elemeots de qul: disposava, cercant més aviat una coherAncia
temdtica que formal en la ideació de 1;i seva obra.
El trebali de Bastardas, al punt en que el té en el teler, i encara que
no passés m& endavant, constitueix ja una brillant manifestació de les
possibilitats que ofereix la filologia, feta per un bon flbleg, a l'estudi
diin text jurídic medieval, ben comparable, sense exageraci6, amb el
que han fet receniment romanistes nostrats i foraiis respecte a textos
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castellans i aragonesos. No cal dir corn ens n%em de congratular i donar-lin merces els conreadors de la historia general i de la historia jurídica catalana. Perb ell ens promet en acabar el discurs, de prosseguir
la tasca en recerca de la identitat, procedencia, cronologia, etc. d'aqueIla diversitat d'elements integrats en els Usatges. Voldríem que les circumstancies -ja sabem que no la seva voluntat- no el destorbessin
en la seva ben orientada ruta. Del que no estem pas segurs és de poder
oferir-ii la nostra aportació i el nostre material, desfasat i enveiiit ja
amb l'obligada marginació d'aquests darrers anys, i que Déu sap -ai
las- si i qnan podrem tornar a remenar-lo. Perb no crec pas que li
faci falta. El1 sol, amb els seus deixebles, es basta i sobra per brindarnos ben aviat aquesta edició crítica -o, si voleu, pre-crítica, com sol
dir-nos modestament- dels Usatges, com a obligada primíoia de la
seva futura labor. 1 després, vingui en bona hora el bastiment d'aquest
aperat de referencies histbriques, ñiolbgiques i jnrídiques, corn més nodnt millor, per tal de illuminar el procés de reconstitnci6 de les seves
f onts.
L'Acadhia. de Bones hletres, que compta en la seva biblioteca
amb un manuscrit dels Usatges i, encara m&, amb una tradició d'erudits que treballaren sobre el nostre codi, acull avui el company Bastardas i li promet i'escalf i l'estímul, l'ambient i la simpatia per a la prosecució de la seva tasca, no sols en l'aspecte que ens ha mostrat en
aquest discurs, sin6 també en totes les altres direccions en que ii abelleixi d'aplicar la seva d e d i c a d disciplinar. Benvingut sigui entre nosaltres.

