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Resum: En el present treball, s’estudia la implantació i expansió de l’Orde
Franciscà en terres catalano-aragoneses des del moment de la seva arribada fins al
1567, any en què la seva branca primigènia va ser suprimida. Ara bé, no es busca
arribar a conclusions resolutives, sinó establir quins han estat els temes menys treballats
i quines preguntes segueixen sense resoldre. Així mateix, a partir d’un estudi topogràfic
de l’evolució de les fundacions franciscanes en aquest territori, s’intenta plantejar un
seguit d’hipòtesis de treball que puguin donar peu a futures recerques.
Paraules clau: Orde dels Frares Menors, Corona d’Aragó, Estudi Topogràfic,
Espiritualitat, Política Reial.

Resumen: En el presente trabajo, se estudia la implantación y expansión de la
Orden Franciscana en tierras catalano-aragonesas desde su llegada hasta 1567, año
en el cual su facción primigenia fue suprimida. No obstante, no se pretende llegar a
conclusiones resolutivas, sino establecer cuáles han sido los temas menos trabajados y
qué preguntas siguen sin resolver. Asimismo, mediante un estudio topográfico de la
evolución de las fundaciones franciscanas en este territorio, se intenta plantear un
conjunto de hipótesis de trabajo que puedan dar pie a futuras investigaciones.
Palabras clave: Orden de los Frailes Menores, Corona de Aragón, Estudio
Topográfico, Espiritualidad, Política Real.

Abstract: In this paper it is studied the implantation and expansion of the
Order of Friars Minor in Catalan-Aragon lands from its arrival to year 1567, when
its original branch was suppressed. However, it is not seek to end in resolving
conclusions but consider which issues have been the less studied and which questions
remain unresolved. Also, from a topographical study of the evolution of Franciscan
foundations in this territory it is tried to raise a number of work hypothesis which could
lead to future research.
Key words: Order of Friars Minor, Crown of Aragon, Topographical Study,
Spirituality, Royal Policy.
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1. INTRODUCCIÓ
En moltes ocasions, el Treball Final de Grau, com la mateixa carrera universitària, es
presenta com l’últim punt del procés d’aprenentatge de l’alumne i, en conseqüència,
és molt habitual que hom intenti desenvolupar un tema que, al final del seu estudi, quedi
definitivament conclòs. Per contra, el treball que aquí presento no es planteja com un
punt i final, sinó com un punt i seguit en el meu bagatge acadèmic. Per aquest motiu,
tot i anar més enllà d’un simple estat de la qüestió, el seu objectiu no ha sigut en cap
moment assolir unes conclusions definitives que permetin donar per tancat el tema; ans
al contrari, busca formular un seguit d’hipòtesis de treball i preguntes crítiques que
serveixin de base per possibles estudis futurs.
En relació a la seva temàtica, el present estudi tracta sobre la implantació de l’Orde dels
Frares Menors, més coneguts com a franciscans, a la Corona d’Aragó i la seva posterior
evolució fins a l’any 1567, moment en el qual la branca primigènia de l’Orde va ser
suprimida a instàncies del rei Felip II. Per tant, com podem veure, els esdeveniments
exposats en aquest treball tenen com a eix vertebrador l’evolució dels franciscans
conventuals i, en conseqüència, comprenen un període de temps molt ampli que, seguint
els criteris clàssics, s’estendria des de la Baixa Edat Mitjana fins ben entrada l’Edat
Moderna. Això és així perquè, en la meva opinió, hauria estat un error acotar més aquest
estudi, ja que el procés d’implantació, consolidació i desaparició que s’hi analitza no se
cenyeix a la periodització històrica preestablerta i, per tant, si l’hagués emprat per regir
la meva recerca, hauria obtingut una visió incompleta de la qüestió.
Tenint en compte l’amplitud cronològica del treball, és necessari que dediqui unes línies
a acotar els seus límits espacials, ja que la Corona d’Aragó, entre els segles XIII i XVI,
va patir infinitat de transformacions frontereres i arribà a estendre’s per la Mediterrània
fins als ducats d’Atenes i Neopàtria, a l’actual Grècia. Davant l’evident impossibilitat
d’abastar tot aquest territori, em centraré exclusivament en els dominis peninsulars
dels reis catalano-aragonesos, el regne de Mallorca i, fins l’any 1349, la senyoria
de Montpeller. Aquesta decisió, tot i que pugui semblar arbitrària, té en compte que
aquests foren els únics territoris en els quals regnava el Casal de Barcelona en el
moment de l’arribada dels primers framenors, ja que, per exemple, quan les illes de
Sardenya o Sicília passaren a dependre d’aquesta dinastia, els menorets ja s’hi havien
establert i, per tant, les seves fundacions responien a una dinàmica molt diferent.
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Entrant a comentar la metodologia utilitzada en l’elaboració d’aquest estudi, he de dir
que, de la mateixa manera com he volgut que no fos un treball tancat quant a continguts,
he considerat que aquest, més enllà de servir com una demostració de tot el que he après
al llarg dels quatre anys de carrera, seria bo que contribuís de forma més directa en el
meu procés d’aprenentatge. En aquest sentit, he cregut oportú emprar-lo com a mitjà per
introduir-me en una nova metodologia de treball com és l’anàlisi topogràfic que, tot
i no ser gaire utilitzat pels historiadors, ofereix grans possibilitats per a la investigació
històrica. Per tant, a part de la sempre necessària recerca bibliogràfica, he treballat per
quantificar i situar en el temps i l’espai totes les cases franciscanes de la Corona d’Aragó
per així intentar percebre de forma clara la presència desigual i els diferents ritmes
d’implantació dels framenors en els diversos territoris d’aquesta confederació.
Els resultats de posar en pràctica aquesta metodologia han estat enormement suggeridors
i, des d’un primer moment, m’han permès dividir l’evolució del franciscanisme als
regnes catalano-aragonesos en diverses etapes fàcilment distingibles. Cada un d’aquests
períodes serà un dels punts del meu treball, de manera que començaré explicant la
fundació dels primers convents i seguiré amb l’expansió i consolidació de l’Orde fins
arribar a la crisi iniciada entorn de l’any 1320, moment en què passaré a narrar la seva
davallada i posterior divisió entre conventuals i observants. A partit d’aquí, veurem
com, amb l’entrada a la modernitat, els observants iniciaren el seu procés d’expansió i
consolidació, mentre que els conventuals, la branca primigènia de l’Orde, patiren una
llarga agonia fins a la seva definitiva supressió l’any 1567. Finalment, a mode de
conclusió, presentaré de forma ordenada la meva valoració sobre el tema, les principals
qüestions que se m’hagin plantejat al llarg del procés de recerca i els punts primordials
que, en la meva opinió, mereixin ser estudiats individualment amb posterioritat.
Per últim, cal dir que m’ha semblat oportú incloure en forma d’apèndix tots els mapes i
gràfics elaborats en el marc d’aquest estudi, ja que han estat l’eina fonamental per
reflexionar comparativament sobre l’evolució dels assentaments conventuals en els
diferents territoris catalano-aragonesos i, sobretot, per contrastar la informació recollida
a les fonts i poder plantejar nous interrogants i hipòtesis de treball.
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2. L’ORIGEN DE L’ORDE FRANCISCÀ I LA SEVA ARRIBADA A
LA CORONA D’ARAGÓ (1205-1232)
L’origen de l’Orde dels Frares Menors es remunta als primers anys del segle XIII, un
moment d’importants transformacions socioeconòmiques i de gran agitació en el sí
de la Cristiandat, ja que, enfront d’una Església institucional més preocupada pels
afers terrenals que pels assumptes espirituals, augmentaren de forma notable les
inquietuds religioses de la societat urbana laica, que volia entendre i complir més
rigorosament amb el missatge de les Escriptures (GARCÍA TURZA, 1996). En aquest
context, va sorgir la figura de Sant Francesc d’Assís, el fill d’un burgès aposentat que
l’any 1205 va sentir la crida de Déu i, seguint els preceptes bíblics sobre la conducta
pròpia d’un bon cristià (MATEU, 10: 5-15; MARC, 10: 17-21), decidí abandonar-ho tot i
retirar-se per dur una vida apostòlica basada en la pobresa i la predicació.
L’exemple i el carisma de Sant Francesc van motivar que ràpidament molta gent l’imités
i que al seu voltant es creés una vertadera comunitat religiosa. Davant d’aquesta situació,
el Sant d’Assís va veure que havia d’organitzar els seus seguidors i, a diferència d’altres
moviments semblants com poden ser els Pobres de Lió, va acudir al papa Inocenci III en
busca d’aprovació, quelcom que, veient que no es discutia l’existència d’una jerarquia
eclesiàstica, li concedí l’any 1210. A partir d’aquí, imbuïts de l’esperit missioner dels
primers apòstols, Sant Francesc i els seus deixebles van iniciar un seguit de viatges, molt
difícils de resseguir i contrastar, per tota la Mediterrània (WEBSTER, 2000: 25).
La tradició franciscana, recollida per diversos cronistes de l’Orde com Joseph Antonio
de HEBRERA (1703) o Jaume COLL (1738), afirma que entre tots aquests viatges Sant
Francesc hauria visitat la Península Ibèrica, tot i que no deixa gens clara la data ni el
recorregut que hauria seguit per arribar-hi. Les evidències documentals sobre aquesta
eventual visita són molt escasses, però la majoria de les cases més antigues que trobem
en terres catalanes i aragoneses vinculen la seva fundació a la vinguda del Pobre
d’Assís, remuntant el seu establiment, com en el cas de Barcelona, fins a dates tan
inversemblants com pot ser l’any 1211 (COLL, 1738: 41-43).
Les investigacions de la Dra. WEBSTER (1989: 209) sobre aquesta qüestió conclouen
que, tenint en compte la quantitat de llegendes existents entorn d’aquest viatge i la seva
antiguitat, és molt probable que realment Sant Francesc visités la Corona d’Aragó. Ara
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bé, com explica en estudis posteriors (WEBSTER, 2000: 26), aquesta no s’hauria produït
fins el 1213 o 1214 i no hauria d’implicar necessàriament que el Sant d’Assís fundés els
primers convents catalano-aragonesos, sinó que segurament aquest viatge i el record que
en quedà foren aprofitats a posteriori per les cases més antigues per tal de vincular-se al
sant fundador i així incrementar el seu prestigi i notorietat. El mateix passaria amb totes
aquelles cases, com la de Terol o Lleida, que vinculaven la seva fundació amb altres
frares de renom, com els màrtirs Juan de Perugia o Pere de Sassoferrato, que haurien
vingut a la Península a la segona dècada del segle XIII per convertir els musulmans.
Així doncs, els primers anys dels frares franciscans a la Corona d’Aragó es mouen,
pràcticament, entre la història i la llegenda, ja que, com lamenta la Dra. Jill WEBSTER
(1989: 203), «el desconocimiento de la documentación de origen extra-franciscano
tiende a perpetuar tradiciones populares e ideas erróneas acerca de la fundación de los
primeros conventos franciscanos. Hasta el punto de no interesarse por la búsqueda de
la documentación más antigua y segura por temor, tal vez, a destruir una leyenda que
ha configurado parte de la devoción religiosa de un pueblo». Per tant, crec que seria
hora, com ja ha començat a fer aquesta historiadora en el seu llibre sobre els menorets a
la Corona d’Aragó (WEBSTER, 2000), de revisar la cronologia de les primers fundacions
franciscanes i introduir a l’estudi d’aquest orde religiós nova documentació que no sigui
exclusivament la pròpia, l’única emprada pels cronistes framenors.
Tanmateix, tampoc hem d’obsessionar-nos en posar data a la fundació dels convents, ja
que les primeres cases segurament responen més a un procés d’implantació gradual que
no pas a una fundació pròpiament dita. Així, com coincideixen Jill WEBSTER (1982:
270) i José GARCÍA ORO (1988: 91), segurament hi havia menorets a les terres catalanes
i aragoneses des d’abans de les primers fundacions; llecs imbuïts del carisma de Sant
Francesc que devien recórrer el territori com a predicadors errants, vivint de la caritat i
dormint en petits eremitoris o com a hostes a casa dels fidels. Això els hauria permès
anar-se fent presents entre la societat urbana i, al llarg de la dècada dels anys 20 i inicis
dels 30, aconseguir els recursos i suports necessaris per fundar els primers convents, que
en aquells moments encara serien molt petits i austers (GINÉ TORRES, 1981: 135).
Davant de la situació descrita, he considerat que seria excessivament arriscat elaborar
un mapa pels anys anteriors a 1232 i he cregut més convenient establir per les cases que
aparegueren en aquest moment un període fundacional més que no pas donar una data
exacta que en molts casos desconeixem o, si més no, és dubtosa (ANNEX 1, MAPA 1). En
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relació al final d’aquest període, he elegit l’any 1232 perquè en aquella data l’inicial
província d’Hispània, creada en el Capítol General de la Porciúncula del 1217, es va
dividir en tres noves demarcacions, totalment autònomes, com són la província de
Castella, la de Santiago i la d’Aragó (SANAHUJA, 1959: 29-38), un fet que ens demostra
que el propi orde ja considerava que el seu pes dintre de cada un d’aquests territoris era
suficientment gran com per organitzar-se de forma independent. A més, aquell mateix
any, els franciscans aparegueren citats per primera vegada en el testament del rei Jaume
I el Conqueridor (WEBSTER, 2000: 84), fet que confirma l’èxit de la seva implantació i
la cada vegada major presència que anaven assolint dintre de la societat.

3. L’EXPANSIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL FRANCISCANISME EN ELS
TERRITORIS CATALANO-ARAGONESOS (1232-1320)

Un cop superats els moments inicials, vers l’any 1232 veiem que els frares menors ja es
trobaven ben assentats a tots els regnes de la Corona d’Aragó, especialment al Principat
de Catalunya, on hi havia el major nombre de convents (ANNEX 1, MAPA 1).
La distribució i localització de les primeres cases franciscanes no és casual, sinó que es
percep per part dels frares una clara voluntat d’establir-se en els principals nusos de
comunicació i centres comercials del Regne com podien ser les ciutats de Barcelona,
Saragossa, Perpinyà, Daroca o Tarassona. Aquest fet respon clarament a la vocació dels
ordes mendicants de viure en el segle i servir a la societat urbana i burgesa que s’anava
conformant en aquestes ciutats, la qual no veia satisfetes les seves inquietuds religioses
pel clergat secular (WEBSTER, 2000: 81) i, com he comentat, moltes vegades es veia
abocada a interpretacions i corrents heterodoxes. A més, la ciutat era el millor lloc per
fer sentir les seves prèdiques a un públic més extens i aconseguir majors almoines.
De la mateixa manera, també veiem que els primers franciscans tenien molt present la
vocació evangelitzadora del seu orde, recollida tant en la primera regla de Sant Francesc
(REGLA I, 16) com en la segona (REGLA II, 12), ja que hi ha cases, com la de Terol, que
responen clarament a la voluntat d’establir una base des d’on predicar als sarraïns de les
terres del sud. Aquest podria ser també el mòbil fundacional del convent de Mallorca, ja
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que, tot i que alguns autors l’entenguin com una fundació programada per part de Jaume
I per tal de consolidar la seva presència a l’illa (GARCÍA ORO, 1988: 92-93), el fet que
els franciscans no participessin directament en la conquesta (MURRAY et ali, 1992: 39) i
que, segons algunes fonts (XAMENA i RIERA, 1986: 89), els primers en arribar-hi
vinguessin des de Roma, em fa pensar, a mode d’hipòtesi, que podria respondre més a
una decisió personal dels framenors per tal de convertir els sarraïns que no pas a una
decisió premeditada per part de la Corona. Això no vol dir, però, que en veure que la
tasca dels menorets era eficaç, el rei Jaume I no decidís ràpidament potenciar-los, fet
que podria haver motivat la donació de més i millors terres a l’Orde el 1238 (WEBSTER,
2000: 42), i emprar-los, ara sí de manera programada, en la conquesta de València. En
tot cas, per demostrar-ho seria imprescindible aprofundir més en l’estudi del procés
d’assentament dels framenors a Mallorca i del suport reial a l’Orde Franciscà.
Deixant de banda aquestes primers fundacions, si comparem el mapa de l’any 1232
(ANNEX 1, MAPA 1) i el del 1250 (ANNEX 1, MAPA 2), veurem que el procés
d’implantació de l’Orde Franciscà no acabà en el moment de la creació de la Província
d’Aragó, sinó que en els anys següents encara es van fundar un gran nombre de cases
per tot el territori català i aragonès, tant a la zona més septentrional, com pot ser el cas
de Jaca o Castelló d’Empúries, com a la més meridional, vegis sinó el cas de Tortosa. A
més, com a canvi més substancial, veiem que en aquest moment ja s’havia produït la
conquesta de gran part del Regne de València i, en aquest territori, ja s’havien fundat
dues cases de l’Orde, una a la pròpia ciutat de València i una altra a Xàtiva.
La lògica d’aquestes fundacions és la mateixa que la de les primeres cases, ja que els
framenors seguiren establint-se principalment en ciutats en procés d’estructuració que es
començaven a demostrar com a vertaders centres econòmics. Igualment, les cases del
sud, i en especial les del Regne de València, responien a la voluntat evangelitzadora de
l’Orde. En aquest cas, però, ja no hi ha dubte que les cases franciscanes que trobem en
aquest territori responen, no a la iniciativa pròpia dels menorets com podia ser el cas de
Mallorca, sinó a una política programada del rei Jaume I el Conqueridor, que, de forma
premeditada, emprà els frares franciscans, juntament amb els dominics, per tal
d’estructurar el territori reconquerit, satisfer els requeriments espirituals dels nous
pobladors cristians i promoure la conversió de la població autòctona que s’hagués pogut
quedar, que en el cas de València fou bastant nombrosa (WEBSTER, 2000: 80).
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Paral·lelament a aquest procés d’expansió, entre 1232 i 1250, també es va iniciar el
procés de consolidació de les comunitats preexistents, les que s’havien constituït en la
dècada anterior. Així, com explica GARCÍA ORO (2006: 38), va ser en aquest període
quan els framenors passaren de ser hostes a ser considerats veïns de les ciutats on
s’havien establert. A més, aquest fenomen de consolidació també es percep en la pròpia
arquitectura dels convents, ja que les petites i senzilles cases que marcaren els primers
moments de l’Orde en terres catalano-aragoneses, compostes únicament d’unes poques
habitacions i una petita capella, van ser paulatinament substituïdes per austers però
alhora majestuosos edificis de grans dimensions, tots ells amb esglésies pròpies, on
poder acollir els fidels i predicar lliurement (GINÉ TORRES, 1981: 135).
La consolidació de l’Orde Franciscà a la Corona d’Aragó es deu en gran mesura al
suport incondicional que els oferí la família reial, ja que, com sentencia l’historiador
franciscà fra Pere SANAHUJA (1959: 62-63), «los reyes, reinas y príncipes de la Casa
Aragonesa distinguieron a los conventos y Frailes Menores de sus estados con su
predilección; donación de locales para la fundación de sus casas; limosnas […];
esplendidos legados; […] defesa de sus bienes, conventos y personas; […] y tantas
otras cosas imposibles de contar». Realment, aquest suport reial a les fundacions
franciscanes, com afirma Jill WEBSTER (2006: 187), és indiscutible. Ara bé, aquesta
no és, ni molt menys, una qüestió tancada; ans al contrari, hi ha molts punts que
mereixen seguir sent treballats i revisats en el futur pels historiadors.
En primer lloc, un dels punts que requereix seguir sent investigat és en quina mesura
estaven interrelacionades ambdues institucions. Això és així perquè queda clar que el
rei, aprofitant la mobilitat i la vocació pastoral de l’Orde (GARCÍA ORO, 1988: 93), se’n
serví per legitimar les seves campanyes militars com a croades contra els infidels i,
alhora, com he apuntat, reorganitzar i cristianitzar el territori. Així mateix, també
s’aprofità de la seva manca de pretensions territorials i jurisdiccionals per utilitzar-los
com a ambaixadors i funcionaris reials en detriment de l’ambiciosa noblesa tradicional
(WEBSTER, 2006: 187). Per contra, els menorets aprofitaren la seva proximitat amb
la reialesa per aconseguir importants privilegis, tant generals com personals, ja que el
rei beneficià molt al conjunt de l’Orde, però també als frares particulars que l’havien
servit amb èxit. No obstant, com lamenta Jill WEBSTER (2000: 104-105), encara ningú
ha definit fins a quin punt el rei va intervenir en els assumptes interns dels convents i en
quina mesura els menorets es pogueren resistir a les demandes reials.
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En segon lloc, un altre tema que resta obert és el grau exacte de suport que la família
reial donà a l’Orde Franciscà, ja que, tot i la gran quantitat de deixes i privilegis que els
atorgà, és molt probable que per motius diversos molts dels llegats i donacions que se’ls
va fer no arribessin mai als cofres franciscans (WEBSTER, 2000: 82). A més, aquesta
pregunta és especialment interessant en el regnat de Jaume I, ja que sembla que en els
primers anys del seu mandat, fins a mitjan segle XIII, el rei va afavorir més als dominics
que no pas als franciscans (WEBSTER, 2000: 97). Per tant, seria interessant qüestionar-se
si el suport atorgat per la monarquia als menorets s’ha exagerat en excés, possiblement
pel predomini absolut de la documentació procedent dels arxius reials, i fer un estudi
comparat sobre el suport de la Corona als dos grans ordes mendicants, recerca que,
se’ns cap mena de dubte, permetria saber si realment hi va haver un transvasament
de suports d’una institució a l’altra, resultat que requeriria buscar un perquè, o si,
simplement, a partir d’aquell moment el rei passà a potenciar els dos ordes per igual.
Juntament al recolzament de la monarquia als menorets, cal avaluar els suports que
els brindaren també els seus contemporanis laics, ja que foren una altra peça clau per
entendre la consolidació de l’Orde Franciscà a la Corona d’Aragó.
En aquest sentit, és de sobre conegut que el sorgiment dels ordes mendicants coincidí
amb el desenvolupament urbà del segle XIII i amb l’eclosió de la burgesia, una nova
classe social que, marginada per l’Església fins aquell moment, es va convertir en el seu
principal camp de treball. Així, aquests nous ordes foren els responsables de conciliar
les doctrines cristianes amb l’ambient urbà i l’establiment d’una economia comercial
que buscava, per sobre de tot, el benefici econòmic (WEBSTER, 2000: 109). A canvi, les
classes urbanes els mostraren una gran devoció pel seu rigorós estil de vida, molt més
comprensible i atraient per a ells (GARCÍA ORO, 1988: 93), i, en el cas específic dels
menorets, pel gran prestigi que va tenir la figura de Sant Francesc (BUSSUT, 1992: 26),
cosa que podria explicar perquè totes les cases de l’Orde es posaren sota l’advocació del
sant fundador, fenomen que, per exemple, no s’observa entre els convents dominics.
La importància de la burgesia en la consolidació de l’Orde Franciscà és una evidència
irrefutable que queda demostrada per les nombroses deixes testamentàries que els feren
(WEBSTER, 2000: 112-114). Tanmateix, això no vol dir que sigui una qüestió tancada i,
per exemple, presenta preguntes molt poc treballades i molt interessants com pot ser la
possible existència de diferències socials entre els patrocinadors dels menorets en els
diversos territoris de la Corona. Això és així perquè el model presentat, en el qual els
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burgesos, i especialment els mercaders, serien el principal recolzament de l’Orde, es
correspon amb els casos de Mallorca i Catalunya, on hi havia una societat urbana i una
economia comercial ben desenvolupada. Per contra, segons es desprèn de la recerca
feta per Jill WEBSTER (2000: 122-128), a València els framenors haurien estat recolzats
principalment per les classes patrícies i a Aragó per la noblesa tradicional, cosa que
també es percebria analitzant els orígens socials dels propis menorets. Per tant, ens
trobem amb una anomalia que requereix sens dubte un estudi en profunditat.
En darrer lloc, per tancar amb el tema dels suports que permeteren a l’Orde Franciscà
començar-se a consolidar en el territori, he de parlar de l’església secular, ja que,
malgrat que en el futur les seves relacions no sempre foren bones amb els framenors, en
un primer moment, quan els franciscans eren essencialment llecs recolzats pel Papa
(GARCÍA ORO, 2006: 37-38), els donaren suport i, per exemple, a València el clergat
diocesà es bolcà amb la casa franciscana de la ciutat i, en un cas extremadament curiós
que bé mereixeria un estudi propi, trobem tres canonges de la catedral que van demanar
ser sebollits al cementiri menoret en lloc del diocesà (WEBSTER, 2000: 127). Per tant, en
un primer moment no podem obviar el suport que les autoritats eclesiàstiques van
brindar als nous ordes mendicats, tot i que amb el temps, com veurem, se’n distanciaren
per l’ordenació sacerdotal de molts frares, que els convertia en un vertader cos clerical
fora de l’autoritat episcopal capaç de fer ombra al clergat secular de les ciutats.
Tornant a l’evolució de l’Orde Franciscà per terres catalano-aragoneses, a la segona
meitat del segle XIII, veiem que la fundació de nous convents es va aturar, ja que, fins
a la mort de Jaume I el 1276 (ANNEX 1, MAPA 3), exceptuant els casos particulars
del col·legi lul·lià de Miramar i del convent de Morella, possiblement fundat amb
bastanta anterioritat (WEBSTER, 2000: 55-56), només es creà el conventet d’Almatà
(Baleguer). Així mateix, en els anys posteriors, fins arribar al final del segle, la situació
no millorà gaire i en aquests vint-i-quatre anys, en els quals desaparegué el col·legi de
Miramar per causes desconegudes, només s’establiren quatre cases noves (ANNEX 1,
MAPA 4). Per tant, podem afirmar que en aquest període els franciscans frenaren
considerablement la seva expansió territorial (ANNEX 2, GRÀFIC 3).
Una reducció tan notable del nombre de fundacions a la segona meitat del segle XIII en
cap moment s’ha d’entendre com a conseqüència d’un període de crisi interna per part
de l’Orde dels Frares Menors. Al contrari, segurament la frenada es degué al fet que
pràcticament totes les ciutats més dinàmiques de la Corona comptaven ja amb el seu
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convent franciscà i, per tant, els menorets deixaren de centrar els seus esforços en la
fundació de noves cases per dedicar-se plenament a la seva consolidació dins del
territori i dins de la societat del seu temps. En aquest sentit, observem que en aquest
període els franciscans incrementaren encara més la seva preeminència en les deixes
testamentàries de la burgesia (WEBSTER, 1982: 271-272), seguiren engrandint les seves
cases (GINÉ TORRES, 1981: 136) i, com ja he apuntat, veieren reforçat el suport que els
donava el rei Jaume I, fins aquell moment més centrat en l’Orde dels Predicadors.
Sense tornar a remarcar la importància de la Corona i de la burgesia en el procés de
consolidació de l’Orde dels Frares Menors, ni a exposar totes les preguntes no resoltes
que aquest tema ens presenta, crec que és interessant que parem atenció als canvis que
es produïren en la relació entre la monarquia i els menorets a partir de la mort del rei
Jaume I el Conqueridor, esdevinguda el 1276. Això és així perquè els seus successors es
mostraren especialment devots de Sant Francesc, tant als regnes peninsulars, on passà a
governar Pere II el Gran, com al Regne de Mallorca i a les possessions del nord dels
Pirineus, on assumí el tron el seu segon fill, Jaume II (ANNEX 1, MAPA 3).
En el cas de la branca catalano-aragonesa de la família, la devoció pel Pobre d’Assís es
percep clarament si tenim en compte que tant l’esposa de Pere II el Gran, Constança de
Hohenstaufen, com quatre dels seus fills, inclòs el rei Alfons II el Franc, foren enterrats
en un convent franciscà (JASPERT, 2008: 197-199). Quant a la branca mallorquina, la
devoció als menorets fou, sinó igual, més forta que entre els seus parents peninsulars, ja
que, sense anar més lluny, el fill primogènit de Jaume II renuncià a la corona per fer-se
framenor. Així mateix, la seva filla Sança, casada amb el rei Robert de Nàpols, i el seu
fill Felip, terciari franciscà, esdevingueren importants defensors de l’Orde dels Frares
Menors, tant dels menorets com de les comunitats clarisses, i, en especial, de la seva
branca més radical, la dels espirituals (SANAHUJA, 1959: 113).
Vist això, podem concloure que seria necessari investigar fins a quin punt el
franciscanisme del Casal de Barcelona fou excepcional en relació a les altres dinasties
europees i amb quina facció de l’Orde mantingueren més relació, ja que, segons apunta
Nikolas JASPERT (2008: 197), sembla que haurien tendit sempre a relacionar-se amb els
sectors més radicals. Igualment, seria bo intentar esbrinar el perquè d’aquest suport i,
al marge de la seva devoció personal, descobrir si els seus actes respongueren a
motivacions polítiques, i, en cas afirmatiu, a quines. Per tant, aquí se’ns presenta un
possible tema d’estudi molt complex, però alhora molt interessant.
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Deixant de banda aquesta qüestió, cal tenir present que, malgrat que la prioritat dels
menorets fos la consolidació de les fundacions preexistents, al llarg de la segona meitat
del segle XIII, especialment a l’últim quart, sorgiren alguns convents nous com el de
Ciutadella, el de Sarinyena, el de Vilafranca del Conflent o el de Morvedre.
En relació als dos primers, la fundació d’aquestes cases no té un interès especial, ja
que responen als procediments habituals comentats amb anterioritat. Més interessant és
la fundació de la casa de Vilafranca del Conflent, ja que, segons explica la Dra.
WEBSTER (2000: 71), respongué a la donació a l’Orde dels Frares Menors d’una casa
habitada fins aquell moment pels frares de l’Orde dels Germans de la Penitència
de Jesucrist, més coneguts popularment com a “frares del sac”. Aquest petit orde
mendicant, malgrat el seu prestigi, va ser abolit en el Concili de Lió de 1274, quan se
suprimiren per decret tots els ordes fundats després del IV Concili del Laterà de 1215,
excepte dominics i franciscans, per tal de satisfer les demandes del clergat secular, que
veia en la proliferació dels ordes mendicants una disminució del seu poder social i,
sobretot, de les seves rendes (WEBSTER, 2000: 153-154). El més destacat de tot això,
però, no és que els framenors s’apropiessin d’una casa dels frares del sac, sinó que no en
prenguessin més, ja que era una bona oportunitat per estendre’s cap a llocs on no tenien
presència a costa d’un orde que era molt similar a ells. Per tant, seria interessant estudiar
la relació entre ambdós ordes, veure cap on es canalitzaren els frares del sac un cop
abolides les seves comunitats i, sobretot, preguntar-nos el perquè de tot plegat.
Igualment interessant és la tercera de les cases fundades en aquest període, la de
Morvedre, l’actual ciutat de Sagunt. En aquest cas, però, tampoc és important pel que
representa en sí mateixa, sinó per la manca de paral·lels, ja que en aquests moments,
com podem veure en els mapes i gràfics recollits en els annexos (ANNEX 1, MAPA 4;
ANNEX 2, GRÀFIC 1), es comença a fer evident que al Regne de València hi havia una
quantitat de convents molt menor que a la resta de regnes peninsulars, cosa més
estranya encara si tenim en compte la vocació evangelitzadora de l’Orde i el fet, gens
menyspreable, que el convent de Ciutat de València era una casa molt exitosa que rebia
una gran quantitat de deixes (WEBSTER, 2000: 127). Per tant, seria un treball molt
interessant intentar esbrinar el perquè d’aquesta diferència entre els diversos regnes,
quelcom que, a priori, només se m’acut que pogués deure’s a una major presència de
l’Orde dels Predicadors en aquest territori i, en conseqüència, se’ns fa clarament
manifesta la necessitat d’un estudi topogràfic comparatiu d’ambdós ordes.
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En relació a l’expansió que seguiren duent els framenors en les últimes dècades del
segle XIII, cal destacar que, segons sembla, també intentaren assentar-se en altres
ciutats amb cert pes econòmic com poden ser Almatà o Manresa, ja que, en aquest
període, hi detectem dos petits conventets amb uns pocs frares (WEBSTER, 1987 i 2000:
52-53). En el futur, aquestes comunitats serviren per donar assistència als convents de
clarisses establerts a les seves respectives ciutats, els únics de tot el Regne que no tenien
una casa del primer orde a prop (TRIVIÑO, 2006: 69). Ara bé, al segle XIII, quan encara
no s’havien fundat els convents de clarisses, la seva funció ens és desconeguda, tot i
que, pel cas de Manresa, sembla que la seva presència respondria a un intent de fer-se
conèixer i preparar el terreny per una fundació que mai arribà, probablement, per la
manca de suports i la forta competència de dominics i carmelites (WEBSTER, 1987: 127128). Per tant, ens trobem davant d’un tema que requereix seguir sent investigat i que
ens fa reflexionar sobre la possibilitat que existissin altres cases de poca entitat sobre les
quals no se’ns han preservat notícies. A més, d’aquí se’n deriva un altre treball
interessant, relacionat amb l’estudi comparatiu proposat anteriorment, com és l’anàlisi
de les relacions entre els diversos ordes mendicants en el moment de la seva expansió,
les quals, segons el Dr. GARCÍA ORO (1988: 93-94), no sempre devien ser bones.
Per tancar el comentari de l’evolució de l’Orde a la darrera meitat del segle XIII, he de
dir que, malgrat no expressar-se gràficament en els mapes elaborats, en aquell moment
es començaren a apuntar els grans problemes que s’acusarien a la centúria següent.
En primer lloc, trobem que en aquell període, com he apuntat anteriorment, els menorets
veieren greument empitjorades les seves relacions amb el clergat secular. Això és així
perquè, a mesura que els framenors prenien més força i la majoria d’ells eren ordenats
sacerdots, els clergues començaren a veure que aquests podien fer perillar l’estructura
parroquial de l’àmbit urbà, ja que, amb el seu prestigi i preparació, atreien molts fidels i
moltes rendes que fins llavors havien obtingut ells. A més, es veien en una situació de
desavantatge, car tant el rei com el papa els donaven molt més suport que no pas a ells
(WEBSTER, 2000: 151-152). El clima d’hostilitat que tot això generà es percep en les
moltes queixes que alçaren els clergues a les autoritats eclesiàstiques i civils, arribant al
punt de posar en qüestió la pròpia existència dels ordes mendicants (RÍOS RODRÍGUEZ,
1993: 135). Així mateix, també es detecten atacs violents del clergat secular contra els
menorets, els quals, per algun motiu desconegut, foren més habituals al Regne d’Aragó
que a la resta de territoris de la Corona (WEBSTER, 2000: 164).
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En segon lloc, al llarg de la darrera meitat del segle XIII, es van començar a apuntar
importants tensions internes en el sí de l’Orde dels Frares Menors.
El fonament d’aquest malestar fou la mitigació de la pobresa apostòlica predicada per
Sant Francesc, ja que, poc després de la seva mort, la Cúria Papal, veient que no es
podia conciliar la idea primigènia de pobresa extrema amb les dimensions que anava
assolint el franciscanisme, va començar a glosar la Regla de l’Orde per tal de matisar les
seves directrius sobre la pobresa dels frares (RÍOS RODRÍGUEZ, 1993: 132). A més, com
explica la historiadora clarissa Sor Mª Victoria TRIVIÑO (2006: 63), els favors que els
concediren els poders seculars comportaren la transformació del rostre de l’Orde i
l’apartaren notablement del seu carisma original, fins al punt que no era estrany trobar
dins dels convents frares amb luxes i propietats importants (WEBSTER, 2000: 178). Per
tant, per tal d’adaptar-se a les condicions i a la societat del seu temps, els framenors
s’anaven apartant gradualment dels ideals i del carisma del seu fundador.
Davant d’aquesta situació, van anar-se definint dues tendències clarament diferenciades
entre aquells que defensaven una lectura literal de la Regla i el Testament de Sant
Francesc, coneguts com a zelanti o espirituals, i aquells que acceptaven la mitigació de
l’ideal de pobresa comprès a la Regla, coneguts amb el nom de frares de la comunitat
o, simplement, conventuals (COLIN, 2004: 208-209). Les diferències entre els zelanti
d’arreu d’Europa foren molt importants, però, pel nostre cas d’estudi, només ens podem
centrar en el focus de la Provença-Llenguadoc, el més proper a la Corona d’Aragó.
En aquest cas, el moviment s’estructurà bàsicament entorn de la figura del teòleg occità
Pere de Joan Olivi, que, tot i ser un framenor bastant moderat i aquiescent amb
l’autoritat eclesiàstica, va causar enrenou en sentenciar que el vot de pobresa fet pels
menorets no només implicava no poder posseir béns materials, cosa que s’havia resolt
per mitjà de ficcions jurídiques diverses, sinó també haver-ne de fer un ús pobre, fet que
implicava moltes més limitacions en la vida dels franciscans (BURR, 1989: 95-96). A
més, com ja havien començat a fer alguns autors amb anterioritat, vinculà la història del
seu orde amb les idees apocalíptiques de Joaquim de Fiore, considerant a Sant Francesc
com l’iniciador de l’última era de la humanitat, la de l’Esperit Sant (RÍOS RODRÍGUEZ,
1993: 140). No ens podem estendre aquí sobre la figura d’Olivi, sens dubte molt
desconeguda malgrat la seva rellevància històrica. Tot i així, és important tenir present
que va treballar durant els anys 70 del segle XIII com a lector a Montpeller (BURR,
1989: 38), que en aquells moments pertanyia al Regne de Mallorca.
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Paral·lelament a aquesta articulació del moviment espiritual dintre del primer orde, cal
destacar que. en els últims anys del segle XIII, també cristal·litzà un moviment
d’espiritualitat laica que comportà l’aparició d’un important nombre de beguins i de
beguines, alguns pertanyents al tercer orde de Sant Francesc, que adoptaren els ideals
dels zelanti, entre els quals destacà clarament Arnau de Vilanova, metge de la reialesa
catalano-aragonesa (WEBSTER, 2000: 220-221). Per tant, com veiem, des d’una data
molt primerenca, trobem indicis de la presència d’espirituals, o almenys de les seves
idees, a la Corona d’Aragó. Ara bé, lamentablement, aquest és un tema molt poc
treballat i fa falta un estudi complet que demostri definitivament si realment no hi va
haver espirituals en aquest territori, idea defensada tradicionalment pels historiadors de
l’Orde (SANAHUJA, 1959: 133-135), o si la falta d’espirituals es deu a la manca d’una
recerca profunda i de qualitat sobre el tema com totes les evidències fan preveure.
Per acabar amb aquest apartat d’expansió i consolidació, he de referir-me als primers
anys del segle XIV, fins arribar aproximadament al 1320, moment en què, des del meu
punt de vista, ja podem parlar d’una vertadera crisi dins de l’Orde Franciscà.
En aquest període, a grosso modo, podem considerar que van prosseguir les dinàmiques
que havien caracteritzat la segona part del segle anterior, ja que, per exemple, observem
que els menorets seguiren ocupant importants càrrecs a la cort reial i rebent importants
donatius a canvi (WEBSTER, 1993b: 527). Així mateix, si analitzem el mapa de l’any
1320 (ANNEX 1, MAPA 5), veurem que en aquests anys es fundaren quatre cases noves,
totes elles en zones interiors i més aviat septentrionals de la Corna d’Aragó.
Aquests convents, segons Jill WEBSTER (1987: 128), podrien respondre a la voluntat
dels framenors d’assentar-se a les ciutats comercials que s’havien desenvolupat més tard
i, per exemple, en el cas de Puigcerdà, segurament fundaren un hospici amb anterioritat
per anar-se fent presents a la població i preparar el seu establiment definitiu (WEBSTER,
1989: 169). No obstant, s’hauria de treballar més la possible relació entre aquestes
fundacions i el moviment espiritual que, alternant períodes de pau amb altres de
vertadera persecució interna (RÍOS RODRÍGUEZ, 1993: 142-143), anava incrementant els
seus seguidors i radicalitzant les seves postures, ja que va ser el rebuig i la persecució
dels seus confrares el que provocà que els frares més rigorosos acabessin adoptant
idees apocalíptiques basades en les obres de Joaquim de Fiore i les interpretacions
d’Olivi (COLIN, 2004: 210-211). Apunto això perquè, com reconeix la mateixa Jill
WEBSTER (1989: 168-171), també és possible que la casa de Puigcerdà respongués a la
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voluntat de frenar la proliferació d’espirituals a la regió, cosa que, per altra banda,
hauria dificultat l’assentament definitiu del convent i hauria motivat la creació d’un
hospici primer. Així mateix, també és sospitosa, tot i no poder-hi donar una explicació
sense un estudi previ, la creació en aquest període de cases molt pobres properes a
convents ja existents com és el cas de Borja o Tàrrega. Per tant, seria interesant
investigar la possible relació d’aquests establiments amb el moviment espiritual.
Al costat d’aquestes fundacions, no podem oblidar l’increment al llarg d’aquests anys
del nombre de beguins i grups de terciaris relacionats, en aquest cas sense cap mena de
dubte, amb les idees dels espirituals i especialment amb els postulats d’Olivi, que es va
convertir en el màxim referent d’aquestes comunitats beguines i, per exemple, tot i que
l’Església mai ho autoritzà, es va començar a retre culte a la seva tomba com si d’un
vertader sant es tractés (NIETO ISABEL, 2011: 69). En el cas de la Corona d’Aragó, en la
bibliografia es troben diverses referències aïllades a grups de beguins d’aquesta època i,
per exemple, n’hi havia una comunitat important a Vilafranca del Penedès (WEBSTER,
2000: 226). Ara bé, la falta d’informació és evident i, per tant, urgeix elaborar un estudi
de conjunt que permeti posar aquest fenomen popular d’espiritualitat franciscana al lloc
que li pertoca dins de la història social de la Corona Catalano-aragonesa.
En darrer lloc, tampoc estan gens treballades les repercussions i transformacions que
provocà l’augment de la conflictivitat interna dins de l’Orde dels Frares Menors en el
conjunt de la societat del seu temps. Tanmateix, aquestes no devien ser poques, ja
que, per exemple, detectem una reducció important en les deixes de la burgesia als seus
convents que es podria deure a la idea cada cop més estesa de que els framenors
s’havien enriquit amb excés (WEBSTER, 2000: 142-143), tot i que també hi devia tenir
una importància notable els primers indicis de la crisi econòmica del segle XIV i la
irrupció d’altres ordes mendicants com els agustins o els carmelites. Així mateix, també
es perceben canvis en el comportament de la monarquia envers els franciscans, ja que,
tot i que com he comentat no deixà de donar suport als menorets, si que observem en
temps de Jaume II una presa de distància respecte el món franciscà, sobretot d’aquells
sectors més radicals, quelcom que segurament no respongué tant a un canvi en la
devoció personal del rei, com a un intent polític d’aproximar posicions amb el Papat just
després que aquest li aixequés l’excomunió (JASPERT, 2008: 199). Per tant, d’aquest
tema se’n podrien derivar diversos estudis realment molt interessants i poc treballats.

18

Vist tot això, es pot donar per conclosa la gran etapa d’expansió i consolidació del
franciscanisme a la Corona d’Aragó, ja que, com veurem a continuació, als últims
anys de la segona dècada del segle XIV, el conflicte sobre la pobresa de l’Orde provocà
grans disturbis en el sí de la comunitat i la sumí en una llarga crisi que es perllongà, o
això sembla, fins al sorgiment de l’Observança Franciscana.

4. LA CRISI DE L’ORDE FRANCISCÀ (1320-1390)
L’existència d’una crisi de l’Orde dels Frares Menors entre els anys 1320 i el 1389 és
quelcom incontestable i, si mirem el mapa d’aquest últim any (ANNEX 1, MAPA 6),
podem veure com en aquest llarg període, que gairebé comprèn un segle sencer, només
es fundaren dos convents a la Corona d’Aragó, i ambdós molt primerencs, el de Sant
Francesc d’Inca i el conventet de Pedralbes, creat per donar assistència a les monges
clarisses del monestir homònim. Ara bé, el fet que aquesta crisi no sigui discutida per
ningú no treu que haguem de reflexionar sobre les seves causes i intentar calibrar fins a
quin punt fou important per entendre l’evolució dels menorets catalano-aragonesos.
En relació als orígens de la crisi de l’Orde Franciscà, tradicionalment s’ha dit que
aquesta va començar amb la pesta negra de 1348 i, per exemple, en la crònica sobre
la província de València de fra Vicente MARTÍNEZ COLOMER (1803: 48), es pot llegir
que «iba tomando consistencia el endeble cuerpo de la Custodia de Valencia; y
quando parece que ninguna cosa podia detener ya sus progesos, sino que con paso
igual debia caminar hácia su perfeccion, llegó el año 1348, y una universal revolucion
lo reduxo casi á su entera ruina». Aquesta visió, però, oblida que la pesta no sorgí del
no res, sinó que va ser la conseqüència d’una malnutrició acumulada que venia
produint-se des dels darrers anys del segle XIII i que va tenir a la segona dècada del
segle XIV les seves primers mortaldats per causa de la fam. A més, pel cas concret dels
franciscans, no té en compte, segurament de forma intencionada, les tensions i lluites
internes i contra el Papat que visqué l’Orde al llarg dels anys 20 del segle XIV.
Entrant a veure amb major detall aquesta última qüestió, sabem que les lluites entre
espirituals i conventuals, que s’havien mantingut mínimament estables sota el papat de
Climent V i el generalat d’Alexandre d’Alexandria, van revifar de forma notable a la
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mort d’ambdós personatges l’any 1314 i, sobretot, al llarg dels dos anys següents, en els
quals els seus càrrecs restaren bacants. Davant d’aquesta situació, el papa Joan XXII,
conscient que les disputes podien acabar posant en perill la seva autoritat dins de
l’Església, optà per prendre mesures exemplars i, entre 1317 i 1318, promulgà un seguit
de butlles, la més coneguda de les quals fou la “Quorundam exigit”, que sotmetien els
frares espirituals als superiors de l’Orde i estipulaven que tothom qui incomplís les
ordres papals seria perseguit com a heretge (RÍOS RODRÍGUEZ, 1993: 143-145). Per tant,
s’iniciaren un seguit de processos inquisitorials contra els sectors més rigoristes de
l’Orde Franciscà així com els beguins i beguines que seguien les seves idees que es
perllongaren fins a finals dels anys 30 del segle XIV (NIETO ISABEL, 2011: 68).
Aquesta decisió papal, com podem suposar, devia deixar l’Orde dels Frares Menors
totalment dividit i desorganitzat. Tanmateix, això no fou tot, ja que el papa Joan XXII
volia acabar de soca-rel amb el sorgiment d’heretgies entorn de la qüestió de la pobresa
de Crist i, per fer-ho, després d’unes primers temptatives el 1322, no vacil·là en
promulgar la butlla de 1323 “Cum inter nunnullos”, en la qual hi havia una declaració
dogmàtica que establia que Jesús i els primers apòstols, tot i haver viscut pobrament,
havien exercit el dret de propietat (RÍOS RODRÍGUEZ, 1993: 156). Això causà gran
consternació entre els franciscans, inclús els conventuals, ja que atemptava contra un
dels seus principis més bàsics, l’ús de la pobresa com a forma d’imitar a Crist. En
conseqüència, s’inicià una forta lluita entre l’Orde i el Papat que, com afirma fra Pere
SANAHUJA (1959: 141-142), va acabar amb gran part dels seus líders, entre ells el
ministre general Miquel de Cesena, a la presó o buscant refugi a la cort de l’emperador
germànic Lluís II, que, el 1328, guiat per la seva animadversió cap a Joan XXII, no
dubtà en nomenar un antipapa franciscà, Nicolau V, per intentar enderrocar-lo.
Les conseqüències que tingueren aquestes lluites a la Corona d’Aragó ens són molt mal
conegudes i requereixen una investigació més profunda. Tot i així, sabem que hi van
haver alguns actes d’insubordinació dels framenors envers el Papa i, per exemple, com
explica SANAHUJA (1959: 144), el d’Aragó fou un dels 19 ministres provincials que no
es presentaren al Capítol General de París de 1329 per deposar a Miquel de Cesena com
a ministre general de l’Orde. Així mateix, en relació als espirituals, sabem que després
de la seva excomunicació per part de Joan XXII, en perduraren importants comunitats
clandestines per tots els regnes catalano-aragonesos (RÍOS RODRÍGUEZ, 1993: 152). Per
tant, seria molt interessant poder treballar més extensament aquest tema i, sobretot,
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veure quin paper hi jugà la Corona que, en el cas de Mallorca, fou clarament partidària
dels rebels espirituals, ja que, en un fet sense precedents que bé mereixeria un detallat
estudi monogràfic, en els anys més forts de la persecució, entre 1324 i 1329, fou regent
del Regne l’infant Felip, beguí i terciari franciscà que acabà esdevenint un dels màxims
líders dels espirituals a la mort d’Àngelo Clareno (JASPERT, 2008: 205-207).
Vist tot això, podem concloure que les dècades dels anys vint i trenta foren un període de
crisi general dins de l’Orde Franciscà que de ben segur afectà els seus convents en terres
catalano-aragoneses. Per tant, la crisi va començar bastant abans del què diuen les fonts
tradicionals. Això no treu, però, que els diferents episodis catastròfics de fam, pesta i
guerres que afectaren a la Corona d’Aragó a partir de 1333, “lo mal any primer”, no
ajudessin a empitjorar considerablement la crisi iniciada per causes internes, ja que, com
apunta Jill WEBSTER (2000: 105-106), aquestes calamitats, a part de provocar la mort
de molts framenors, provocaren una important reducció de les donacions populars i
reials, no per manca de devoció, sinó per manca de capital. A més, provocaren un
fort increment dels litigis entre clergues seculars i menorets, ja que hi havia menys
diners a repartir i, per tant, les tensions eren majors. Ara bé, és necessari que intentem
calibrar fins a quin punt afectà la crisi a les comunitats franciscanes.
Faig aquesta reflexió perquè els antics cronistes de l’Orde, tots ells pertanyents a la
branca de l’Observança, consideraven que la pesta havia significat la perdició absoluta
de l’Orde dels Frares Menors i l’abandó definitiu del carisma de Sant Francesc, cosa
que havia obligat a refundar-lo des de la seva base, sent el nou orde el seu. Així, per
exemple, a la crònica de Joseph Antonio de HEBRERA (1703: 38), hom pot llegir que
amb la pesta «acabò el culto divino en las Iglesias, porque faltavan Ministros para los
Altares. Cerraronse por essa causa los Conventos, y en aquel Catastrofe universal
podemos dezir que se extinguieron Iglesias, y Religiones». No obstant, aquesta visió,
que ha arribat més o menys matisada fins els nostres dies, en la meva opinió mereix una
revisió en profunditat, ja que, si bé és innegable que molts frares devien morir per la
pesta i que possiblement es produís una relaxació en la vida conventual per l’entrada de
noves persones, respon més a la voluntat de justificar les lluites que es produïren entre
conventuals i observants amb posterioritat, que no pas a la veritat. A més, hi ha indicis
per pensar que la crisi també devia reportar beneficis als menorets, ja que el nombre de
frares augmentà de forma considerable i es multiplicaren els llegats rebuts pels convents
(WEBSTER, 2000: 266). Per tant, la pesta comportà costos, però també beneficis.
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Un altre tema a discutir és quan acabà la gran crisi de l’Orde Franciscà. En aquest cas,
els cronistes tradicionals consideren que la branca conventual de l’Orde mai es va refer
i, per això, defensen que fos substituïda per una nova família, l’observant, que retornés
al moviment franciscà el carisma del seu fundador (HEBRERA, 1703: 40-41). Ara bé, les
evidències no mostren el mateix i, per exemple, com explica Jill WEBSTER (2006: 530),
el convent de Sant Francesc de Barcelona va viure el seu moment àlgid a finals del segle
XIV, quan va arribar a tenir més de 60 frares. Igualment, veiem que en aquest període el
suport dels reis no disminuí gens, sinó que encara augmentà, i, tot i els problemes
conjunturals, als quals es va sumar el Gran Cisma d’Occident el 1378, els frares menors
reconstruïres les seves cases, les ampliaren i embelliren de forma notable al llarg
d’aquests anys (WEBSTER, 2000: 266-270). Per últim, no podem oblidar que fou en
aquest moment quan s’acabà de conformar la xarxa d’estudis generals a la província
d’Aragó, que, a la segona meitat del segle XIV, quedà definitivament conformada pels
estudis de teologia de Lleida, de Barcelona, de València i de Ciutat de Mallorca així
com per l’estudi general de filosofia de Saragossa (SANAHUJA, 1959: 170-172). Per tant,
hi va haver crisi, sens dubte, però s’ha de revisar fins a quin punt es perllongà.
Fetes totes aquestes reflexions, podem concloure que el segle XIV, pel què respecte a
l’Orde Franciscà a la Corona d’Aragó, és un tema molt poc treballat en el qual se
segueixen acceptant idees de cronistes pretèrits manifestament errònies. Per tant, seria
un interessant treball d’investigació poder aclarir que succeí al llarg d’aquest segle en el
sí de la comunitat franciscana, quelcom que, a més, ajudaria a entendre millor altres
qüestions com pot ser el sorgiment de la Regular Observança, un tema sobre el qual,
com veurem a continuació, també hi ha més preguntes que no pas respostes.

5. REFORMA OBSERVANT I CRISI DE LA CONVENTUALITAT A
LA CORONA D’ARAGÓ (1390-1567)

El 1390, després de més de seixanta anys sense canvis, veiem que aparegueren dos nous
convents franciscans a la Corona d’Aragó, el de Xelva i el de Maçanera (ANNEX 1,
MAPA 7). Ara bé, aquestes dues fundacions, situades a pocs quilometres de distància
una de l’altra, no eren cases com les fundades fins aquell moment, sinó que responien,
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tot i que alguns autors ho posin en dubte (V.V.A.A., 1957: 103), al sorgiment d’un nou
moviment de reforma en el sí de de l’Orde Franciscà, el de la Regular Observança, que,
a grosso modo, defensava el retorn a l’estricte compliment de la Regla i del Testament
de Sant Francesc sense cap mitigació pel que fa a la pobresa.
En relació als orígens d’aquest moviment a la Corona d’Aragó, les cròniques de l’Orde,
escrites totes elles per frares reformats, expliquen que la Regular Observança va
començar quan els menorets més perfectes, veient l’estat en què havia quedat la
comunitat després de la pesta de 1348, van decidir retirar-se a zones apartades per poder
seguir la Regla amb tot el seu rigor, sent la seva vida tan admirable que ràpidament
nobles com el vescomte de Xelva i senyor de Maçanera s’hi fixaren i començaren a
promocionar-los (HEBRERA, 1703: 41). Aquesta visió, com podem veure, és clarament
apologètica i parteix com a base de la total desarticulació de l’Orde al llarg del segle
XIV, quelcom que, com he explicat en l’apartat anterior, és més que dubtós i, tot i que
segurament hi hagueren canvis per l’adaptació dels menorets als nous temps, la immensa
majoria dels frares devien seguir amb la rutina de sempre (WEBSTER, 2000: 266). Per
tant, cal no quedar-se amb una visió tan reduccionista, buscar tots els condicionats que
pogueren motivar aquest fenomen i, com apunta Valentín REDONDO (2005: 283), intentar
calibrar fins a quin punt la relaxació del vot de pobresa hi jugà un paper important.
En aquest mateix sentit, també crec que seria un estudi molt interessant i totalment
inèdit la recerca de possibles vincles entre els frares observants de finals del segle XIV i
els frares espirituals de principis del mateix, ja que, com reconeixen autors com María
Luz RÍOS RODRÍGUEZ (1993: 158) o José GARCÍA ORO (2006: 176-177), l’Observança
va assumir moltes idees dels espirituals com pot ser la defensa d’una lectura rigorosa de
la Regla de Sant Francesc o la seva preferència per la vida retirada, cosa que explica que
les primeres cases observants sorgissin en llocs apartats. L’única diferència importat que
es percep és l’abandó de les idees joaquimites, fet que es podria explicar pel fort
desprestigi que devien patir en predir un imminent apocalipsi que mai arribava. Per tant,
realment seria molt interessant poder veure en quina mesura estaven relacionats els dos
grans corrents de reforma rigorista que visqué el franciscanisme medieval.
Per últim, no podem obviar el fet que aquestes cases fossin promogudes per un membre
de la noblesa, un estament que, com he apuntat en parlar del segle XIII, mai havia tingut
gaire relació amb els framenors i s’havia dedicat més a les fundacions monàstiques,
quedant els ordes mendicants associats bàsicament a la Corona i a la burgesia.
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Deixant de banda els orígens del moviment observant, hem de passar a veure la seva
expansió inicial, ja que en els anys que seguiren a la fundació de les cases de Xelva i
Maçanera fins arribar al 1424, moment en què el moviment reformista es començà
a institucionalitzar oficialment, veiem que s’establiren dues noves cases observants,
totes elles molt properes a les dues inicials (ANNEX 1, MAPA 8). Aquesta localització, en
sí mateixa, ja és molt curiosa i mereixeria un estudi acurat, puix que és molt estrany que
el moviment observant sorgís en un indret tan concret i, sobretot, que aquest es trobés
situat al Regne de València, el territori que durant tota l’Edat Mitjana havia estat a la
cua quant a nombre de convents franciscans. Per tant, seria bo poder esbrinar per què
elegiren aquesta àrea i per què l’Observança sorgí entre els frares valencians.
En relació a aquestes fundacions, també seria molt interessant conèixer el paper que hi
jugà la Corona, ja que les dues primeres cases respongueren a la iniciativa particular
d’un noble territorial, el vescomte de Xelva i senyor de Maçanera, però en la fundació
del Monestir del Sant Esperit del Mont hi trobem la participació de la reina Maria de
Luna, esposa de Martí l’Humà, fet que ens demostra l’adhesió de la parella reial a la
vessant reformada de l’Orde (JASPERT, 2008: 208). No obstant, sembla que no haurien
trencat, ni molt menys, els seus vincles amb la branca conventual, ja que van seguir
utilitzant els seus serveis i no dubtaren en promoure a seus episcopals els menorets que
els havien servit amb més eficàcia (WEBSTER, 2006: 191). Això em porta a preguntarme fins a quin punt la reialesa catalano-aragonesa donà suport a la reforma i, sobretot, si
en aquell moment tan inicial, en el qual la conflictivitat entre observants i conventuals
encara no havia començat, ja es percebia que es tractava de dos grups clarament
diferenciats i excloents, dels quals sols podia sobreviure’n un.
En darrer lloc, malgrat no veure’s representat en el mapa, crec que seria bo analitzar els
efectes que possiblement tingué per l’evolució posterior del franciscanisme catalanoaragonès el canvi dinàstic que es produí el 1412 a la Corona d’Aragó, ja que el nou rei,
Ferran I el d’Antequera, provenia d’una família, la Trastàmara, que havia mostrat el seu
suport als frares observants des del començament (NIETO SORIA, 1990: 123).
El 1424 va ser un any de gran importància pel desenvolupament de l’Observança a la
Corona d’Aragó, ja que, aquell any, el papa Martí V, per mitjà de la butlla “Ad ea quae
ex Apostolicae”, va acceptar la creació de la Custòdia Observant d’Aragó i, en els anys
següents, li atorgà un seguit de concessions que reafirmaven la seva autonomia i la
igualaven a altres famílies reformades com la de França. Per tant, tot i que de iure no es
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trencava la unitat de l’Orde, a la pràctica es reconeixia la Regular Observança com un
ens especial dotat d’una gran capacitat d’acció (V.V.A.A., 1957: 117). Això, va suposar
que, entre el 1424 (ANNEX 1, MAPA 8) i la pujada al tron de Ferran II el Catòlic el 1479
(ANNEX 1, MAPA 10), el nombre de cases observants a la Corona d’Aragó augmentés de
forma molt notable, passant de 4 a 24 fundacions (ANNEX 2, GRÀFIC 2).
El ritme de les fundacions en aquest període, però, no va ser lineal i observem que la
gran majoria es van produir abans del 1450 (ANNEX 1, MAPA 9), quan la presència dels
observants va començar a prendre cos al Principat de Catalunya i al Regne d’Aragó. Tot
i així, seguint amb la línia vista anteriorment, el Regne de València va continuar sent el
territori amb major presència de cases reformades, quelcom que, com he comentat,
sobta tenint en compte la poca importància que hi havien tingut els framenors fins
aquell moment. Per contra, veiem que el Regne de Mallorca va ser el darrer lloc on els
observants van assentar-se, ja que no fundaren la primera casa fins el 1441 i les altres no
s’establiren fins a la segona meitat de segle, quelcom que també sorprèn si recordem
que aquest fou el territori on els espirituals van ser més importants. Per tant, si
comparem els progressos de la Regular Observança en els diferents regnes catalanoaragonesos, se’ns presenten un seguit de desigualtats territorials i de qüestions no
resoltes que bé requeririen un estudi més acurat. El mateix passa si ho comparem amb el
que succeí a la veïna Corona de Castella, on, segons explica GARCÍA ORO (2005: 244),
entre 1434 i 1477 es passà de 8 a 70 convents, un ritme fundacional molt més alt del que
trobem a Aragó, fet que ens obliga a preguntar-nos el perquè d’aquestes diferències.
En relació a aquest període d’expansió i estructuració de la Regular Observança, també
m’agradaria comentar que sembla percebre’s un canvi en les intencions dels seus
seguidors, ja que, si ens hi fixem, en un primer moment, totes les seves cases havien
sorgit en zones més o menys apartades, fet que concordaria amb la voluntat d’aïllament
pròpia d’uns frares que volguessin dur una vida més ascètica i rígida sense que això
hagués de representar un trencament amb el seu orde (WEBSTER, 2000: 277). A mitjan
segle XV, per contra, tot i que continuaren apareixent cases en terres inhòspites a la
zona central del Regne de València, sembla que els frares observants haguessin canviat
la seva voluntat eremítica per la de tornar a les ciutats i suplantar les cases conventuals
preexistents. En aquest sentit, com veiem en el mapa de 1450 (ANNEX 1, MAPA 9), es
fundaren convents observants en les principals ciutats de la Corona, encara que aquestes
ja comptessin amb una casa de l’Orde, i, en el cas de Tarassona, s’arribà a substituir la
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casa dels frares conventuals. Per tant, com també planteja l’historiador conventual
Gonzalo FERNÁNDEZ-GALLARDO (2005: 460), crec que podríem estar davant de la
transformació d’un primerenc moviment eremític que volia viure en major virtut sense
criticar el conjunt de l’Orde cap a una nova congregació que, sota el pretext de ser-ne la
branca legítima, volia apoderar-se de tots els convents preexistents, quelcom que de ben
segur tenia interessos polítics i econòmics ocults que hauríem d’investigar.
Per últim, he de dir que en aquest període, i molt especialment a la dècada dels anys 40
del segle XV, es detecta un important increment dels suport de la monarquia a la branca
observant de l’Orde Franciscà i, ara sí, una clara marginació de la família conventual
(WEBSTER, 2006: 193-195). Les causes d’aquest traspàs de suports no estan gens clares
i s’haurien de treballar amb profunditat, tot i que probablement estigueren relacionades
amb la voluntat de la reialesa d’aprofitar-se de la reforma religiosa per recuperar el
control d’una institució de gran poder social. En aquest sentit, a mode d’hipòtesi,
voldria plantejar la possibilitat que aquest canvi respongués a l’allunyament que es va
produir en aquest període entre la monarquia i la burgesia, molt lligada als frares
conventuals, i, per tant, en el cas del Principat de Catalunya, crec que seria molt
interessant veure amb quina facció s’alineà cada branca de l’Orde en la guerra civil que
enfrontà el rei Joan II amb la noblesa i la burgesia catalana entre 1462 i 1472.
Entrant a veure l’evolució de l’Observança després de la coronació del rei Ferran II el
Catòlic el 1479 i la consegüent unió dinàstica d’Aragó amb Castella, he de dir que, sota
el regnat dels Reis Catòlics, el nombre de fundacions observants es va incrementar de
forma notable, principalment en els territoris on fins aquell moment havien tingut menys
presència (ANNEX 1, MAPA 11). A més, van ser moltes les cases conventuals passades a
l’Observança, sobretot al Regne d’Aragó. Ara bé, aquesta tendència es va reduir sota el
govern de Carles I (ANNEX 1, MAPA 12), ja que en els trenta-sis anys en què ostentà el
poder únicament es fundaren quatre cases observants i, el més sorprenent, sembla que
se’n fundaren dues de conventuals a Mallorca (XAMENA i RIERA, 1986: 90), quelcom
que no succeïa des de 1329. Sota el regnat Felip II, però, es van reprendre les fundacions
observants (ANNEX 1, MAPA 13), sobretot a València, que en aquest període es convertí
en el territori de la Corona d’Aragó amb major presència franciscana, confirmant el gran
canvi que patí aquest regne al llarg dels segles XV i XVI (ANNEX 2, GRÀFIC 1).
El progrés més o menys regular de l’Observança al llarg del període comentat es deu en
gran mesura al programa polític establert pels Reis Catòlics i continuat pels seus
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successors, que entenia la reforma dels ordes religiosos, i entre ells el franciscà, com un
element més per unificar i centralitzar el poder en les seves mans. Això és així perquè
creien que la introducció de la nova família franciscana els permetria imposar a l’Orde
una jerarquia més estricta i controlada per la Corona, acabar amb la gran autonomia que
sempre havien tingut els convents menorets i apartar-los del camp d’influència dels
poders tradicionals (FERNÁNDEZ-GALLARDO, 1999: 31-32). Per tant, no és estrany que,
amb l’excepció de Carles I, més centrat en reformar els ordes monacals i els frares
menors d’altres territoris menys conflictius (GARCÍA ORO, 2006: 194-195), tant els Reis
Catòlics com Felip II intentessin imposar l’Observança a la Corona d’Aragó, arribant
aquest últim a convèncer al papa Pius V perquè suprimís la família conventual de l’Orde
Franciscà. En aquest sentit, l’única qüestió no resolta és per què no es féu el mateix amb
els altres ordes i només els menorets veieren suprimida la seva branca primigènia.
Aquesta politització de la Regular Observança, utilitzada com un instrument més del
programa polític de la nova monarquia espanyola, devia suposar una notable mitigació
de la pobresa entre els seus membres, que, a nivell moral, segurament no presentaven
grans diferències amb els framenors conventuals. En aquest sentit, veiem que sota el
regnat dels Reis Catòlics foren molts els frares observants, com el conegut Francisco
Jiménez de Cisneros, que assoliren la mitra episcopal i percebem que, de la mateixa
manera com s’havien emprat conventuals al segle XIII, al segle XV s’utilitzaven frares
reformats pels encàrrecs diplomàtics de confiança (GARCÍA ORO, 2006: 191). A més,
també veiem que els observants començaren a abandonar el seu rebuig inicial cap als
estudis (SEGUÍ SANTOS, 1993: 424), principi que es basava en la idea que l’exercici
de l’estudi obligava a tenir possessions i propiciava que els frares caiguessin en pecats
com l’ambició, l’enveja o la supèrbia (WEBSTER, 2006: 190). Per tant, tot i requerir un
anàlisi amb major profunditat, tot sembla confirmar que, com he apuntat a la pàgina
anterior a mode d’hipòtesi, la Regular Observança va patir un procés de transformació
interna i mitigació de la pobresa similar al viscut pels conventuals al segle XIII.
La confirmació d’aquesta hipòtesi ajudaria a explicar el sorgiment, en aquests anys, del
moviment recol·lecte, una reforma dins la pròpia reforma observant que advocava per
una lectura encara més severa de la Regla (FERNÁNDEZ TERRICABRAS, 2008: 356) i que,
després que se li atorguessin tres cases a cada regne el 1524 (SANAHUJA, 1959: 325), es
va expandir de manera notable pel Regne de València i, molt especialment, per la zona
on s’havia iniciat el moviment observant (ANNEX 1, MAPA 12 i 13), fet que, en la meva
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opinió, es pot llegir com una voluntat de tornar als postulats inicials de l’Observança
dels quals s’havien anat apartant amb el temps. Igualment, molt al final del nostre estudi
(ANNEX 1, MAPA 13), també van aparèixer al Regne de València cases de la branca
descalça de l’Orde Franciscà, una altra reforma rigorista que, tot i la forta oposició dels
frares observants, va prendre gran poder a l’Edat Moderna (BARRIO GOZALO, 2010:
335). Per tant, per una banda, s’ha d’estudiar bé el paper que tingué la mitigació de la
pobresa que de ben segur va patir la Regular Observança en el sorgiment d’aquestes
noves branques de l’Orde i, per altra banda, s’ha d’intentar esbrinar per què tots aquests
moviments reformistes entraren a la Corona d’Aragó pel Regne de València.
Per tancar amb aquesta etapa, vull parar atenció a les grans diferències que trobem
entre el que succeí als regnes catalano-aragonesos, on amb excepció de València els
conventuals tingueren una presència notable fins a la seva supressió (ANNEX 1, MAPA
13), i el que passà a Castella, on des d’aproximadament el 1525 no quedava cap convent
d’aquesta branca de l’Orde Franciscà (GÁLVEZ CAMPOS, 2006: 282). Per tant, seria molt
interessant comparar l’evolució del franciscanisme d’ambdós territoris i intentar explicar
per què la Corona d’Aragó esdevingué un reducte de la conventualitat peninsular, un
tema molt poc treballat, ja que, tot i que José GARCÍA ORO (1980: 303) apunta que es
podria deure a la vinculació que mantenien els consells locals amb els frares conventuals
de les seves ciutats, no explica a què es deurien aquests vincles tan forts.
Vist tot això, he de passar a comentar breument la supressió de la branca conventual de
l’Orde Franciscà el 1567, l’últim aspecte que tractaré en aquest estudi.
En relació a aquest tema, cal tenir molt present que, com apunta Gonzalo FERNÁNDEZ
GALLARDO (2005: 459), la supressió dels menorets conventuals no s’ha d’entendre com
la culminació d’un procés per corregir la relaxació de l’Orde, sinó com la conjugació
d’una sèrie de circumstàncies polítiques, socials i religioses del segle XVI espanyol que
feren més preferible a la monarquia la supressió de la família conventual que no pas la
seva continuïtat. Així, per exemple, veiem que en els últims anys de la seva existència,
els framenors conventuals intentaren reformar-se per ells mateixos per tal d’evitar ser
suprimits, però Felip II no els deixà (FERNÁNDEZ TERRICABRAS, 2006: 374). Per tant,
sens dubte, es tracta d’una decisió més inspirada per interessos polítics que no pas per
conviccions religioses i morals, però això no treu que s’hagi de seguir treballat el tema
per aclarir quins interessos hi havia i per què es féu de manera tan radical.
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Paral·lelament a l’estudi de les causes de la supressió, també seria molt interessant
aprofundir amb les seves repercussions, ja que, com he comentat i podem veure en els
mapes elaborats (ANNEX 1, MAPA 13), el frares conventuals eren molt forts als regnes
catalano-aragonesos en el moment de la seva supressió i, per tant, la decisió devia
causar una gran commoció en aquests territoris. A més, tot i que els franciscans foren de
tots els ordes reformats durant aquest període els que oposaren menys resistència pel
fort desgast que ja havien patit al llarg de tot el segle XVI (GARCÍA ORO, 1980: 329330), no hi ha cap dubte que hi hagué una notable oposició, quelcom que reconeixen les
pròpies fonts observants (HEBRERA, 1703: 85-87). Així, segons explica FERNÁNDEZGALLARDO (1999: 112-116), hi va haver bastants frares que, revelant-se contra les
autoritats eclesiàstiques i civils, van abandonar els seus convents. Per tant, s’hauria
d’aprofundir en el tema de les lluites internes en el moment de la supressió i intentar
establir en quina mesura fou important la resistència conventual a la Corona d’Aragó.
Per últim, ens hauríem de preguntar com va condicionar l’evolució posterior de l’Orde
aquesta supressió traumàtica de la seva branca conventual. En aquest sentit, com apunta
FERNÁNDEZ TERRICABRAS (2006: 379-383), seria interessant veure si la desaparició de
la meitat dels convents claustrals de Catalunya entorn del 1567 (ANNEX 1, MAPA 14) es
podria explicar per la impossibilitat dels frares observants, amb pocs suports sobre el
terreny, de gestionar totes les cases que els havia conferit la monarquia. Així mateix,
seria molt interessant treballar la relació que hi podria haver entre la supressió dels
frares conventuals i l’increment de les fundacions de caputxins i descalços en aquests
territoris (FERNÁNDEZ TERRICABRAS, 2006: 385), fet que podria indicar que, almenys en
els primers temps, pesà sobre els franciscans observants un fort desprestigi per la forma
com s’havien imposat sobre els seus confrares. Per tant, les conseqüències de la
supressió dels frares conventuals també ofereixen un ampli camp de recerca.

6. CONCLUSIONS I POSSIBLES HIPÒTESIS DE TREBALL
De tot el que s’ha dit fins ara, es poden extreure nombroses conclusions sobre com s’ha
tractat historiogràficament el tema del franciscanisme catalano-aragonès i, sobretot, es
poden plantejar un seguit de qüestions que requereixen ser revisades amb profunditat o,
directament, començar a ser investigades pels historiadors futurs.
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En primer lloc, el present estudi ens demostra que l’anàlisi topogràfic és realment una
eina molt interessant per a la recerca històrica, ja que m’ha permès fer observacions
molt notables com pot ser la detecció de diferències territorials i cronològiques
importants en l’evolució de l’Orde Franciscà a la Corona d’Aragó. Així, per exemple,
he vist que la implantació dels menorets al segle XIII tingué com a punt central el
Principat de Catalunya, seguit de prop pel Regne d’Aragó i el de Mallorca si tenim en
compte les seves menors dimensions. Per contra, el Regne de València va quedar-ne
molt marginat fins al sorgiment de l’Observança, quan començà a incrementar
ràpidament el seu nombre de convents fins a esdevenir el territori amb major presència
franciscana de la Corona, un tema que mereixeria un estudi en profunditat.
En relació al segle XIII, s’ha de lamentar l’escassa bibliografia sobre l’Orde Franciscà
a la Corona d’Aragó de què disposem, ja que els únics estudis centrats en aquest tema
són els treballs de Jill Webster i, en menor mesura, de José García Oro, molt més
enfocat al món castellà i gallec. En conseqüència, tenim períodes molts foscos com el
mateix moment de l’arribada dels primers menorets, uns anys que resten ocults rere la
boira de la llegenda i que, en conseqüència, s’han de treballar més i amb noves fonts, no
només les generades pel propi orde. Així mateix, aquesta manca d’estudis impedeix que
coneguem degudament qüestions tan rellevants com el paper que tingué l’Orde
Franciscà en la societat del seu temps i, per exemple, tot i que no hi hagi pogut entrar en
detall al llarg del treball, ho desconeixem pràcticament tot sobre la vida diària dels
frares, les seves obligacions conventuals o la forma com complien amb la seva missió
apostòlica. Per tant, les possibilitats per prosseguir amb la recerca en aquest àmbit són
immenses, igual com ho són els enfocaments que se li pugui donar.
Voldria reflexionar també sobre el recolzament que van rebre els framenors dels seus
contemporanis i especialment de la família reial, ja que, tot i ser una qüestió més ben
treballada, mereixeria un estudi de conjunt que permetés veure els canvis i variacions
que patiren aquests suports al llarg de tot el període estudiat. Dic això perquè el paper
de la monarquia va ser de capital importància en l’evolució de la presència menoreta a
terres catalano-aragoneses i, sense anar més lluny, en el cas de la branca conventual de
l’Orde, marcà tant la seva implantació com la seva supressió. Per tant, seria molt
interessant poder recollir en un únic estudi com les circumstàncies i els interessos
polítics de cada moment van condicionar un menor o major suport als franciscans per
part dels reis i, fins a quin punt, actuaren moguts per una devoció personal.
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Quant al segle XIV, crec que ha quedat manifestament provat al llarg del treball la
necessitat de fer una relectura del període des d’un punt de vista completament nou, ja
que fins ara s’ha seguit de manera excessivament poc crítica tot el que expliquen les
cròniques de l’Orde, les quals van ser escrites amb una voluntat molt clara, la de
legitimar el sorgiment del moviment de l’Observança com a reacció a l’allunyament
dels frares conventuals de les directrius marcades per Sant Francesc. En aquest sentit,
s’ha de veure en quina mesura realment la pesta i la fam de mitjan segle XIV van
provocar la ruïna dels framenors i el seu allunyament de les directrius regulars.
Així mateix, s’ha de calibrar bé la importància del moviment espiritual a terres catalanoaragoneses, ja que, malgrat que les fonts no en parlin, o fins i tot ho neguin, és evident
que hi fou present i que tingué un paper de capital importància en l’inici de la crisi
franciscana del segle XIV. Per tant, crec que seria necessari un estudi en profunditat
sobre els menorets espirituals a la Corona d’Aragó, un tema que la historiografia
francesa ha treballat molt pel que fa al seu territori, però que la nostra sempre ha
menystingut i oblidat. De la mateixa manera, seria molt interessant que es busquessin
possibles punts de contacte entre aquest moviment i el dels primers frares observants, ja
que, tot i la voluntat que sempre mostrà l’Observança de desmarcar-se’n per causa de la
seva condemna per heretgia, els seus postulats eren molt semblants.
Entrant a comentar el moviment de l’Observança, tot i que no l’hagi pogut desenvolupar
tan extensament com mereixeria per la necessitat última de centrar el treball en l’època
medieval, puc concloure que es tracta d’un període bastant millor treballat que els
anteriors, però amb molts problemes historiogràfics. Això és així perquè, exceptuant
alguns autors, especialment dels últims anys, la immensa majoria de les obres responen
a membres de la pròpia família franciscana i, tot i que en alguns casos ofereixen treballs
rigorosos, ben argumentats i molt interessants, hom sempre pot saber si vesteixen
l’hàbit observant o conventual, ja que, en el fons, després de més cinc cents anys,
segueix havent-hi la voluntat per part d’ambdós grups de demostrar-se com els vertaders
seguidors del carisma de Sant Francesc. Per tant, aquest període requereix nous estudis
que des d’un punt de vista crític amb tota la historiografia anterior, molt influenciada
per les grans cròniques observants, deixin de buscar bons i dolents en els esdeveniments
ocorreguts al segle XVI i se centrin en els fets, intentant percebre els canvis i els
interessos polítics, econòmics i religiosos que provocaren que la monarquia optés, no
per reformar, sinó per suprimir el moviment conventual franciscà.
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Finalment, he de concloure que aquest estudi sobre l’evolució del franciscanisme a la
Corona d’Aragó deixa un balanç de més preguntes que respostes. Per tant, estem
davant d’un tema obert sobre el qual poden versar nombrosos treballs de recerca i,
personalment, no descarto embarcar-me en la resolució d’alguna de les qüestions
plantejades un cop finalitzat el Grau d’Història.
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LLEGENDA

PRESENTACIÓ
En aquest primer annex, recullo tots els mapes d’elaboració pròpia que he utilitzat al
llarg del treball per veure quina va ser l’evolució de l’Orde dels Frares Menors a la
Corona d’Aragó des de la seva arribada a inicis del segle XIII fins al 1567.
En relació a aquests mapes, cal tenir present que he intentat mantenir certa periodicitat
entre ells, de manera que pràcticament en tenim un de cada vint-i-cinc anys, un període
de temps que he cregut òptim per tal de mostrar els canvis que s’anaven produint sense
generar una quantitat excessiva de material gràfic. Ara bé, no he estat gens estricte a
l’hora de mantenir aquests intervals, ja que, en molts casos, he considerat que tenia
més sentit allargar-los o escurçar-los per tal de fer-los coincidir amb fets importants de
la història de la Corona d’Aragó o, simplement, per adaptar-los a les necessitats
expositives del treball. Així, per exemple, presento dos mapes pràcticament seguits pels
anys 1389 i 1390, decisió que busca remarcar específicament el sorgiment dels primers
convents observants, i, per la darrera part del segle XV i tot el XVI, he considerat més
oportú presentar un mapa de cada regnat que no pas un de cada vint-i-cinc anys,
quelcom que hauria engruixit innecessàriament aquest annex.
Quant a les característiques dels mapes que presento a continuació, tenint en compte
que la meva voluntat és expressar l’evolució en el temps de les fundacions menoretes en
terres catalano-aragoneses, he cregut convenient no limitar-me a mostrar quins convents
hi havia a cada moment, sinó remarcar també aquells que havien aparegut de nou. Per
aquest motiu, he optat per senyalitzar-los en els mapes amb un color més viu i, a la
llegenda, ressaltant el seu nom en verd. A més, he pensat que seria útil indicar aquelles
cases conventuals que passaren a la branca observant de l’Orde, quelcom que he marcat
posant un asterisc al costat de la seva data de traspàs i pintant el seu nom en taronja el
primer cop que apareix entre els convents observants. De manera similar, he assenyalat
aquelles cases reformades que passaren a la facció recol·lecta posant dos asteriscs
al costat de la seva data de traspàs i pintant de color blau el seu nom el primer cop
que apareix en la seva nova posició dins de la llegenda.
Per acabar, voldria agrair molt sincerament al projecte Claustra (www.ub.edu/claustra),
i molt especialment a la seva coordinadora, la Dra. Blanca Garí, haver-me cedit la base
cartogràfica sobre la qual poder crear els meus mapes. Sense la seva ajuda, la qualitat i
precisió d’aquest apartat hauria estat del tot impossible.
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LLEGENDA

CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Montpeller (c.1220-1225 / 13491)

6. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

7. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

3. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

8. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

4. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

9. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

5. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c.1506*)

2. Sant Francesc de Tarassona (c.1220-1230 / c.1426*)

5. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

6. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

1

Any de desvinculació de Montpeller de la Corona d’Aragó
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LLEGENDA

CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Montpeller (c.1220-1225 / 1349)

8. Sant Francesc de V. Del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

9. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

3. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

10. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

4. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

11. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

5. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

12. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

6. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

13. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

7. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

2. Sant Francesc de Tarassona (c.1220-1230 / c.1426*)

7. Sant Francesc de Barbastre (c.1235/ c.1506*)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

8. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c.1506*)

9. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

5. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

10. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

Regne de València2
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

2

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)

Convent Hipotètic: Sant Francesc de Morella (c.1232-1249 / c.1272) [WEBSTER, 2000: 56]
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LLEGENDA

CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

7. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

2. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

8. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

3. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

9. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

4. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

10. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

5. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

6. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

*12. Conventet de Sant Francesc d’Almatà [Baleguer] (c.1275 / 1413)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

2. Sant Francesc de Tarassona (c.1220-1230 / c.1426*)

7. Sant Francesc de Barbastre (c.1235 / c.1506*)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

8. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c. 1506*)

9. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

5. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

10. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Montpeller (c.1220-1225 / 1349)

3. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

4. Col·legi de Miramar [Valldemossa] (1276 / c.1295)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

3. Sant Francesc de Morella (c. 1272 / 1567*)

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)
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LLEGENDA

CONVENTUALS
Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

8. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

2. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

9. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

3. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

10. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

4. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

5. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

*12. Conventet de Sant Francesc d’Almatà [Baleguer] (c.1275 / 1413)

6. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

*13. Conventet de Manresa (c.1290-1322 / c.1400-1425?)

7. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Barbastre (c.1235 / c.1506*)

2. Sant Francesc de Tarassona (c.1220-1230 / c.1426*)

8. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

9. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c. 1506*)

10. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

5. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Montpeller (c.1220-1225 / 1349)

4. Sant Francesc de Vilafranca del Conflent (c.1279 / 1567*)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

5. Sant Francesc de Ciutadella (1287 / c.1500*)

3. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

3. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)

4. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (1294 / c.1426*)
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LLEGENDA

CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

9. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

2. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

10. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

3. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

11. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

4. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

*12. Conventet de Sant Francesc d’Almatà [Baleguer] (c.1275 / 1413)

5. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

*13. Conventet de Manresa (c.1290-1322 / c.1400-1425?)

6. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

14. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

7. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

15. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

8. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Barbastre (c.1235 / c.1506*)

2. Sant Francesc de Tarassona (c.1220-1230 / c.1426*)

8. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

9. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c. 1506*)

10. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

5. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

12. Sant Francesc de Borja (c.1320 / c.1506*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Montpeller (c.1220-1225 / 1349)

4. Sant Francesc de Vilafranca del Conflent (c.1279 / 1567*)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

5. Sant Francesc de Ciutadella (1287 / c.1500*)

3. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

6. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

3. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)

4. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (1294 / c.1426*)
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LLEGENDA

CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

11. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

12. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

3. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

*13. Conventet de Sant Francesc d’Almatà [Baleguer] (c.1275 / 1413)

4. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)
5. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

14. Sant Francesc de V. del Conflent (c.1279 / 1567*)
*15. Conventet de Manresa (c.1290-1322 / c.1400-1425?)

6. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

16. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

7. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

17. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

8. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

18. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

9. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

*19. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (c.1326-1341 / 1567*)

10. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Barbastre (c.1235 / c.1506*)

2. Sant Francesc de Tarassona (c.1220-1230 / c.1426*)

8. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

9. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c. 1506*)

10. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

5. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

12. Sant Francesc de Borja (c.1320 / c.1506*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

3. Sant Francesc d’Inca (c.1329 / 1494*)

2. Sant Francesc de Ciutadella (1287 / c.1500*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

3. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)

4. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (1294 / c.1426*)
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Mapa 7 - Any 1390
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LLEGENDA

CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

11. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

12. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

3. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

*13. Conventet de Sant Francesc d’Almatà [Baleguer] (c.1275 / 1413)

4. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)
5. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

14. Sant Francesc de V. del Conflent (c.1279 / 1567*)
*15. Conventet de Manresa (c.1290-1322 / c.1400-1425?)

6. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

16. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

7. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

17. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

8. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

18. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

9. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

*19. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (c.1326-1341 / 1567*)

10. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Barbastre (c.1235 / c.1506*)

2. Sant Francesc de Tarassona (c.1220-1230 / c.1426*)

8. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

9. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c. 1506*)

10. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

5. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

12. Sant Francesc de Borja (c.1320 / c.1506*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

3. Sant Francesc d’Inca (c.1329 / 1494*)

2. Sant Francesc de Ciutadella (1287 / c.1500*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

3. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)

4. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (1294 / c.1426*)
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LLEGENDA

OBSERVANTS

Regne d’Aragó
1. Nostra Senyora dels Àngels de Maçanera (1390 / 1541**)

Regne de València
1. Sant Francesc de Xelva (1390 / 1524**)
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Mapa 8 - Any 1424
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LLEGENDA

CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

10. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

11. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

3. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

12. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

4. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

13. Sant Francesc de V. del Conflent (c.1279 / 1567*)

5. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

14. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

6. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

15. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

7. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

16. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

8. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

*17. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (c.1326-1341 / 1567*)

9. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Barbastre (c.1235 / c.1506*)

2. Sant Francesc de Tarassona (c.1220-1230 / c.1426*)

8. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

9. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c. 1506*)

10. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

5. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

12. Sant Francesc de Borja (c.1320 / c.1506*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

3. Sant Francesc d’Inca (c.1329 / 1494*)

2. Sant Francesc de Ciutadella (1287 / c.1500*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

3. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)

4. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (1294 / c.1426*)
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LLEGENDA

OBSERVANTS

Regne d’Aragó
1. Nostra Senyora dels Àngels de Maçanera (1390 / 1541**)

Regne de València
1. Sant Francesc de Xelva (1390 / 1524**)

3. Santa Maria dels Àngels de Sogorb (1415 / 1541**)

2. Monestir del Sant Esperit del Mont [Gilet] (1402 / 1835?)
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Mapa 9 - Any 1450
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LLEGENDA

CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

10. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

11. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

3. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

12. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

4. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

13. Sant Francesc de V. del Conflent (c.1279 / 1567*)

5. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

14. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

6. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

15. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

7. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

16. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

8. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

*17. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (c.1326-1341 / 1567*)

9. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

2. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

8. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

3. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c. 1506*)

9. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

4. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

10. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

5. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Borja (c.1320 / c.1506*)

6. Sant Francesc de Barbastre (c.1235 / c.1506*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

3. Sant Francesc d’Inca (c.1329 / 1494*)

2. Sant Francesc de Ciutadella (1287 / c.1500*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

3. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)
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OBSERVANTS

Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Barcelona (1427 / 1823)

4. Santa Maria de Jesús de Lleida (1444 / 1835)

2. Santa Maria de Jesús de Tortosa (1429 / 1524**)

5. Santa Maria de Jesús de Balaguer (c.1445 / 1835)

3. Convent de la Passió de Perpinyà (1441 / c.1493)

Regne d’Aragó
1. Nostra Senyora dels Àngels de Maçanera (1390 / 1541**)

4. Sant Francesc de Tarassona (c.1426 / 1835)

2. Sant Cristòfor d’Alpartir (c.1426 / 1524**)

5. Nostra Senyora de Jesús de Saragossa (1447 / 1835)

3. Santa Catalina de Carinyena (c.1426 / 1524**)

Regne de Mallorca
1. Santa Maria de Jesús Extramurs [Palma] (1441 / 1835)

Regne de València
1. Sant Francesc de Xelva (1390 / 1524**)

6. Nostra Senyora dels Àngels d’Alacant (1440 / 1835?)

2. Monestir del Sant Esperit del Mont [Gilet] (1402 / 1835?)

7. Santa Maria del Pi d’Oliva (1448 / 1524**)

3. Santa Maria dels Àngels de Sogorb (1415 / 1541**)

8. Santa Catalina d’Onda (1448 / 1524**)

4. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (c.1426 / 1835)

9. Santa Anna d’Oriola (1449 / 1835?)

5. Santa Maria de Jesús de València (1428 / 1835)
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CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

10. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

2. Sant Francesc de Perpinyà (c.1220-1225 / c.1493*)

11. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

3. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

12. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1246 / c.1493*)

4. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

13. Sant Francesc de V. del Conflent (c.1279 / 1567*)

5. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

14. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

6. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

15. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

7. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

16. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

8. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

*17. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (c.1326-1341 / 1567*)

9. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

2. Sant Francesc de Calataiud (c.1220-1230 / c.1506*)

8. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

3. Sant Francesc de Daroca (c.1220-1230 / c. 1506*)

9. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

4. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

10. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

5. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

11. Sant Francesc de Borja (c.1320 / c.1506*)

6. Sant Francesc de Barbastre (c.1235 / c.1506*)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

3. Sant Francesc d’Inca (c.1329 / 1494*)

2. Sant Francesc de Ciutadella (1287 / c.1500*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

3. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

2. Sant Francesc de Xàtiva (c.1244-1248 / 1503*)
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OBSERVANTS

Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Barcelona (1427 / 1823)

4. Santa Maria de Jesús de Lleida (1444 / 1835)

2. Santa Maria de Jesús de Tortosa (1429 / 1524**)

5. Santa Maria de Jesús de Balaguer (c.1445 / 1835)

3. Convent de la Passió de Perpinyà (1441 / c.1493)

6. Nostra Senyora del Remei d’Illa (1462 / 1524**)

Regne d’Aragó
1. Nostra Senyora dels Àngels de Maçanera (1390 / 1541**)

4. Sant Francesc de Tarassona (c.1426 / 1835)

2. Sant Cristòfor d’Alpartir (c.1426 / 1524**)

5. Nostra Senyora de Jesús de Saragossa (1447 / 1835)

3. Santa Catalina de Carinyena (c.1426 / 1524**)

Regne de Mallorca
1. Santa Maria de Jesús Extramurs [Palma] (1441 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Maó (1459 / 1835)

2. Nostra Senyora de Jesús de Sóller (1457 / 1835)

Regne de València
1. Sant Francesc de Xelva (1390 / 1524**)

6. Nostra Senyora dels Àngels d’Alacant (1440 / 1835?)

2. Monestir del Sant Esperit del Mont [Gilet] (1402 / 1835?)

7. Santa Maria del Pi d’Oliva (1448 / 1524**)

3. Santa Maria dels Àngels de Sogorb (1415 / 1541**)

8. Santa Catalina d’Onda (1448 / 1524**)

4. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (c.1426 / 1835)

9. Santa Anna d’Oriola (1449 / 1835?)

5. Santa Maria de Jesús de València (1428 / 1835)

10. Convent de la Vall de Jesús [Puçol] (1455 / 1835?)
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CONVENTUALS

Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

9. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

2. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

10. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

3. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

11. Sant Francesc de V. del Conflent (c.1279 / 1567*)

4. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

12. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

5. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

13. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

6. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

14. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

7. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

*15. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (c.1326-1341 / 1567*)

8. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

5. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

2. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

3. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

4. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

Regne de Mallorca
1. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

2. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)
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OBSERVANTS
Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Barcelona (1427 / 1823)

7. Santa Maria de Jesús de Reus (1488 / 1835)

2. Santa Maria de Jesús de Tortosa (1429 / 1524**)

8. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1493 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Lleida (1444 / 1835)

9. Sant Francesc de Perpinyà (c.1493 / 1659)

4. Santa Maria de Jesús de Balaguer (c.1445 / 1835)

10. Sant Bartomeu de Bellpuig (c.1507 / 1835)

5. Nostra Senyora del Remei d’Illa (1462 / 1524**)

11. Santa Maria de Jesús de Cervera (1516 / 1835)

6. Santa Maria de Jesús de Figueres (1484 / 1524**)

Regne d’Aragó
1. Nostra Senyora dels Àngels de Maçanera (1390 / 1541**)

6. Nostra Senyora de Monlora [Luna] (c.1500 / c.1530**)

2. Sant Cristòfor d’Alpartir (c.1426 / 1524**)

7. Sant Francesc de Calataiud (c.1500-1510 / 1835?)

3. Santa Catalina de Carinyena (c.1426 / 1524**)

8. Sant Francesc de Daroca (c.1500-1510 / 1835)

4. Sant Francesc de Tarassona (c.1426 / 1835)

9. Sant Francesc de Barbastre (c.1500-1510 / 1835)

5. Nostra Senyora de Jesús de Saragossa (1447 / 1835)

10. Sant Francesc de Borja (c.1500-1510 / 1835)

Regne de Mallorca
1. Santa Maria de Jesús Extramurs [Palma] (1441 / 1835)

4. Sant Francesc d’Inca (1494 / 1835)

2. Nostra Senyora de Jesús de Sóller (1457 / 1835)

5. Sant Francesc de Ciutadella (c.1500-1510 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Maó (1459 / 1835)

Regne de València
1. Sant Francesc de Xelva (1390 / 1524**)

7. Santa Maria del Pi d’Oliva (1448 / 1524**)

2. Monestir del Sant Esperit del Mont [Gilet] (1402 / 1835?)

8. Santa Catalina d’Onda (1448 / 1524**)

3. Santa Maria dels Àngels de Sogorb (1415 / 1541**)

9. Santa Anna d’Oriola (1449 / 1835?)

4. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (c.1426 / 1835)

10. Convent de la Vall de Jesús [Puçol] (1455 / 1835?)

5. Santa Maria de Jesús de València (1428 / 1835)

11. Sant Francesc de Xàtiva (1503 / 1835)
3

6. Nostra Senyora de Gràcia d’Alacant (1440 / 1835?)

3

L’any 1514, la comunitat franciscana observant del convent de Nostra Senyora dels Àngels d’Alacant va
traslladar-se a una nova casa sota la invocació de Nostra Senyora de Gràcia.
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CONVENTUALS
Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

9. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

2. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

10. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

3. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

11. Sant Francesc de V. del Conflent (c.1279 / 1567*)

4. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

12. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

5. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

13. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

6. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

14. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

7. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

*15. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (c.1326-1341 / 1567*)

8. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

5. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

2. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

3. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

4. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

Regne de Mallorca
1.

Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

2.

Santa Maria de Jesús d’Alcúdia (1536 / 1567*)

3. Convent de Lloret de Vistalegre [Sineu] (1545 / 1567*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

2. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

*******************************************************
OBSERVANTS
Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Barcelona (1427 / 1823)

6. Sant Francesc de Perpinyà (c.1493 / 1659)

2. Santa Maria de Jesús de Lleida (1444 / 1835)

7. Sant Bartomeu de Bellpuig (c.1507 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Balaguer (c.1445 / 1835)

8. Santa Maria de Jesús de Cervera (1516 / 1835)

4. Santa Maria de Jesús de Reus (1488 / 1835)

9. Mare de Déu dels Àngels d’Horta de Sant Joan (1543 / c.1576**)

5. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1493 / 1835)
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Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Tarassona (c.1426 / 1835)

5. Sant Francesc de Barbastre (c.1500-1510 / 1835)

2. Nostra Senyora de Jesús de Saragossa (1447 / 1835)

6. Sant Francesc de Borja (c.1500-1510 / 1835)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1500-1510 / 1835?)

7. Nostra Senyora de Jesús d’Alcanyís (1524 / 1835)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1500-1510 / 1835)

8. Sant Salvador de Pina de Ebro (1530 / 1835)

Regne de Mallorca
1. Santa Maria de Jesús Extramurs [Palma] (1441 / 1835)

4. Sant Francesc d’Inca (1494 / 1835)

2. Nostra Senyora de Jesús de Sóller (1457 / 1835)

5. Sant Francesc de Ciutadella (c.1500-1510 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Maó (1459 / 1835)

Regne de València
1. Monestir del Sant Esperit del Mont [Gilet] (1402 / 1835?)

5. Santa Anna d’Oriola (1449 / 1835?)

2. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (c.1426 / 1835)

6. Convent de la Vall de Jesús [Puçol] (1455 / 1835?)

3. Santa Maria de Jesús de València (1428 / 1835)

7. Sant Francesc de Xàtiva (1503 / 1835)

4. Nostra Senyora de Gràcia d’Alacant (1440 / 1835?)

8. Santa Bàrbara d’Alzira (1539 / 1835?)

*******************************************************
RECOL·LECTES
Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Tortosa (1524 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Figueres (1524 / 1835)

2. Nostra Senyora del Remei d’Illa (1524 / 1659)

Regne d’Aragó
1. Sant Cristòfor d’Alpartir (1524 / 1835)

4. Nostra Senyora de Monlora [Luna] (c.1530 / 1835)

2. Santa Catalina de Carinyena (1524 / 1814)

5. Nostra Senyora dels Àngels de Maçanera (1541 / 1835)

3. Nostra Senyora dels Àngels d’Íxar (1524 / 1835)

Regne de València
1. Sant Francesc de Xelva (1524 / 1835)

4. Santa Maria dels Àngels de Sogorb (1541 / 1835?)

2. Santa Maria del Pi d’Oliva (1524 / 1835?)

5. Santa Bàrbara de Castelló (1541 / 1835)

3. Santa Catalina d’Onda (1524 / 1835?)
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CONVENTUALS
Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (c.1220-1225 / 1567-1570)

9. Sant Francesc de Tortosa (c.1233-1240 / 1567-1570)

2. Sant Francesc de Barcelona (c.1220-1229 / 1567*)

10. Sant Francesc de Berga (c.1244 / 1567*)

3. Sant Francesc de Lleida (c.1220-1230 / 1567)

11. Sant Francesc de V. del Conflent (c.1279 / 1567*)

4. Sant Francesc de Girona (c.1220-1230 / 1567*)

12. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (c.1300-1325 / 1567)

5. Sant Francesc de Tarragona (c.1220-1230 / 1567*)

13. Sant Francesc de Tàrrega (1318 / 1567)

6. Sant Francesc de V. del Penedès (c.1220-1232 / 1567*)

14. Sant Francesc de Puigcerdà (1315-1320 / 1567-1578)

7. Sant Francesc de Cervera (c.1220-1232 / 1567)

*15. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (c.1326-1341 / 1567*)

8. Sant Francesc de Montblanc (c.1233-1240 / 1567*)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Saragossa (c.1220-1230 / 1567*)

5. Sant Francesc de Jaca (c.1240 / 1567*)

2. Sant Francesc de Terol (c.1220-1230 / 1567*)

6. Sant Francesc d’Eixea (1250 / 1567*)

3. Sant Francesc d’Osca (c.1230 / 1567*)

7. Sant Francesc de Sarinyena (1282 / 1567*)

4. Sant Francesc de Montsó (c.1238-1261 / 1567)

Regne de Mallorca
1.

Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1229-1232 / 1567*)

2.

Santa Maria de Jesús d’Alcúdia (1536 / 1567*)

3. Convent de Lloret de Vistalegre [Sineu] (1545 / 1567*)

Regne de València
1. Sant Francesc de València (c.1239 / 1567*)

2. Sant Francesc de Morella (c.1272 / 1567*)

*******************************************************
OBSERVANTS
Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Barcelona (1427 / 1823)

6. Sant Francesc de Perpinyà (c.1493 / 1659)

2. Santa Maria de Jesús de Lleida (1444 / 1835)

7. Sant Bartomeu de Bellpuig (c.1507 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Balaguer (c.1445 / 1835)

8. Santa Maria de Jesús de Cervera (1516 / 1835)

4. Santa Maria de Jesús de Reus (1488 / 1835)

9. Mare de Déu dels Àngels d’Horta de Sant Joan (1543 / c.1576**)

5. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1493 / 1835)

10. Sant Tomàs de Riudeperes [Calldetenes] (1560 / 1868)
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Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Tarassona (c.1426 / 1835)

5. Sant Francesc de Barbastre (c.1500-1510 / 1835)

2. Nostra Senyora de Jesús de Saragossa (1447 / 1835)

6. Sant Francesc de Borja (c.1500-1510 / 1835)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1500-1510 / 1835?)

7. Nostra Senyora de Jesús d’Alcanyís (1524 / 1835)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1500-1510 / 1835)

8. Sant Salvador de Pina de Ebro (1530 / 1835)

Regne de Mallorca
1. Santa Maria de Jesús Extramurs [Palma] (1441 / 1835)

4. Sant Francesc d’Inca (1494 / 1835)

2. Nostra Senyora de Jesús de Sóller (1457 / 1835)

5. Sant Francesc de Ciutadella (c.1500-1510 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Maó (1459 / 1835)

Regne de València
1. Monestir del Sant Esperit del Mont [Gilet] (1402 / 1835?)

7. Sant Francesc de Xàtiva (1503 / 1835)

2. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (c.1426 / 1835)

8. Santa Bàrbara d’Alzira (1539 / 1835?)

3. Santa Maria de Jesús de València (1428 / 1835)

9. Nostra Senyora dels Àngels d’Elda (1562 / 1835?)

4. Nostra Senyora de Gràcia d’Alacant (1440 / 1835?)

10. Nostra Senyora de la Font de Llíria (1563 / 1574)

5. Santa Anna d’Oriola (1449 / 1835?)

11. Sant Cristòfor de Moixent (1563 / 1835?)

6. Convent de la Vall de Jesús [Puçol] (1455 / 1835?)

*******************************************************
RECOL·LECTES
Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Tortosa (1524 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Figueres (1524 / 1835)

2. Nostra Senyora del Remei d’Illa (1524 / 1659)

Regne d’Aragó
1. Sant Cristòfor d’Alpartir (1524 / 1835)

4. Nostra Senyora de Monlora [Luna] (c.1530 / 1835)

2. Santa Catalina de Carinyena (1524 / 1814)

5. Nostra Senyora dels Àngels de Maçanera (1541 / 1835)

3. Nostra Senyora dels Àngels d’Íxar (1524 / 1835)

Regne de València
1. Sant Francesc de Xelva (1524 / 1835)

5. Santa Bàrbara de Castelló (1541 / 1835)

2. Santa Maria del Pi d’Oliva (1524 / 1835?)

6. Convent de la Corona de Crist [València] (1563 / 1835?)

3. Santa Catalina d’Onda (1524 / 1835?)

7. Sant Lluís d’Alcoi (1566 / 1835)

4. Santa Maria dels Àngels de Sogorb (1541 / 1835?)

8. Sant Bernardí de Bocairent (1567 / 1835?)

*******************************************************
DESCALÇOS
Regne de València
1. Sant Josep d’Elx (1558 / 1835?)
2. Convent de la Pietat de València (1558 / 1835?)

3. Mare de Déu d’Orito [Montfort] (1558 / 1835?)

LLEGENDA
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Posterior a la supressió dels framenors conventuals
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OBSERVANTS
Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Barcelona (1427 / 1823)

10. Sant Tomàs de Riudeperes [Calldetenes] (1560 / 1868)

2. Santa Maria de Jesús de Lleida (1444 / 1835)

11. Sant Francesc de Barcelona (1567 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Balaguer (c.1445 / 1835)

12. Sant Francesc de Girona (1567 / 1836)

4. Santa Maria de Jesús de Reus (1488 / 1835)

13. Sant Francesc de Tarragona (1567 / 1834)

5. Sant Francesc de Castelló d’Empúries (c.1493 / 1835)

14. Sant Francesc de V. del Penedès (1567 / 1835)

6. Sant Francesc de Perpinyà (c.1493 / 1659)

15. Sant Francesc de Montblanc (1567 / 1835)

7. Sant Bartomeu de Bellpuig (c.1507 / 1835)

16. Sant Francesc de Berga (1567 / - )

8. Santa Maria de Jesús de Cervera (1516 / 1835)

17. Sant Francesc de V. del Conflent (1567 / 1676)

9. Mare de Déu dels Àngels d’Horta de Sant Joan (1543 / c.1576**)

*18. Conventet de Pedralbes [Barcelona] (1567 / 1835)

Regne d’Aragó
1. Sant Francesc de Tarassona (c.1426 / 1835)

9. Sant Francesc de Saragossa (1567 / 1835)

2. Nostra Senyora de Jesús de Saragossa (1447 / 1835)

10. Sant Francesc de Terol (1567 / -)

3. Sant Francesc de Calataiud (c.1500-1510 / 1835?)

11. Sant Francesc d’Osca (1567 / 1836)

4. Sant Francesc de Daroca (c.1500-1510 / 1835)

12. Sant Francesc de Montsó (1567 / 1835)

5. Sant Francesc de Barbastre (c.1500-1510 / 1835)

13. Sant Francesc de Jaca (1567 / 1814)

6. Sant Francesc de Borja (c.1500-1510 / 1835)

14. Sant Francesc d’Eixea (1567 / 1835?)

7. Nostra Senyora de Jesús d’Alcanyís (1524 / 1835)

15. Sant Francesc de Sarinyena (1567 / 1835?)

8. Sant Salvador de Pina de Ebro (1530 / 1835)

Regne de Mallorca
1. Santa Maria de Jesús Extramurs [Palma] (1441 / 1835)

5. Sant Francesc de Ciutadella (c.1500-1510 / 1835)

2. Nostra Senyora de Jesús de Sóller (1457 / 1835)

6. Sant Francesc de Ciutat de Mallorca (1567 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Maó (1459 / 1835)

7. Santa Maria de Jesús d’Alcúdia (1567 / 1820)

4. Sant Francesc d’Inca (1494 / 1835)

Regne de València
1. Monestir del Sant Esperit del Mont [Gilet] (1402 / 1835?)

8. Santa Bàrbara d’Alzira (1539 / 1835?)

2. Sant Francesc de Morvedre [Sagunt] (c.1426 / 1835)

9. Nostra Senyora dels Àngels d’Elda (1562 / 1835?)

3. Santa Maria de Jesús de València (1428 / 1835)

10. Nostra Senyora de la Font de Llíria (1563 / 1574)

4. Nostra Senyora de Gràcia d’Alacant (1440 / 1835?)

11. Sant Cristòfor de Moixent (1563 / 1835?)

5. Santa Anna d’Oriola (1449 / 1835?)

12. Sant Francesc de València (1567 / 1835)

6. Convent de la Vall de Jesús [Puçol] (1455 / 1835?)

13. Sant Francesc de Morella (1567 / 1840)

7. Sant Francesc de Xàtiva (1503 / 1835)
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RECOL·LECTES
Principat de Catalunya
1. Santa Maria de Jesús de Tortosa (1524 / 1835)

3. Santa Maria de Jesús de Figueres (1524 / 1835)

2. Nostra Senyora del Remei d’Illa (1524 / 1659)

Regne d’Aragó
1. Sant Cristòfor d’Alpartir (1524 / 1835)

4. Nostra Senyora de Monlora [Luna] (c.1530 / 1835)

2. Santa Catalina de Carinyena (1524 / 1814)

5. Nostra Senyora dels Àngels de Maçanera (1541 / 1835)

3. Nostra Senyora dels Àngels d’Íxar (1524 / 1835)

Regne de València
1. Sant Francesc de Xelva (1524 / 1835)

5. Santa Bàrbara de Castelló (1541 / 1835)

2. Santa Maria del Pi d’Oliva (1524 / 1835?)

6. Convent de la Corona de Crist [València] (1563 / 1835?)

3. Santa Catalina d’Onda (1524 / 1835?)

7. Sant Lluís d’Alcoi (1566 / 1835)

4. Santa Maria dels Àngels de Sogorb (1541 / 1835?)

8. Sant Bernardí de Bocairent (1567 / 1835?)

*******************************************************
DESCALÇOS
Regne de València
1. Sant Josep d’Elx (1558 / 1835?)

3. Mare de Déu d’Orito [Montfort] (1558 / 1835?)

2. Convent de la Pietat de València (1558 / 1835?)

******************************************************
CASES CONVENTUALS CLAUSURADES
Principat de Catalunya
1. Sant Francesc de Vic (1567-1570)

5. Sant Francesc de Tàrrega (1567)

2. Sant Francesc de Lleida (1567)

6. Sant Francesc de Tortosa (1567-1570)

3. Sant Francesc de Cervera (1567)

7. Sant Francesc de Puigcerdà (1567-1578)

4. Sant Francesc de la Seu d’Urgell (1567)

Regne de Mallorca
1. Convent de Lloret de Vistalegre [Sineu] (1567-1569)
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Annex 2

Gràfics
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PRESENTACIÓ
En aquest segon annex, presento un seguit de gràfics, elaborats amb les mateixes dades
emprades en la realització dels mapes anteriors, que permeten veure de forma clara varis
aspectes de l’evolució de l’Orde Franciscà a la Corona d’Aragó, especialment les
diferències de ritme i presència entre els diversos territoris de la confederació.
Per tal de comprendre correctament els següents gràfics, cal tenir present que per a la
seva realització no he tingut en compte ni els conventets, difícils de valorar per la seva
poca entitat, ni el convent de Sant Francesc de Montpeller, ja que la seva especificitat
podria conduir-nos a errors a l’hora d’interpretar-los. Així mateix, he computat els
comtats de Cerdanya i Rosselló com a entitats particulars, ja que el seu traspàs del
Principat de Catalunya al Regne de Mallorca i a l’inrevés provocaria variacions irreals
en la primera de les gràfiques presentades. Per tant, en tot moment he intentat tractar les
dades per tal que mostressin uns resultats clars i fàcilment interpretables.
Per últim, vull aclarir que aquests no són, ni molt menys, tots els gràfics que la
informació recollida permetria elaborar, sinó que també se’n podrien fer de cada
territori per separat. Tanmateix, no he cregut convenient recollir-los en aquest annex,
ja que la informació que ens donen escapa del plantejament de caràcter més generalista
del meu treball. Per tant, aquí només presento una mínima mostra de les possibilitats
que oferiria un acurat estudi estadístic del tema.
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Gràfic 1
Evolució de l’Orde Franciscà a la Corona d’Aragó
(per territoris)
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Gràfic 2
Evolució de l’Orde Franciscà a la Corona d’Aragó
(per faccions de la família franciscana)
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Gràfic 3
Evolució de l’Orde Franciscà a la Corona d’Aragó
(total)
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