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Benvolgudes i benvolguts,
El que teniu a les mans és el reﬂex dʼuna bona feina feta al Pi.
No només és la feina dʼun grup de persones de lʼArxiu, que han escrits els textos i els han il·lustrat, sinó la necessària i justa
recordança de les tasques que es feren en dates molt complicades.
Els capellans de Santa Maria del Pi han estat en cada moment al costat de la seva Comunitat, en els bons moments i també
en els dolents; plegats han hagut de passar vicissituds diverses, però sempre nʼhan sortit reforçats i amb una forta empenta
per acarar el futur.
No voldria excedir-me gaire, però deixeu-me fer una reﬂexió concreta. En temps com els dʼara, en què el futur sembla tan
negre en molts aspectes, ens ha dʼajudar, i a mi mʼha servit, veure com en moments com els que rememorem, la parròquia
era capaç dʼallotjar amb tota dignitat els reis i les reines que passaven per la Ciutat, sense deixar de treballar per acollir els
pobres i els necessitats, sense deixar de vetllar per lʼauxili espiritual dels seus conciutadans i plorar amb ells la derrota. Hem
estat cridats a ser servidors.
Si commemorar els actes que des de tres segles enrere ens parlen ens pot ajudar a tenir la mateixa actitud receptiva i acollidora, en tots els àmbits de la vida i amb tothom, haurem après alguna cosa important del nostre passat.

Gaietà de Casacuberta, rector

Jordi Sacasas Segura (Barcelona, 1964)
Arxiver i Conservador de la Basílica de Santa Maria del Pi.
Vanessa Martín Nicolás (Barcelona, 1978)
Historiadora de lʼArt i productora cultural.
Francesc Xavier Monjo i Botella (Maó, 1974)
Llicenciat en Filologia Catalana.
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Introducció

Lestructura de lexposició Santa Maria del Pi 1714, una comunitat
assetjada segueix una línia temporal que abasta de 1700 a 1736,
sense estructurar el contingut per la importància dels fets o per les
conseqüències que una determinada decisió va comportar, sinó
sobre un eix simple en què sha recuperat la veu i el criteri dels
actuants del moment, des de les seves reflexions. Sha mirat de
contextualitzar les decisions i les postures que es prenen i reproduir
un discurs que pugui ser entenedor a dia davui.

Cap al 1700...
Amb la mort de Carles II sobre una etapa convulsa de canvi que
afectarà mig Europa. El període que es coneix com a Guerra de
Successió comporta unes modificacions i unes adaptacions en
els posicionaments respecte de les polítiques de les diferents
potències que, des de la perspectiva dels habitants de la Corona
dAragó, serà un punt i final a una època florent i productiva. És
un dels períodes més crispats de la història del Principat, atès
que afecta les arrels mateixes de les institucions catalanes i que
altera la vida i els costums de tot el territori, molt especialment
a Barcelona.

La línia de temps principal ressegueix les vicissituds de la Comunitat
de preveres; els situa com a assistents als actes públics que amb
gran pompa sescampen per la Ciutat alhora que, per contra, també
reflexionen recollits sota la llum de les veles en les assemblees de
beneficiats, al Cor o a la Capella de la Sang. Si la imatge més
pública pot fer entendre una postura clara o decantada cap una
actitud determinada, la deliberació secreta pondera i limita aquestes
mostres externes, les centra i les explica al mig duns esdeveniments
que, la majoria de vegades, els sorprenen sense una posició prèvia.
La segona línia, la de lentorn europeu i barceloní, recull algunes
dades externes a la Comunitat del Pi que, de vegades sense ni
conèixer-les, són les raons bàsiques per les quals es troben en les
circumstàncies que els toca de viure. Són, aquestes, dades que
ajuden a contextualitzar els fets.

A la Ciutat, els setges del primer quart del segle XVIII configuren
i modifiquen una societat que havia arribat a aconseguir un alt
nivell de comoditat i que gaudia duna certa sensació de llibertat.
Els seus ciutadans veuran com larribada del Duc dAnjou, i la
instal·lació de la nova dinastia borbònica, provoca uns canvis que
no estan disposats a acceptar. Daltra banda, el suport al pretendent
Carles, de la casa dHabsburg, no només no millorarà la situació,
sinó que acabarà denfonsar el món que la consuetud havia construït
i en el qual ells es trobaven tan ben instal·lats.
Plànol de la ciutat i del quarter del Pi
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El barri del Pi
Els límits territorials sota la jurisdicció de
la parròquia de Santa Maria del Pi, el que
es coneix com a barri del Pi o quarter del
Pi, abasten gairebé la meitat de la ciutat
setcentista de Barcelona. Una tal quantitat
de territori explica que, cap a lèpoca del
setge, es puguin comptabilitzar vora 8600
ànimes.
El terrible setge que es patí a la Ciutat, el
final de la Guerra de Successió i també del
Principat, tal i com shavia anat conformant
des de lèpoca medieval, com no podia ser
daltra manera, afectà profundament la
Comunitat del Pi, que shi va veure immersa
i en patí les conseqüències. El paper de
lesglésia barcelonina en aquest període, que
potser fins ara ha estat una mica deixat al
marge per labundant historiografia existent,
va ser molt determinant i actiu en el període,
fins al punt que la repressió que va patir fos
considerable.
En aquell moment, existeixen dues entitats
ben diferenciades que sencarreguen del
funcionament duna estructura parroquial
tan gran. Duna banda, la Reverent
Comunitat, formada pels clergues i preveres
(shi inclouen tots els beneficiats, que són
aquells que tenen assignat un benefici, i els
capellanius, que gaudeixen duna renda
depenent duna capella), que desenvolupa
les funcions litúrgiques i lassistència
espiritual de tots els feligresos. De laltra
banda, la Molt Il·lustre Obra de Santa Maria
del Pi, formada per laics dels diferents braços,
que tenen encàrrec de conservar i millorar
la fàbrica, és a dir, ledifici, que acull la
parròquia.
La feligresia del Pi és molt diversa i abasta
totes les capes socials. Alguns carrers del
seu territori són eminentment populars
Prestatgeries de la Col·lectoria de misses. APSMP
(Escudellers, Escudellers Blancs, Bot, Roca),
daltres acullen els professionals liberals (Banys) i en algunes zones Determinacions de la Reverent Comunitat de
sallotgen famílies nobiliàries o ennoblides (Plaça de Santa Anna, Preveres Beneficiats de la Iglesia de Nostra
Pi, Plaça de la Cucurulla, Portaferrissa, Canuda). Molts ordes Senyora del Pi
religiosos, a partir de la segona meitat del s.XVII, també shi han
anat traslladant per la facilitat que suposa poder construir en alguna Entre la documentació que conserva lArxiu de Santa Maria del
de les hortes que lenvolten.
Pi, que en gran part encara està per estudiar en profunditat, hi ha
La situació canviant entre 1700 i 1736 fa que la comunitat de una sèrie que, de molt, ha estat una font primera dinformació: les
Santa Maria del Pi Comunitat, Obra i feligresos- prengui posicions deliberacions de la Reverent Comunitat. Es tracta duna col·lecció
més o menys clares i compromeses mirant de defensar i salvar el de llibres en què sanaven registrant els acords que prenien els
món en què han viscut fins llavors, que han començat a mitificar clergues, és a dir, el llibre de recull dactes.
i a considerar idíl·lic. Shan de prendre decisions ràpides i tenir El registre abasta, pràcticament, tota la història de la Comunitat:
capacitat dadaptació a la realitat canviant. La Reverent Comunitat, comença duna manera escadussera al segle XIV, continua de manera
per obligació o de grat, va decidint i en deixa constància al seu seriada a finals del segle XV i es manté, sense pràcticament llacunes,
llibre dactes, les Determinacions; lObra es preocupa del mante- fins que desapareix la comunitat de preveres lany 1936 amb la
niment de ledifici i del seu contingut i també en deixarà constància Guerra Civil. Aquest registre, sortosament salvat diverses vegades
en les diferents Ordinacions; i els feligresos, els personatges de la destrucció, representa un fons importantíssim dinformació per
individuals o col·lectius, hauran danar actuant segons el seu rol al coneixement de la Comunitat i, dafegit, de la parròquia.
social, moltes vegades sense deixar gaire més rastre que una succinta La informació continguda en les Determinacions aporta un coneireferència ens els llibres dòbits.
xement de les decisions que la Comunitat prengué davant duns
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fets tan transcendentals i també una relació de com es van viure,
en la vida quotidiana, aquest moments.
El registre es compon duna sèrie de llibres senyalats amb lletres,
de la A a la S, més dos llibres de rubriques i un parell més de llibres
separats amb informació parcial dels segles XIV i XV.
El període que abasta aquesta exposició és contingut en el llibre
lletra J, que comprèn de 1681 a 1707, i el llibre lletra K, que
comprèn de 1706 a 1738. Es tracta de dos llibres de 31x 21,5 cm.,
mida comuna a tota la sèrie, amb cobertes de cartró folrades de
pergamí, amb el relligat habitual de cosits al llom i amb reforços
de cuir. Lenquadernació del llibre K està força malmesa i shan
separat nombroses planes, però no sembla que en manqui cap.
Contenen 238 i 282 folis, respectivament, en paper, els quals estan
escrits en català. Lescriptura, de diverses mans, és prou clara.
Contenen algunes addicions llatines, en les referències litúrgiques
i eucològiques, i en castellà, a partir, sobretot, de la caiguda de la
ciutat al setembre de 1714, en les transcripcions de decrets i
proclames borbònics. Una gran part de la tinta està reaccionada,
però, en general, lestat de conservació és prou bo.
Pel que fa a la informació anotada en els llibres, la pràctica totalitat,
és el resum dels debats i acords presos en les reunions celebrades
pels preveres beneficiats; els capellanius no assisteixen a les reunions.
Les anotacions no segueixen una periodicitat establerta sinó que
responen, més aviat, a un criteri de trobades puntuals en funció
dels assumptes a resoldre. És per això que hi ha mesos amb moltes
reunions, algunes molt seguides, i altres anys, sobretot a partir de
setembre de 1714, en què només sen convoquen dues o tres.
Malgrat això, en general, es manté una periodicitat aproximada
duna reunió al mes.

Estructura

Jordi Sacasas Segura
Vanessa Martín Nicolás
Francesc Xavier Monjo i Botella

Tota la documentació que sesmenta i que fonamenta aquest catàleg
i lexposició pertany a lArxiu Parroquial de Santa Maria del Pi
(APSMP).

El catàleg segueix la mateixa estructura de la línia de temps que
vertebra lexposició. Els esdeveniments principals porten la
numeració corresponent a lordre temporal que segueixen i les
imatges que els acompanyen, si pertanyen a lexposició, també
han estat numerades seguint el mateix criteri.
Daltra banda, les possibilitats despai que aquest document ofereix
ha fet que sadjuntin les transcripcions dels documents originals,
algunes ampliacions i explicacions del contingut i altres fotografies
de suport. Aquestes darreres, que en lexposició es van haver
dobviar a causa la limitació de lloc, no van numerades.

Notes de transcripció
Atès el caràcter divulgatiu daquesta publicació, sha optat per fer
una transcripció que afavoreixi una lectura clara i ràpida, per tant
-sense canviar el lèxic ni la sintaxi particulars del moment- es fa
ús de les normes daccentuació actuals per desfer algunes ambigüitats.
Es marquen entre claudàtors les abreviatures que es desglossen i
lafegit de textos, marginals o interliniats. Es normalitzen les grafies
que no impliquin canvis fonètics (vocals finals, plurals, finals en
ch, etc.) i es conserven la resta de grafies originals. No es desglossen
o sapostrofen les preposicions, els articles o els pronoms, excepte
en els casos en què la normativa actual permet lús dun guionet
i només si això afavoreix la lectura.

Font

Jordi Sacasas Segura
Vanessa Martín Nicolás
Francesc Xavier Monjo i Botella
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SANTA MARIA DEL PI 1714, UNA
COMUNITAT ASSETJADA.
01-11-1700 Mort de Carles II.
01. 7 de novembre de 1700
Pregària pel Rei de les Espanyes.
La Comunitat del Pi assisteix amb el Capítol de la Catedral, i
totes les confraries i corporacions de la ciutat, a una processó
presidida pel Sant Crist de la Sang i el cos de Sant Sever com
a rogativa per la salut del rei Carles II. El dia 23 es fan les
exèquies per la mort del papa Inocenci XII i el dia 29 per la
mort del rei dEspanya. APSMP 01 01 13 132 003 f.149-150.

demés parròquies p[er] son grau 3 horas cada una fins lo die 7. immediadament següent: tenint-lo dita Catedral patent també lo die 7. des
del ofici fins a las 5. y aixís mateix lo dia 8. y en estos dies les demés
Igl[esi]es. finsque sels lleva lo orde que fou dia 8. (Cosa lamentable que
fou la notícia certa que N [ostr]e Rey Carlos 2 era passat a major vida
deixant lo Regne terreno p[er] a lograr lo celestial q[ue] per sos cumulats
mèrits esperaven en tot lo discurs de sa vida). En dit dia 7. que fou
Diumenge se féu professó general de pregàries a las 4 tocades de la
tarda, en la qual assistiren totes les confraries ab ciris, lo Sanct Cristo
de la Sang ab acompanyament de tots los 72 confrares ab atxa sens
vesta anant davant dit S[an]t Cristo, y detràs deu officials. ab vesta y
atxa al qual ab lo modo dit acompanyà la p[rese]nt Comu[nita]t tant
al anar a la Seu com al tornar de la professó desde dita Seu cantant la
Llitania; assistiren també tot lo clero y Religiosos, Bisbe, Virrey, y
Ciutat, aportant lo Cos de S[an]t Sever acompanyat de gran número
de teixidors de llana davant y després. ab son orde descalços y blancs
a modo de pelegrins ab atxes, com se acostuma sempre que se trau dit
Sant. Dita professó. isqué de la Seu fent lo torn de la de corpus menos
que no entrà en cap Iglesia, cantant-se la Lletania entre lo clero, fent
de premissers 2 Beneficiats de dita Seu Vulla la D[ivin]a Clemència que
ja que dites rogatives no pugueren aprofitar p[er] la salut de N [ostr]e
Rey; p[er] quant la nova vingué de sa mort diu fou lo die de tots Sans
a les 3 [de la tarda], sien per lo acert de nou Rey.
Per la p[rese]nt professó se donare[n] sis sous als Beneficiats y dos sous
als Capellaniusiii.

01.1 Carles II al saló dels miralls de lAlcàsser de Madrid
1676. Juan Carreño de Miranda. Museu del Prado, Madrid.
[149v] Ad futuram rei memoriam.i
Pregàries de tenir lo S[anti]S[im] Sagrament patent y professó Et per
la salut del Rey N[ostr]e S[enyo]r Carlos II encara q[ue] a tard puix
morí dit S[enyo]r al dia tots Sants a les 3 hores de la tarda.ii
Als 6 de 9[em]bre 1700 se feren pregàries per la salut del Rey (havent
ja als primers de 8[u]bre per lo mateix efecte fet rogatives tenint primer
la Catedral y després les demés Iglesies p[er] son orde patent lo S[antíssi]m
Sagrament) en esta forma q[ue] dit dia la Catedral tingué lo S[antíssi]m
Sagrament patent desdel ofici fins a las 5 de la tarda, després S[an]ta
Maria fins a las 8, la p[rese]nt Igl[esi]a, fins a las 11 de nit y aixís les
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Sant Crist de la Sang 1545, Jeroni Xanxo. Estació de la Setantados al Palau Episcopal lany 1898. APSMP. Fons gràfic.
[150r] Anniversari p[er] Innocencio XII encara que inusitat.
Item. als 23 de dit mes se feren obsèquies dient un anniversari solemne
ab los tocs de totes les campanes. per la mort de Innocencio XII. En

la p[rese]nt Iglesia, gratis (encara que ningú dels Residents tenia memoria
se fos feta tal celebració p[er] mort de algun Pontífice, si sols a la Catedral
com sia de costitució sinodal). com també en totes les Iglesies de la
p[rese]nt Ciutat.

general gratis com acostuma a les 7 del matí tocades, també les demés
Comunitats anaren a fer absolta en dit dia y matinada.
[150r] Obsèquies de la Diputació y absolta de la R[evere]nt Comu[nita]t
p[er] dit S[enyo]r Rey en dita Casa se donà p[er] cada un prev[ere] 2ll
9s dobles 8.
I[te]m als 6 de X[embre] de dit any féu la Diputació dites obsèquies
també ab particular solemnitat de túmul y demés. tocant totes les
campanes totes les Igl[esi]es de la p[rese]nt Ciutat com se acostuma des
del dia antes a mig dia fins lo endemà dit lo ofici, y anà dita p[rese]nt
Comunitat al matí entre vuit y nou a fer absolta general com és de
costum, y totes les demés Comunitats de la p[rese]nt Ciutat. no emperò
gratis sí ab distribució de dos sous y nou diners. dobles 8. que vingué
p[er] cada u dels que anaren en dita functió. havent donat 12lldiv que
donades 4lld als escolans p[er] los tocs. restaren 8lld repartidores 8.
03-10-1701 Felip V jura els Furs.
02. 13 de novembre de 1701
Felip V i el trasllat del Cos Sant.
La Comunitat del Pi acompanya el Rei Felip V, anteriorment
Duc dAnjou, i la seva consort Maria Luisa Gabriela de Savoia
a la solemne processó de translació del cos de Sant Oleguer a
la seva nova capella de la Catedral.
APSMP 01 01 13 132 003 f.155-156
[155r] Ad futuram rei memoriam.
Professó de la translació de S[an]t Oleguer y festes en la Catedral:
adorno del tabernacle de S[an]t Sever y gastos de la functió p[er] part
de esta R[evere]nt Comu[nita]t.

01.2 Canelobre de credença de la Capella de la Sang c.1670.
Taller de Joan Gra. Talla de fusta daurada i policromada. MiTPi.
[150r] Obsèquies de la Ciutat y absolta [gratis] la R[evere]nt Comu[nita]t
davant del túmul de Carlos 2 Rey de Espanya q[ue] Deu tinga a la
Glòria. en dita Seu collocat.
Item als 29 de dit mes se feren les obsèquies del Rey N[ostr]e S[enyo]r
Carlos 2 que Déu tinga en sa glòria en la Catedral com se acostuma
fer ab gasto de la Ciutat fent tocs de campanes totes les Iglesies de dita
Ciutat desde dia 20 a mig dia fins dit dia de 29 finit lo ofici com se
acostuma, lo qual se cantà ab la solemnitat més particular se pugués
cantar, se féu túmul de major solemnitat que mai se hagués fet p[er]
altre Rey. Lo qual se féu davant lo cor y crussero de dita Igl[esi]a. al
mig de aquell, y no com altres vegades ques feia sobre les escales de
Santa Eulàlia. En dit dia anà la p[rese]nt Comunitat a fer absolta

Dia 13 de 9[em]bre 1701 diumenge segon del mes dia en què se celebra
la festa del patrocini de Maria Santíssima a la tarda (havent-se al matí
dit lo ofici per lo S[enyo]r Bisbe ab tota Solemnitat en lo qual predicà
lo P.M. Ramon Costa del orde de S[an]t Domingo y del Convent de
S[an]ta Caterina de la p[rese]nt Ciutat ab assistència dels Consellers
y comuns numerosíssim de tots estats) se féu la professó solemníssima
de la translació del cos del gloriós Bisbe de Bar[celo]na. [155v] S[an]t
Oleguer de la capella en què molts anys estava collocat en la Sumtuosa
capella de nou edificada p[er] dit effecte; eixí dita professó de la Cathedral
per lo portal major deret y davant casa del S[enyo]r Bisbe, S[an]t Jaume,
Regomir, carrer ample deret a S[an]t fran[cesc] y pla de aquell carrer
de la Mercè, davant les voltes dels encants, S[an]t Sebastià, General,
dret al portal major del palacio del Virrey, rodant aquell per lo empedrat,
o, plaça del blat vella, perquè davant y a la part de dita plassa estaven
en los balcons Rey y Reyna per a mirar dita professó, vidrieria, carrer
de Moncada, capella den Marcús, Bòria, davallada de la presó, plaça
del Rey; palau del Rey Rodant aquells enquisició, Canonja y en dit
portal major de ahont era exida (se començà dita professó a les 3 y mitja
y acabà a les 9) per dita professó se feren altars sumptuosos p[er] los
davants ahont passava y aparatos de perspectiva grandíssims: aquella
se componia com la de Corpus ab addito de creus adornades y tabernacles,
aportant-ne tants los religiosos, com lo clero, aportant imatges de S[an]ts
Catalans, qui per la R[evere]nt Comu[nita]t fou adornat y aportat en
tabernacle S[an]t Sever Bisbe y Màrtir de Bar[celon]a (los capellanius
anant davant de dit tabernacle, y los Beneficiats després) aportat aquell
per seculars vestits ab albes, y quatre escolans de cant revestits ab
sobrapellí aportant axtes dos davant y dos detràs de dit tabernacle, y

9

ab addito de anar los rectors del p[rese]nt Bisbat ad capes pluvials davant
lo clero de la Seu, aportant-se dit cos Sant de S[an]t Oleguer p[er] dits
Sacerdots com està dit en la determinació prop dita (menosque faltaren
los de S[an]ta Maria S[an]t Pere y S[an]t Just, no sé la causa als quals
los de la Seu hagueren de suplir) detràs dit cos sant anava lo S[enyo]r
Bisbe de Bar[celon]a de pontifical y los Reys que van p[er] corpus: feta
dita professó se collocà dit cos Sant en [lo lloch de] en les grades del altar
major de dita Seu davant la mesa, ahont estigué collocat per a millor
pode-se-li celebrar les festes y oficis divinals de la p[rese]nt antes del dia
de dita professó en la qual lo tragueren de sa antiga capella fins al
dimecres al vespre [collocat dintre la urna de vidre cristallí ab encaixos
de plata& deixada per los botiguers, que serveix per sepulcre de la
professó del dijous Sant] en què ab professó del clero de [la] Seu y
S[enyo]r Bisbe ab assistència de la Ciutat y grandíssim concurs de gent
assistí p[er] veure dita professó se traslladà dit cos Sant en la dita capella
nova aprés de dites solemníssimes completes (se féu la professó rodant
dita Seu p[er] dintre de la Iglesia, ço és cor y altar major).

02.1 Felip V en campanya 1723. Jean Ranc. Museu del Prado,
Madrid.
03. 6 de gener de 1702
La Reina Maria Lluïsa visita el Pi.
Tabernacle del Sant Sepulcre de la Processó de la Sang Fragment
dun full de rengle de finals del segle XVIII. APSMP. Fons gràfic.
Per dita traslació ademés de dita professó se feren 4 dies de sumptuoses
festes en dita Catedral havent adornat les capelles de aquella, cremant
la cera [del altar major y altar de la capella nova de S[an]t Oleguer]
dels salamons que estaven portats p[er] totes les tres naus de dita Igl[esi]a
i illuminant tota aquella desde que se comensava lo ofici fins a les
vespres. En lo primer dia pagà dita festa la Ciutat assistint en elles,
digué lo offici lo S[enyo]r Bisbe: y predicà lo P. M. Costa de la S[an]ta
Caterina; En lo segon dia pagà la festa la diputació ab assistència de
ella mateixa; En lo tercer dia la Llotja ab assistència també de la Ciutat
Y en lo últim y quart dia lo capítol qui se esmerà que ademés de la cera
de salomons y altar major [y de S[an]t Oleguer] posà totes les brondoneres
ab ciris comforme lo dijous Sant; soli Deo honor et gloria&. Lo Rey y
Reyna sols assistiren en dita seu p[er] oir missa [resada] al altar major
lo dia quart de dites festes prop les 11 hores&.
[156r] Lo atràs dit tabernacle estava construït, S[an]t Sever vestit de
pontifical estant dret ben adornat de capa pluvial alba mitra y bàculo
en la mà esquerra en la qual aportava un clau plateat en senyal del
martiri de dit Sant, ab la ma dreta donava la benedicció, la caixa sobre
la qual estava dita Imatge fixada ben adornada de flors de cola&.
plateades les barras de dita caixa y les crosses per a sustentar dit tabernacle
al temps de pausa de la professó y cansancio dels portants: se gasta p[er]
dit tabernacle cera aportants les atxes y dit tabernacle entre tot seixanta
set lliures y dotze sous. p[er] dita professó se donà als Beneficiats sis
rals com se acostuma p[er] corpus&.

10

El dia en què se celebra la solemnitat de lEpifania, la reina
Maria Lluïsa, esposa de Felip V, participa en els actes litúrgics
de Santa Maria del Pi i és rebuda amb tota solemnitat per la
Comunitat al complet.
APSMP 01 01 13 132 003 f.156
[156r] Ad futuram rei memoriam.
Vinguda de la Reyna a esta Iglesia lo ques per dita visita y preparació
de adorno de aquella.
Dia divendres y 6 de Gener 1702 cerca les 3 hores de la tarda vingué
a visitar esta S[an]ta Iglesia la Reyna y Señora nostra a soles (p[er]
estar lo S[enyo]r Rey desganat) D[on]a Maria Lluïsa Gabriela de la
casa de saboya muller de Felip Quint, de la casa de Borbon descendent
y fill segon del fill del Rey de Francia Lluis XIV, Rey de Espanya succeint
al Regne (p[er] mort de Carlos segon que Deu tinga a la sua S[an]ta
Gloria) qui cridà en arretamentv de son Regne en son testament a dit
Felip V dita S[enyo]ra se rebé ab tota Solemnitat del S[enyo]r Rector
y clero ab creu alta y gamferons al entrar a la Igl[esi]a: posada una
catifa y almoada per a adorar la vera creu agenollant-se dita S[enyo]ra,
qui la adorà en dit puesto del portal major = se acompanyà aquella ab
professó cantant lo Te Deum Laudamus fins al presbiteri ahont agenollats
tothom se digueren los versets y oracions acostumades = immediadament
se cantaren villancicos ab [156v] tota solemnitat, després luego se
cantaren vespres com se acostumen cantar en dita festivitat tots anys,
se insensà al cantar lo Magnificat lo Altar major y clero p[er] lo S[enyo]r

se collocaren des del cor del presbiteri unes llates cubertes de tapiceria
contra les quals hi havia uns bancs pera seure lo clero, y al cantó de dit
cor de la part de la trona del costat del clero pera assentar-se los cavallers
obrers, y administradors de la Igl[esi]a [y altres] ahont se assentaren:
adornat tambe dit puesto dels bancs terreno fins al presbiteri inclusive
de catifes molt amb concert posades: la qual disposicio se prengué
peraque la gent no molestassen aquells p[er] ser tant lo concurs que
acceptat dit àmbit no hi havia qui habitar ab sossiego en dita Igl[esi]a.
dit gasto (menos, [lo] de la capelles que los duenyos de aquelles lo
pagaren) corregué p[er] compte de la obra a qui tocava que cert se
esmerà molt en dita functió, y reisqué la solemnitat com se podia desitjar:
Soli Deus honor et gloria&.
04. 23 de març de 1702
Mort del Doctor Pa i Aigua.
Mort de Sant Josep Oriol al carrer de la Dagueria. La seva fama
de santedat, que en aquells moments ja és força estesa, fa que
els actes fúnebres i les exèquies siguin multitudinàries i no
exemptes de situacions conflictives.
APSMP 01 03 31 311 0270 f.97.
Santa Maria del Pi, segle XIV. Façana principal.

03.1 Doña Maria Luisa Gabriela de Saboya reyna de las
Españas c. 1705. Miguel Jacinto Meléndez. Talla dolça.
Rector vestit ab capa pluvial ab dos assistents també vestits ab capa
pluvial (la Reyna se insensà p[er] lo S[enyo]r Patriarca de les Indies
luego se hagué insensat lo altar major, no emperò se féu adorar la vera
creu p[er] dit Patriarca sí p[er] dit Rector ab capa pluvial vestit ab
assistents de diaques y assistent també ab capa pluvial [vestit] com se
acostuma en semblants recebiments acabades dites vespres sen anà dita
Reyna y fou acompanyada p[er] dit clero vestit ab sobrepellissos fins a
la porta major de dita Iglesia = Luego se cantaren les completes com
se acostumava a cantar: foren cerca de les 5 hores com se acabaren
dites vespres y completes.
Per dita Solemnitat de festa y visita se adornà la Iglesia com se acostuma
adornar tots anys p[er] dita festa de Reys ab addito que les capelles se
adornaren molt més que altres anys de llums&. La nau y àmbit de dita
Igl[esi]a se adornà per tot lo rodedor de blandoleres ab ciris se acostumen
posar en elles tapades aquelles ab una llenca de tafetà de les [dels tafetans]
que adornen los costats del Monument que féu la casa de Raguer p[er]
dit adorno les quals llenques ab llicència del S[enyo]r de dita casa se
descusiren p[er] dita functió: les quals blanduleres aixís adornades, y
entre ciri y ciri una florera posada, estaven collocadas p[er] contra la
paret desde la capella de la Mare de Déu dels Desemparats fins a la del
Sepulcre de la Mare de Déu y de allà al [cantó del] presbiteri [y cap de
escales de aquell], y així mateix a la [altra] part desde la capella de
S[an]t Bernat a la de S[an]t Lleopart y presbiteri de la mateixa manera
posats ciris. A les blandoleres de tot lo rodedor de las escalas de la
S[an]ta Espina, y així mateix posats ciris a les cardenses de dit altar
major, y 4 atxes. Una a cada cap de escala de dit presbiteri, y una a
cada cap de las Figueres de ferro del cap de les escales de la capella de
la S[an]ta Espina.
Peraque les vespres se poguessen cantar ab quietud del clero y Reyna

El rector Joan Tolleuda fa un panegíric del més conegut dels seus
companys al llibre dòbits corresponent. És una llarga narració de més
dun full, que contrasta amb les quatre ratlles habituals de la resta
danotacions dòbits, en què es glossa la seva vida i la seva figura.
[97r] A vint y quatre de març 1702. Sepultura de Bene[ficiat] al Cos
del R[evere]nt D[octo]r en S[an]ta Teologia Josep Oriol Be[neficia]t del
Pi està a la Dagueria foren Rector Lafarga Bonet Marquet Puigdecens
Duran D[octo]r Roig Prat Morreres&.
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Dins la caixa ab la qual fou enterrat lo cos de dit q[uondam] D[octo]r
Oriol, din de un canó de vidre fou posat un paper escrit del tenor següent
~ + Cos del R[evere]nt D[octo]r en S[an]ta Teologia Josep Oriol
p[reve]re beneficiat de aquesta Iglesia de N[ostr]a S[enyor]a del Pi de
Bar[celo]na. Natural de dita ciutat nat en lo carrer den cuch fill de Joan
Oriol velluter ciutadà de la mateixa ciutat, y de Geltrudis cònjuges
defuncts, home de exemplaríssima vida, y singular virtut, en sa joventut
visqué set anys retirat a un aposento del qual no eixia sinó per anar a
missa y a rebre los sagraments de Penitència y Eucaristia negat al món,
y a les criatures, y tot dedicat al Altíssim, patí en dit temps molts mals
corporals, y entre altres estigué molt temps tulit en lo llity tingué lo ós
de una cuixa separat de la anca, y curà miraculosament sens aplicarhi remei humà [...] [97v] ell nos negava a ningú, y també assistia al
pobre com al ric, alguns se valien del Señor Bisbe, y altres persones de
autoritat, perquè per son medi fossen més promptament assistits. era
home d[e] mediana estatura, prim de cara, blanc, y hermós ros de
cabell, ab los ulls molt vius, y modestos, sempre alegre y ab una mateixa
igualtat senyals de la pau y quietud que interiorment gosava, no apetia
ni desitjava cosa alguna més que lo amor de Deu y del pròxim. Morí
als 23 de març del any 1702 antes de la una del matí de edat de
cinquanta-un any se ha enterrat dins la capella de S[an]t Lleopart de
dita Iglesia del Pi en terra ferma prop lo altar de diat capella a mà dreta,
cuius anima in pace requiescat, amen.

04.1 Dr. Josep Oriol i Bogunyà (1650-1702) c. 1740. Anònim.
Oli sobre tela. MiTPi.

El Beat Josep Oriol 1806. Ramon Amadeu i Grau. Talla daurada
i policromada realitzada en motiu de la beatificació. MiTPi
04-05-1702 Anglaterra entra en guerra.
05. 15 de setembre de 1702
El donatiu del Rei.

Màscara mortuòria tradicionalment considerada el rostre del
Dr. Josep Oriol Buidat de guix. c. S.XVIII.
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La Comunitat acorda fer el pagament de la part que li correspon
del donatiu de Cort al Rei Felip V. Se paga p[er] cada barreló
de vi divuit diners q[ue] son 6 s. p[er] carrega.
APSMP 01 01 13 132 003 f.162

[162r] Die 15 7[em]bris 1702.
Per pagar donatiu p[er] part del Braç Ecclesiàstic al S[enyo]r Rey Felip
V segons lo disposat en les Cors [se] pague p[er] cada barreló de vi divuit
diners que són 6 sous p[er] càrrega.
Convocada la dita R[evere]nt Comu[nita]t en lo cor de la p[rese]nt
Igl[esi]a ab la forma observada en las 4 últimes determinacions ahont
assistiren Miquel Mas, Pere Prat, D[octo]r Gaspar Ferrer, Benet
Boscarons, Joan Batista Puigdecens, D[octo]r fran[cesc] Galvany,
Miquel Lafarga, fran[cesc] Llussà, D[octo]r Cristòfol Sans, D[octo]r
Josep Socarrats, Vicenç Alegra, Jaume Gònima, Tomàs Banyeras,
Bernat Duran, Pere Joan Villa, D[octo]r Hiacinto Marquet, y Bartomeu
Gay tots Prev[eres] Beneficiats& proposà Mº Puigdecens Pro[curado]r
de herències més antic com p[er] ocasió de pagar lo Braç Eclesiàstic de
les mil cinc-centes y cinquanta lliures que ha computat la junta de medis
de les p[er]sones elegides p[er] lo estat secular& tocar-li p[er] sa part
en orde al donatiu del S[enyo]r Rey Felip V promès en les Corts& se
ha convingut ab les p[er]sones anomenades p[er] part de la Confraternitat
y dita junta pagassen aquelles los Eclesiàstihs del vi que entrarien en
la p[rese]nt Ciutat ço és pagant p[er] cada barreló de vi divuit diners
que ve a ser sis sous per càrrega, començant a pagar dita imposició lo
dia de setze del corrent mes: que és lo que se segueix imediat al p[rese]nt
dia. Vingué a bé la R[evere]nt Comu[nita]t y ho tingué p[er] entès&.

La Comunitat adopta mesures preventives per protegir larxiu
davant la possibilitat de bombardejos, a causa del setge que es
prepara; pren, també, altres decisions per evitar que els seus
residents no desertin a causa de la por.
APSMP 01 01 13 132 003 f.185
[185r] Die 17 Augusti 1705.
Per donar previdència en los papers y Arxiu per lo que se amenaça del
siti y bombes desta Ciutat.
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat de preveres beneficiats
de la Iglesia Parroquial de N[ostra] S[enyo]ra del Pi de la present ciutat
de Bar[celo]na en lo cor de d[it]a Iglesia ahont per semblants y altres
negocis de d[it]a R[evere]nt Communitat se acostumen convocar y
congregar, en la qual convocació y congregació entrevingueren y foren
presents los R[evere]nts D[octo]r Joan Tolleuda Rector. D[octo]r
franc[is]co Esteve. Pere Prat. Benet Buscarons. D[octo]r franc[is]co
Galvany. Fran[cesc] Llussà. D[octo]r Christofol Sans. D[octo]r Josep
Socarrats. Jaume Gònima. Ramon Cardona. Tomàs Banyeras. Bernat
Duran. Pere Joan Dilla. D[octo]r Jacinto Marquet. D[octo]r Jo[a]n
Esteve. Bartomeu Gay. D[octo]r franc[is]co Selom y Josep Ferrer. Tots
preveres beneficiats de la d[it]a Iglesia comunitat tenint celebrant y
representant com a major y més sana part y més de les dos parts del
preveres beneficiats de la d[it]a Iglesia haguda raó dels. absents y impedits
y en d[it]a comunitat y congregació entrevenir no podent. Fonc proposat
per lo R[evere]nt D[octo]r Cristòfol Sans procurador de herència més
antic com per raó de les notícies que corren de esser assitiada en breu
temps essa ciutat y per lo perill de les bombes que en dit siti se tem se
donàs providència per la Custòdia del Arxiu lo que fou resolt nemine
discrepante ques procuràs la salvetat y custòdia de dit Arxiu com millor
se pogués.

Biblioteca antiga. APSMP.

05.1 Portada del primer volum de les Constitutions y altres
drets de Cathalunya.
17-05-1705 Pacte dels Vigatans.
06. 17 d'agost de 1705
Salvar els papers.

Amb aquesta decisió i la següent es veu en quina situació es troba
la comunitat, i per extensió la Ciutat sencera, dies abans que
comenci un setge. En aquest cas són les tropes austriacistes les que
són a punt darribar als peus de les muralles. La vida quotidiana
dels Beneficiats del Pi no està exempta de patir els estralls que la
por espargeix arreu, per tant pren les mesures adients.
[185v] Que nos done presència ni missa a ningun en temps de siti.
It[em] fou proposat en d[it]a Com[uni]tat si per lo sobredit contratemps
de siti se concedirien les dites presències (àdhuc ab lo modo dit) y sis
donaria intenció de missa als residents que se ausentassen per temor de
dit siti lo que fou resolt nos donés presència ni intenció de missa a ningú.
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perquè sis donava lloc en semblan concessió la Iglesia quedaria deserta
perquè tothom desitjaria apartar-se del perill, y de altra part considerant
que la p[rese]nt Iglesia va atrassada de misses entant que ha de avançar
de celebrar les fundades ha aparegut p[er] lo servey de d[it]a Iglesia fer
la determinacio sobredita.

y la Iglesia no estava servida de hores y reso si p[er] augmentar lo efecte
a la residència sis donaria de ultra allò que se pot fer de falles. P[er] dits
absents y fonc resolt ques donàs de ultra alguna cosa més que no se
excedís a les falles de uns y altres donant sols a Rector beneficiats y
Vicaris.

07. 24 d'agost de 1705

[186v] Die 2 de Septembris 1705

Rondes de nit.

Ques donen vint reals cada dia per les olles dels soldats.

A requeriment del Vicari General Dr. Rifós, la Comunitat
organitza la seva participació en les rondes de vigilància nocturna
de la Ciutat. El 2 de setembre acordarà donar 20 rals diaris per
a la manutenció de la tropa defensora de la ciutat: lolla dels
pobres soldats.

Convocada la R[evere]nt Comunitat de preveres beneficiats de la Iglesia
Parroquial de N[ostr]a S[enyo]ra del Pi de la p[rese]nt Ciutat de
Bar[celo]na en lo cor de la Iglesia ont per semblants negocis se acostumen
convocar y congregar en la qual convocació y congregació entrevingueren
y foren presents los R[evere]nts D[octo]r Joan Tolleuda Rector. Miquel
Mas. D[octo]r Fr[ancis]co Esteve. Pere Prat. Benet Buscarons. D[octo]r
fr[ancis]co Galvany. Fran[cesc] Llussà. D[octo]r Cristòfol Sans. D[octo]r
Josep Socarrats. Jaume Gònima. Ramon Cardona. Tomàs Banyeras.
Bernat Duran. D[octo]r Jacinto Marquet. Bartomeu Gay. D[octo]r
Fran[cis]co Selom y Josep Ferrer tots preveres beneficiats de la d[it]a
Iglesia communitat tenint celebrant y representant com a major y més
sana part y més de les dos parts dels preveres beneficiats de d[it]a Iglesia
haguda raó dels absents y impedits y que en dita Convocació i congregació
no volgueren o no poderen [187r] entrevenir fonc proposat per lo
R[evere]nt D[octo]r Cristòfol Sans p[reve]re procurador de herències
més antic com atenent la resolució feta per la R[evere]nt Com[uni]tat
als 30 de agost 1705 se hauria informat ab la Com[unitat] de S[an]ta
Maria y dita R[evere]nt Communitat de S[an]ta Maria té resolt donar
de ajuda de cost per les olles dels pobres soldats mitja dobla tots los dies
y vista la proposició y lo que donarà S[an]ta Maria fonc resolt per la
R[evere]nt Communitat que se donàs en ajuda de cost per dites olles
vint reals tots los dies.

APSMP 01 01 13 132 003 f.185-186.
[185v] Die 24 Agusti 1705.
Per Anar en Ronda ab la Ciutat a la nit.
Convocada la R[evere]nt Com[uni]tat damunt dita en lo cor de d[it]a
Iglesia parroquial de N[ostr]a S[enyo]ra del Pi ont assistiren los R[evere]nts
D[octo]r Joan Tholleuda Rector. Miquel Mas. Pere Prat. Benet
Buscarons. D[octo]r fr[ancis]co Galvany. Fran[cesc] Llussà. D[octo]r
Cristòfol Sans. D[octo]r Josep Socarrats. Jaume Gònima. Ramon
Cardona. Tomas Banyeras. Bernat Duran. D[octo]r Jacinto Marquet.
D[octo]r Joan Esteve. Bartomeu Gay y D[octo]r Fran[cis]co Selom tots
p[reve]res beneficiats communitat tenint celebrant y representant com
a major y més sana part y més de les dos parts de d[it]a Iglesia haguda
raó dels [absents y] impedits y que en d[it]a Com[uni]tat no volgueren
intervenir fonc proposat p[er] lo D[octo]r Cristòfol Sans prevere
Procurador de herència més antic de d[it]a Com[uni]tat com per part
del S[enyo]r Vicari General se havia tingut recado fos a fi de que esta
R[evere]nt Com[uni]tat com les demés de Bar[celo]na fes [186r] anar
dos preveres a la ronda de nits. Los quals se associarien ab la Ronda
de la Ex[celentíssi]ma Ciutat en aquella que tocaria rondar per la
parròquia del Pi y fou resolt que se estigués y fes com se havia estilat
en altres sitis y tribulacions ço és que anàs p[er] torn començant al altar
major lo S[enyo]r Rector anant dos quiscuna nit.
It[em] fou proposat que p[er] quant hi havia alguns titulars fora y los
que eren en barcelona per la tenuïtavvi del guanyable deixaven de residir
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26-08-1705 Setge austriacista de Barcelona.
08. 8 d'octubre de 1705
Un Te Deum pel nou rei.
La Comunitat participa en la processó general que es fa aquest
dia, en acció de gràcies de haver-nos donat Nostre Senyor un
07.1. Vista de Barcelona Fragment. c.1563. Anthonis
Van Den Wijngaerde. Österreichische National Bibliotek, Viena.

tant bon Princep com es Carlos tercer que Deu guarde, que
segueix el mateix recorregut que la de Corpus. El 9 de novembre
es canta un Te Deum solemne al Pi, per larribada a la Ciutat
de lArxiduc Carles i per demanar que aviat sigui coronat Rei
de les Espanyes a Madrid.
APSMP 01 01 13 132 003 f.187.
[187r] Die 29 de 8bris 1705.
Convocada y congregada la R[evere]nt Communitat de preveres
beneficiats de la Iglesia Parroquial de N[ostr]a S[enyo]ra del Pi de la
p[rese]nt Ciutat de Bar[celo]na en lo cor de la p[rese]nt Iglesia ont per
semblants y altres negoci se acostuma convocar y congregar en la qual
convocació y congregació entrevingueren y foren presents los R[evere]nts
D[octo]r Joan Tolleuda Rector. Miquel Mas. Gaspar Roig. Pere Prat.
D[octo]r Gaspar Ferrer. Benet Buscarons. D[octo]r fr[ancis]co Galvany.
Miquel Lafarga. Francesc Llussà. D[octo]r Cristòfol Sans. D[octo]r
Josep Socarrats. Vicenç Alegre. Jaume Gònima. Ramon Cardona.
Tomàs Banyeras. Bernat Duran. Pere Joan Villa. D[octo]r Jacinto
Marquet. Bartomeu Gay. D[octo]r Fran[cis]co Selom y Fran[cis]co
Pinyol tots p[reve]res beneficiats de la p[rese]nt Iglesia communitat
tenint celebrant y representant com a major y més sana part y més de
les dos parts dels preveres beneficiats de d[it]a Iglesia haguda raó dels
absents y impedits y que en d[it]a Convocació entrevenir no volent o
no podent fonc proposat per lo R[evere]nt D[octo]r Cristòfol Sans
p[reve]re procurador de herències més antic com per respecte de la
entrada que de pròxims ses ordenada fer en lo [187v] primer dia del
mes de 9[em]bre pròxim vinent del corrent any de 1705 per lo Rey
N[ostr]e S[enyo]r Carlos tercer que Déu g[uar]de que segons se diu se
farà d[it]a professó molt immediat després per la qual toca als obrers
adornar les creus o creu y al clero adornar lo tabernacle que se elegiria
de algun S[an]t Català y segons nota toca a esta Iglesia lo adornar
S[an]t Sever per lo que se hauria de elegir alguna persona dels residents
quis cuidàs dessa Incumbència com se féu en la entrada y professó
ques féu per lo Duc DAnjou que és notat en lo p[rese]nt Llib[re]. En
fol 154. Per lo que unica voce et nemine discrepante resolgueren se
donàs la incumbència al S[enyo]r Vicens Alegre pues no hi havia
persona més acomodada y ...viip[er] la p[rese]nt functió y se li donà ple
poder per gastar lo que hauria menester.
07-11-1705 Carles III entra a Barcelona.
Lentrada de lArxiduc Carles, Carles III, a la Ciutat suposa el final
del setge i la tornada a la normalitat. Els actes que se celebren
seran semblants als que es feren en ocasió de lestada a Barcelona
de Felip dAnjou, però per a la Comunitat del Pi hi haurà, a més,
una visita històrica el dia de la festa dels Reis.
La preparació daquesta rebuda i la represa del ritme habitual,
després dun temps convuls, suposaran un tràfec important en el
si de la Comunitat, que durarà algunes setmanes.
09. 6 de gener de 1706
Carles III al Pi.
El Rei Carles III assisteix, en companyia de lExcel·lentíssim
ambaixador de Portugal i dels prohoms i cavallers que es trobaven
a Barcelona per la celebració de la Cort General, als actes de
culte per la festa de lEpifania a Santa Maria del Pi, la qual es
excepcionalment adornada.
APSMP 01 01 13 132 003 f. 190-192

08.1. LArxiduc Carles com a rei de les Espanyes
c. 1704. Godfrey Kneller. The Royal Collection, Londres.
[190r] Die 2 January 1706.
Elecció de administrador de S[an]t Libori al D[octo]r Joan Esteva.Sant
Libori.
Convocada en lo cor la R[evere]nt Communitat ont assistiren los
sobredits Proposà lo D[octo]r Cristòfol Sans p[reve]re Com de consuetud
antiga era de molt temps a esta part [190v] en la primera dominica de
7bre tots anys en comunitat fer-se elecció de una persona p[er]
administrador de S[an]t Libori y que per la inclemència del siti se havia
omitit dita elecció havent acabat lo bienni al agost de 1705 lo R[evere]nt
M[ossè]n Miquel Mas y sols vuy hi havia un administrador qui era lo
R[evere]nt M[ossè]n Mariano Cuyner qui finiria dita administració al
agost del corrent any 1706 y per ço fa per proveir de administrador y
ara per haver-se de adornar lo dit altar p[er] la vinguda de N[ostr]e Rey
que Déu g[uar]de elegissen una persona que pogués donar cabal satisfacció
p[er] dita administració y per lo adorno de dit altar lo que oït Resolgueren
nemine discrepante y elegiren al R[evere]nt D[octo]r Joan Esteva per
dit bienni durador fins tot lo agost de 1707.
Die 5 mensis Januaris 1706.
Se suspèn la privació feta als Capellanius per causa de la vinguda del
Rey Nostre Señor a esta S[an]ta Igl[esi]a.
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Convocada y congregada la R[evere]nt Com[uni]tat de preveres
beneficiats de la Iglesia parroquial de N[ostr]a S[enyo]ra del Pi de la
p[rese]nt Ciutat de Bar[celo]na en lo cor de aquella ont per estos y
semblants negocis se acostuma convocar y congregar en la qual
congregació entreveningueren y foren presents los R[evere]nts D[octo]r
Joan Tolleuda Rector. Miquel Mas. Benet Buscarons. Joan Baptista
Puigdecens. D[octo]r fr[ancis]co Galvany. Miquel Lafarga. Francesc
Llussà. D[octo]r Cristòfol Sans. Jaume Gònima. Ramon Cardona.
Tomàs Banyeras. Bernat Duran. Pere Joan Villa. D[octo]r Jacinto
Marquet. Bartomeu Gay y D[octo]r Fran[cis]co Selom tots p[reve]res
beneficiats de la d[it]a Iglesia comunitat tenint celebrant y representat
com a major y més sana part y més de les dos parts de la d[it]a Iglesia
haguda raó dels absents e impedits y que en dita convocació y congregació
no volgueren entrevenir Proposà lo D[octo]r Cristòfol Sans com per
ocasió de la festa dels Reis que en la p[rese]nt Iglesia se preparava per
la diada de demà que li apareixia bé a la R[evere]nt Comunitat per
major encoronació y glòria de la festa tant principal ab la assistència
[que se espera] del S[enyo]r Rey se alçàs la privació feta als capellanius
assistiren al combregar del D[octo]r Mas tocant la antònia no obstant
la deliberació ab la notificació de aquella lo que resolgué la R[evere]nt
Communitat que fos recuperada dita privació de aquí al [191r] davant
entès emperò fos estada executada aquella fins la hora present y que
en cas dits Capellanius pretenguessen en contrari que fos passat avant
dita privació y no sels ne fes gràcia ninguna de tot lo que pogués privar
dita Communitat.

09.1. Deliberacions de la Comunitat J
Plana corresponent a gener de 1706. APSMP.
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[191r] Ad Perpetuam Rei memoriam.
Atenent y considerant los S[enyo]rs obrers de la Parroquial Iglesia de
N[ostr]a S[enyo]ra dels Reys vulgarment dita del Pi de la p[rese]nt
Ciutat de que residint en Bar[celo]na la Magestat de Carlos tercer nostre
Rey y S[enyo]r (que Deu g[uar]de) qui en lo antecedent any de 1705.
havia vingut del Regne de Portugal després de haver fet dos campanyes
en aquell Regne contra lo Duc de Anjou qui contra tot dret li havia
usurpat tot lo Regne de espanya per entrar al instant e immediat de
seguida la mort de Carlos segon (que està en glòria) y llançat fondo ab
una gran e poderosíssima armada de les Altipotències de Inglaterra y
Holanda davant de la p[rese]nt Capital en la Playa de la qual Desembarcà
una partida de tropes de infanteria y cavalleria de sos aliats y prenent
ab tota facilitat les obediències de les viles y llocs cercanes e més veïnes
al desembarc les quals aixís donades les obediències gustosíssims y ab
totes ses forces seguiren les banderes y partit de son legítim y verdader
Rey e Señor y ab la mateixa conformitat haver-se exteses les obediències
en totes les demés viles y llocs oberts y sens muralles e guarnició de
Catalunya ab la promiscua ajuda de uns y altres sens la Ciutat apoderantse de barcelona y demés Ciutats viles y llocs circumvalats de la Província;
los precisen a la obligació y altrament& en convidar a Sa Magessat (que
Deu g[uar]de) per lo dia ques fa o celebra la festa dels Reys de 1706 en
la festa major de la Iglesia que tots anys sots diada de 6 de Gener se
acostuma fer y celebrar. [191v] havent tinguda inteligència que aixís
convidat vindria a honrar ab sa Real presència esta S[an]ta Iglesia per
dita festa acordaren y deliberaren dits S[enyo]rs obrers fer festa superior
als demés anys e per ço traent de son acostumat lloc los dos Salamons
que venen a caure al principi y fi del Cor ne posaren set a quiscuna de
les parts e costats de la Iglesia ab que quedava líbero lo mig y cor de la
Iglesia e sens temor de caure cera al que passaria Sa Magestat (qui Deu
g[uar]de) y acompanyament et acomodaren lo altar major ab colgadures
y demés necessari e segons lo temps y comoditat los permeté posant los
quatre candeleros grossos de Bronze baix del presbiteri y davant de la
S[an]ta espina ab sos ciris competents y format un altaret desde la
columna o credença ques topa en lo altar major y en la part del evangeli
fins la barana reixa o costat de dit presbiteri que venia a estar dita Capella
al costat del Dosser ont estava la Magestat en lo qual altar celebraren
dos misses resades mentres se celebrà lo ofici Solemne les quals oí Sa
Magestat havent procurat que totes les capelles se acomodassen y fessen
festa per medi de les confraries y coadornar residents de la Iglesia en les
capelles que no si trobava confraria alguna e previngut en posar los
tafetans cerca de la cornisa o cordó de la Iglesia y ab part còmoda que
no privàs si simultanee concorregués en la festa lo adorno y encesa de
les capelles; E tapat los pilars o enfront de parets mitgeres de capella a
capella ab tafetans que coadornassen y eren de la mateixa mostra que
són los de la Iglesia E finalment fou tant lo que se esmeraren los individuos
que concorregueren en la festa que fou canonisada en festa Superior y
Real per lo Excelentíssim S[enyo]r Ambaixador de Portugal; Ciutadans
y cavallers de Bar[celo]na e de la província (en la qual ocasió sen trobava
concurs per estar actiu celebrant corts) y demés estrangers e de la família
de Sa [192r] Magestat (que Deu g[uar]de) y segons intelligència per lo
mateix Rey y S[enyo]r (que Deu g[uar]de) qui demonstrà estar molt
gustós y agraït de semblant festeig;
Al fin aixís se conclogué la festa ab universal aplauso havent tingut son
últim compliment per haver-la honrada Sa Magestat (que Deu g[uar]de)
ab sa Real presència en lo ofici; qui per absència del Ill[ustríssi]m
R[everendíssi]m S[enyo]r Bisbe de Bar[celo]na qui se trobava en Castilla
p[er] haver-lo cridat lo Duc de Anjou ans del feliç succés e vinguda de
nostre amat Monarca Carlos terç (que Deu g[uar]de) lo celebrà lo
Ill[ustríssi]m R[everendíssi]m S[enyo]r Bisbe de Solsona assistint-hi lo
Ex[celentíssi]m S[enyo]r Ambaixador de Portugal qui per gràcia particular
de Sa Magestat (que Deu g[uar]de), després de entrar en la present
Capital; de honors y tractes de Ambaixador; el qui vui és, y en anar-

hi serà de Portugal; estigué en públic e son degut lloc de ambaixador y
també los Ex[celentíssi]ms S[enyo]rs Consellers de la p[rese]nt
Ex[celentíssi]ma Ciutat; E perquè constet in futuram Rei memoriam
se fa la p[rese]nt nota.

Mar al instant tingué lo Recado per ser a la tarda tocaren una elecció
de tots p[er] tenir communitat y que havien resolt donar 200 dobles les
quals prenien a censal Per lo que proposava la necessitat se donarien
quan y ab què forma no trobant-se la R[evere]nt Com[uni]tat ab diners
contants líberos lo que oït p[er] la R[evere]nt Com[uni]tat resolvé nemine
discrepante que se donassen 100 dobles y se portessin al instant a sa
magestat o al Príncsp Antoni y la forma de ajustar dites cent dobles fou
que lo S[enyo]r R[evere]nt Mossèn Pere Prat se oferí a prestar-les per
lo ínterim fins y tant pogués la R[evere]nt Communitat pendre dit diner
a censal y traure-lo de la taula com ha fet en S[an]ta Maria y Vista la
galanteria del dit S[enyo]r Prat acceptaren la perfertaviiidonant-lin tots
les gràcies obligant-se la R[evere]nt Communitat en tornar-los-hi quant
antes se pogués y també cadaun en particular y lo modo de replaçar
dita quantitat que fos llevat de les pòlisses de tots los residents del modo
deliberarien.
11. 29 de març de 1706

Epifania, Anònim. s. XVII-XVIII. MiTPi.
10. 14 de febrer de 1706
Diners per a la guerra.
Davant lamenaça docupació de lEmpordà i Girona per lexèrcit
borbònic, els Comuns acorden fer un avançament del donatiu
de Cort al Rei; la comunitat hi participa amb 100 dobles.

Refent les muralles.
La comunitat rep una carta del Rei, signada pel seu secretari
Ramon de Vilana Perles, que és llegida davant tota la comunitat.
Sels demana que participin tirant terra en los fosos per la
reconstrucció de les muralles de la Ciutat davant la imminència
dun atac borbònic.
APSMP 01 01 13 132 003 f.193-194
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[192v] Die 14 Mensis februaris 1706.
Ques donen 100 dobles de donatiu graciós al Rey N[ostr]e Senyor y
ques remplassen traent alguna cosa de les pòlisses dels Residents.
Convocada y congregada la R[evere]nt Com[uni]tat de p[reve]res
beneficiats de la Iglesia parroquial de N[ostr]a S[enyo]ra del Pi de la
p[rese]nt Ciutat de Bar[celo]na en la sagristia de la Sang de la present
Iglesia ont per ser dia de festa y haver-hi molta gent nos pogueren
convocar en la Sagristia major en la qual se acostuma convocar y
congregar en la qual convocació y congregació entreveningueren y foren
presents los R[evere]nts D[octo]r Joan Tolleuda Rector. D[octo]r Gaspar
Roig. Pere Prat. Benet Buscarons. Joan Baptista Puigdecens. D[octo]r
fr[ancis]co Galvany. Miquel Lafarga. D[octo]r Cristòfol Sans. D[octo]r
Joan Pau Flaquer. Vicenç Alegre. Jaume Gònima. Ramon Cardona.
Tomàs Banyeras. Bernat Duran. Pere Joan Villa. D[octo]r Jacinto
Marquet. D[octo]r Joan Esteve. Bartomeu Gay y D[octo]r Fran[cis]co
Selom. Joseph Ferrer y D[octo]r Fran[cis]co Amat. tots p[reve]res
beneficiats de la dita Iglesia [193r] communitat tenint celebrant y
representant com a major y més sana part y més de les dos parts de dits
preveres beneficiats hagut respecte dels absents e impedits y que en dita
congregació no volgueren entrevenir Fonc proposat per lo D[octo]r
Cristòfol Sans p[reve]re beneficiat y procurador de herències més antic
com havia tingut orde del S[enyo]r Vicari General per ajuntar la
R[evere]nt Com[uni]tat per quant per les notícies que corrien que lo
enemic era entrat en lo empordà y se encaminava vers Girona y per la
ocasió precisa troban-se sa Magestat (que Deu g[uar]de) sens diner se
li oferia representar a tots los comuns la urgència que encara que dins
15 dies se hauria de posar a la taula lo donatiu de tot un any per resolució
presa per les corts que encara [vui] no són closes y per lo socorro a tal
necessitat se li oferia [necessari] una quantitat de diner prompta la qual
tornaria del donatiu lo més prest que podria y que S[an]ta Maria del

11.1. Carta signada pel secretari destat Ramon de Vilana
Perlas, Marquès de Rialp, en relació a la demanda de lArxiduc
Carles sobre el reforç de les muralles.
Vària s.c. APSMP.
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El Marquès de Rialb envia una carta a la Reverent Comunitat de
Santa Maria del Pi sol·licitant, de part de Carles III, el seu ajut
per poder refer les muralles.

12. 7 de desembre de 1707

Haviendo el Enemigo con su Ex[erci]to penetrado este Principado por
la parte del Urgel con designios muy probables de querer atacar esta
Capital, de cuya expugnacion no solo seguirian muy lamentables
consequencias, al bien publico, por el encono, que ha manifestado, y
debe creherse tiene el enemigo contra todo este Principado, pero tambien
quedaria arriesgada la immunidad Eccl[esiástic]a, si practicassen las
armas contrarias lo q[ue] en los Reynos de Aragon, y Valencia. He
resuelto, para reparo de tan evidentes riesgos, poner esta Capital en el
mejor estado de defensa, (Z?) respeto de la cortedad del tiempo, y
atrasso de las fortificaciones, exortaros, y encargaros, como lo hago,
que como a tan interessados en uno y otro, os dispongais para coadjubar
y contribuir al trabajo de las fortificaciones acudiendo al parage, que
os será destinado, de que me daré por bien servido.

La comunitat decideix assistir, en ple, a la processó per anar a
lobelisc que el Rei Carles III ha fet erigir a la plaça del Born
en honor de la Immaculada Concepció de Maria.
APSMP 01 01 13 132 004 f.1

Dada en Barcelona a veinte y ocho de Marzo de mill setecientos y seis
años.
Yo el Rey
Por man[da]do del Rey n[uest]ro S[eño]r
Don Ramon de Vilana Perlas.
[194v] Die 26 Aprillis 1706.

La Puríssima del Born.

[1v] Die Septima Mensis Xbris 1706.
Ques donen 12 s. als Beneficiats y 4 s. als Capellanius per anar a la
professó de N[ostr]a S[enyo]ra de concepció del Born.
Convocada la R[evere]nt Com[uni]tat de preveres beneficiats en lo cor
de d[it]a Iglesia on p[er] semblants y altres negocis se acostumen
convocar y congregar en la qual convocació y congregació entrevingueren
y foren presents los R[evere]nts D[octo]r Joan Tolleuda R[ecto]r. Pere
Prat, Benet Buscarons. Joan Baptista Puigdecens. D[octo]r fr[ancis]co
Galvany. Miquel Lafarga. Fran[cesc] Llussà. D[octo]r Joseph Socarrats.
Jaume Gònima. Ramon Cardona. Tomàs Banyeras. Bernat Duran.
Pere Joan Dilla. D[octo]r Jacinto Marquet. D[octo]r Joan Esteve.
Bartomeu Gay D[octo]r Fran[cis]co Selom. D[octo]r Fran[cis]co Amat.
D[octo]r Joan Puig y Joseph Vidal tots p[reve]res beneficiats de la d[it]a
Iglesia communitat tenint celebrant y representant com a major y més
sana part y més de les dos parts hagut respecte dels absents e impedits
y que en d[it]a congregació no volgueren o no pogueren entrevenir.
Fonc proposat per lo R[evere]nt D[octo]r Joan Puig p[reve]re procurador

Ques face la sepultura a Mn. Vadrina Graní ab la Protesta que no
servesque de Exemples.
Convocada la R[evere]nt Communitat de preveres beneficiats de la
parroquial Iglesia de N[ostr]a S[enyo]ra del Pi de la p[rese]nt Ciutat de
Bar[celo]na en la capella de la S[an]ta espina per ser tempore belli en
la qual convocació y congregació entreveningueren y foren p[rese]nts
los R[evere]nts D[octo]r Joan Tolleuda R[ecto]r. Miquel Mas. Gaspar
Roig. Pere Prat; Benet Buscarons. Joan Bap[tist]a Puigdecens. D[octo]r
fr[ancis]co Galvany. Miquel Lafarga. Fran[cesc] Llussà. D[octo]r
Cristòfol Sans D[octo]r Josep Socarrats Vivens Alegre Jaume Gònima.
Ramon Cardona. Tomàs Banyeras. Bernat Duran. D[octo]r Jacinto
Marquet. Bartomeu Gay D[octo]r Fran[cis]co Selom y D[octo]r
fran[cis]co tots pre[vere]s beneficiats de d[it]a Iglesia comunitat tenint
celebrant y representat com a major y més sana part y més de les dos
parts hagut respecte dels absents e impedits y que en aquella no volgueren
o no pogueren entrevenir. Fonc proposat p[er] lo D[octo]r Cristòfol
Sans pre[vere] pro[cura]d[o]r de herències més antic com per ocasió de
la mort del R[evere]nt q[uondam] M[ossè]n Josep Vedrinas Vicari de
la present iglesia tenia que representar a la R[evere]nt Com[uni]tat que
com aquells no tenien títol ningun en aquella y p[er] lo tant no estar
obligada la Com[uni]tat en enterrar aquells ab la mateixa solemnitat
que acostumen als titulars però com dit q[uondam] M[ossè]n Josep
Vedrinas havia servit d[it]a vicaria per espai de algun llarg temps ab
molta satisfació en tot tant de la R[evere]nt Com[uni]tat com dels
parroquians si apareixia bé a la R[evere]nt Com[uni]tat disposar quina
sepultura se li faria y de quina manera y d[it]a R[evere]nt Com[uni]tat
nemine discrepante resolgué que se fes la sepultura com als demés titulars
y açò gratis ab protesta que no entén perjudicar en altra qualsevol
occasió denegar-la a qualsevol altra com sia facultatiu.
07-09-1706 Final de la guerra a Itàlia.
25-04-1707 Batalla dAlmansa.
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12.1. Obelisc de la font de Santa Eulàlia al Padró 1672.
Probablement, aquest obelisc és molt semblant al monument a la
Immaculada que es va instal·lar al Born lany 1707 i que va ser
destruït per Felip V després de la caiguda de la Ciutat.

de herència més antic lo qual llegí un paper del S[enyo]r Vicari General
Romaguera en efecte convidant p[er] la professó General que la Magestat
de N[ostr]e Rey Carlos tercer que Deu g[uar]de [2r] havia fundada y
manà se fes per semblant diada y com era la primera vegada se feia
d[it]a professó y no tenint res fundat p[er] distribuir en aquella si si
aniria y sis donaria de ont y quant y fonc resolt per la major part dels
vots nos podia deixar de anar-hi hagut respecte de tant pia obra y del
qui la havia fundada p[er] visitar la piràmide se havia erigida en la plaça
del born a la concepció de N[ostr]a S[enyo]ra y ques donàs per esta
vegada com a la professó de Corpus que són 12s Beneficiats y 4s
capellanius y també als malalts e impedits per esta vegada tant solament
suposat lo S[enyo]r Bosser féu relació que molt bé se podia donar alguna
cosa de les fulles se havien fet en lo passat y juntament fonc resolt se
donàs ultres en la festividat de la Nativitat de N[ostr]e S[enyo]r y fetes
de aquell suposat la mateixa relació del S[enyo]r Bosser deixant-ho a
la bona direcció de ell mateix que podia saber lo ques podia donar.

Francesc Darder i Barrich (1660-1731) va ser amic de Sant Josep
Oriol. És metge de lHospital de la Santa Creu i membre de la
Congregació de Cavallers de la Nativitat de Nostra Senyora, que
està incardinada a lesglésia de Betlem. Davant de la realitat en
què troba latenció de les dones de lhospital promou la fundació
duna comunitat de dones laiques per atendre-les. Poc abans de
morir funda una causa pia que acabarà convertint-se en la
congregació de les Franciscanes Missioneres de la Nativitat de
Nostra Senyora.

13. 11 de març de 1708
Hospitals per als soldats.
La Comunitat rep una demanda del rei per tal de participar
econòmicament en la dotació de nous hospitals per acollir els
soldats malalts que han arribat dItàlia.
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I Pobres soldats napolitans
En el transcurs de la guerra, els aliats van actuar en un front molt
ampli que anava dels Països Baixos al regne de Nàpols, aleshores
possessions europees de la Corona Espanyola. Les tropes de Felip
V van ser foragitades daquests territoris entre els anys 1704 i 1706,
i amb la caiguda de Torí, Itàlia passa a mans de larxiduc Carles;
amb això, finalitzaren els moviments bèl·lics a Europa. Els exercits
de lArxiduc que havien lluitat al continent foren transferits a la
península ibèrica per continuar la guerra i, entre ells, un gran
contingent de soldats italians.
Barcelona somplí de soldats que la gent identifica com a provinents
del regne de Nàpols. Els uniformats, la majoria veterans, malvivien
pels carrers de la ciutat, molts dells malalts o ferits, amb la paga
endarrerida i amb les dificultats dintendència endèmica del precari
govern espanyol de lArxiduc.
Davant de la situació dinseguretat que representava aquest col·lectiu,
es van proposar, des de la Cort, algunes iniciatives que no se sap si
van reeixir, com la de demanar fons per a lestabliment dhospitals
on acollir la soldadesca; el dia 20 de novembre de 1708 la Comunitat
deixa constància en les Deliberacions daquesta demanda reial.
Sense esperar les iniciatives oficials, la gent de la mateixa ciutat
pren decisions i duna forma totalment altruista fa lacolliment
dels estrangers; prova nés el document signat lany 1706 pel jove
cirurgià Francesc Darder, amic de Sant Josep Oriol, en el qual
deixa constància duns diners rebuts de la Comunitat del Pi, per
al manteniment dels pobres soldats napolitans que ell cuidava
desinteressadament.
Anys més tard, aquest jove cirurgià funda, mogut pel mateix
sentiment humanitari, la causa pia que adopta el seu nom i que
és el germen de la Congregació de Franciscanes Missioneres de la
Nativitat de Nostra Senyora, conegudes popularment com les
monges Darderes. (J. S. S.)

13.1. Donació de 22 lliures per al sosteniment dels soldats
napolitans Rebut del 18 de febrer de 1706 que la Comunitat del Pi
entrega al cirurgià Francesc Darder. APSMP.
Les coses van, a poc a poc, resituant-se i la vida torna a ser plàcida
i tranquila; queda molt lluny la possibilitat bèl·lica, si més no, en
la ment de la Ciutat. El nou rei Carles III sha establert a Barcelona
i ha començat a construir la seva Cort i sha rodejat de cortesans.
La Capella Reial, que indefectiblement apareix lligada al nou
ambient que es respira, és un dels aspectes daquest nou govern
que deixaran petja en la vida social. Organitzada pel Comte de
Savallà, introduirà nous estils i nous autors, obrirà una mica les
finestres duna societat ancorada en gustos antics.
No tot, però, seran flors i violes. El Pi veurà com el priven del seu
organista, Mn. Francisco Llussà, que, dedicat a entretenir la Cort,
deixa les seves obligacions eclesiàstiques. La Comunitat en ple,
amb el Rector al cap, no deixaran de fer sentir el seu desacord.
Diversorum. D-38
[D-38-A] Teniendo el Rey presente hallarse Mosen Fran[cis]co Llusá
presbitero, y organista de essa Parroquial empleado con el mismo
Ministerio en la Capilla de su R[ea]l Palazio, y asi mismo entendido
que no se le asiste desde el primer Domingo de adviento del año proximo
pasado, con todo lo que por raçon de su residençia devia tocarle, a
causa de no asistir en esa iglessia los dias que preçisamente ha de acudir
a las fiestas y ofiçios que assi en la Capilla R[ea]l como en los demas
templos de esta presente Çiudad siempre que asiste su Mag[esta]d se
celebran; Me manda diga a Vms. Que haviendo otro organista embiado
a sus expensas persona que en su lugar asista a lo que en esa Iglesia se
ofreçe, es justo sea yncluydo en la distribucion comforme se esecutava
anteçedentemente con el, por cuyo motivo Será del R[ea]l agrado de su
Mag[ast]d que continuando esta advertençia el referido Mosen Françisco
Llussá no tan solam[en]te sele asista con lo que pueda tocarle con lo
que si actualm[en]te residiese en essa Iglessia pero q[ue] se le continue
la congrua que debia gozar por razon de su assistenzia en las funziones
que concurren los demas musicos de la Capilla de esa Iglessia, ya que
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esta por medio del subrogado a quedado servida; Esperando s[u]
M[agesta]d del Zelo de Vms. que atendiendo aser lo espresado muy de
su R[ea]l gratitud tomaran las medidas que mas se uniformen al logro
de esse fin.
Dios g[uar]de a Vms. los m[as] años que puede.
Palazio a 11 de Mayo de 1708.
Ramon de Vilana Perlas
Rector, Procurador de heren[cias] obreros, y M[aes]tro de Cap[i]lla dela
Iglessia Parroq[ial] de N[uest]ra S[eño]ra del Pino.
[D-38-B] Muy I[lustr]e Señor
Haviendo recibido un papel de V.S. su fecha a 11 del mes de mayo
proximo passado en que V. S. nos manifiesta, que en atencion a que
Mn. Fran[cis]co Llussá organista de la Igl[esi]a Parroquia de N[uest]ra
Señora del Pino, està ocupado muchas vezes en la Real Capilla de su
Mag[esta]d (dios le g[uar]de) y en otras Iglesias donde su Mag[esta]d
assiste, no puede hazer continua residencia en dicha Igl[esi]a del Pino
; y por esta causa no se le dan las distribuciones quotidianas que logran
los otros Beneficiados de dicha Igl[esi]a desde el primer Domingo de
Adviento del año passado; que sera del Real agrado de su Mag[esta]d
que a Mn. Fran[cis]co Llussá se le den las mesmas distribuciones y
porciones que se le davan antes, supuesto que dicho Mn. Fran[cis]co
Llussá ha embiado substituto a sus expensas por medio del qual ha
quedado la Igl[esi]a servida, y no diminuhido el culto Divino. Acerca
lo que no escusaremos dezir a V.S. que esta no es materia que dependa
de N[uest]ra voluntad y alvedrio, sino de la ley, y de la justicia que
mandan se den unicam[en]te las distribuciones quotidianas de las iglesias
a aquellos que hazen la personal y actual residencia en ellas (salvo en
algunos casos, que son la enfermedad del Residente, la justa necesidad
del cuerpo, y la evidente utilidad de la Igl[esi]a) Y en esta conformidad
no logran las quotidianas distribuciones los clerigos y Beneficiados
ausentes de sus iglesias, aunque esten ocupados en servicio del Papa,
de los Legados u, Vicelegados, de los Obispos, y otros Principes de la
Igl[esi]a. Ni los que están en servicio de los Reyes, y grandes Señores,
aunque estes tuvieran privilegios de que sus clerigos pudiessen lograr las
distribuciones quotidianas sin hazer residencia; porque todos estos
privilegios han sido quitados por el Sacro Consilio de Trento. Ni los
Musicos de la Capilla del Papa acquieren las distribuciones de sus
iglesias, quando cantan en la capilla Pontificia, porque ja tienen en esta
su particular estipendio, y no pueden lograr al mesmo tiempo las
distribuciones de la Igl[esi]a en donde no han assistido; Y assi parece
q[ue] tampoco a Mn. Fran[cis]co Llussá se le deve dar la distrubucion
en la Igl[esi]a del Pino quando toca el organo en la Real Capilla de su
Mag[esta]d.
No obstante lo sobre referido en las ocasiones que Mn. Fran[cis]co
Llussá ha embiado substituto ja se le ha dado la porcion de organista,
pero no la de Beneficiado. Para intelligencia de esto se ha de suponer
q[ue] Mn. Fran[cis]co Llussá es Beneficiado, y organista en la Igl[esi]a
del Pino; como a organista tiene distribucion, a mas de la que tiene
como a Beneficiado, y como a organista se le ha admitido, y admite el
substituto, pero no como a Beneficiado, porque en Bar[celo]na no se
practica admitirse substitutos en lugar de Beneficiados. Si se dezia que
quando Mn. Fran[cis]co Llussá es p[rese]nte en el organo, tambien
interpretativamente se tiene por presente en el choro, y assi haziendole
presente el substituto en el organo, tambien le ha de hazer presente en
el choro. Responderiamos, que es verdad que quando Mn. Llussá está
tocando el organo se le da la distribucion de Beneficiado, como si
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estuviera cantando en el choro, y logra entonces dos distribuciones
(quando las hay que a vezes no hay mas que una porcion) una por la
presencia real, y verdadera de organista, y otra por la virtual, e
interpretativa de Beneficiado; Pero esto no lo puede conseguir el
subrogado, el qual haze a Mn. Fran[cis]co Llussá interpretativamente
presente en el organo, pero no en el choro, porque no pueden seguirse
dos fingidas representaciones de una sola presencia real, y verdadera.
Y si el subrogado hazia presente a Mn. Fran[cis]co Llussá en el choro
se seguiria el grave inconveniente, que por medio de substitutos se
podrian adquirir las quotidianas distribuciones de Beneficios lo que fuera
de gravissimo perjuizio para las iglesias de Bar[celo]na pues poco a poco
todos querrian residir por medio de substitutos, y assi no habria faltas,
ni ausencias en los Residentes, y de las faltas, y ausencias de unos, y
otros se suplen en las iglesias muchas funciones de entre año, como son
processiones, rogativas, y algunas festividades solemnes que no son
fundadas. Otro inconveniente se seguiria tambien, y es, que un layco
podria lograr las distribuciones, que unicamente son devidas a Presbiteros,
pues un layco puede tocar el organo; Y fuera contra el uso, y consuetud
de la iglesia del Pino, pues solo a los Presbiteros se dan distribuciones,
y no a clerigos aunque sean Beneficiados, o, Capellanios. Mas. El
substituto fuera de mejor condicion que los titulares de la mesma Igl[esi]a
del Pino; pues el substituto conseguiria dos distribuciones una de
organista, y otra de Beneficiado; Y los Capellanios musicos, que aun
no son Presbiteros sobre ser titulares de la iglesia (quando residen en
alguna funcion de ella en que se da distribucion a los Residentes, y
Musicos) no consiguen sino una porcion, que es la de musico, pero no
de Capellanio, por no estar aun constituhidos en el sacro orden presbiteral.
Con que parece que el substituto, que embia Mn. Fran[cis]co Llussá,
solo puede lucrar la porcion de organista, pero no la de Beneficiado.
Exemplares, no los hay en la Igl[esi]a del Pino, de que se den las
distribuciones a ausentes. Solo avemos encontrado uno, que es del Dr.
Miguel Alegre: Pero es muy distante del caso presente. En tiempo de
las turbaciones de este Principado fue relegado el referido Dr. Alegre
por afecto a la Corona de España, y a la Augusta, y Real casa de
Austria. Bolvieron las armas de España a Bar[celo]na y con ellas el
Dr. Alegre. Pidio este las distribuciones de todo el tiempo que estuvo
ausente, y se le negavan: Pero fue condenada la Comunidad en darle
las distribuciones de todo el tiempo de su ausencia. Fue despues promovido
a Juez y por su antiguedad llegó a ser jubilado de maytines. Pidió el Dr.
Alegre la distribucion de los maytines, como a jubilado. Negava la
Comunidad, y dezia que quien no residia a las demas horas canonicas
no podia conseguir jubilacion de maytines, y despues de algunas idas,
y bueltas, se le concedio la jubilacion de maytines, y se le dio la
distribucion de ellas pero no otra alguna distribucion, ni tampoco
presencia a la funeraria como todo consta en los libros de la Comunidad.
Y assi ja se ve lo poco que puede favorecer este exemplar a Mn.
Fran[cis]co Llussá.
Otro exemplar ay, que es a 4. Y 5. de 9bre 1653. En q[ue] se negó a
Mn. Guardiet la distribucion quando hiva a sonar el baxón en la
cathedral, no obstante q[ue] el Vicario General lo havia pedido de gracia.
Por lo que toca al punto de la presencia a la funeraria, acordamos a
V.S. lo mesmo que avemos dicho de las distribuciones, esto es q[ue]
Mn. Fran[cis]co Llussá algunas vezes tiene en la funeraria porcion
doble (y es quando hay particular funcion de haverse de tocar el organo).
Si en estas funciones embia substituto, le damos la porcion de organista
pero no la de Beneficiado, pues no podemos en conciencia hazerla pagar
a los albazeas del Difunto, quando no assiste Mn. Llussá, y antes de
poner observancia en esta materia huvieramos de comvocar todos los
Paroquianos de la Igl[esi]a del Pino, y pedir su beneplacito de dar la
porcion de Beneficiado al organista, sin hazer personal residencia. En

quanto a las funciones de la cantoria, tambien es preciso advertir que
las hay de dos maneras, unas en que debe tocarse el organo, otras en
que no se ha de tocar. En las primeras se da la porcion a Mn. Fran[cis]co
Llussá, si embia substituto. En las segundas no aunque le embie, pues
la capilla jamas ha estilado admitir substitutos de musicos de voz, sino
unicamente de instrumento. Y no escusaremos dezir a V. S. que los
otros musicos de la Real Capilla de su Mag[esta]d si son musicos de
voz, no se les admittesubstituto en Nuestra Capilla; Y sino cantan en
ella tampoco se les dá porcion alguna, y hasta ahora no se han quexado,
convencidos quiça de la razon.
Estimaremos a V. S. ponga en la alta comprehension de su Mag[esta]d
estos reparos, en vista de los quales parece que no podemos dar a Mn.
Fran[cis]co Llussá mas de lo que ahora le damos; assegurando a V. S.
que a no peligrar en esta materia tanto como peligran n[uest]ras
consiencias, huvieramos dado gusto a su Mag[esta]d si la menor replica;
pero el escrupulo nos lo ha estorbado, y sentimos en el alma no poderlo
executar, quedando con la confiança que a vista de N[uest]ra recta
intencion, se dara en todo su Mag[esta]d por servido de nuestro proceder,
y rogamos al cielo g[uar]de la Persona de V. S. m[ucho]s a[ño]s como
puede.
De esta Igl[esi]a de N[uest]ra Señora del Pino al p[rime]ro de junio de
1708.
Muy Ill[ustr]e Señor
B[esan] S[u] M[ano] de V[uestra] S[eñoria]
Sus mas verdaderos se[vi]dores
El Rector, Procuradores de herencias, obreros y Maestro de Capilla de
la Igl[esi]a Paroquial de N[uest]ra Señora del Pino.
S[eñor] D[o]n Ramon de Vilana Perlas.
Carta de Ramon de Vilana Perles en relació a la controvèrsia
de lorganista Francesc Llussà 1708. APSMP Diversorum 38 A.

Resposta de la comunitat del Pi a la carta de Ramon de Vilana
Perles en relació a la controvèrsia de lorganista Francesc Llussà
1708. APSMP Diversorum 38 B
01-04-1708 Arribada dElisabet de Brunswick.

14.1. Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel emperadriu
del SRI c. 1713. Martin van Meytens. Col·lecció particular.
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14. 1 d'agost de 1708
Lesposa del rei arriba a la Ciutat.
La Comunitat participa en lacte solemne de larribada de la
reina Elisabet Cristina a Barcelona, el casament a Santa Maria
del Mar i la processó que es fa el dia 5 a lobelisc del Born per
pregar per lacabament de la guerra. En aquest darrer, hi participa
amb una ornamentació del tabernacle de Santa Maria de Cervelló
que té un cost de 49ll. 3s. APSMP 01 01 13 132 004 f.9-10
[9r] Ad futuram rei memoriam
Per lo Arribo de la Reyna en Mataró y en esta Ciutat.
Dia primer de Agost de 1708 que era dimecres havient per alguns dies
antes arribat en esta província la Magestat de Isabel Cristina Duchesa
de Brunsvic y Unenfelbutel esposa de la Magestat del Rey n[ostr]e Sr.
Carlos III de Àustria y havent desembarcat en la Ciutat de Mataró ont
anaren les ambaixades de tots los comuns a complimentar-la y després
lo últim del mes de Juliol vinguda que fou al clot a S[an]t Andreu ont
anaren tots los comuns en ple a besar-li la mà lo damunt dit dia primer
de Agost partint a les dos hores de S[an]t Andreu venint vers lo portal
del àngel encontrant los comuns y fent-li la benvinguda besant-li la mà
ont també isqué la Magestat de Carlos tercer fins als camins que van
al convent dels caputxins ont tenia la sua tenda ricament parada arribant
al portal del àngel sels feu una riquíssima entrada portant a sa Magestat
de Carlos tercer baix del tàlem portant lo tàlem, los ex[celentíssi]ms
Srs. Consellers [9v] entrant per lo portal del àngel plaça de s[ant]a
Anna portaferrissa per la Rambla portal de la Deressana carrer ample
Arribada de la reina Elisabet Cristina a Barcelona el 1708
Fragment. P. Decker, J.A. Corvinus, J. Wolf editor. 1724. Aiguafort.
AHCB 18527.
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entrant per lo Portal Major de la Iglesia de S[ant]a Maria ont estaven
molts bisbes y prelats assistint al Sr. Arquebisbe de Tarragona qui al
entrar a la Iglesia los donà adorar a les dos magestats la Vera Creu y
la aigua beneïta foren associats al altar de N[ostr]a S[enyo]ra del Pilar
ont se cantà la llitania de Na. Sra. Y en lo ínterim quedà la Sra. Reyna
sola per haver-sen entrat lo Rey en altra capella tapada desfer-se les
botes y després foren associats sota lo tàlem fins al presbiteri del altar
Major ont estant les dos Magestats sota dosser agenollats si acostaren
lo Sr. arquebisbe bisbes y abats que eren tretze mitres y lo capítol de la
catedral y dits Srs. davant dels dits explicaren son consenso de la
ratificació del matrimoni que per procurador havien contret en cert dia
hora y lloc. y després se cantà lo te deum laudamus en acció de gràcies
lo qual finit sen pujaren a Palacio y lo dia 5 de dit mes per la tarda
baixaren en Sta. Maria y sent la diada de la solemnitat de Na. Sra. de
los Reys se féu professó a la Piràmide del born ont molt devots assistiren
en la professó dits sponsos ab els quals na. Sra. vulla donar salut y prole
per apagar les guerres que tant se són enceses per est principat.
[9v] Per adobar lo tabernacle per ordre del S[enyo]r V[icari] G[eneral]
Dia 5 de Augusti de 1708 Convocada la R[evere]nt Com[unita]t en la
sagristia de la Sang de la p[rese]nt iglesia ont per semblants negocis se
acostuma convocar y congregar en la qual convocació entrevingueren
y foren presents lo R[evere]nt D[octo]r Joan Tolleuda Rector, Pere Prat
Joan Baptista Puigdecens D[octo]r Fran[cis]co Galvany D[octo]r Josep
Socarrats Jaume Gònima Ramon Cardona Tomàs Banyeras Bernat
Duran Pere Joan Dilla D[octo]r Jacinto Marquet Bartomeu Gay D[octo]r
Fran[cis]co Selom D[octo]r Joan Puig D[octo]r Fran[cis]co Mas y Ignasi
Cabirol tots pre[vere]s beneficiats Proposà lo D[octo]r Joan Puig com
tenien orde del Sr. Vicari general per que se adobàs un tabernacle per
la professó que se havia deliberat fer per la entrada per la Reyna Na.
Sra. y aixís que vegessen ques devia fer y fou resolt nemine discrepante
se deixava a la bona directió del R[evere]nt M[ossè]n Miquel Lafarga
y del D[octo]r Joan Esteve tots beneficiats de la present iglesia y se gastàs

lo menos se pogués, y fer la cosa ben feta que no hi hagués què dir per
haver faltat.

dherències i que aquest ho doni a qui té cura dels forasters.
APSMP 01 01 13 132 004 f.40-41
[40v] Die XXI May MDCCXI
Demanaren almoyna p[er] assistir a algun Cavallers forasters, y los
P[rocurado]rs de herències recullissen de aquells quin voldrien donar
quant se pagarien les Pòlisses.

Tabernacle de Santa Maria de Cervelló Anònim, 1692.
Plata, fusta i vellut. Basílica de la Mare de Déu de la Mercè.
17-04-1711 Mort de Josep I.
15. Maig de 1711
Nous aires musicals.
Benet Buscarons, mestre de capella del Pi i un dels compositors
barcelonins més destacats de la segona meitat del segle XVII,
sestà morint. La seva desaparició és el final duna mentalitat
cultural i creativa; el seu coadjutor, Pau Llinàs, que el
substitueix com a mestre, ha protagonitzat lentrada a la parròquia
de nous models creatius introduïts per la cort de lArxiduc i
la seva Capella Reial.

Convocada y congregada la R[evere]nt Communitat de P[reve]res
Beneficiats de la p[rese]nt Igl[esi]a de Nostra Senyora del Pi de
Bar[celo]na en lo cor de dita Iglesia ahont per semblants y altres negocis
se acostuma convocar y congregar en la qual convocació y congregació
entreveningueren y foren p[rese]nts los R[evere]nts D[octo]r Joan
Tolleuda Rector, Pere Prat, Benet Buscarons, Joan Ba[ptis]ta Puigdecens,
D[octo]r Fran[cis]co Galvany, Miquel Lafarga, Fran[cesc] Llussà,
D[octo]r Josep Socarrats, Tomàs Banyeras, Pere Joan Dilla, D[octo]r
Hyacinto Marquet, D[octo]r Joan Esteve, Bartomeu Gay, D[octo]r
Fran[cis]co Selom y Sastre, D[octo]r Ramon Rossell, D[octo]r Franc[ces]
Mas y Vilardaga, D[octo]r Ignasi Cabirol, D[octo]r Fran[cis]co Roig,
D[octo]r Pere Singla, y D[octo]r Emanuel Matas: tots p[reve]res
Beneficiats de dita Igl[esi]a Communitat fent, tenint, y representant
com a major y més sana part dels P[reve]res Beneficiats de dita Iglesia
haguda raó als absents e impedits y que en dita congregació no volgueren,
o, no pogueren entrevenir: Proposà lo dit d[octo]r Fran[ces]c Mas y
Vilardaga pro[cura]dor de herències més antic; com se troben vui en
dia en Bar[celo]na molts Cavallers Castellans, Aragonesos, y Valencians
ausents de ses cases per causa de la guerra [41r] los quals pateixen
grandíssims treballs; per lo que algunes persones caritatives, y devotes
de esta Ciutat van recollint almoines de las quals ne socorren a dits
Cavallers, y los donen menjar en una casa al carrer de la davallada de
Santa Eulàlia. Y així que se havia demanat per part de les persones que
cuiden de dita incumbència si la R[evere]nt Comm[unita]t volia donar
alguna almoina en adjutori dels gastos se ofereix en donar dit menjar
y beure. Se resolgué ab la major part dels vots q[ue] lo dia se pagaria
la mesada als Residents assistís cada mes un dels Senyors Procuradors
de herències en la sagristia aont se paguen dites mesades, y que recullís
les almoines donarien dits Senyors Residents, y que després se servís dit
Pro[cura]dor de herències de entregar lo que hauria recollit, als senyors
cuiden del menjar y beure de dits Pobres forasters.
16.1. Bacina almoinera amb les armes del Pi
Anònim. Barcelona, segle XVIII. Llautó repussat i cisellat. MiTPi.

15.1. Magnificat a 5 veus
Pau Llinàs. Particel·la del tenor primer. APSMP.
16. 21 de maig de 1711
Vocació dacollida.
La Comunitat és informada que hi ha ciutadans que recullen
caritat per ajudar cavallers refugiats a Barcelona -provinents
dAragó, Castella i València- i que els donen de menjar a una
casa de la Baixada de Santa Eulàlia. Es decideix que cada resident
lliuri, mensualment, la caritat que cregui convenient al procurador
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17. 20 de juliol de 1711
Pregària per lEmperador.
La Comunitat assisteix a les absoltes generals que es fan per
lànima de lemperador Josep I a la Catedral, a Santa Maria del
Mar i a la casa de la Diputació. Van a totes tres funcions ab
molta puntualitat i de molt bona gana.
APSMP 01 01 13 132 004 f.44
[44] Die XX July MDCCXI
Ques donen 6s. als Beneficiats. y 2s. als Capellanius per les absoltes
del S[enyo]r Emperador Joseph I.
Convocada y congregada la R[evere]nt Communitat de Pr[eve]es
Beneficiats de la Paroquial Igl[esi]a de N[ostr]a Senyora del Pi de la
p[rese]nt Ciutat de Bar[celo]na en lo cor de dita Iglesia aont algunes
vegades se acostuma convocar y congregar en la qual congregació
entreveningueren y foren p[rese]nts los R[evere]nts D[octo]r Joan
Tolleuda Rector, Pere Prat, Joan Bat[ptist]a Puigdecens, D[octo]r
Fran[cis]co Galvany, Miquel Lafarga, D[octo]r Josep Socarrats, Pere
Joan Dilla, D[octo]r Hyacintho Marquet, D[octo]r Joan Esteve,
Bartomeu Gay, D[octo]r Fran[cis]co Selom y Sastra, D[octo]r Fran[ces]c
Mas y Vilardaga, D[octo]r Ignasi Cabirol, D[octo]r Fran[cis]co Roig,
D[octo]r Pere Singla, D[octo]r Emanuel Matas y D[octo]r Benet
Compte, Proposà dit D[octo]r Fran[ces]c Mas pro[cura]dor de herències
més antic, com se havia anat a fer absolta general a la catedral, Santa
Maria del Mar, y la Deputació per la ànima del S[enyo]r Emperador
Josep I y q[ue] havia assistit a dites tres funcions lo clero de la p[rese]nt
Iglesia [44v] ab molta puntualitat, y de molt bona [gana] y així si
17.1. Emperador Joseph I en campanya
c. 1700. Anònim. Castell de Schönbrunn, Viena.
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apareixia a la R[evere]nt Com[unita]t donar alguna cosa per distribució
a dits Residents per raó de haver anat a dits tres actes de absoltes, que
se resolgués, o , sinó allò q[ue] fóra més convenient. La R[evere]nt
Communitat ab la major part dels vots resolgué que se donàs 6s. a
quiscun Beneficiats, y a quiscun capellaniu 2s.
18. 13 de gener de 1712
La reina Elisabet Cristina visita el Pi.
La reina Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, consort
de Carles III, assisteix als actes religiosos de l'octava de Reis,
donat que no va poder assistir als de la festa. La Comunitat
sencera la rep amb gran fastuositat.
APSMP 01 01 13 132 004 f.49
[49r] Die xiii Januarij MDCCXII
Ad futuram rei memoriam
Vinguda la Reyna i Emperatriu a esta Igl[es]ia al cap de octava del
Reys.
Als 13 de Gener any de la Nativitat del Señor 1712 és vinguda a esta
Santa Iglesia de Nostra Senñora del Pi La Majestat de la Sereníssima
Señora Dona Elisabeth Chistina de Bransvik y Wolfembutel Emperatriz
de Romans, muller de La Sacra Catòlica, Cesàrea y Real Mag[esta]t
de Carlos VI. Emperador de Romans y nostre Rei, y Señorix Carlos
III Rey de Espanya. Antes de venir d[it]a S[enyo]ra en dita iglesia
precehí recado de part de la mateixa donat p[er] lo Ex[cellentíssi]m
S[enyo]r Almirante Compte de Cardona, en ocasió q[ue] los obrers la
havien convidada p[er] lo dia dels Reys y no podent venir en dit dia,
vingué en dit dia 13 y cap de octava de Reys, havent-se esta com[unita]t
convocada p[er] dit efecte lo dia 12 im[m]ediat y p[er] dit recibiment y
professó ordenat donar set reals als Beneficiats y lo terç als Capellanius.
Se rebé Sa Majestat a las escales del fossar ab creu grossa y ganfarons,
capes y bordons, lo Sr. Rector, diaca, subdiaques y assistent y Lo Sr.
Bisbe de Solsonax ab ses capes blanques (menos lo subdiaca qui aportava
la Vera Creu ab dalmàtica) topada aquellaxi tornà atràs d[it]a professó
fins a la Iglesia procehint fins al altar major, lo Sr. Bisbe y demés
associants aguardaren Sa Mag[esta]t al portal major, ahont arribant
dita Sra. essent eregit un altaret [ab son tapete y almoada negra lo Sr.
Rector prengué la Vera Creu, la donà al Sr. Bisbe la feu adorar a Sa
Mag[esta]t agenollada en d[it]a almuada y després dit] Sr. Bisbe li donà
aigua beneita ab lo salpasser, luego entonà lo Te Deum q[ue] lo procehí
la cantoria de Sa Ma[gesta]t d[it]a Sra. entrà sota tàlem aportat per los
s[enyo]rs Obrers fins a la escala del [presbiteri del] altar major precehint
dit Sr. Bisbe y associants imediadament a d[it]a Sra. Reyna, detràs
anaven vuit dames de sa família qui ab la Sra. Reyna se posaren en la
part del evangeli de dit [f.49v] presbiteri havent pujat juntes ab d[it]a
Sa Majestat, esta [se] posà sota un dosser negra ab son tapeta y almoada
també negra. Se acabà dit Te Deum et se digué un verset y respons per
dita cantoria ques assenyala en lo Ritual de Barcelona. Després los dels
gremial se alçaren y lo Sr. Rector cantà la collecta assenyalada en dit
Ritual pàgina 709 de aquell ahont és també dit vers y Responsori, que
finida, tots los del gremial feren genuflectió al Altar major y després a
la Sra. Reyna feren la deguda reverència y menos lo Sr. bisbe qui se
quedà en son destinat [lloc], fent paper de Patriarca, sen anaren baixant
p[er] d[it]a escala del altar major, eo S[an]ta Espina ([y despullant-se
las capes] en dit altar collocaren la Santa Espina p[er] ser molt gust de
sa Mag[esta]t, adornaren dit presbiteri de robustersxii riquíssims com lo
dia de Corpus posen paperada [al rodedor de ell] los quatre candeleros

de bronze ab atxes posaren baix dit presbiteri davant de la S[an]ta
Espina) y posar-se les almusses y en esta conformitat tot lo clero aguardà
que Sa Mag[esta]t hagués oït dues misses resades, digué la primera lo
Confessor de Sa Mag[esta]t, la altra un capellà de honor, y així que est
hagué acabat de dir la missa parà encontinent la música q[ue] mentre
se digueren les misses sempre cantaren villancicos, y aquest capellà de
honor ab lo Sr. Rector y cinc de altres associants quis trobaven en dit
presbiteri digueren lo Itinerari, que són certes deprecacions, y la llitania
de N[ostr]a S[enyo]ra, quibus finitis baixà la Sra. Reyna de la cadira
del dosser, y dit Sr. Rector ab tots los senyors Residents la acompanyaren
fins a la porta major, y allí se posaren sens forma de professo, fins que
estigué encotxada en lo cotxe en què havia vinguda.

19.1. Deliberacions de la Comunitat K
Plana corresponent a abril de 1713. APSMP.

19. 5 d'abril 1713
La guerra sacosta.
A la tarda, es fa una processó general de pregàries per les
necessitats de la Pàtria i guerra se preveuen. La Comunitat del
Pi hi participa havent fet i fent-se contínues deprecacions.
APSMP 01 01 13 132 004 f.55
[55v] Professó p[er] les necessitats de la pàtria = donant 6s. als Beneficiats
y 2s. als Capellanius.
Al 5 de Abril predit a la tarda se féu professó G[enera]l de pregàries
p[er] les necessitats de la Pàtria y guerres se preveuen, havent fet, y
fent-se contínues deprecacions&
Se donaren 6s. als Beneficiats y 2s. als capellanius.
18.1. Epifania
Juan Carreño de Miranda. MiTPi.
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20. 12 d'abril 1713
Benedictus Cardinalis de Sala OSB.
Pere Singlà, procurador dherències més antic de la Comunitat,
i Francesc Mas van a complimentar el bisbe que ha tornat de
l'exili a Avinyó, on ha estat investit Cardenal. El mes de maig
el bisbe demanarà diners per compensar les despeses de la seva
elecció i se li donaran 80 lliures.
APSMP 01 01 13 132 004 f.55

de son desterro [de Avinyó del Papa] elegit Cardenal) fora de esta
Ciutat. Se resolgué no anar-hi p[er] no estar tal cosa en ús; Així mateix
resolgueren los demés comuns eclesiàstics, menos Sta. Maria, vingué
dit s[enyo]r, o, entrà en esta Ciutat dia 10 de dit lo dilluns S[an]t a la
tarda, no se li feu entrada solemne, a 12 de dit mes y any anaren al
Palacio p[er] complimentar y donar la benvinguda a dit Sr. Cardenal
en lo matí de dit dia per part de la Re[vere]nt Comu[nita]t los r[evere]nts
srs. Dr. Francisco Mas y Dr. Pere Singla procurador de herències de
dita Re[vere]nt Comu[nita]t associats dels Dr. Joan Puig, y Dr. Agustí
Rovira Beneficiats de d[it]a Igl[esi]a.

[55r] Die xvii May MDCCXIII
Demanà lo Sr. Bisbe y Cardenal un donatiu p[er] los Gastos de electió
de Cardenal, se li done, y lo com y quant p[er] altra resolució.
Convocada la R[evere]nt Comu[nita]t de p[reve]res Beneficiats de la
Iglesia parr[oqui]al de N[ostr]a S[enyor]a del Pi en la sacrista major de
d[it]a Igl[esi]a a on assistiren lo D[octo]r Joan Tolleuda Rector de d[it]a
Igl[esi]a, [Pere Prat], D[octo]r Fran[cesc] Galvany, Fran[cesc] Llussà,
D[octo]r Josep Socarrats, Tomàs Banyeras, Bernat Duran, D[octo]r
Hiacinto Marquet, D[octo]r Joan Esteve, Bartomeu Gay, D[octo]r
Franc[isc]o Selom, D[octo]r Ramon Rossell, D[octo]r Francisco Mas,
D[octo]r Benet Compte y D[octo]r Agustí Rovira són tots p[reve]res
Beneficiatsxviii i proposà lo D[octo]r Franc[isc]o Mas procurador
dherències més antic com lo Sr. Bisbexiv demanava un donatiu gratis
per r[a]ó dels gastos tan grans havia tingut en tants anys havia estat
fora son palacio patint tants treballs en son desterro y p[er] los gastos
havia tingut en la erectió li havia fet lo St. Pare de Cardenal. Resolgué
la R[evere]nt Com[unita]t se li donàs dit donatiu, y lo com y quant se
deixàs p[er] altra determinació.
Die xviiii May MDCCIII(sic)
Donaren a dit Sr. Bisbe y Cardenal lo donatiu 80 ll. s. traent-les de
les pòlisses a r[a]ó de 1 s. p[er] ll.
Convocada la R[evere]nt Com[unita]txv [...] Proposà lo Dr. Francisco
Mas procurador de herències més antic com havent la resolució antecedent
determinat se deixàs p[er] altra deliberació lo com y quant se donàs al
Sr. Bisbe p[er] lo donatiu pro[55v]posat i concedit: Resolgué la R[evere]nt
Com[unita]t se li donàs 80 ll. s. per dit donatiu y que es tragués de las
pòlisses a r[a]ó de 6 diners p[er] lliura. Se tragué a r[a]ó de 1 s. p[er]
lliura.

20.1. Benet Cardenal de Sala i de Caramany, O.S.B
Il·lustració de la Vida de San José Oriol de Joan Ballester i Claramunt.
Barcelona, 1909.

Per olvit se han pospassat les següents nota y determinacions.
Se deu per la electió de Cardenal al Sr. Bisbe. Professó de pregàries
p[er] les necessitats de la pàtria = donant 6 s. als Beneficiats i 2 s. als
Capellanius.
[55v] A tres de Abril 1713 lo Dr. Pere Singlà pro[curado]r de herències
més antic proposà [en lo cor] se havia de cantar un Te Deum p[er] la
creació de Cardenal del Sr. Bisbe de Bar[celo]na se resolgué se cantàs;
se cantà a cant pla al matí dites vespres.
A 5 dabril predit a la tarda se feu professó g[enera]l de pregàries p[er]
les necessitats de la Pàtria y guerra se preveuen, havent fet, y fent-se
contínues deprecacions se donaren 6 s. als Beneficiats y 2 s. als
capellanius.
It[em] a 8 de dit mes de Abril y any en la sacristia se tingué Comu[nita]t
sis aniria a rebre (lo Sr. Bisbe n[ostr]e prelat tornant a esta ciutat venint
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Signatura de Benet de Sala
Reducció daniversaris i misses. 1701. APSMP.
29-04-1713 Tractat dUtrecht.
23-06-1713 Conveni de lHospitalet.
06-07-1713 Guerra a ultrança.
21. Juliol i agost de 1713
La Ciutat demana diners.
La Diputació fa arribar una petició de préstec per la falta de
mitjans en la guerra. La comunitat decideix que es faci amb el

capital privat de cadascun dels membres de la Comunitat i Agustí
Rovira sofereix a deixar les 1000 lliures per poder complir la
comesa, amb la promesa de retornar-les lo més prest possible.
El 25 dagost, a la Capella de la Sang, seran rebuts els enviats
de la Ciutat que demanen diners per fer 3000 soldats; el dia 26
es decideix que 33 siguin sufragats pel Pi.
APSMP 01 01 13 132 004 f.57

1000 ll. s. y dit Sr., los D[octo]rs Franc[isc]o Mas y D[octo]r Pere
Singlà pro[curado]rs de herències, lo D[octo]r Joseph Socarrats arxiver
y lo D[ocot]r Joseph Vidal pro[curado]r de cobrances de d[it]a Re[vere]nt
Comu[nita]t aportaren a la Diputació dites 1000 ll. s. p[er] dit efecte
cobrant recibo, y resguart, lo qual és en la caixeta dels papers, Bulles
Pontifícies, [57v.] y privilegis de la dita R[evere]nt Comu[nita]t recòndita
en la caixa gran del Arxiu de la d[it]a R[evere]nt Comu[nita]t.

[56v] Die xviii de July de MDCCXIII

Diversorum. D-39

Se conferissen los pro[curado]rs de herències ab los demés comuns p[er]
lo préstamo demanen los Diputats p[er] ocasió de la Guerra.

[D-39] Die XXII d[e] Juliol any d[e] la Nativitat d[e]l Senyor d[e]
MDCCXIII En la Casa d[e] la Deputació.

Convocada la R[evere]nt Comu[nita]txvi [...] proposà Francisco Mas
pro[curado]r de herències més antic, com havent los Diputats convocat
los pro[curado]rs de herències de tots los comuns eclesiàstics havien
demanat un préstamo gratiós a la R[evere]nt Comu[nita]t per ocasió
de la p[rese]nt Guerra en ocasió tant urgent p[er] la defensa de la Pàtria
ab obligació y promesa de tornar-lo quant antes los serà possible. Resolgué
la R[evere]nt Comu[nita]t se conferissen los pro[curado]rs de herències
de la present R[evere]nt Comu[nita]t ab los demés de las comú[nita]ts
totes de la p[rese]nt Ciutat p[er] la major uniformitat y accent en la
resolució de la d[ita] demanda.

Havent [ideat] la Ex[celentíssi]ma y F[idelíssi]ma Junta d[e] medis en
lo ínterin que se retarda a fer la planta dels medis podam ocórrer per
subvenir les tropes se van formant per la defensa del present principat
e, impedir la entrada en ell del Enemic lo valer-se per ara per via d[e]
préstamo de las quantitats que las R[everen]ts Comunitats, gremis, y
particulars d[e] la present ciutat y altres voluntàriament voldran
subministrar Y havent lo R[everen]t Rector y Comunitat d[e] la Iglesia
Parroquial d[e] N[ost]ra S[enyo]ra del Pi d[e] dita present ciutat ofert
la quantitat d[e] Mil Lliuras moneda Barc[elon]a per lo referit efecte.
Per ço delibera dita Ex[celentíssi]ma y F[idelíssi]ma Junta d[e] medis,
que sia acceptada com ab la present accepten la dita oferta d[e] Mil
Lliures, que ja tenen entregades Prometent ab la present restituir-los
y tornar-los dita quantitat dels efectes y rèddits seran disposats per la
manutenció d[e] dites tropes y demés ocurrències Y que d[e] la present
sia entregada còpia a dits R[evere]nts Rector y Comunitat en la forma
acostumada per resguard d[e] dits R[evere]nts R[ecto]r y Comunitat.

[f.57r] Die xxi July MDCCXIII
Deixar 1000ll. s. a la Diputació p[er] lo préstamo demanat; les quals
deixa la Comu[nita]t lo Dr. Rovira, y p[er] tornar-les-hi traure dos s.
lliura de les pòlisses; y foren entregades, ab un Recibo que és a la Caixa
feta p[er] la Diputació en la Junta com se diu en la següent determinació.
Convocada la R[evere]nt Comu[nita]txvii [...] Item proposà dit Dr.
Francisco Mas que inseguint la determinació presa lo dia 18 del corrent
en què determinà que p[er] la demanda gratiosa y en préstamo q[ue] la
Diputació havia fet a la p[rese]nt Comu[nita]t, com a tots los Comuns
Eclesiàstics de la p[rese]nt Ciutat p[er] trobar-se falta de medis p[er] la
guerra de nou desatada en defensa de la Pàtria y en ocasió de importar
lo sustento de ella grans summes de diners, se conferissen los pro[curado]rs
de herències de la p[rese]nt Comu[nita]t ab tots los demés de tots los
Comuns Eclesiàstics de la p[rese]nt Ciutat, com y ab los Administradors
del Collegi de St. Sever p[er] la més sana deliberació, se ajuntaren tots
y es trobà esser tots de un sentir en voler deixar dit préstamo en quan
possible los fos, però sens haver resolt lo quanto, ni lo modo p[er] falta
de medis, com los més estassen empenyadíssims y agotadíssims de deutes
ab sos procuradors de cobrances (si sols dit Collegi de St. Sever havia
ja presa resolució de deixar 200 dobles) Vista d[it]a proposició resolgué
la R[evere]nt Comu[nita]t condesendir a d[it]a demanda gratiosa feta
per d[it]a Diputació deixant-li mil lliures (rebent de esta lo degut resguart
per que quant Déu sia servit puga retornar ho retorne y se recobre)
pagadores dels béns propris de dit Sr. Rector, Comunitaris, Capellanius,
Vicaris y Escolans del modo semblant se han pagat alguns donatius
graciosos se han fet, no emperò dels béns de d[it]a R[evere]nt Comu[nita]t
com esta no tinga res avançat, si estigué molt empenyada ab son
pro[curado]r de cobrances, com se veurà al passar los comptes vista
d[it]a determinatió lo Sr. Dr. Agustí Rovira sobredit se oferí per deixar
d[it]es mil lliures graciosament a d[it]a R[evere]nt Comu[nita]t recobradores
quant bé aparexeria a aquella al q[ue] d[it]a R[evere]nt Comu[nita]t
donà les degudes gràcies de d[it]a oferta oferint-se retornar-les lo més
prest possible y prometé la total erictió a la p[er]sona q[ue] faria dit
favor, y p[er] quant d[it]a mercè se havia de resarcir quant antes, p[er]
lo discórrer de la més propera expedició p[er] lo retorno de d[it]es 1000
ll. s. se anomenaren los Pro[curado]rs de herències, Arxiver, y dit Dr.
Rovira, y die 22 de dit mes y any dit Sr. Dr. Agustí Rovira deixà dites

Lo Ada. Dr. Joseph de Asprer P[revere]xviii
Per manament dels Ex[celentíssi]ms y F[idelíssi]ms S[enyo]rs d[e] dita
Junta d[e] Medis Despatxada per mi Geroni Gomis lloc[tine]nt d[e]
Secre[tari] dit dia.
21.2. Rebut i resguard de 1000 lliures deixades a la Diputació
Aportació de la Reverent Comunitat del Pi al sosteniment de la defensa
de la Ciutat. 22 de juliol de 1713.APSMP.xix
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[57v] Die prima Augusti MDCCXIII
P[er] la satisfactió de 1000 ll. s. deixades p[er] lo D[octo]r Rovira p[er]
lo préstamo a la Diputació traent 2 s. p[er] ll. de les pòlisses; si no és
q[ue] se trobàs altre alívio en lo ínterim p[er] d[it]a satisfació.
Convocada la R[evere]nt Com[unita]t [...]xx Proposà lo Dr. Fran[cis]co
Mas, pro[curado]r de herències més antic q[ue] inseguint la última
deliberació se conferissen los pro[curado]rs de herències y arxiver, y en
falta del Dr. Puig arxiver assistí lo Dr. Fran[ces]c Galvany y lo Dr.
Agustí Rovira per la satisfacció més prompta de les 1000 ll.s. al Sr.
Dr. Rovira p[er] dit Sr. a esta R[evere]nt Com[unita]t deixades, dits
Srs. deliberaren se tragués de les pòlisses de quiscú fa pòlissa en la
p[rese]nt Igl[esi]a com ja era dit en d[it]a antecedent deliberació a r[a]ó
de 2 s. p[er] lliura fins a la total satisfació de aquelles si apareixia bé a
la R[evere]nt Com[unita]t. Resolgué d[it]a R[evere]nt Comu[nita]t
estava bé lo q[ue] se havia deliberat p[er] dits Srs. elegits p[er] est efecte.
Y si acàs en lo ínterim de d[it]a satisfació semblava algun medi de no
pagar-se aquelles de d[it]es pòlisses fos en part, o, en tot se prengués
aquell.
[57v] Die XXV Augusti MDCCXIII
Ambaixada de la Ciutat p[er] lo assistir al gasto faedor en la nova factio
de 3000 soldats se mire ab los demés Comuns p[er] lo bon acert en lo
faedor.
Convocada la R[evere]nt Comu[nita]t [...]xxi Proposà lo Dr. Fran[cis]co
Mas pro[curado]r de herències més antic com lo Sr. Compte Palau
y lo Dr. Tomàs Fatxó enviats y comissaris de la p[rese]nt Ciutat, eo,
la junta de guerra venien a la p[rese]nt igl[esi]a y Comu[nita]t p[er]
reportar alguna cosa de part de d[it]a Ciutat. Resolgué la R[evere]nt
Comu[nita]t acceptar d[it]a ambaixada rebent dits Srs. al entrar de
d[it]a capella, y oint lo q[ue] tenien q[ue] representar a la d[it]a capella
collocant aquells entre lo Sr. Rector y comunitaris assentats tots en
los escons de aquella a la una y altra part, a la part de la Epístola dit
Sr. Rector y dits Comissaris, los quals feren la Relació [58r] següent:
R[evere]nt Senyor en la ocasió del p[rese]nt Siti de les armes del Sr.
Duc de Anjou, està precisada la p[rese]nt ciutat en consideració de
ser de gran conseqüència p[er] la defensa, com [ja] ho [ha] determinat
fer de nou 3000 soldats donant a quiscú un Real de plata cada dia
de socorro sens lo pa y no trobant-se ab los medis se requireix dit
gasto; per ço suplica a V[ostre] R[everènci]a sia de son agrado assistir
a d[it]a Ciutat en quan sia possible a dit gasto, com bé V. Ra. veu
las grans causes y motius assisteixen a d[it]a demanda y a d[it]a
determinació& lo q[ue] oït p[er] la R[evere]nt Comu[nita]t resolgué
mirarien lo q[ue] podrien fer q[ue] en tot desitjava assistir a ses justes
demandes: després d[it]a R[evere]nt Comu[nita]t tornà en la sacristia
de d[it]a Capella aont deliberà se miràs ab Sta. Maria, Collegi de St.
Sever, y demés comuns Eclesiàstics com ho resoldrien, p[er] la sana,
e, uniforme resolutió.

lo q[ue] resolgué la R[evere]nt Comu[nita]t pagar 33 soldats sens
determinar lo temps de la paga, si sols donar a d[it]a Ciutat alguna
quantitat p[er] dit efecte; La p[rese]nt Determinació no se és més
allargada per no assistir lo Dr. Socarrats arxiver qui escriu lo p[rese]nt,
si sols referint los comunitaris fidedigne com hi la q[ue] se segueix.
[58r] Die XXXI Augusti MDCCXIII
Donar a d[it]a Ciutat 456ll.s. eren en la taula p[er] esmenar (represarles les 1000ll.s. deixades a la Deputació) p[er] los 33 soldats.
Convocada d[it]a R[everen]t Comu[nita]t en d[it]a sacristia de la
Sang aont assistiren los R[evere]nts Srs. Dr. Joan Tolleuda Rector de
dita iglesia, y los demés Comu[nita]t representant& proposà dit Dr.
Mas pro[curado]r de herències més antic q[ue] inseguint la antecedent
determinació se havia de donar providència p[er] dit gasto. Se resolgué
p[er] la R[evere]nt Comu[nita]t, se creàs per la R[evere]nt Comu[nita]t
un censal del diner subjecte a res més si a la Ciutat hi havia diners,
y després se pagàs tant dit censal, com las pen[sion]s fins a la total
lluïció semblantment com lo donatiu, o, préstamo gratiós se havia fet
a la Diputatió en lo Juliol prop passat: Lo qual censal fou creat a 6
de 7[em]bre en poder de Sever Pujol not[ari] púb[lic] de Bar[celo]na
de pen[si]ó 22 ll. 16 s. en la Comu[nita]t tinguda en d[it]a sacristia
de la Sang aont assistiren los R[evere]nts Sr. Dr. Joan Tolleuda
R[ecto]r de d[it]a Igl[esi]a, Pere Prat, Dr. Fran[ces]c Galvany, Miquel
Lafarga, Fran[ces]c Llussà, Dr. Josep Socarrats, Tomàs Bañeras,
Bernat Duran, Dr. [58v] Hyacinto Marquet, Dr. Joan Esteve,
Bartomeu Gay, Dr. Ramon Rossell, Dr. Josep Vidal, Dr. Fran[cis]co
Mas, Dr. Ignasi Cabirol, Dr. Pere Singlà, Dr. Emanuel Mata, y
Dr. Jaume Fexas.

[58r] Die XXVI Augusti MDCCXIII
Fer 33 soldats p[er] r[a]ó de la demanda de d[it]a Ciutat ajustant en
donar p[er] dit efecte com se dirà en altre determi[naci]ó.
Convocada d[it]a R[evere]nt Comu[nita]t en d[it]a sacristia de la Sang
aont assistiren los R[evere]nts Srs. Dr. Joan Tolleuda Rector de d[it]a
Igl[esi]a y los demés comu[nita]t representant& se proposà p[er] dit Dr.
Francisco Mas proc[urado]r de herències més antic com seguint la
antecedent resolutió se havia mirat la matèria ab tots los comuns
Eclesiàstics qui tots ajudaven a la d[it]a Ciutat en d[it]a petitió& per
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Recopilació de diferents vots, y altres documents, en justificació
dels drets de la Generalitat de Cathalunya
Barcelona, Rafel Figaró editor. 1689.xxii

Però, alguna cosa passa el 1714 i el braç eclesiàstic soposa al nou
impost. La raó que hi argüeixen és teològica -un gravamen més
sobre una de les espècies eucarístiques no és acceptable; tot i que
els teòlegs consultats pel Dr. Rifós han trobat correcta laplicació,
els Comuns eclesiàstics hi saben trobar pegues. El Rector del Pi,
amb el vistiplau de la Confraternitat de Sant Sever, incoarà un
procés per evitar un suposat perjudici en la situació extrema en
què viuen.
La realitat és, potser, una mica més pragmàtica. El que expliquen
els llibres de comptes és que leconomia de la Comunitat està molt
malmesa i les informacions que corren per Barcelona fan pensar
en un final no gaire positiu per al conflicte. Com és sabut, tothom
busca el seu paper en cada moment i en cada lloc. Els Comuns
eclesiàstics, probablement, comencen a preparar les seves eines
per sobreviure en el nou escenari que sestà acostant i cremar les
naus no entra en els seus plans immediats.
(F. X. M. i B.)
[60r] Die XVII January MDCCXIIII
Se donà súplica p[er] la Ciutat al V[icari] G[eneral] demanant imposició
de 2ll.s. a la càrrega del vi p[er] los Eclesiàstics, vàries juntes, i consultes,
i ques miràs ab los demés Comuns.

21.1. Deliberacions de la Comunitat K
Plana corresponent a agost de 1713. APSMP.
30-11-1713 Rafael Casanova és elegit Conseller en Cap.
22. 17 de gener de 1714

Convocada la Re[vere]nt Com[unita] [...]txxiii proposà lo Dr. Fran[cis]co
Mas pro[curado]r de herències més antic, com havent la Ciutat fet súplica
al Sr. V. G. Rifosxxiv demanant q[ue] havent menester p[er] la p[rese]nt
necessitat y urgència p[er] r[a]ó del siti 100000ll.s. y haver-les trobades
a censal ab parte de seguretat tant p[er] lo preu com pensions fins tot
lluït aquell y no sabent de ont poder fer d[it]a seguretat, si no imposant
20 Reals de dret per càrrega al vi q[ue] entren los Eclesiàstics tots, sia
d[it]a imposició concedida, p[er] lo q[ue] tingué dit Sr. V. G. junta de
teòlegs y canonistes; Vista la resolució de estos, féu dit Sr. V. G. ajuntar
22.1. Calze Nou
Barcelona 1713. Calze barroc amb la representació dels improperis i
les armes del Pi. Plata daurada repussada, cisellada i burinada. MiTPi.

Limpost sobre el vi.
El Vicari General Josep Rifós imposa 20 rals de dret per càrrega
de vi, per sufragar les 100.000 lliures que la Ciutat demanda
per raó del setge. La Reverenda Comunitat decideix, amb la
resta de Comuns eclesiàstics, pledejar per evitar un greuge contra
el seu estament.
APSMP 01 01 13 132 004 f.60
II Impostos a la Sang de Crist
En situacions extremes les decisions són extraordinàries, devia
pensar Josep Rifós, Vicari General de la diòcesi de Barcelona i
màxima autoritat religiosa en absència del bisbe Benet de Sala,
quan la Ciutat li va demanar 100000 lliures per muntar lúltima
defensa. La solució havia de passar per recaptar un impost
extraordinari sobre el vi.
El vi, com a aliment bàsic, al llarg dels segles ha estat objecte de
cobdícia i de comerç, i durant tota ledat mitjana es va gravar amb
impostos diversos; de fet, el 1702 mateix, va ser el mitjà amb el
qual es van pagar part de les aportacions de Cort al nou rei. A
més, el clergat en té una necessitat litúrgica ineludible.
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davant de ell tots los Pàrrocos, Síndics de la Confraternitatxxv y superiors
dels Convents, qui después de vàries raons en contrari de la demanda
resolgueren participar-ho a sos comuns, sens los quals no podien fer
cosa; (lo que dia p[rese]nt se reportà a la Re[vere]nt Comu[unita]t p[er]
lo Sr. Rector de la p[rese]nt Ig[lesi]a, y Dr. Pere Singlà síndic de la
Confraternitat llegint tant d[it]a sú[60v]plica, com lo vist de dit Rectors
Teòlegs, y Canonistes, lo qual oït, Resolgué la R[evere]nt Comu[nita]t
q[ue] p[er] la més sana Resolució se vés p[er] los Pro[curado]rs de
herències ab tots los dits Comuns son sentir, y después se reportàs.
[60v] XVIII January MDCCXIIII
Respost de tots los Comuns de no condescendir en la imposició pretesa
p[er] la Ciutat en la Imposició 2ll.s. p[er] càrrega de vi als Eclesiàstics
y q[ue] se pledejàs c[ontr]a la Ciutat.
Convocada la Reverent Comunitat [...]xxvi proposà lo Dr. Francisco
Mas pro[curado]r de herències més antic lo report del sentir dels demés
Comuns en la matèria en la antecedent determinació expressada y qui
tots assentiren en q[uè] d[it]a demanda era en contra la immunitat
Eclesiàstica y aixís nos devia apoyar, ni menos a ella condescendir.
Resolgué la R[evere]nt Comu[nita+t lo mateix dels demés Comuns
predits: los quals tots Comuns després resolgueren ab consentiment y
parer de sos Advocats pledejar, c[ontr]a la Ciutat per sa justa defensa;
per veuren-se en assò precisats.
Encara que els temps que corrien eren difícils, la Comunitat no
vol deixar de banda els petits espais de normalitat que les coses
quotidianes els poden ajudar a construir.
[62r] Die XXIII Aprilis MDCCXIIIIxxvii
Anominació y electió de oficials p[er] lo Regiment de esta S[an]ta Igl[esi]a
en lo dia de S[an]t Jordi.
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat [...]xxviii proposà lo
Dr. Francisco Mas procurador de herències més antic com en semblant
dia de temps immemorial se feia electió, e, anominació de oficials de la
Re[vere]nt Comu[nita]t de son bon regiment y de la p[rese]nt Iglesia,
y aixís si apareixia a la R[evere]nt Comu[nita]t se fessen dits oficials
more solito. Resolgué dita R[evere]nt Com[unita]t se fessen aquells ab
lo estil y modo acostumat = Terna de Bosser, lo Dr. Ramon Rossell,
lo Reverent Bartomeu Gay, y lo Dr. Francisco Mas. en 10 vots quiscú
= fou elegit p[er] un any p[er] lo Sr. Rector, Bosser lo dit Dr. Rossell
= Terna de Diaca lo Reverent Bernat Duran en 9 vots, Dr. Ignasi
Cabirol en 10 vots, y Dr. Emanuel Matas en 17 vots = Terna de
Subdiaca lo Dr. Ignasi Cabirol en 15 vots, Dr. Emanuel Matas en 8
vots, y Dr. Jaume Feixas en 6 vots = tots dos oficis de Diaca y Subdiaca
són p[er] un any elegidors p[er] los Srs. Obrers = Pro[curado]r de
herències p[er] espai de dos anys fou anomenat p[er] la R[evere]nt
Com[unita]t Pro[curado]r de herències en 13 vots lo Dr. Joan Esteve
= Arxiver per Espai de dos anys fou anomenat Arxiver p[er] la R[evere]nt
Comu[nita]t en 11 vots lo Dr. Joseph Socarrats = Tauler per espai de
un any fou elegit p[er] la R[evere]nt Comu[nita]t fou elegit Tauler en
8 vots lo R[evere]nt Pere Joan Dilla Succentor p[er] espai de un any
fou elegit succentor p[er] la R[evere]nt Comunitat p[er] aclamationem
lo Reverent Pere Prats = Infermer p[er] espai de un any fou elegit p[er]
la R[evere]nt Comu[nita]t en 12 vots, Infermer lo R[evere]nt Bernat
Duran = Claver p[er] espai de dos anys fou elegit claver p[er] la R[evere]nt
Comu[nita]t en 12 vots lo R[evere]nt Bernat Duran.
[120r] Donació de un tàlem per posar n[ostre] S[enyo]r al monument
Noto jo Salvador Pi Not[ari] púb[lic] d[e] Bar[celo]na obrer de la
parroquial Iglesia d[e]l Pi com lo dia d[e] Dimecres [ascensió] Sant d[e]
Juny d[e] 1713 lo Sr. Compte de Josep Rieraxxix y Claramunt que habita
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en lo carrer dels escudellers Blancs donà y oferí als obrers d[e] d[i]ta
Iglesia un tàlem d[e] seda domascat Color d[e] perla Sembrat d[e] flors
naturals d[e] seda aforrat d[e] tafetà blanc ab galons dor Cordons vares
y travessers dorats y tots los requisits de[u]en continuar-se servirem d[e]
ell per posar en lo Monument al Cos d[e] nostre redentor; Y los S[enyo]rs
obrers acceptaren aquell rendint-li los deguts obsequis, y posaren en ell
los poms d[e]l tàlem Vell de Plata que féu fer y donar lo q[uondam] Pere
Martí Llunell not[ari] púb[lic] d[e] Bar[celo]na fent netejar y adobar
aquells; Y deliberaren que nos pogués servir d[e] dit tàlem, sinó per
posar y treurer lo preciosíssim Cos, d[e] N[ost]re S[enyo]r Jesucrist d[e]l
Sr. Monument per la professó d[e]l dia d[e] Corpus y [120v] N[ost]ra
S[enyo]ra d[e] Agost y en lo cas de haver-se d[e] aportar Combregar
General en casa de dit S[enyo]r Compte, y no per a totes funcions, Y
també los dits obrers feren fer una caixa d[e] fusta llarga per posar las
vares d[e] dit tàlem que està sobre lo armari d[e] les capes, Y desferen
lo talem emp[er]ò Lo Millor que tenia la Iglesia Y ab la guarnició d[e]
ell girada y adobada se feren un d[e] tafetà Blanc nou que ha de servir
p[er] la Comunió General d[e] dit any.
Llibre primer de Acuerdos que comensa 1693.
APSMP 01 02 23 231 184
07-03-1714 tractat de Rastatt.
23. 16 maig de 1714
Sagraments sota les bombes.
La Reverent Comunitat decideix que els seus membres puguin
celebrar missa en l'església que més còmoda els sigui, donat que
moltes de les bombes de l'exèrcit de Castellans i Francesos que
assetgen la ciutat cauen a Santa Maria del Pi; amb tot, seguiran
rebent la caritat pertinent. De la mateixa manera decideix que
no hi hagi distribució pel rés de les Hores Canòniques per aquells
que no hi assisteixin.
APSMP 01 01 13 132 004 f.63
[63r] Die XVI May MDCCXIIII
Que durant lo siti diguen los Residents missa a la igl[esi]a q[ue] puguen.
y q[ue] nos donen les distribucions si no als actualm[en]t Residents en
lo Cor.
Convocada y congregadaxxx la R[evere]nt Comunitat de preveres y
beneficiats de la Parroquial Iglesia de Na. Sra. Del Pi de la p[rese]nt
Ciutat en lo cor de dita Iglesia aont per altres y semblants negocis se
acostuma algunes vegades convocar y congregar en la qual congregació
entrevingueren y foren presents los Rnts. Dr. Joan Tolleuda Rector,
Pere Prat, Dr. Fran[cis]co Galvany, Miquel Lafarga, Francesc Llussà,
Dr. Josep Socarrats, Tomàs Bañeras, Bernat Duran, Dr. Jacinto
Marquet, Dr. Joan Esteve, Bartomeu Gay, Dr. Fran[cis]co Selom,
Dr. Ramon Rossell, Dr. Joseph Vidal, Dr. Francesc Mas, Dr. Fran[cis]co
Roig, Dr. Pere Singla, Dr. Emanuel Matas, Dr. Agusti Rovira [63v]
y Dr. Jaume Freixas tots preveres Beneficiats de dita Parroquial Iglesia
Comunitat fent, reunint, celebrant y representant com a mayor y més
sana part dels Preveres Beneficiats de dita Parroquial Iglesia haguda
raó als absents y impedits, y que en dita convocació no volgueren o
pogueren entrevenir, Proposà lo dit Re[vere]nt B[enefici]at Dr. Pere
Singlà Procurador de herències més antic, com ja veien los Re[vere]nts
Beneficiats, que lo exèrcit que estava davant Bar[celo]na de Castellans
y Francesos tiraven bombes molt fortament a la present Ciutat, y que
moltes de dites bombes queien a la present Iglesia, per la qual causa era

casi impossible que ningun Beneficiat y Capellaniu pogués residir sens
notori y evident perill de sa vida, y que aixís vés la R[evere]nt Comunitat
què devia fer en lo present assalto per consuelo y alivio dels Srs. Residents
= La R[evere]nt Comunitat resolgué que los Residents q[ue] poguessen
dir missa commòdament en la Iglesia, que ni diguessen, y sinó que la
celebrassen en la Iglesia que porien, y q[ue] a uns y altres se donàs la
caritat de dita missa. En quant emperò a la celebració de aniversaris,
y misses Conventuals que la celebració de ells y elles se reservàs per
després q[ue] seria passat lo Bombardeo de la Ciutat, y que a les hores
se cumpliria lo q[ue] faltaria a suplir de dits Aniversaris, y misses
Conventuals. = En quant emperò a les distribucions de les hores
Canòniques se resolgué q[ue] nos donàs la distribució a ningú dels
absents per causa de dit bombardeo, y que si alguns residien en la Iglesia
com fossen los suficients per a fer y tenir cor que a estos sols residents
sels donàs les distribucions, y no als altres.

22-05-1714 Inici del bombardeig de Barcelona.

[63v] Die XVII May MDCCXIIII

[17r] entregaren (dit inventari) al reverent Pere Joan Dilla prevere i
beneficiat de dita Parroquial Iglesia sagristà per ells novament elegit de
aquella per mort del reverent Mariano Cuyner prevere, qui morí en lo
juny antecedent durant lo siti casi vespertinament ferit dun casco de
bomba, havent servit en el intermedi de temps ab permís de dits senyors
obrers dit càrrec de sagristà lo reverent Agustí Rovira prevere en dita
Iglesia beneficiat[..] Inventari Ornaments 1708-1742
APSMP 01 02 23 231 s.c.

Electió de 18 p[rever]es per Ordre del Sr. V[icari] G[enera]l durant lo
siti de esta Ciutat per anar a cantar los Salmps Penitencials.
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat [...]xxxi [64r] Proposà
lo dit R[evere]nt Dr. Pere Singlà procurador de Herències més antic
com lo Sr. Vicari Gl. Dr. Josep Rifós Canonge lo havia enviat a cercar
y li havia donat ordre per a què la R[evere]nt Comunitat elegís divuit
preveres per a què ab manteu y bonet acudissen en lo presbiteri de la
Catredal, y allí arrodillats davant la Imatge de Na. Sra. de la Mercè,
y dels sants Patrons de esta Ciutat resassen los psalms penitencials ab
les lletanies y preces, per a què sa Divina Magestat se volgués apiadar
de esta ciutat y donar-li un bon remei en ocasió que estava sofrint est
siti tant rigorós, y un bombardeo tant Horrible, com ara estava sofrint.
La R[evere]nt Comunitat obeí lo orde del Sr. V. G. y resolgué que
anassen dits divuit preveres en la forma sobredita, y se començà lo torn
en lo altar mayor, y després a la Capella de St. Joan y seguidament a
les altres.
23.1. Llibre de lo que distribueix lo Bosser tant de Missas1703.
Nota sobre disposicions extraordinàries durant el setge de 1714. APSMP.

24. 29 de maig de 1714
Contra civils.
Una bomba mata Mariano Cuyner, prevere i capellaniu, sagristà
del Pi. El substituirà interinament Agustí Rovira, fins que es
pugui elegir el seu successor.
APSMP 01 03 31 311 270
[109v] Als 29 (maig) sepultura de beneficiat de rèquiem al cos del
reverent mossèn Mariano Cuyner prevere y capellaniu de la present
Iglesia està al carrer den Roca. Foren Panades, Jorba, Rovira [...]
APSMP Òbits 1708-1716.

El dia 9 de juny, a mitja nit, un seguit de bombes cauen a les
voltes i destrossen l'altar major i els objectes de culte del
presbiteri.
Inventari Ornaments 1708-1742 APSMP 01 02 23 231 s.c.
[15] La llàntia que era en lo altar mayor que se esclafà quan caigué lo
reatule mayor als 9 de Juny 1714 [a la mitjanit] lo paner de plata que
també era romput los quatre candeleros de tomba y cinc bacines de
plata que eren tres de la obra una de la Administració dels Vergonyants
y altra del porta Creu se veneren com a plata de menos servei, en virtut
de la llicència donà lo Sr. V[icari] G[enera]l com apar en lo arxiu per
pagar part del segon compòsit de Campanes y Metalls y per reparar la
Iglesia consta dels Comptes de dit any bienni 1713 y 1714.
Full solt. [1r] La plata i altres peces q[ue] los Ill[ustr]es obrers han tret
de la Sagristia de Na. Sra. del Pi per pagar lo dret de campanes y altres
gestos.
P[ri]mo 1 Paner de plata espatllat, una llàntia esclafada, 4 candeleros
de tomba, y 3 bacines de la obra que pesen junt 360 oz. [unces] venudes
a 1 ll. 7 s. oz. Sumen 486 lliures
I[te]m una Bacina dels Adm[inistrado]rs dels Vergonyants pesa 49 oz.
5 arg[enços] venuda a dita raó val 66 ll. 11 s. 5
I[te]m la bacina del Portacreu pesa 29 onces 14 arg[enços] venuda a
dita raó val 40 ll. 6 s. 8
III Les bombes al terrat
El dia 17 de maig de 1714 les forces de les dues corones ocupen
el convent dels frares caputxins de Montcalvari. El petit nucli de
població que hi havia a tocar, entre aquest convent i el de Jesús
dels franciscans observants, ja feia temps que shavia despoblat.
La gent, feligresos del Pi, havia marxat per fugir de la guerra i el
seu lloc va ser ocupat per una avançada dartilleria barcelonina.
Els veïns mai més no hi van poder tornar.
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Aquesta bateria catalana, però, no va poder resistir i foren substituïts
pels atacants, que hi situaren 6 canons de gran calibre i 30 morters.
Llavors, sinicià un bombardeig sistemàtic i constant de linterior
de la ciutat, que durà prop dun més i mig. Un bombardeig com
aquest, que el duc de Populi va ordenar per tal de terroritzar la
població civil, és un acte sense precedents: les bombes queien dia
i nit damunt les cases i obligaren la població a refugiar-se a les
hortes de Sant Bertran i a larenal del port.

Per quant la comunitat de Carmelites descalcesxxxii se havia recollit dins
lo campanar de esta Iglesia durant lo siti de esta ciutat, se donà lo hàbit
en dit dia a una religiosa de obediència anomenada la hermana Maria
de la Santíssima Trinitat filla de esta Parròquia del Pi y de Francesc
Roses Pagès, la qual funció se féu en la sagristia mayor de esta Iglesia,
aont totes les Mares descalces assistiren ab capes blanques, y fou Padrina
la Sra. Comtessa de Savallàxxxiii, y se celebrà la dita funció ab tota
solemnitat.

El barri del Pi va patir sensiblement aquest bombardeig, ja que la
seva situació el posava gairebé a primera línia de foc. La vida
quotidiana es veié molt alterada per aquest bombardeig
indiscriminat; sestabliren directrius per evitar els perills dels
residents i de la feligresia, fent un gran esforç per continuar
lactivitat religiosa a la parròquia. Malgrat les precaucions no es
van poder evitar morts i ferits, fins i tot en el si de la Comunitat
de preveres, que perdé a finals de maig el seu sagristà mossèn Marià
Cuiner, víctima duna bomba. El mateix edifici de lesglésia va
rebre un mínim de 12 impactes dartilleria i, la nit del 9 de juny,
un daquest foradà la volta destruint el presbiteri i el magnífic
retaule renaixentista que el presidia. Amb tot, la imatge gòtica de
Nostra Senyora del Pi en va sortir indemne, fet considerat una
intervenció divina.
En acabar el setge, el Duc de Berwick ordenà la requisa de totes
les armes que posseïen els barcelonins i la Comunitat del Pi va
entregar cinc canons. On els tenien? A les voltes laterals, al terrat?
Fou aquesta bateria pinenca el motiu del terrible bombardeig de
ledifici? O potser, al final de tot, shavien armat els edificis principals
de la ciutat en un esforç desesperat de resistència? No se sap encara,
aquest és un dels molts misteris que queden per explicar daquest
episodi de la història del Pi.
(J. S. S.)

24.1. Projectils dartilleria davantcàrrega. Segle XVIII .
Considerats els caiguts damunt la volta el dia 9 de juny de 1714. Trobats
dins els antics capçals de les campanes. MiTPi.
25. 3 de juliol de 1714
Un convent al campanar.
Se celebra una funció solemne en què rep l'hàbit la germana
Maria de la Santíssima Trinitat, de la comunitat de les Carmelites
Descalces recollides al campanar; nés padrina la Comtessa de
Savallà, qui els havia obtingut el refugi on estan instal·lades.
APSMP 01 01 13 132 004 f.64
[64r] Die III July MDCCXIIII
Se dóna lo Hàbit ab Una Religiosa Descalça Carmelita.
Ad futuram rei memoriam
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25.1. Ordinario y cerimonial de las religioses descalzas
carmelitas Alcalà dHenares. 1622. BNE, Madrid.
Campanar de Santa Maria del Pi s.XIV-XV.

06-04-1714 Arribada del Duc de Berwick.
12-08-1714 Batalla del Baluard de Santa Clara.
26. 27 d'agost de 1714
Les armes eclesiàstiques.
El Vicari General, Josep Rifós, a petició de les autoritats
barcelonines, demana al clergat metropolità que prengui les
armes per defensar la Ciutat. Els eclesiàstics decideixen utilitzar
les armes pròpies, les oracions i les llàgrimes. Amb aquesta
finalitat s'exposarà el Santíssim de les 7 del matí a les 9 de la
nit, amb torns de sis sacerdots que cantin els salms penitencials
i altres pregàries per a aplacar la ira divina tan justament
indignada.
APSMP 01 01 13 132 004 f.65
[64v] Die XXVII Augusti MDCCXIV
Per Ordre del S[enyo]r V[icari] G]enera]l anassen 6 Residents a les
Repenedides a pregar a Déu N[ostr]e S[enyo]r essent oberta la Bretxa
en la p[rese]nt Ciutat.
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat [...]xxxiv [65r] Proposà
lo dit R[evere]nt Dr. Pere Singlà com lo Sr. V. G. havia convocat en
la sagristia del convent de la Trinitat Calçadaxxxv los Prelats de las
religions y los procuradors de herències de les Comunitats, y los havia

representat, que la Ciutat de Barcelona li havia fet comprendre eo
demanat fos servit convocar lo Clero Regular y Secular a fi que
prenguessen les Armes per defensa de esta Ciutat de Barcelona puix
amenaçaven los sitiadors de ella obrir bretxa la qual se temia ser en
breu perficionada per lo gran tirar ques feia, y no ser bastants les forces
dels seculars per defensar-la, y que sobre de est assumpto se havia
discorregut llargament y per últim era estat resolt que los Eclesiàstics
per ningun modo devien ni podien prendre les armes materials puix les
pròpies de son estat són les oracions y les llàgrimes, y que aixís era estat
resolt, que tant regulars com seculars fessen ses particulars rogatives
pera aplacar la ira divina tant justament indignada contra esta Ciutat,
y que en conformitat de açò se havia asseñalat als regulars per fer
pregàries les Iglesies de St. Francesc, lo Carme, y St. Josep; y al clero
secular les Iglesies de les Caputxines y repenedides; ordenant ques
tingués Ntre. Sr. descobert des de les set del matí fins a les nou de la
nit ab assistència de sis sacerdots los quals deguessen mudar-se de hora
en hora, y que cantassen los psalms penitencials y altres pregàries, y
conclogué dit Dr. Singlà que devia fer-se en esta manera, y que la
Comunitat se servís de ordenar-ho. La R[evere]nt Comunitat resolgué
que se obeïssen los ordes del Sr. V. G. com era just, y que anassen sis
sacerdots de la Iglesia a fer dites pregàries en lo modo sobredit, y que
anassen per torn en la conformitat que fan les eleccions.
26.2. Sant Crist de la Sang amb dos penitents orants i les
armes de lArxiconfraria Segle XVIII. Xilografia. APSMP.

26.1. Deliberacions de la Comunitat K
Plana corresponent a setembre de 1714. APSMP.

12-09-1714 Capitulació de Barcelona.
Setembre i octubre de 1714 Primeres disposicions repressores.
27. 4 d'octubre de 1714
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Lexili.
El Duc de Berwick decreta lexpulsió declesiàstics el dia dos,
obligant que salgan de esta Ciudad dentro de veinte y quatro
horas y del principado de cathaluña, y de todos los dominios de
España dentro de ocho dias. Miquel Busquets, vicari, surt cuitacorrents cap a Roma i deixa els seus diners a Joan Tolleuda,
rector, el qual li signa el rebut pertinent. Molts altres eclesiàstics
es veuran en la mateixa situació. ACA, CANCILLERIA, reg.
6187 f.21-22.
Roma - Viena  Barcelona
El decret dexpulsió del Duc de Berwick és un fort sotrac per a la
seguretat amb què havien viscut els eclesiàstics catalans; ningú no
se salva de la repressió filipista. Miquel Busquets, a corre-cuita,
agafa les seves pertinences i posa terra per mig per no veure perillar
la vida. Amb tot laldarull i les presses no té possibilitat de posar
ordre a tots els seus béns, per tant en deixa responsable el seu
superior i amic Joan Tholleuda.

27.2. Arc de Titus a Roma cap al 1710
Caspar Andriaans van Wittel. Col·lecció particular.

De Roma estant, lex-vicari de Santa Maria del Pi ha de demanar
diners per poder sobreviure, i les cartes que envia a la rectoria, per
a Joan Tholleuda, van signades per ell i segellades amb les seves
armes, però, curiosament el remitent que hi apareix és Josep Nadal,
un botiguer del carrer de lArgenteria. Ni el primer compra
habitualment a lestabliment dArgenteria, ni el segon és parroquià
del Pi, però per a un i altre els Lleonart no són uns desconeguts.
Francesc, notari i gestor de les rendes de lObra del Pi, mor durant
el Setge. Dels altres dos germans Lleonart, el petit, en Josep, és
aprenent, i després administrador, de la casa dels Nadal -serà un
botiguer model que sabrà aprofitar la relació amb la nova capital
del regne; en Salvador, que no perdona la mort del germà i que
considera els filipistes un poder usurpador, munta una xarxa
despies que són capaços dentrar i treure informació de la Ciutat
a la cort de Viena o a qualsevol altra cort europea.
Les noves normes barcelonines han obligat a redistribuir els rols:
el draper ha de fer bona cara, vendre bon tafetà a les noves
autoritats i obrir-los la porta amb un somriure delicat; el Dr.
Tolleuda confessa i dóna la comunió als que havien fet
bombardejar la seva parròquia; els germans Lleonart porten una
doble vida.
Lluny de la vida pública, de sotamà, entre la sagristia i la rebotiga
hi ha un tràfec ocult entre sedes i velluts que fa el viatge Roma,
Viena, Barcelona i viceversa.
(F. X. M. i B.)

27.1. Rebut de 73 croats dor portuguesos Diners que Mn.
Miquel Busquets, capellaniu i vicari del Pi, confia al Dr. Tolleuda,
rector, en sortir exiliat de Barcelona. Octubre de 1714. APSMP.
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Carta de Miquel Busquets, vicari, a Joan Tolleuda, rector
Roma, 26 de novembre de 1715. En el remitent apareix:Joseph Nadal
Botiguer viu a la argenteria.
Des de Roma, el vicari expulsat demana que el Rector li fundi
misses per valor de 2000 lliures. Daquestes, els beneficis de les
que es fan al Pi li corresponen a ell mateix, mentre visqui; quan
ell mori, passaran al seu nebot Josep Busquets.
Segell amb les armes dels Busquets Carta de Miquel Busquets.
Roma, 26 de novembre de 1715. Presenta una estrella sostinguda per
dos àngels damunt dun bosc.

28. 13 d'octubre de 1714
Salvar les campanes.
El Reverend Francesc Mas és elegit col·lector de les rendes que
havien estat embargades fins al moment. La Junta d'Obra demana
ajut a la Reverent Comunitat per fer front a les més de 3.000
lliures que l'exèrcit vencedor ha imposat per la redempció de
les campanes; el dia 23 es decideix que no sels pot ajudar.
APSMP 01 01 13 132 004 f.65-66
[65v] Die XIII Octobris MDCCXIV
Per Colectar les Rendes de la R[everent] Comu[nita]t después del Siti.
Per lo donatiu de les Campanes.
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat [...]xxxvi Proposà lo
dit R[evere]nt Dr. Pere Singlà que lo segrest, que se havia posat a totes
les rendes dels particulars [66r] Comuns de dintre la Ciutat de Barcelona
ja era alçat en quant als eclesiàstics, y que la R[evere]nt Comunitat
podia passar a cobrar les rendes que tenia tant dintre com fora Ciutat
sens embaràs algun; y que aixís vés la R[everen]t Comunitat qui havia
de Collectar les rendes puix nos trobàvem sens Procurador. La R[evere]nt
Comunitat se alegrà molt que se li hagués tret lo embaràs per poder
cobrar les rendes, y luego se passà a fer elecció de collector, y fonc elegit
nemine discrepante lo R[vere]nt Dr. Francesch Mas, per a què junt ab
lo Dr. Josep Vidal ja collector elegit per la R[evere]nt Comunitat
cobrassen les rendes de ella, y pagassen en la forma acostumada.

redempció de les Campanes y dret de la Artilleria y que a la Iglesia del
Pi li tocava a pagar més de tres mil lliures, y que així la obra estimaria
molt que la R[evere]nt Comunitat li volgués ajudar ab alguna cosa a
pagar la dita summa de diner. La qual proposició oïda respongué la
Comunitat per medi de dit Dr. Singlà que ella reconeixeria ses forces
y lo que pogués cooperar en alívio y consuelo de la obra ho faria de molt
bona voluntat, y que altre dia se li tornaria la resposta de sa resolució.
Nota
Procura de Herències al Dr. Singlà.
Als 15 8[u]bre 1714 junta la R[evere]nt Comunitat en lo cor de la
Iglesia se firmà la procura de Herències a favor dels R[evere]nts Dr.
Pere Singlà, y Dr. Joan Esteve, y així mateix se féu procura pera cobrar
les rendes de la R[evere]nt Comunitat a favor del Dr. Josep Vidal, y
del Dr. Francesc Mas, los quals actes de procura foren rebuts en poder
de Anton Navarro Not[ari] Púb[ic] de Bar[celo]na dia y any sobredits.
[66v] Die XXIII Octubris MDCCXIV
Que la Comu[nita]t se troba molt arrassada y nos subministràs cosa
per les Campanes a la I[l·lustr]e Obra.
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat [...]xxxvii Proposà lo
dit R[evere]nt Dr. Pere Singla com havia comunicat ab los Srs. Arxivers
Procuradors de cobrances, y a més persones que tenen notícia de les
rendes y havers de la Iglesia lo estat y postura de elles sobre si poria donarse alguna cosa a la obra de la present Iglesia per la redempció de las
Campanes, y que dit Dr. Pere Singlà Arxivers y Procuradors havien
trobat que les rendes de la Iglesia estan molt atrassadas, y moltes que sen
han perdudes, y que si se havien de pagar catorze mesos que deuen als
residents de la present Iglesia no bastaria la renda cessa per la satisfacció
de est deute, y que aixís era impossible pogués la comunitat subministrar
cosa alguna a la obra per la redempció de dites Campanes y aixís que vés
la R[evere]nt Comunitat quina resposta se havia de tornar als Srs. obrers
acerca la petició que havien fet pocs dies ha sobre demanar algun socorro
per la redempció de dites Campanes. La Comunitat resolgué q[ue] avui
la Comunitat se trobava tant exhausta q[ue] nos donàs cosa a la obra per
raó de redempció de dites Campanes y q[ue] se tornàs essa resposta als
Srs. obrers com en efecte fou tornada dita resposta y foren anomenats
per est efecte los R[evere]nts Dr. Pere Singlà, y Dr. Jacinto Marquet.
28.2. Rebut dels canons. Imprès de lentrega darmes imposada
als vençuts pel duc de Berwick. APSMP.
El lliurement darmes sefectua entre els dies 13 i 17 doctubre de
1714 al magatzem instal·lat a les drassanes. Santa Maria del Pi, el
dia 17, entrega 5 canons i un canó de pistola.

28.1. Col·lector de repartiment de deute Utilitzat per distribuir
entre tots els beneficiats i capellanius el cost de redimir les campanes
després de 1714. APSMP.
Després proposà dit Dr. Singlà com los Srs. Obrers tenien que proposar
alguna cosa a la R[evere]nt Comunitat, y que aquí se trobaven lo Sr.
Felip de Quintana y Fàbregas obrer en cap, y Josep Amat Hortolà que
si la R[evere]nt Comunitat tenia gust entrarien en lo Cor, y dirien lo
que foren servits, y havent condescendit la R[evere]nt Comunitat
entraren dits Srs. Obrers los quals en nom de la obra manifestaren com
lo Sr. General Duc de Vervic y lo G.L. de la Artilleria havien demanat
a les Iglesies de la present Ciutat una grossa summa de diner per

35

29. octubre-novembre 1714
La ciutat enrunada.
La Comunitat es troba amb una allau de peticions i ha de decidir
sobre les condonacions de rendes que demanen els llogaters per
l'estat dels habitatges i les reparacions que cal fer després del
setge i dels bombardejos indiscriminats.
APSMP 01 01 13 132 004 f.68
[66v] Die XXX Octubris MDCCXIV
Per lo censal de Boatella.
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat [...]xxxviii [67v] Item
proposà dit R[evere]nt Dr. Pere Singlà com Dn. Lluís Boatella q[ue]
diu ser possessor de una casa situada en lo carrer de Sant Domingo,
que antes fou del Dr. Jodà, y la comunitat rep sobre ella deu lliures de
pensió demanava si la R[evere]nt Comunitat li volia condonar alguna
o algunes pensions de deu lliures per quan dita casa ha patit molt naufragi
en lo siti prop passat. La R[evere]nt Comunitat resolgué que no se li
condonàs cosa alguna en vista que hi ha altres acreedors posteriors a
la R[evere]nt Comunitat los quals no se sap hajan condonat cosa.
[67v] XIV Novembris MDCCXIV
A Benet Salvador Sabater que No se lo Condonà Ninguna Pensió Sino
Un any de temps per adobar la casa.
29.1. Deliberacions de la Comunitat K
Plana corresponent a novembre de 1714. APSMP.

Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat [...]xxxix [68r] Proposà
dit Dr.Singlà que Benet Saulada Sabater demanava la condonació de
alguna o algunes pensions del censal fa a la Comunitat de porció sis
lliures cinc sous, y ateses les circumstàncies dels negocis q[ue] foren
ponderades a la Comunitat se resolgué no condonar-se-li cosa alguna,
emperò que se li donàs un any de temps per poder millor pagar lo q[ue]
està devent, y adobar la Casa q[ue] te espallada.
Item proposà dit Dr. Singlà q[ue] Josep Febrés fuster qui està a la plaça
del oli demanava la condonació de algunes pensions de aquell censal de
pensió 17 ll. 13 s. a la possessió del qual estan obligades les cases que
dit Febrés y sa muller tenen y posseeixen en dita plaça del oli com a
succinta gràcia y vistes y ponderades les circumstàncies de aquest fet
resolgué la Comunitat se li condonassen quatre porcions, que ab estes
fan la summa de 70 ll. 12 s.
Item proposà dit Dr. Singlà que hi havia moltes persones q[ue] volien
demanar condonacions a la R[vere]nt Comunitat per raó de les cases
que eren espallades y com en esa matèria nos puga donar una regla
certa, que comprenga tots los casos perq[uè] uns són dignes de q[ue]
sels condone molt, a altres poc y a altres no res segons les circustàncies
q[ue] ab si cada fet aporta, que per ço si apareixia a la R[evere]nt
Comunitat fer nominació de alguns subjectes de ella per a mirar ab
prudència y maduresa esa matèria de condonacions y rebaixes de pensions
de censos y censals que la R[evere]nt Comunitat ho fes o allò q[ue]
millor li aparegués. La R[evere]nt Comunitat resolgué q[ue] era molt
acertat lo fer nominació de subjectes per essa dependència y quedaren
elegits los R[everents] Dr. Pere Singlà, Dr. Joan Esteve Procurador de
Herències, Dr. Josep Vidal, Dr. [68v] Francesc Mas, y Dr. Joan Puig
y Ferrer.
30. 25 de desembre de 1714
El fred de Nadal.
Les Matines de la solemnitat de la Nativitat s'han de cantar a
la Capella de la Sang, donades les males condicions, sobretot pel
que fa a la climatologia, de la nau principal.
APSMP 01 01 13 132 004 f.68
[68v] Notaxl
Als 25 de X[em]bre del any 1714. per quant la p[rese]nt Iglesia de Nra.
Señora del Pi estava algun tant espatllada per causa del siti que havia
patit la p[rese]nt Ciutat de Bar[celo]na y se trobava dalt a la clau del
altar major un gran forat q[ue] havia obert les bombes. també hi havia
altre forat dalt al endreç de la capella de la Puritat, y finalment les
vidrieres de la dita Iglesia rompudes; de forma que si les Matines de la
Nativitat del Señor se haguessen cantat en lo cor de la Iglesia, los Pares
Sacerdots haurien tingut molt treball, y haver de sofrir un gran fred.
Per ço fonc resolt que les dites Matines del dia de la Nativitat del Señor
fossen cantades, com en efecte se cantaren ab tota solemnitat, en la
Capella de la Puríssima Sang de JesuCrist de la p[rese]nt Iglesia que
altrament se anomena la Capella del Capítol.
[68v] Dei XXXI Xbris MDCCXIV
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat [...]xli [69r] Item
proposà dit Dr. Pere Singlà que en lo siti de la p[rese]nt Ciutat que
acabava de patir en lo p[rese]nt any 1714. en lo major rigor del tirar
les Bombes no havien pogut residir los Beneficiats de la p[rese]nt Iglesia,
ni tampoc los Capellanius. y q[ue] així vés la R[evere]nt Comunitat sis
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donaria alguna cosa als Residents per les distribucions de dit temps en
què no havien pogut residir. Foren diferents los vots acerca de esta
resolució; però per últim se [69v] resolgué, que per tot aquell temps,
que era estat lo més rigorós bombardeo; per causa del qual no se havia
pogut residir en la p[rese]nt Iglesia, que se donàs cada dia als señors
Beneficiats 2 s.6. y que als señors Capellanius 3. diners per cada dia.
Aquesta és la darrera deliberació que fa referència al setge. Hi ha
dues reunions més, el dia 8 i el 14 de gener de 1715, en les quals
es tracta de la procuradoria de funeràries endarrerides, però que
no aporta informació sobre aquest tema. A partir daquest darrer
dia (14-1-1715) del foli 70v. fins al foli 109v., que correspon a la
reunió del dia 16 de juny de 1717, no hi ha res escrit, les planes
són en blanc. És de suposar que per alguna raó no es van passar els
esborranys de les reunions al llibre.
El 17 de febrer de 1715, amb tot, se celebra el solemne retorn
del Santíssim a l'altar major, després de mesos de ser a la Capella
de la Sang.
[184v] Report del Santíssim sagrament al Altar major de n[ostr]a
s[enyor]a del Pi, als 17 de febrer del 1715.
Se nota per memòria que estant assetiada la ciutat de Bar[cel]ona per
dos exèrcits, lo un de españa, y lo altre de França per mar y per terra,
durà lo siti 14 mesos, fonc lo siti lo més horrorós així per part dels
impugnants, com per part dels quis defensaven que fins vui se haja vist,
puix de continus de nit y dia anaven sempre las bateries de fusilleria,
Artilleria y bombes, així dels impugnants com dels defensors ajustant
de una part y altra lo tirar morterades de pedres que causaren grans
mortaldats, y per faltar los aliments necessaris, y no ser dita Ciutat
socorreguda se rendí als 12 del mes de setembre de dit any 1714. Y
fonc posat lo siti contra dita Ciutat als 25 de juliol de 1713.
Advertint que als
de 1714xlii. caigué entre altres bombes que
caigueren sobre la bòveda de la Iglesia parroquial del Pi ne caigué una
en dret sobre del altar major del qual de tot sen feren peses menudes
amb tot la figura de nostra señora y de Sant pere y de S[an]t Pau les
quals reberen poc dany no obstant havien caigut de molt alt. Del sacrari
que estava y està edificat detràs del altar major sen havia treta la reserva
molts mesos antes per temor de les bombes y lo portàrem a la capella
de la Sang, perquè me aparegué que estava defensada de tot lo edifici
de la Iglesia y fonc així que en dita capella no ni caigué ninguna y veentse los parroquials sens altar major los Ill[ustr]es señors obrers cuidaren
ab gran vigilància primerament en cobrir ab teulada los danys que les
bombes havien causat a la bòveda, y seguidament cuidaren de fer un
altar ab la decència deguda a Deu nostro S[enyo]r de la manera ques
pogué, durà la fabrica així de la bòveda com la del dit altar cosa de 3
mesos que foren los mesos de desembre de 1714 y gener y febrer de
1715. Y també seguidament se adobà lo paviment lo qual estava molt
espatllat per causa de les pedres que havien caigut de la bòveda y reparats
los sobredits danys: demanaren los dits S[enyo]rs obrers que se tornàs
lo santíssim sagrament al altar major lo que se féu ab gran solemnitat
y se executà en la manera y modo següent lo dia 17. de febrer dia de
diumenge després de nona partírem de la sagristia celebrant diaca y
subdiaca sens Vera Creu portant gremial arribàrem a la capella de la
Sang en la qual lo sacrari se havia lo dissabte previnguda la consacració
de les formes grans per los dos vericles sols lo que se havia de posar al
altar major y lo que se havia de portar a la professó lo vericle ab la
forma consagrada se collocà en lo sacrari del altar major lo dit dissabte
antes y lo viricle que restava al sacrari de la Sang se posà al peu de la
Vera Creu y tret del sacrari lo Santíssim Sagrament per mans [185r]
mans del diaca y posat sobre la mesa lo incensàrem y incensat lo sacristà
me administrà la tovallola preciosa y altemps que lo diaca me donà lo

Retaule de la Capella de la Sang
1670, Joan Gra. Fotografia anterior a 1936, en què va ser destruït.
30.1. Retrat del Rector Dr. Joan Tolleuda (1644-1724)
c. 1740. Anònim. Oli sobre tela. MiTPi.

37

Santíssim estant jo agenollat començaren los R[evere]nts Premisser y
Sustentor a entonar lo Tedeu[m] Laudamus ab assistència de la R[evere]nt
Comunitat que estava ya anticipada en dita Capella y partint de dita
Capella ab professó rodàrem la Iglesia per dins y entraren per lo Cor
y arribats a les primeres grades del pujant deixaren lo Tàlem quel
portaven Cavallers y lo pendó lo portava lo Ill[ustr]e Sr. Marquès de
Rupit y pujant al presbiteri doní a la grada superior lo Santíssim en
mans del diaca arrodillat dit diaca. y posat lo Santíssim sobre la mesa
lo incensàrem y incensat se cantaren los versets Panis de Celo& y digué
la collecta quae deita, doní la benedicció ab lo santíssim al poble y
seguidament lo reservèrem detràs del Altar Major en lo lloc acostumat.
quibus factis, incontinent lo R[evere]nt Sagristà obrí lo Sacrari del Altar
Major y restà lo Santíssim patent; quibus factis, nos ne baixàrem a la
Sagristia y nos vestírem y vestits, al gloria patri del introït isquérem de
la Sagristia ab assistent sens que lo subdiaca portés la Vera Creu y se
cantà lo ofici conventual ab música ab graníssima solemnitat noy hagué
prèdica. Se reservà acabat dit ofici, y se descobrí antes de vespres, y se
entrà a completes a un quart de cinc se cantaren a cant de orgue quibus
finitis se reservà y se donà fi a la p[rese]nt funció.
16-01-1716 Decret de Nova Planta.
31. 11 de setembre de 1717
Ploure sobre mullat.
A conseqüència de l'ona expansiva de l'explosió del polvorí
senzillo, ubicat a les Hortes de Sant Pau, la fàbrica de Santa
Maria del Pi acaba de perdre els pocs vidres que les bombes
filipistes havien respectat, mainells inclosos.

les mitges vidrieres] per dits S[enyo]rs obrers, en tal cas, se hagués de
disminuir o, augmentar la paga dels preus fets, rau a per quantitat,
hagut respecte a la obra seria aumentada o disminuhida =
La restauració dels vitralls de Santa Maria del Pi després del
setge de Barcelona de 1714
A dos quarts de dues de la matinada de l11 al 12 de setembre de
1717, tot just tres anys després de la caiguda de Barcelona sota les
armes del Duc dAnjou, el polvorí que hi havia entre les hortes de
Sant Pau i el portal de Santa Madrona va incendiar-se de resultes
dun llampxliii. Lona expansiva que produí lexplosió va fulminar
el que quedava dels vitralls de Santa Maria del Pi, molt malmesos
després de 14 mesos de assetjament militar i bombardejos constants.
La Reverent Comunitat shavia quedat definitivament sense vidres
a lesglésia i es veia obligada a resar diàriament lofici i a dir les
misses a la intempèrie. Ja el dia de Nadal de 1714, hagueren de
resar les matines a la capella de la Sang perquè si [...] se haguessen
cantat en lo chor de la Iglesia, los Pares Sacerdots haurian tingut molt
treball, y haver de sufrir un gran fret.xliv Després de lexplosió del
polvorí, aquesta precària situació que sembla que no shavia resolt,
es veié encara molt més agreujada. Davant dels reiterats precs de
la comunitat de beneficiats, la Il·lustre Obra decideix el mateix
any 1717 encomanar al mestre de cases Joan Fiter i al pintor de
vidrieres Josep Ravella la reconstrucció dels vitralls.
La situació de lesglésia era molt precària: La volta de la nau
principal tenia un gran esvoranc a lalçada del presbiteri i nhi

APSMP 01 02 23 231 189 f.11
La Junta d'Obra es veurà obligada, malgrat les dificultats
econòmiques, a refer les vidrieres, tancar de nou la volta del
presbiteri i restaurar tot el paviment.
APSMP 01 02 23 231 190 f.10-11
[10r] Obres
En lo any 1717 essent obrers de d[it]a Parroquial Igl[esi]a dits D[on]
fran[cis]co de Cardona y Vidal, fran[cis]co Rossell not[ari] púb[lic]
R[eia]l Colleg[ia]t de B[arcelon]a Pere Aray Candeler de seu, y Pere
Màrtir Valls ferrer de tall, essent cridats, y assistint en les juntes per
estos tingudes lo Dis[tingi]t Anton Navarro not[ari] púb[lic] de B[arcelon]a,
Joan Veguer Llibreter y Salvador Amat hortolà, ajudants de obrers de
d[it]a Igl[esi]a Fou resolt fer-se, y tornar-se en la p[rese]nt Igl[esi]a, no
solam[en]t les vidrieres, q[ue] per lo estrago y ruïna, causà a, d[it]a
Igl[esi]a lo magatzem de pólvora, q[ue] se volà en la horta de S[an]t
Pau, per haver-hi ferit un llamp, en la nit del dia 11 de 7bre de dit
any, de manera q[ue] totes foren derrotades llançant a, terra molts
pilars de pedra q[ue] les sustentaven, fent-ne part de enteres y part
mitges vidrieres, interpoladament y així mateix fou resolt refer-se part
de les bòvedes de d[it]a Igl[esi]a ques trobaven derruïdes per la ruïna
causaren en d[it]a Igl[esi]a les Bombes en lo Siti pròxim passat de 1714,
conforma apar del ajut de d[it]es res[pespe]c[tives] fàbriques, ab actes
rebuts en poder de dit Anton Navarro not[ari] y escrivà de d[it]a obra,
fets ab Joan Fiter Mestre de Cases y Josep Ravella Pintor de vidrieres=
Antes de la firma de dits actes fou Convingut entra dits S[enyo]rs obrers,
y dits Fiter, y Ravella respectivament, q[ue] en cas se alteràs [augementàs
o] diminuís alguna, cosa en la execució de d[it]es resp[espe]c[tives] obres
[y en quant a les d[it]es vidrieres se volguessen fer enteres algunes de
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31.1. Ordinacions de la Junta dObra
Acord dels obrers de refer les vidrieres, 1717. APSMP.

havia un altre de gran al sostre duna de les capelles lateralsxlv.
Pel que fa als finestrals, de resultes de lexplosió del polvorí, molts
havien perdut fins i tot els mainellsxlvi. Per tot això es veié
clarament que la envergadura de la feina a fer era molt gran i
ultrapassava les possibilitats econòmiques de la Junta dObra. Cal
recordar que les rendes de la parròquia havien estat segrestades
en gran part per les autoritats borbòniques i que les poques que
no ho van ser i es feien efectives, sovint estaven sotmeses a retards
i condonacions degut a la precarietat en que havien quedat els
arrendataris després de la guerraxlvii. Malgrat tot era una prioritat
que calia resoldre.
Al llibre dordinacions de la Obra del Pi començat lany 1699 hi
ha consignat lacord per a realitzar la feina. Aquesta és la referència
que mossèn Tomàs Vergés cita en la seva història de la Basílicaxlviii,
on dona a entendre que els vitralls conservats avui són els que es
van realitzar lany 1717. Però això potser cal revisar-ho. Efectivament
en una data indeterminada daquell any sencomana la restauració
i es detallen les clàusules del contracte. És interessant senyalar que
el cost de la feina a fer es fixava en preufet i que: antes de la firma
de dit acte (contracte de les vidrieres) fou convingut entre dits srs.
Obrers y dit Fiter i Ravella respectivament, que en cas se alterá
augmentant o disminuint alguna cosa en la execucio de dites respectives
obres (y en quant a les dites vidrieras se volgueren fer enteras ab algunas
de las mitjas vidrieras) per dits srs. Obrers en tal cas se hagués de
disminuir o augmentar la paga dels preus fets rau a per quantitat ha
hagut respecte a la obra seria aumentada o disminuïdaxlix. Queda clar
que shavia decidit una solució pragmàtica a lassumpte de la
intempèrie, fent solament part de enteras y part mitjas vidrieras
interpoladament. A més, com esmentaré en parlar de la figura de
Josep Ravella i la seva vinculació al Pi, el fet de que treballés a
preufet i els ajustos posteriors al lliurament de la feina fan pensar
que, al marge de la seva qualitat, es tractava de resoldre el problema
amb gent de casa i barato segurament pel context de pobresa del
conjunt de la Ciutat.
Segons una altra referència del llibre dordinacions datada el 30
de desembre de 1718, Ravella realitzà 6 vidrieres senceres alternades
amb 2 de parcials que vuy se troban posadas en dita iglesia hagut
respecte a la disposicio ab que foren ajustadesl. Per tant, cal entendre
que ja eren al seu lloc en aquella data. Si tenim en compte que el
contracte se signà lògicament amb posterioritat a lexplosió del
polvorí (setembre de 1717) deduïm que hauria invertit en el treball
aproximadament un any. En la esmentada referència no es detalla
quins van ser els temes dels vitralls ni tampoc el lloc de la nau al
que anaven destinats, només sabem que va fer, a part dels sis vitralls
sencers esmentats, diferents intervencions en les llunetas colaterals
del presbiteri i la substitució de la cara de Sant Bonaventura fentne
altra de mes perfecta.
Malgrat la destrucció, devia haver quedat alguna cosa dels vidres
anteriors perquè Ravella diu que a més de lesmentat arranjament
de la cara de lapòstol, havia substituït las armas primeras
conformantlas ab las ultimas del Sr. Marques de Aytona, essent aquest
noble un dels comitents principals de la feina encarregada.
A més, la referència indica que li era lícit, en virtut del contracte
signat, de posar molt de vidre blanc, cosa que reforça la sensació
durgència i precarietat de la restauració.
Josep Ravella va realitzar la feina excedint-se en el seu treball,
posant-hi materials i hores de més. Es queixà que shavia malbaratat
material per les vacil·lacions de lObra i que malgrat això lhavia
realitzat pràcticament tota amb vidre de colors i que tot plegat,

per quant los cabals y aparells tenia expendits en ditas vidrieras, deya
que a poca diferencia importaven lo valor y preu que fou convingut ab
dit preufet, demanava que no venia a poder benefficiar en molt lo treball
de son jornalli. La junta dObra va reconèixer la justesa de les raons
al·legades i li concedí laugment al que feia referència el contracte,
agraint linterès del vitraller i la qualitat del treball considerant
havent aquest excedit de sa obligacio, millorant en molt la fabrica de
ditas vidrieres. Ell, al seu torn, es comprometia a fer sense cap
increment de sou unes millores a la feina lliurada. Possiblement
la seva vinculació a Santa Maria del Pi i considerant la situació
en que aquesta es trobava, lhavien fet emprendre la restauració
amb una bona disposició.
Continuant el que està anotat en el llibre dOrdinacions, trobem
que lany 1721 hi ha la referència a la restauració de la rosassa
espatllada y derruida, tornada a fabricar. El document ens emplaça
a veure lanotació sobre el tema que hi ha al Llibre Negre de lObra,
on diu que se trobás la vidriera de la O per los molts citis ha patit esta
ciutat en part dirruida, y havent despres sobrevingut lo posarse foch al
magazem sensillo de la pólvora [...] quedás del tot espatllada junt ab
totas las vidrieras de la iglesia y sent precis lo donari remei; perço als
19 del mes de juliol del any 1721 se acabà de adobar ab tota perfecció.
Més endavant diu que el cost daquesta restauració va ser de 114ll.
19s. ço es 80ll. al pintor de vidrieras donantli tota la despulla y 34ll.
19s. per los gastos de Ferrer, Mestre de casas y recaptaslii ja que sembla
que els danys eren molt considerables i shagueren de fer feines de
reconstrucció de la pedra. No diu els noms dels operaris, però seria
lògic suposar que hi treballaren el mateixos Ravella i Fiter.
Uns anys més tard es reprenen els treballs amb el mateix professional
per que, com deixen constància els obrers a les deliberacions, es
trobava la present iglesia desde lo any 1718 ab dos vidrieras enteras i
dos mitjas obertas, que sols se cubrían ab unas astoras, y vista la
indecencia y necessitat que hi havia en no reparar cosa tant útil y vistosa
passaren los obrers lo die 4 de janer del any 1727 [ ] a deliberar se
fessen quatre de enteras que son la adoració dels reys que correspon
damunt lo portal de la anunciata, lo naixament que correspont damunt
la capella de St Abdon y St Senen y sant Joachim y sant Miquel que
correspont damunt las capellas de la mateixa invocació [...] foren
consertades ab Josep Ravella Pintor de Vidrieras, qui és lo mateix feu
lo any 1718liii. Hem de concloure, vist això, que les vidrieres que
conservem avui dia es corresponen amb les realitzades en aquesta
segona fase de la restauració. Hi ha el problema de la que
correspondria a Sant Joaquim, situada actualment sobre la capella
de Sant Pancràs, que en realitat sembla un refós de diferents
elements amb una representació de lAssumpta. Aquesta podria
correspondre, seguint el principi de coincidència iconogràfica,
amb la situada damunt la capella de la dormició (actualment la
primera del corn de la Epístola comptant des del presbiteri). No
es conserva res de la situada sobre la de Sant Josep Oriol
(simètricament enfront daquella) i que en aquell moment estava
dedicada a Sant Lleopartliv. Cal recordar que sembla que aquests
finestrals eren fets amb vidre només la meitat i que van ser paredades
amb maó: dos mitjas vidrieras que eran posadas damunt las capellas
de la asumpcio de nostra Sra. y de Sant Lleopart, fosan totas paradadas,
menos las llunetaslv. No queda del tot clar si es van substituir les
mitges vidrieres per les llunetes o si realment va ser daltre manera.
El llibre dordinacions de lObra ens informa també del dia en que
foren col·locades les vidrieres: fou posada la primera la adoracio dels
Reys lo die 23 de juliol de 1727. La segona, la del naixement lo dia 13
de noviembre de dit any. La tercera, la de Sant Joachim lo dia 22 de
juliol de lany 1728. La quarta, la de Sant Miquel lo die 23 de setembre
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de dit any. Continuen les ordinacions puntualitzant que així mateix
en dit any 1728 després de posades dites quatre vidrieras, se resolgué
que aquelles quatre vidrieras que són posadas ab rajola de plà, se posaren
las llunetas, conforme se troban las dos de damunt las capellas de
lAssumpció de Nostra Sra. i de St. Lleopard que també són paredadeslvi.
35.1. Vidrieres
Detalls dels vitralls realitzats per Josep Ravella lany 1727.

Quant al cost de la reparació, les ordinacions de lobra diuen molt
detalladament que Lo preu fou las dos vidrieras de la Adoració dels
Reys, y la del Naxament cent reals de vuit de quatre pesetas quiscun,
y la despulla de la Vidriera hon esta posada la Adoracio dels Reys, si
be era diferent historia, y las dos vidrieras de St. Joachim y Sant Miquel
vuitanta reals de vuit cada una, y la despulla de las dos mitjas vidrieras
se taparen que amb tot sens la despulla se pagá tres cents reals de vuit
que fan la suma de 504ll. y 56 lliures de remuneracio que just fa 560ll.
lo gasto del Ferrer de fer tres vestiments per los filats, barretas, paletas
y Claus importá 123ll. 17s. lo fil de llautó per los tres filats importá
123ll. 14s. 8d. y lo gasto del Mestre de casas importá 68 ll. que ab tot
suma la quantitat de 998ll. 6s.
A part de la reparació del cos de llums superior, també es van veure
afectades i es refan les vidrieres interiors de les capelles laterals del
corn de lEvangeli. El Dr. Tholleuda, aleshores rector de la parròquia,
anota en una mena de dietari escrit per ell: A 24 de juliol 1716 he
pagat al sr. Fran[cisco] Coll obrer artifer del Pi 24ll. 3s. per los vidres
i mans pagades a mestre Ravella vidirer per les vidrieres fetes totes noves
a totas las capellas que donen al fosar del Pi que foren enterament
espetllades per lo siti de Barcelona de lany 1714 per les bombeslvii.
Resumint podem esbossar la feina feta daquesta manera: en una
primera fase lany 1716 es posen vidres a les finestres de les capelles
laterals i, hipotèticament, estores de palla o semblant a la trencadissa
del cos superior, com a mesura durgència. Lany 1718 es refà part
dels vitralls de labsis i es pareden amb maó de pla la resta de
finestrals per tal de solucionar el problema del fred, potser deixant
només algunes obertures amb vidre. Més tard, lany 1727 es
col·loquen quatre vidrieres a la nau que, amb algunes modificacionslviii, són les que han arribat fins als nostres dies. També es fan
arranjaments dalgunes de les llunetes i mitges vidrieres. La resta
dels finestrals van quedar paredats amb les corresponents obertures
o llunetes.
A finals de lany 1728 sembla que el conjunt del cos de llums ja
era definitivament col·locat alternant vitrall i finestral paredat
amb obertures petites al peu de cada un. En els plànols que Francesc
de Paula Villar va aixecar de lestat de lesglésia, previs a la execució
del seu projectelix, shi veu una distribució molt propera a la que
acabem de descriure. No he localitzat més documentació que ens
faci pensar en alguna intervenció posterior a la de 1727, per tant
podem pensar que aquesta devia ser la distribució del cos de llums
que arribà fins el moment de la restauració de la segona meitat del
segle XIX. (J. S. S.)
32. 16 de desembre de 1717
Repressió.
Entren al Cor de la nau principal del Pi alguns oficials reials,
amb actitud intimidatòria, que llegeixen, de verbo ad verbum,
el decret de remoció del Dr. Agustí Rovira com a posseïdor de
la Capellania de Nostra Senyora de Gràcia i Santa Magdalena,
per ser considerat desafecte. APSMP 01 01 13 132 004 f.110
[110r] Die 16 Xbris 1717
Comvocada y congregada la dita R[evere]nt Comunitat en lo Cor de
la p[rese]nt Iglesia immediatament de Vespres y Completes entraren en
lo Cor de la dita p[rese]nt Iglesia certs Oficials Reals y intimarenlx legint
de verbo ad verbum un Decret del Tenor següent = Dn. Fco. Pio de
Saboya Moura Corte Real y Moncada Marques de Castel Rodrigo
Conde de Lumiarez [110v] Duque de Nochera Principe de San Gregorio
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Capitan Gral. y Gobernador perpetuo de las Islas Terceras Santa Maria
San Jorge, Fayal y Pico Graciosa y Cuerbo Comendador Mayor de la
orden de Christo, Grande de Espanya Cavallero del Insigne orden del
Toyson de Oro Baron Romano Noble Veneto del Consejo d. S.
Mag[estad] en el supremo de guerra Gober[na]dor y Capitan Gral. del
ex[erci]to y Princip[a]do de Cat[alunya]lxi
Amado de la R[ea]l Mag[estad] Rector y Comunidad de presbiteros de
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Pino del la Ciudad de
Bar[celo]na Por quanto S. Mag[estad]. (que Dios g[uar]de) se ha servido
remitirnos una real cedula firmada de su real mano y en la devida forma
por el Real Consejo de Castilla expedida su fecha en san Lorenzo el
Real a nueve de octubre proximo pasado en que se sirve mandarnos;
Que considerando se mantiene en la Diocesi de Vique el intruso en
aquel obispado sin embargo de que para no permitirse en ella concurren
los motivos por que fueron apartados de las de Tarragona y Solsona los
intrusos en aquellas Mitras y que teniendo Nos presente la orden que
se expedió a estos dos sujetos la executemos y hagamos executar en la
misma forma en la persona del intruso Obispo de Vique y en las de
qualesquier otros intrusos en piezzas Ecles[iasti]cas de este Principado
por ser conveniente que con unos y otros se practique igualmente su
Real Resolucion y haviendo Nos executado las Reales Ordenes de S.
Mag[estad] y por consiguiente removido y compellido del uso y exersicio
de la Capellania [111r] bajo invocacion de Nuestra Señora de Gracia
y Santa Madalena de esta Parroquial Iglesia al Dr. Agostin Rovira
pbro. En que de hecho se introduxo la sinrazon y la violencia mandandole
se abstenga de exercer qualesquiera actos tocantes a dicha Capellania
y ordenandole lo mas conveniente al complimiento de la Real orden de
32.2. Deliberacions de la Comunitat K
Plana corresponent al 6 de desembre de 1717. APSMP.

S. Mag[estad] con despacho de Cancellaria de fecha de oy y deviendo
Nos dar las convenientes providencias a lo que S. Mag[estad] se ha
servido ordenarnos Portanto en execucion y complimiento de las dichas
ordenes con que Nos hallamos os dezimos y mandamos que no admitais
al referido Dr. Agustin Rovira en el exercicio, goze y prerrogativa de
dicha capellania ni le reconozcais por tal obtentor ni corresponsais de
los frutos, rentas y emolumentos o distribuciones quotidianas
pertenecientes a dicha Capellania por ser notoriamente nulla e injusta
su eleccion como hecha sin nominacion y consentimiento de Su Mag[estad]
en offensa y grande prejuicio de los incontrastables derechos de su Real
Corona a que no puede perjudicar ni deve consentir como protestó a
Su Santidad antes y despues de haver hecho Su Beatitud esta y otros
provisiones de Su Real Patronato sin el requisito de su Real o Legitima
presentacion a cuyo fin usando Su Mag[estad] de su Regalia y derecho
fruitivo por el medio mas benigno y reverente a la Santa Sede se ha
servido dar las ordenes y providencias convenientes [111v] y quedando
en la intelligenzia de todo os ordenamos os arregleis y deis entero
complimiento a la Real Orden y resolución de Su Mag[estad] arriba
expressada que assi procede de su Real Voluntad la qual obedecereis
toda replica cessante. Dado en Bar[celo]na a viente y nueve de Noviembre
de Mil siete cientos diez y siete.
Locus sigil+li.s (segueixen les signatures)
33. 1718
El preu de la Ciutadella.
Es perden les rendes i els censals de les cases enderrocades per
poder construir la nova Fortalesa de la Ciutadella; el càlcul és
daproximadament 5600 ll. lany. Llibre de Ròssechs. Llibre de
Ròssechs. Foli 44v.
Béns ròssecs 1714
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[1r] Llibre de ròssecs de censos y censals de la R[evere]nt Comunitat
de preve[re]s Beneficiats de la Igl[esi]a Parroquial de Na. Señora del
Pi de la p[resen]t Ciutat de Bar[celo]na fet en lo Abril de 1714 essents
Arxivers de la R[evere]nt Comu[nita]t lo Dr. Josep Socarrats y Dr.
Agustí Rovira los quals són de veure en lo Cabreu de Censos de Lletra
A Cobertes de pergamí fet en 1685.
[44v] Maig
Item 7ll. s. a 16. De dit del Patró Antoni Rosso mariner per cases al
carrer de bon ayre q[ue] antes posseia Josep Marçal fuster deu 1715.
Dites són assolades per causa de la ciutadela.
Davant de les necessitats econòmiques en què es troba la Comunitat
es decideix fer un llistat de deutes; es comença pels que el setge impedeix
de cobrar i sacaba amb les rendes perdudes a causa de lexplanació del
barri de la Ribera.
El 30 de desembre, Josep Ravella s'adreça a la Junta d'Obra
per informar que a causa de la multitud de canvis que s'han fet
en les vidrieres, respecte del pressupost que havia presentat, el
preu és més alt.
APSMP 01 02 23 231 190 f.11
[11r] Remuneració de les millores fetes en les vidrieres del Pi.
Als 30 de Xbre 1718:
Per quant havent en virtut de deliberació feta per los S[enyo]rs obrers
de la parr[oquia]l Igl[esi]a de nra. Sra. del Pi, ajustat estos y fet acta en
poder del Dis[tingi]t Anton Navarro not[ari] púb[lic] de Ba[rcelo]na en
lo any 1717; del preu fet de la fàbrica de les vidrieres de d[it]a parr[oquia]l
Igl[esi]a, ab Josep Ravella pintor de Vidrieres, lo qual ajust fou fet i
concebut, ab la intel·ligència i prevenció q[ue] si dita fàbrica se alterava,
disminuint-se, o, augmentant-se, de la forma i disposició, ab q[ue] fonc
convinguda en dit acte, se hagués també de augmentar, o, disminuir en
dit cas, lo preu de aquella hagut respecte al augment, o, disminució de
d[it]a fàbrica, y atenent dits Srs. obrers a les moltes súpliques y peticions,
o, demandes a ells fetes de paraula per dit Ravella, suposant ab elles lo
excessiu augm[en]t y moltes millores ab q[ue] deia dit Ravella, haver
fabricat les sis vidrieres enteres y les dos mitges vidrieres, q[ue] vull se
troben posades, en d[it]a igl[esi]a, hagut respecte a la disposició ab q[ue]
foren ajustades, i així bé pretenia dit Ravella haver-se-li de pagar d[it]es
millores, per quant deia y allegava q[ue] en virtut de dit ajust, li era lícit
i permès lo poder posar molt vidre blanc en d[it]es vidrieres, lo q[ue] en
manera alguna havien volgut permetre dits Srs. obrers, per la major
perfecció de aquelles; com ocularment apar de sa inspecció, y q[ue] a
més de est excés, y molt major cost ocasionat, a, dit Ravella, per haver
hagut de gastar tots los vidres de colors, havia també aquell expendit molt
treball, no solam[en]t en idear y mudar per moltes vegades les mostres
y disposicions dels panys componen d[it]es vidrieres desperdiciant dit
Ravella per eixa Causa molts vidres, q[ue] no hauria hagut de desperdiciar,
si dits Srs. obrers li haguessin donat les mostres certes com ell les solicitava,
per lo major agrado de d[it]a obra a, dits Srs. obrers, y altrem[en]t per
lo q[ue] també allegava dit Ravella de haver emprès d[it]a obra molt
barato, abandonant son treball únicam[en]t ab la esperança de la
remuneració q[ue] esperava aconseguir de dits Srs. obrers de d[it]a
igl[esi]a, afiançant-la a la cristiana Consideració y comprensió de aquells,
no obstant q[ue] se li hagués permès, (com li era lícit en virtut del dit
pacte) expendir molt vidre blanc en d[it]es vidrieres, per quant los Cabals
y aparells tenia expendits en d[it]es vidrieres, deia q[ue] a poca diferència
importaven lo valor y preu q[ue] fou convingut ab dit preu fet, demanava
q[ue] no ve[11v]nia a poder beneficiar en molt lo treball de son jornal.
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17-02-1720 Tractat de la Haia.
34. 20 de novembre de 1720
Coses de la Real Hazienda.
L'Il·lustre Emmanuel de Toledo, funcionari de la Hisenda Reial,
suggereix dissimuladament que la Comunitat condoni un terç
de les rendes confiscades, a favor de la seva persona, per poder
desencallar definitivament el cobrament dels dos terços restants.
La Comunitat no veurà altra sortida que acceptar el xantatge,
com ja han fet daltres comunitats de la Ciutat.
APSMP 01 01 13 132 004 f.119
[119r] Dia 20 de 9[em]bre de 1720lxii
Resolució acerca de la Cobrança dels Segrestos que devia pagar lo
Ill[ustr]e S[enyo]r D[o]n Emanuel de Toledo Oidor de la R[ea]l Audiència
de est Principat.
Convocada y congregada la R[evere]nt Comunitat de Preveres Beneficiats
de la Par[roqui]al Iglesia de Ntra. Señora del Pi de la p[rese]nt Ciutat
de Bar[celo]na dins la sagristia en la qual entrevingueren lo R[evere]nt
Dr. Joan Tolleuda Rector, lo R[evere]nt Pere Prat, R[evere]nt Fran[ces]c
Llussà, Dr. Josep Socarrats R[evere]nt Tomàs Bañeras, R[evere]nt
Bernat Duran Dr. Iachinto Marquet, Dr. Joan Esteva, Dr. Fran[cis]co
Salom, Dr. Joan Puig, Dr. Josep Vidal, Dr. Fran[ces]c Mas, Dr. Ignasi
Cabirol, Dr. Fran[cis]co Roig, Dr. Benet Compte, Dr. Emanuel Matas,
Dr. Agustí Rovira Dr. Jaume Feixes R[evere]nt Joan Morreras y Dr.
Joan [119v] Valls, = Lo Dr. Jaume Feixes Procurador de Herències,
proposa que havent fetes Vàries diligències lo R[evere]nt Tomàs Castell
Procurador de Cobrances ab lo Ill[ustr]e Sor. Dn. Emanuel de Toledo
per que li fes mercè de despatxar librament en lo Procés dels Censos y
Censals que la R[everen]t Comunitat del Pi té declarats ab Sentències
dels Sors. Intendents y està en Possessió de Cobrar sobre les Haziendas
Confiscades que Importaven unes Mil y dos Centes lliures lo passava
sempre ab raons y que per últim per una tercera Persona, confidenta
del Sor. Dn. Emanuel de Toledo fou dit al Dr. Jaume Feixes que si no
feien lo que altres Comuns Eclesiàstics de condonar la tercera part no
lograrien lo despatx de la Cobrança, Y Vista esta notícia lo dit Dr.
Jaume Feixes se informà del Ill[ustr]e Capítol de esta Ciutat, de la
Comunitat de Sta. Maria del Mar y del Collegi de St. Sever y tots li
digueren que vist no havia altre medi, y que dit Sor. De Toledo no
manava pagar ni despatxava ab Acreedors menos que subjectant-se a
cedir la tercera part del deute havien resolt que los procuradors
condonassen la tercera part firmant la Àpoca per enter lo que oït per
la R[evere]nt Com[unitat] resolgué nemine discrepante se executàs com
se ha dit dels demés comuns firmant Àpoca de tota la quantitat
acontentant-se de cobrar sols de tres parts les dos vista la precisió y que
no hi havia medi de cobrar de altra forma.
V El Cel haurà desperar
La voluntat de repressió sol anar lligada a qualsevol fet bèl·lic i el
fet que costi més o menys de guanyar lobjectiu, i la importància
que se li doni, també afecta el grau dacarnissament que es fa servir
amb el vençut. La venjança que el guanyador vol exercir sobre el
derrotat pot tenir moltes cares i, habitualment, se solen anar
succeint totes, fins que saconsegueix lanorreament de lantic
enemic.
Els funcionaris que es van instal·lar a Barcelona després de la
conquesta borbònica van aplicar amb molta duresa una nova

legalitat que pretenia refondre del tot uns territoris i unes gents.
Tot i que les propostes més extremes, que demanaven lensorrament
sencer de la ciutat, no es van acomplir, la voracitat amb què van
anar copant els diferents àmbits socials es va deixar notar de
seguida. En làmbit econòmic, nuclear en la construcció de la
societat del XVIII, els tentacles de la nova classe dominant van
arribar fins als espais més recòndits. El cas dEmmanuel de Toledo
i la condonació dun terç del deute pot semblar molt extrem, però
es converteix en anècdota si es compara amb la jugada que els fan
uns anys abans.
El 1718, després danys de reclamar, els Comuns eclesiàstics, davant
les autoritats borbòniques, aconsegueixen que els retornin les
rendes segrestades, però immediatament, lendemà mateix, la
moneda austriacista amb què els han tornat el deute és devaluada
i deixa de tenir valor. Trigaran tres anys més a aconseguir que algú
els doni la raó i poder rebre alguna compensació, com demostra
el ban de Josep de Vertamon. La dilatació en la incoació del procés
de beatificació del Dr. Oriol és una de les conseqüències directes
de lespoli; fins al 1759 no es tindran els possibles necessaris.
Mentrestant la quotidianitat sha convertit en supervivència i la
lluita per les idees queda en un segon pla. (F. X. M. i B.)

Nota de la Comissió per a la Beatificació de Sant Josep Oriol
1759.
07-06-1725 Tractat de Viena.
35. 1727
La lenta recuperació.
Josep Ravella refà quatre vidrieres i aquelles en què no és possible
la restauració es pareden obrint llunetes en el maó per poder
il·luminar la nau. En el mateix moment es canvien les lloses del
paviment.
APSMP 01 02 23 231 190 f.24
34.1. Ban de Josep de Vertamon
Disposicions relatives a la reparació de greuges provocats pels segrestos
de les rendes eclesiàstiques. 5 dagost de 1722. APSMP.
35. 1727
La lenta recuperació.
Josep Ravella refà quatre vidrieres i aquelles en què no és possible
la restauració es pareden obrint llunetes en el maó per poder
il·luminar la nau. En el mateix moment es canvien les lloses del
paviment.
APSMP 01 02 23 231 190 f.24

[24r] Quatre vidrieres noves.
Trobant-se la p[rese]nt iglesia desdel any 1718 ab dos vidrieres enteres,
y dos mitges obertes, que sols se cobrien ab unes estores, y vista la
indecència y necessitat que hi havia en no reparar cosa tan útil y vistosa;
passaren los obrers lo dia 4 de Gener del any 1727 qui eren lo Ill[ustr]e
Sr. Dn. Ramon de Iborra baró St. Vicenç Francisco Bertran y Cossó
Apot[ecari] Rafael Costa vidrier de llum y Rafael Barrera hortolà, en
deliberar se fessen quatre de enteres que són la Adoració dels Reys que
correspon damunt lo Portal de la Anunciata, lo Naixement que correspon
damunt la Capella de St. Abdon y St. Senén y St. Joaquim y St. Miquel
que correspon damunt les capelles de la mateixa invocació, y que dos
mitges vidrieres que eren posades damunt les Capelles de la Assumpció
de nostra Sra. y de Sant Lleopart, fossen totes paredades, menos les
llunetes.
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36. 1728
El convent imposat.
Comença la construcció de Sant Agustí Nou. El procés
dadjudicació dels solars i lemplaçament al mig del Raval molesta
la resta de comunitats religioses i els preveres de Santa Maria
del Pi. Sinicia un procés per mirar d'evitar-ho, però la nova
legalitat acabarà per imposar-se.

Vitralls del Naixement i de lEpifania 1727. Josep Ravella.
[24v] Paviment de la Iglesia.
Com de molts anys a esta part se havia del tot deteriorat y posat de
mala compostura lo paviment de la iglesia, ocasionat no sols de les
ruïnes de les bombes, fetes en les bòvedes de la iglesia en los molts Sitis
a patit esta Ciutat, com també quant se posà foc al magatzem de la
Pólvora, que fou lo any 1717 que caigueren no sols los vidres de les
vidrieres però tots los pilars de pedra de elles, y ja també de molt temps
lo enterrar-se en terra ferma, que en això se havia tingut molta omissió.
36.1. Plet de Sant Agustí Imprès de largumentació jurídica
presentada pel Pi i altres comunitats en el procés contra la construcció
del nou convent dels Agustins calçats. APSMP.

Atri de lesglésia conventual de Sant Agustí amb les armes de
Felip V. Projecte de Pere Costa i Cases.
37. 15 de gener de 1730
Nous temps.
Pere Costa rep 28ll. per la traça del retaule de laltar major,
alhora que altres tres escultors presenten els seus projectes. Així
comença un procés que no es donarà per acabat fins el 1736.
Tot i que es tria la proposta de Costa, la més moderna, l1 d'agost
de 1730 es fa el primer pagament del nou retaule als germans
Francisco, Francesc i Jaume Font, que la portaran a terme.
APSMP 01 02 24 242 201 f.238
VI Ferides velles, aire nou.
La bomba que cau el 9 de juny de 1714 sobre labsis de Santa Maria
del Pi fa malbé el retaule que, dos segles enrere, havia pintat Joan
de Borgonya. Cap el 1730, un cop acabades les obres més urgents
de reconstrucció i manteniment de ledifici, es decideix endegar
el nou projecte per a laltar major.
Només es reben les traces de tres escultors i lObra opta per la
presentada per Pere Costa, un dels artistes més importants del
moment que, al voltant daquestes dates, també treballa en altres
retaules del Pi, com el de Sant Pere i el de la Cripta de la Santa
Espina. Els germans Font presenten un pressupost dexecució més
econòmic que el del mateix Costa i són els encarregats de construirlo, assumint les dificultats que això comporta.
Al contracte, signat davant de notari el 4 de juny de 1730, Francisco
Font es compromet a deixar el retaule acabat en els tres anys
següents i els obrers a pagar per aquesta feina 3.350 lliures, en sis
terminis pagadors cada sis mesos.
El retaule es coneix gràcies a una litografia i als plànols que realitza
Francesc de P. Villar abans de desmuntar-lo al segle XIX, quan es
disposa a fer una nova estructuració del presbiteri. Presentava un
gran nínxol central amb la figura de la Marededéu amb el nen, un
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ceptre i un àngel a cada costat; a banda i banda daquest nínxol
central, les imatges de Sant Pere i Sant Mateu, a lesquerra, i Sant
Pau i Sant Joan, a la dreta, es disposaven davant unes estructures
ediculars amb un potent entaulament que, juntament amb larc
del nínxol, donaven suport a un monumental àtic. És possible que
a esquerra i dreta daquest arc del nínxol central hi hagués les
imatges dels dos evangelistes que falten, Sant Marc i Sant Lluc.
Lespai central de làtic locupava un relleu que representava
lEpifania i quedava flanquejat per les al·legories de la Fe i
lEsperança. Coronaven tota lestructura arquitectònica un grup
dàngels. (V. M. N.)

37.1.
Retaule major de Sant Joan de les Abadesses (esquerra)
1497, Pere Torrent i Alonso Rams. Molt proper al retaule major del
Pi, destruït lany 1714. Clixé de lInstitut Ametller dArt Hispànic.
Retaule Major del Pi modificat per Mas i Dordal (dreta)
Pere Costa i germans Font, modificat lany 1771 per Mas i Dordal.
Plànol de Francesc de Paula Villar, Arxiu Històric del Col·legi
dArquitectes.
El dia 11 de setembre de 1714, Barcelona fa el darrer esforç en
la defensa. Prop del penó de Santa Eulàlia, protectora de la
Ciutat, molts barcelonins de totes les condicions socials cauran
morts i ferits en la desfeta final. Del seu valor i sacrifici sen
farà ressò tot Europa.
Una Santa Eulàlia de Pere Costa. La recuperació duna imatge
simbòlica.
Des de finals de 1714, un dels principals maldecaps a lesglésia de
Santa Maria del Pi va ser reparar els grans danys estructurals que
havia patit ledifici durant el setge, i no serà fins als anys trenta
daquell mateix segle, com ja sha vist, que es començarà a plantejar
el moblament de linterior del temple. Es projecta, entre daltres
coses, un nou retaule major, la traça del qual fa Pere Costa i Cases
(Vic, 1693  Berga, 1761). Aquest, però, no serà lúnic encàrrec
que rebrà lescultor vigatà, ja que treballa en els retaules de Sant
Pere, en el de la Cripta de la Santa Espina i en el misteri que la
Sang encarrega per a la processó de Dijous Santlxiii, entre 1729 i
1738.
La imatge de Santa Eulàlia exposada a la cripta del Pi formava
part del conjunt retaulístic dissenyat per Pere Costa per a lantiga
capella de Sant Pere. Ja fos per lestat de conservació de lantic
retaule, ja fos per la voluntat de realitzar-ne un de més modern,
es tracta dun clar exemple de mecenatge privat; lobra es va poder
realitzar gràcies a laportació de 200 lliures que dictà en testament

Santa Eulàlia Procedent del desparegut retaule de Sant Pere de
lesglésia del Pi. Taller de Pere Costa i Cases (1693-1761). Talla de
fusta policromada (repolicromada el s.XX). MiTPi.
el beneficiat del Pi Pere Prat, que especifica com shan dutilitzar:
seran per a la renovació del retaule que sha de fer en un termini
màxim de deu anyslxiv.
Pere Costa es compromet amb els marmessors del difunt Pere Prat
a deixar enllestit el retaule abans de la festivitat de Sant Pere de
1734. El bon ritme que portava lobra, en un primer moment, va
fer que se li abonessin, entre el novembre de 1733 i el març de
1734, un total de 129 lliures, 13 sous i 4 diners. Per motius aliens
a lencàrrec, Costa sabsentà de la ciutat i el retaule no es pot
acabar fins el 1738, segurament amb la intervenció del seu taller.
Aquest any li paguen les 70 lliures, 6 sous i 8 diners que restaven
de lassignació testamentària. Com que el preu pactat amb lautor
era de 240 lliures, les restants van ser costejades per algunes persones
vinculades a la capellalxv.
Lestada entre 1708 i 1711 de larquitecte, dissenyador i escenògraf
Ferdinando Galli da Bibbiena a la cort de Carles III serà
importantíssima i marcarà el futur dun jove Pere Costa que
absorbeix els nous aires del corrent internacional del barroc tardà.
Les influències europees que arribaven a Barcelona des de principis
de segle van ser cabdals per a la transformació de la retaulística
local.
Gràcies a un esquema del segle XVIII es pot conèixer com
sestructurava aquest retaulelxvi. Tot i que el dibuix no fa referència
a larquitectura de lobra, penso que es tractava dun petit retauletemplet dun sol cos, coronat amb un àtic i dominat per un gran
nínxol central que trencava amb la tradició dels antics retaules
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amb funció narrativa. Una estructura, respecte de la tradició
anterior, molt més sòbria, unitària, clàssica i innovadora.
La predel·la, sobre la qual es podia veure una petita imatge de la
Mare de Déu del Carme, estava ocupada per un plafó central amb
la representació en relleu de les Ànimes del Purgatori amb Sant
Francesc dAssis. Al cos central es podia veure la imatge del titular,
flanquejat per Sant Pau i Sant Jaume. A làtic, la imatge de Santa
Eulàlia, aleshores patrona de la ciutat, tancava el conjunt.
Una anotació del mateix dibuix indica que el retaule no estava
aleshores ni pintat, ni dorat. És possible que arribés així fins al
1921, quan els obrers de Santa Maria del Pi cedeixen la capella
al Centre Comarcal Tortosí de Barcelona, que va decidir dedicarla a la Mare de Déu de la Cintalxvii. El nou retaule de la Cinta,
destruït parcialment el 1939, va incorporar, per raons que es
desconeixen, només algunes de les imatges de Pere Costa, com el
relleu de les Ànimes del Purgatori (destruït el 1939) i les figures
de Sant Jaume i Santa Eulàlialxviii. Quan aquestes imatges es van
retirar de la capella van passar a la reserva del Museu i Tresor de
Santa Maria del Pi (MiTPi).
La imatge de Santa Eulàlia que contemplem de nou gràcies a
lexposició representa una adolescent martiritzada amb tretze anys,
vestida amb túnica i mantell. Latribut que destaca en la figura és

la palma del martiri que sosté amb la mà dreta; la solució que Pere
Costa presenta, de manera genial, és un trompe-l'il escultòric que
fa sobresortir el braç de manera que, contemplada des duna
perspectiva com la plantejada pel retaule original, sembla que
saixequi per sobre del cap. Lescultor també juga amb un altre
atribut específic de Santa Eulàlia, la creu amb forma daspa; només
li cal realitzar-ne la meitat, ja que per la torsió i la disposició de
lescultura queda només parcialment visible.
La imatge, que és plana per la part posterior, mostra frontalment
un cos amagat per la roba sota uns plecs grans i ampul·losos que
semblen moguts, com diu Carles Dorico, per una imaginària ràfega
de ventlxix. Aquest moviment intern és habitual de les figures de
Pere Costa, que sembla que estiguin a punt de desplaçar-se per
dins del mateix retaule.
Sense la possibilitat de veure i estudiar en la seva totalitat les obres
que va dissenyar o realitzar Pere Costa al Pi, aquesta Santa Eulàlia
és un exemple viu duns aires artístics nous que, a principis del
segle XVIII, havien entrat al nostre país.
Del coronament del retaule en què Pere Costa la va ubicar, avui
és leix central de lexposició que recorda els fets de 1714. Estem
denhorabona de poder contemplar-la de nou gràcies a aquesta
commemoració. (V. M. N.)

FE DERRADES
Donada la gran quantitat de textos que es transcriuen en aquest catàleg i la informació que shi ha volgut introduir, si hi ha alguna
dada que no sigui del tot exacte us demanem disculpes. La feina col·lectiva que ha possibilitat tant lexposició com el catàleg ha estat
molt viva i intensa i, per aquesta raó, és difícil evitar algun lapsus.
Errare humanum est.
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OBJECTES EXPOSATS
Dr. Joan Tolleuda, rector del Pi.
Pintura a loli sobre tela.
Anònim. C. 1763
110x144 cm.
MiTPi 0026

Dr. Josep Oriol, beneficiat del títol de Sant
Climent i Sant Lleopart
Pintura a loli sobre tela.
Anònim. C. 1763
109x144 cm.
MiTPi 0025
Les dues pintures exposades pertanyen a una
sèrie de retrats de beneficiats distingits del
Pi pensada per decorar el nou arxiu de la
Comunitat, fet lany 1763. Durant la dècada
dels anys 80 del segle XX els quadres conservats de la sèrie van ser
ressituats a la sagristia, on encara es conserven tret dels dos exposats
en la mostra que són al museu de la Basílica des del 2011.
Bacina dalmoines amb les armes de Santa
Maria del Pi
Llautó batut i cisellat amb aplicació repussada
Segle XVIII-XIX
Ø 31 cm.
MiTPi 0092
És un objecte molt habitual, de ledat mitjana
fins a primers del segle XX, en les comunitats parroquials, santuaris
i esglésies en general. Utilitzat per rebre, duna forma cerimonial
o ritual preestablerta consuetudinàriament, lalmoina de la gent.
En la bacina exposada, la presència de lescut de lesglésia fa pensar
que era propietat de la Il·lustre Obra. Es conservava com a objecte
decoratiu a la rectoria de Santa Maria del Pi.

Calze Nou
Plata daurada, repussada i cisellada.
Ø 14 x 28 cm.
MiTPi 0011
Al llibre dinventaris de 1714 sesmenta un
calze fet de nou lany anterior, la descripció
del qual, amb una profusa decoració que
representa els improperis o trofeus de la passió,
concorda amb lexposat. A linterior del peu apareix lescut del Pi.
De sempre sha conservat al Tresor de la Basílica.
Projectils dartilleria davantcàrrega
Ferro colat, s. XVIII
MiTPi 0057; 0058
Segons la tradició, aquestes van ser unes de les més de 12 bombes
que van caure damunt lesglésia del Pi durant el setge de 17131714. Van ser recuperades als anys 80 del segle XX en restaurar els
capçals de les campanes on havien estat situades com a contrapès.
Santa Eulàlia
Talla de fusta daurada i policromada.
Repolicromada el s. XX.
Taller de Pere Costa i Cases (1693-1761).
1733-1738
101 x 70 x 34 cm.
MiTPi 0176
Pertanyia a làtic de lantic retaule de la
capella de Sant Pere que va ser part dels
treballs de reconstrucció i moblament de
lesglésia empresos després de les destruccions
del setge. Es tracta de la representació habitual de la santa com
una adolescent amb túnica i mantell portant els atributs del martiri:
la palma i la creu en aspa. Shi reconeixen els trets més característics
de lobra daquest escultor.
Candeler de credença de la capella de
la Sang
Talla de fusta daurada i policromada
Taller de Joan Gra. c. 1670
36 x 80 cm.
MiTPi 0230
Forma part, amb cinc més, dels canelobres
que la Arxiconfraria de la Preciosíssima
Sang de Nostre Senyor va encarregar al
taller de Joan Gra lany 1670. Aquest
conjunt és lúnica decoració conservada
de la capella, destruïda lany 1936.
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NOTES

Doctor Francisco Mas, Doctor Ignasi Cabirol, Doctor Francisco Roig, Doctor Pere
Singlà, Doctor Emanuel Matas, Doctor Agustí Rovira, Doctor Jaume Feixas.

i. El beneficiat encarregat de compilar els acords i les determinacions de la Comunitat,
que habitualment és algun dels arxivers, inicia la descripció dels fets que considera
extraordinaris amb aquest lema en llatí. La finalitat última daquesta distinció és
dotar de tradició i referència els actes protocol·laris.

xxi. A la sagristia de la Capella de la Sang. Assistiren los Reverents senyors Doctor
Joan Tolleuda rector de dita Iglesia, Doctor Francesc Galvany, Miquel Lafarga,
Francesc Llussà, Doctor Josep Socarrats, Tomàs Banyeras, Bernat Duran, Doctor
Hyacinto Marquet, Doctor Joan Esteve, Bartomeu Gay, Doctor Francisco Selom,
Doctor Ramon Rossell, Docotr Josep Vidal, Doctor Francisco Mas, Doctor Ignasi
Cabirol, Doctor Francisco Roig, Doctor Pere Singlà, Doctor Emanuel Matas, Doctor
Agustí Rovira, Doctor Jaume Feixas.

ii. Per marcar la diferència entre el que és el cos de la determinació i la intitulació,
que habitualment és una nota marginàlia, se subratllen els títols. Daquesta manera
seviten lexcés de notes finals.
iii. Duna altra mà, al marge inferior.
iv. El símbol lld sutilitza en les Determinacions per fer referència a la dobla, una
equivalència monetària del moment.
v. Heretament.
vi. La lectura daquesta paraula és dificultosa i no sembla tenir gaire sentit. És probable
que el redactor vulgui utilitzar el castellanisme tenuïtat, per remarcar que alguns
Beneficiats prefereixen perdre les assignacions pertinents i buscar un lloc menys
perillós per residir, tot i que els oficis quedin desatesos.

xxii. El mateix Joan Tolleuda, en lexemplar que es conserva a lAPSMP, deixà una
nota: Lo present llibre és del Arxiu de la Rectoria de Santa Maria del Pi a fi de ques
tinga noticia en la Cura de Ànimes dels drets de la generalitat de Cathalunya. recòndit
en dit Arxiu per mi Dr. Joan Tholleuda Rector de dita Santa Iglesia.
xxiii. A la sagristia Major. Assistiren los Reverents senyors Doctor Joan Tolleuda
rector de dita Iglesia, Pere Prat, Doctor Francesc Galvany, Miquel Lafarga, Doctor
Josep Socarrats, Tomàs Banyeras, Bernat Duran, Doctor Hyacinto Marquet, Doctor
Joan Esteve, Bartomeu Gay, Doctor Francisco Selom, Doctor Ramon Rossell, Doctor
Josep Vidal, Doctor Francisco Mas, Doctor Francisco Roig, Doctor Pere Singlà,
Doctor Agustí Rovira, Doctor Jaume Feixas.

vii. Paraula il·legible a loriginal per estar escrita al marge.

xiv. Josep Rifós, canonge de Barcelona, era el vicari general (V.G.). Participà
activament en el setge principalment com a divulgador i promotor del partit austriacista.

viii. Hauria de ser porferta, arcaïsme. Oferiment.

xxv. Confraternitat o Col·legi de Sant Sever.

ix. A partir daquest punt el manuscrit està escrit amb una altra cal·ligrafia, segurament
de mà de larxiver de la comunitat Dr. Josep Socarrats, que és qui continua amb el
document.
x. Francesc Dorda Germí (1641-1716) monjo de Poblet i bisbe de Solsona. Va ser
ministre de lArxiduc Carles dÀustria.

xxvi. Al cor de dita Iglesia. Assistiren los Reverents senyors Doctor Joan Tolleuda
rector de dita Iglesia, Pere Prat, Doctor Francesc Galvany, Miquel Lafarga, Francesc
Llussà, Doctor Josep Socarrats, Tomàs Banyeras, Bernat Duran, Doctor Hiacinto
Marquet, Doctor Joan Esteve, Bartomeu Gay, Doctor Francisco Selom, Doctor Ramon
Rossell, Docotr Josep Vidal, Doctor Francisco Mas, Doctor Pere Singlà, Doctor
Emanuel Matas, Doctor Agustí Rovira y Doctor Jaume Feixas.

xi. Es refereix al moment en què la processó es troba amb lEmperadriu que ve en
direcció contrària.

xxvii. Diada de Sant Jordi. Malgrat la situació es fa la tradicional elecció en aquest
dia dels càrrecs comunitaris.

xii. Reboster: drap quadrat amb les armes del senyor, que es posava damunt les
atzembles quan anaven de camí o servia de parament de balcons i finestres en dies
de festa.

xxviii. En la sagristia major. Assistiren los Reverents senyors Doctor Joan Tolleuda
rector de dita Iglesia, Doctor Francesc Galvany, Miquel Lafarga, Francesc Llussà,
Doctor Josep Socarrats, Tomàs Banyeras, Bernat Duran, Pere Joan Dilla, Doctor
Hiacinto Marquet, Doctor Joan Esteve, Bartomeu Gay, Doctor Francisco Selom,
Doctor Ramon Rossell, Doctor Josep Vidal, Doctor Francisco Mas, Docotr Ignasi
Cabirol, Doctor Francisco Roig, Doctor Pere Singlà, Doctor Emanuel Matas, Doctor
Agustí Rovira y Doctor Jaume Feixas.

xiii. Com que la fórmula dinici de la deliberació és comuna a les actes que segueixen,
en les següents sespecificarà en nota el lloc i els assistents, per no fer pesada la lectura.
xiv. Benet de Sala i Caramany (1646-1715), bisbe de Barcelona i Cardenal. Austriacista.
Va ser exiliat per Felip V.
xv. A la sagristia major. Assistiren los Reverents senyors Pere Prat, Miquel Lafarga,
Francesc Llussà, Doctor Joseph Socarrats, Thomas Banyeras, Bernat Duran, Pere
Joandilla, Doctor Hiacinto Marquet, Doctor Joan Esteve, Bartomeu Gay, Doctor
Francisco Selom, Doctor Ramon Rossell, Doctor Joan Puig, Doctor Francisco Mas,
Doctor Ignasi Cabirol, Doctor Francisco Roig, Doctor Pere Singlà, Doctor Benet
Compte. Presidí Pere Prat com a beneficiat mes antic en absència del Sr. Rector.
xvi. A la sagristia major. Assistiren los Reverents senyors Doctor Joan Thollenda
rector de dita Iglesia, Pere Prat, Doctor Francesc Galvany, Miquel Lafarga, Francesc
Llussà, Doctor Joseph Socarrats, Thomas Banyeras, Bernat Duran, Doctor Hiacinto
Marquet, Bartomeu Gay, Doctor Francisco Selom, Doctor Ramon Rossell, Doctor
Joan Puig, Doctor Francisco Mas, Doctor Ignasi Cabirol, Doctor Francisco Roig,
Doctor Pere Singlà, Doctor Benet Compte, Doctor Agustí Rovira.
xvii. A la sagristia de la Capella de la Sang. Assistiren los Reverents senyors Doctor
Joan Thollenda rector de dita Iglesia, Pere Prat, Doctor Francesc Galvany, Francesc
Llussà, Doctor Joseph Socarrats, Thomas Banyeras, Bernat Duran, Doctor Hiacinto
Marquet, Bartomeu Gay, Doctor Francisco Selom, Doctor Ramon Rossell, Doctor
Joan Puig, Doctor Francisco Mas, Doctor Francisco Roig, Doctor Pere Singlà, Doctor
Benet Compte, Doctor Agustí Rovira, Doctor Jaume Feixas.
xviii. Josep d'Asprer Folcrà, (s.XVII-1719) capellà d'Honor de l'Arxiduc, Ardiaca
d'Andorra i Diputat Eclesiàstic de la Generalitat. Membre de la Junta de Guerra,
cosí de Josep dAsprer i Talric comte de Fogonella. Fou expulsat en 1714 i morí a
Avinyó lany 1719.
xix. Elaborat pel secretari accidental de la Junta de medis, ladvocat Jeroni Gomis,
i signat pel Josep d'Asprer Folcrà, capellà d'Honor de l'Arxiduc, Ardiaca d'Andorra
i Diputat Eclesiàstic de la Generalitat.
xx. A la sagristia de la Capella de la Sang. Assistiren los Reverents senyors Doctor
Joan Tholleuda rector de dita Iglesia, Pere Prat, Doctor Francesc Galvany, Miquel
Lafarga, Francesc Llussà, Doctor Joseph Socarrats, Thomas Banyeras, Bernat Duran,
Doctor Hyacinto Marquet, Doctor Joan Esteve, Bartomeu Gay, Doctor Josep Vidal,
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xxix. Molt probablement és una erroda del transcriptor en el nom apuntat, es refereix
a Josep Antoni de Ribera i Claramunt (1668?-1741?), comte de Claramunt.
xxx. Aquesta deliberació és escrita duna altra mà més acurada, segurament com a
resultat de lelecció de Josep Socarrats com a nou arxiver el dia 23 dabril de 1714.
la fòrmula de lencapçalament té algunes diferències i menys abreviacions per la qual
cosa es transcriu íntegrament, respectant les característiques del text.
xxxi. En lo cor de dita Iglesia. Assistiren los Reverents Dr. Joan Tolleuda Rector,
Pere Prat, Dr. Francisco Galvany, Miquel Lafarga, Francesc Llussà, Dr. Josep Socarrats,
Tomàs Bañeras, Bernat Duran, Pere Joan Dilla, Dr. Jacinto Marquet, Dr. Joan Esteve,
Bartomeu Gay, Dr. Francisco Selom, Dr. Ramon Rossell, Dr. Joseph Vidal, Dr. Francesc
Mas, Dr. Francisco Roig, Dr. Pere Singlà, Dr. Emanuel Matas, Dr. Agusti Rovira y
Dr. Jaume Freixas tots preveres Beneficiats.
xxxii. Les Carmelites Descalces tenien el convent anomenat de La Puríssima Concepció
i Santa Teresa, fundat lany 1588 al carrer de la Canuda, cantonada amb el carrer
den Bot. Destruït durant la Guerra Civil, lespai ara és ocupat per la plaça de la Vila
de Madrid.
xxxiii. Dionísia Sureda de Sant Martí i Çafortesa, muller de Joan Antoni de Boixadors
i Pinós, comte de Savallà, austriacista destacat i feligrès del Pi.
xxxiv. En el cor de la Capella de la Sang. Assistiren los Reverents Dr. Joan Tolleuda
Rector, Pere Prat, Dr. Francisco Galvany, Miquel Lafarga, Francesc Llussà, Dr. Josep
Socarrats, Tomàs Bañeras, Bernat Duran, Pere Joan Dilla, Dr. Jacinto Marquet, Dr.
Joan Esteve, Bartomeu Gay, Dr. Francisco Selom, Dr. Ramon Rossell, Dr. Josep Vidal,
Dr. Francesc Mas, Dr. Ignasi Cabirol, Dr. Francisco Roig, Dr. Pere Singlà, Dr. Emanuel
Matas, Dr. Agusti Rovira y Dr. Jaume Feixas tots preveres Beneficiats.
xxxv. Actualment lesglésia de Sant Jaume, al carrer Ferran.
xxxvi. En el cor de lesglésia. Assistiren los Reverents Dr. Joan Tolleuda Rector, Pere
Prat, Miquel Lafarga, Francesc Llussà, Dr. Josep Socarrats, Tomàs Bañeras, Bernat Duran,
Dr. Jacinto Marquet, Dr. Joan Esteve, Bartomeu Gay, Dr. Francisco Selom, Dr. Joan Puig,
Dr. Josep Vidal, Dr. Francesc Mas, Dr. Ignasi Cabirol, Dr. Francisco Roig, Dr. Pere Singlà,

Dr. Emanuel Matas, Dr. Agustí Rovira y Dr. Jaume Feixas tots preveres Beneficiats.
xxxvii. En el cor de lesglésia. Assistiren los Reverents Dr. Joan Tolleuda Rector,
Miquel Lafarga, Francesc Llussà, Dr. Josep Socarrats, Tomàs Bañeras, Bernat Duran,
Dr. Jacinto Marquet, Dr. Joan Esteve, Bartomeu Gay, Dr. Francisco Selom, Dr. Joan
Puig, Dr. Josep Vidal, Dr. Ignasi Cabirol, Dr. Francisco Roig, Dr. Pere Singlà, Dr.
Emanuel Matas y Dr. Jaume Feixas tots preveres Beneficiats.

diu que tota la despulla, es a dir el que havia quedat del vitrall anterior, fou donada
al vitraller.Llibre negre, foli XI r.
liii. Ordinacions de lobra, foli 24r.
liv. Hi ha alguns indicis que apunten a que en la restauració efectuada a la segona
meitat del segle XIX per Francesc de Paula Villar es feren alteracions daquest vitralls,
però en tot cas, aquest terme caldria investigar-lo més profundament.

xxxviii. En la sagristia major. Assistiren los Reverents Dr. Joan Tolleuda Rector,
Miquel Lafarga, Francesc Llussà, Dr. Josep Socarrats, Tomàs Bañeras, Bernat Duran,
Dr. Jacinto Marquet, Dr. Joan Esteve, Bartomeu Gay, Dr. Francisco Selom, Dr. Joan
Puig, Dr. Josep Vidal, Dr. Francisco Roig, Dr. Pere Singlà, Dr. Agustí Rovira y Dr.
Jaume Feixas tots preveres Beneficiats.

lv. Ordinacions de lobra, foli 24r.

xxxix. En la sagristia major. Assistiren los Reverents Dr. Joan Tolleuda Rector, Pere
Prat, Miquel Lafarga, Francesc Llussà, Dr. Josep Socarrats, Tomàs Bañeras, Bernat
Duran, Dr. Jacinto Marquet, Bartomeu Gay, Dr. Francisco Selom, Dr. Joan Puig, Dr.
Josep Vidal, Dr. Francesc Mas, Dr. Ignasi Cabirol, Dr. Francisco Roig, Dr. Pere Singlà,
Dr. Emanuel Matas, Dr. Agustí Rovira y Dr. Jaume Feixas tots preveres Beneficiats.

lviii. Cal tenir en compte la intervenció den Villar que molt probablement alterà
les vidrieres den Ravella. Recordem que a les Ordinacions de lobra, es diu que si
posen les armes del comitent el Marquès dAitona i que aquestes armes actualment
no hi son. En tot cas seria molt interessant estudiar en profunditat la intervenció de
Villar.

xl. Afegida duna altra mà.

lix. Els plànols del projecte de Francesc de Paula Villar es conserven a lArxiu Històric
del Col·legi dArquitectes de Barcelona.

xli. En la sagristia major. Assistiren los Reverents Dr. Joan Tolleuda Rector, Miquel
Lafarga, Francesc Llussà, Tomàs Bañeras, Bernat Duran, Dr. Jacinto Marquet, Dr.
Joan Esteve, Bartomeu Gay, Dr. Francisco Selom i Sastre, Dr. Joan Puig i Ferrer, Dr.
Francesc Mas, Dr. Francisco Roig, Dr. Pere Singlà, Dr. Emanuel Matas, Dr. Agustí
Rovira y Dr. Jaume Feixas tots preveres Beneficiats.
xlii. Espai deixat buit en loriginal, pensat per escriure-hi posteriorment el dia i el
mes. En altres documents sapunta el dia 9 de juny de 1714 a la nit (Inventari de
lObra 1713-1714). Ho corrobora la Gaseta de Barcelona del 9 de juny de 1714.
xliii. Lexplosió sembla que fou molt considerable ja que es va reportar la pràctica
desaparició de ledifici conventual de Sant Pau i importants danys als convents de
Santa Mónica i dels Carmelites, a més dafectar a moltes cases del carrer Hospital i
de la Rambla. Cortada i Colomer, Lluís. Estructures territorials, urbanisme i arquitectura
poliorcètics a la Catalunya preindustrial. Volum 1. Barcelona 1998. Pag. 242.
xliv. CAT APSMP 01 01 13 132 0004 / Capítols i deliberacions de la Comunitat.
1706-1739, foli 68v.
xlv. Deliberacions. Ref. 2.
xlvi. CAT APSMP 01 02 23 231 0190 / Ordinacions Obra del Pi començant en lo
any 1699, foli 10v.
xlvii. Deliberacions. Ref. 2 foli 66, 67,68v.
xlviii. VERGÉS, Tomàs. Santa Maria del Pi i la seva història. Barcelona, 1992.
xlix. Ordinacions de lobra.
l. Ordinacions de lobra, foli 11-12r.

lvi. Ordinacions de lobra, foli 24r.
lvii. APSMP, Lucerna Speculum Rectoris a Pinu, fol. 150r.

lx. Comunicar, fer saber, de manera autoritària i en to de manament. Intimidaren.
lxi. Francisco Pío de Saboya y Moura (1672-1723) Capità general del Principat de
1715 a 1719.
lxii. Aquesta deliberació és escrita duna mà, molt acurada, diferent de les anteriors.
lxiii. Aquest misteri que encarrega la Confraria de la Sang és el del Sant Sopar. En
principi, aquest és un dels misteris desapareguts o dispersat després que sacabés la
processó de Dijous Sant, a finals del segle XIX. Però, a la reserva del MiTPi shan
identificat i atribuït dos dels apòstols que formaven part daquest conjunt. Lestat
actual de les peces és bastant deplorable; el pas del temps i labandonament en un
dels magatzems de la parròquia durant anys, han fet creure fins avui que no en quedava
cap resta. És difícil afirmar-ho amb rotunditat, però un dels personatges és probablement
Sant Joan, perquè està representat sense barba; laltre és de difícil identificació.
Esperem que aviat es puguin admirar, restaurats.
lxiv. DORICO I ALUJAS, Carles: LEscultor Pere Costa i el moblament de lesglésia
de Santa Maria del Pi després de 1714, a Estudis històrics i documents dels arxius
de protocols, Nº 28, 2010, p. 167.
lxv. DORICO I ALUJAS, Carles: LEscultor Pere Costa i el moblament , pp. 168
i 169.
lxvi. APSMP. FONS GRÀFIC. Dibuix-esquema del Retaule de Sant Pere. Segle
xviii.
lxvii. VERGES, Tomàs: Santa María del Pi i la seva història. Barcelona: La Formiga
dOr, 1992, p. 102.

li. Ordinacions de lobra.

lxviii. DORICO I ALUJAS, Carles: LEscultor Pere Costa i el moblament
171.

lii. Aquesta referència és interessant pel que fa a la reutilització de materials quan

lxix. Ibidem.

, p.

49

