
CARME BATLLE 1 GALLART 

LA FAMfLIA I LA CASA D'UN DRAPER DE BARCELONA, 
BURGET DE BANYERES (PRIMERA MEITAT 

DEL SEGLE X I I I )  

Barcelona, capital catalana i centre econbmic de la Corona d'Aragó, viu al 
llarg del segle ~ I I I  una etapa de creixen~a i d e  plenitud en tots els aspectes. 
Només cal recordar la consolidació del rkgim municipal basat en els privilegis 
de Jaume 1, la construcció d'un nou recinte emmurallat per protegir els burgs 
i viles noves i l'expansió comercial continuant les directrius del segle anterior. 
L'apogeu de la ciutat és I'obra de tots els seus habitants, tant dels descendents 
dels ciutadans enriquits des de feia anys, per exemple els Marcús, Grony i Dur- 
fort, com dels homes nous establerts aquí a mida que augmentaven les possi. 
bilitats de treball i de negociació. 

El nostre propbsit és donar a coneixer la famíiia, els negocis, la fortuna 
i l'estil de vida dels homes factors essencials d'aquest apogeu de la ciutat a 
mitjan del segle. Ja hem presentat alguna vegadamembres del llinatge Banyeres, 
que tingué certament un paper important en la vida mercantil de la Barcelona 
dotze-centista, i també hem esmentat la varietat i riquesa dels héns de Burget 
de Banyeres; pero creiem que és necessari publicar-ne un arbre genealbgic i l'in- 
ventari complet de les seves pertinknces fet el 1256, sobretot per tractar-se #una 
data molt primerenca en aquesta mena de documents. 

Sembla que podem qualificar els Banyeres com a gent nava establerta a 
Barcelona el voltant del 1200 procedent d'un dels tres llocs de la nostra geo- 
grafia que porten el mateix nom: Banyeres del Penedes, un altre vara La Van- 
sa (Urgellet) i un tercer a La Bisbal (Baix Emporda). El primer dels tres llocs, 

1. C. BATLLE, Sobre la fira de Barcelona (segle X I I V ,  <<Cuadernos de Arqueología e 
Historia de la Ciudad* (Barcelona), XVII (1977), pp. 129-139. Id., Notizie su1 mercato 
e la fiera di Barcellona nel secolo X I I I ,  «Medioevo. Saggi e Rassegne* (Cagliari), 3 (1977), 
pp. 53-74. Id., La vida y las actividades de los mercaderes de Barcelona dedicados al co- 
mercio marítimo (siglo XIII ) ,  XVlI  Coloquio de Historia Marítima (Napols, 1980); en 
premsa. 
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on es conserva una interessant esgiésia romhnica, sembla ser el més important 
a l'epoca medieval i el seu castel1,'ja conegut el 1067, fou la llar de la família 
noble dels Banyeres present al costat de Jaume 1. A més, encara existien vora 
Barcelona dos llocs anomenats Banyeres, un al terme de Terrassa citat el 1211 
i un altre a la parroquia de Sant Pere de Premia, vora el mar, esmentat el 
1009 i el 11451 

La gran mobilitat de i'home medieval es manifesta en els noms de familia 
d'alguns barcelonins de nova arrel, que expliquen la seva procedencia a i'kpoca 
de formació dels cognoms: Adarró (Vilanova i la Geltrú, Garraf), Durfort (Ca- 
longe de Sagarra), Llacera, topbnim existeut vora Terrassa i Sant Cugat del 
Valles, Marcús (Solsones), Marquet a la quadra de Matadars (Mura, Bages), etc. 

Per intentar I'aclariment de la procedencia dels Banyeres ciutadans de Bar- 
celona només tenim una notícia atlusiva als seus parents d'Ausona continguda 
en el testament d'Arnau de Banyeres, draper, fill d'Arbert i de Juliana Des- 
camp; en el document redactat el 30 d'agost de 1251 el testador fa deixes a Be- 
renguera, filla d'Arbert de Banyeres d'Ausona, 50 sous, i a l'església de Sant 
Fruituós de Balenyh, dos ciris, i a l'obra de Sant Ferriol (Olot, la Garrotxa), 
5 sous.' Són els únics detalls indicadors d'una possibie localització familiar in- 
termedia entre el lloc anomenat Banyeres al Pirineu i Barcelona. 

Quan aquests homes procedents de les comarques catalanes o de més Uuny 
s'establien a la ciutat, ho feien en algun dels burgs de fora el mur roma, sobre- 
tot al Mercadal i a la Vilanova de Santa Maria del Mar, que era el barri co- 
mercial i mariner per exceil&ncia, molt actiu al voltant de l'alfbndic reial. Partint 
de la p l a~a  del Mercat els Banyeres aviat s'espargiren per Barcelona, uns al Rec 
i uns altres al carrer del Forn d'en Ripoll, en el burg dels Arcs. Encara que tro- 
bem molt units els tres germans, Ramon, Guillem i Arbert, sembla que Ramon 
fou el primer en establir-se a la ciutat, o almenys el1 i el seu soci Pere de Sant 
Just ja eren aquí el 26 de julio1 de 1206. Potser és massa agosarat veure'ls 
arribar amb les seves mercaderies precisament el moment de la celebració de 
la fira barcelonina del mes de juliol. De fet la data esmentada és la de i'adqui- 
sició feta pels dos socis d'un obrador situat en u n  dels bons llocs del Mercadal, 
pero abans, el 1192, Arbert, o Albert, es casava amb una barcelonina. 

Els drapers, dedicats als negocis i també a la producció, necessitaven un 
obrador on desenvolupar la seva activitat i conservar les mercaderies, i sempre 
procuraven trobar-ne un de situat a la zona més sollicitada, que era sens dubte 
la del mercat fora la porta fortificada anomenada el Castellvell o del veguer, 

2. J. BALARI JOVANY, Orígenes hisfóricos de C a f ~ l u ñ a ,  Sant Cugat del Vailhs, 1964, 
p. 181. 

3. L'original i la cbpia del testament d'Arnau de Banyeres es traben n I'Arxiu de la 
Catedral de Barcelona (des d'ara ACB), a la secció de la Pia Almoina, serie 1, 47 a, publi- 
cat a I'apkndix documental. 
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punt de partensa del camí en direcció nord. La urbanització de la placa en re- 
duí el perímetre i acaba engolint un espai verd existent a la part sud, el Far- 
raginal, o farraginar destinat a alimentar el bestiar urbi, especialment el d e l ~  
carnissers, i el dut a la fira. Part de la plasa, com tants carrers i places cata- 
lanes, tenia porxos que protegien del fred i permetien ampliar l'espai de l'obra- 
dor, provist en general de taules d'obra o de fusta a l'exterior. 

Així deuria ser l'adquirit per Ramon de Banyeres i el seu soci per l'elevada 
suma de 750 sous de diners de Barcelona pagada al propietari Arnau Bou, que 
ho havia heretat del seu pare com alou i hn venia amb motiu d'eixugar un 
deute de 300 snus als dos socis. No sorpren aquest preu tan alt d'una finca del 
Mercadal, ni el fet que fos objecte d'especulació; en efecte, al cap de quinze 
dies el soci venia la seva part, és a dir la meitat de l'obrador, a Ramon per 500 
sous.' Les afrontacions de la propietat, que inclota taules a fora, daveguera, des- 
guassos, dipbsits excavats a terra, etc., eren a l'est el Castellvell, al sud les 
cases de Guillem Grony amb paret mitgera, la mateixa placa del Mercat a l'oest 
i al nnrd les cases de Pere Adalbert també amb paret mitgera; per tant tocava 
el mur roma i devia ser a la vora del Farraginal.' Més endavant, el 1224, Ramon 
adquirí un altre obrador no gaire lluny del primer i també situat sota el mur 
roma, a la Frene~ia.~ 

Ramon de Banyeres és el tronc d'una de les tres branqnes en que trobem 
dividit el Uinatge a la primera meitat del segle. Les altres dues, que seran les 
més perdurables, procedeixen deis seus dos germans: Arbert, casat amb Juliana 
o Jussiana Descamp, i Guillem ja domiciliat al Rec el 1219. 

Sembla que la compenetració de Ramon i Arbert era molt notable, no sola- 
ment en el camp dels negocis sinó també en el pla familiar, tenint present la 
possibilitat del doble enllac dels dos germans amb dues germanes. En efecte, 
Arbert de Banyeres contracta el seu matrimoni amb la filla d'Aruau Descamp, 
propietari barcelnní, el 22 de setembre de 1192, data del document d'esposa- 
lles, en el qual eil concedia a Juliana 800 sous de diners de Barcelona en aquest 

4. C. BATLLE, Notizie su1 mercato, p. 56. 
5. El document, signat per Garsenda germana d'Arnau Bou, Pere de Medina, Bernat 

Peregrí i Berengucr de Souzet i fet per l'escriva Arnau de Scrrii, devia tenir tanta im- 
portincia que els hereus de Ramon en feren fer diverses copies el 29 de julio1 de 1216 i 
encara cl 2 de setembre de 1238 (ACB, Diversorum C, capsa 19, 2068; capsa 13, 1053; 
capsa 14, 1168; capsa 22, 2791). En la venda de la part del saci a Ramon es precisen més 
els iímits (capsa 21, 2555). Un dels esmentats veins de i'obrador, Pere Adalbert, fou el pa- 
re de Maria casada amb Guillem Roig de Sant Cngat, sobre els quals hi ha docnmentació 
a la mateixa serie citada. 

6. El 3 de febrer de 1224 Ramon de Banyeres, que havia comprat i'obrador a Ramon 
de Manresa i la seva esposa Guiüema per l'elevada suma de 9 iiiures, paga 30 marcs d'ar- 
gent a mmpte d'aquesta quantitat a Berenguer de Canet, a qui la devia el matrimoni ve- 
nedor mitjan~ant un instrument recuperat pel pagador (Div. C, capsa 17, 1794). 
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concepte, és a dir, com a escreix.' Pero Descamp tenia dues filles, I'esmentada 
Maiasenda, que portava un nom molt original. 1 precisament aquest és el nom 

de l'esposa de Ramon de Banyeres. L'escassa freqüencia amb que apareix Maia- 
senda en la documentació contemporania ens fa suposar que els dos germans es 
devien casar amb les dues Descamp poc abans de Vany 1200, epoca de la seva 
installació a la ciutat. Més o menys a la mateixa data es devia casar Guiliem, 
el tercer dels germans, amb Dolca, la familia de la qual desconeixem excepte 
en un detall, que li dona en propietat el mas de Mozons al Valles, com herencia 
paterna. 

Tots tres germans reuniren una considerable fortuna esmercada en finques 
situades a Barcelona i al seu territori. Per exemple, Ramon les tenia a Santa 
Maria d'Esp1ugues i a Santa Eulalia de Provencana, i a la ciutat hi posseia cases 
a la Portaferrissa i vora I'església de Sant Miquel. i els obradors esmentats; 
també tenia setzenes de lieny. Potser en aquest negoci cal cercar la relació de 
Ramon amb el seu deutor Arnau Bou, que pertanyia a una familia d'armadors 
de naus. 

Poc abans de la seva mort esdevinguda el 1249 ho repartí tot entre la fun- 
dació d'un important aniversari a l'altar de sant Vicenc de la catedral i les 
seves dues filles casades amb forasters: Joana, esposa de Bernat Puculull, havia 
rebut un hon dot de 500 morabatins d'or, i Estefania, casada amb Pere Cana- 
buquina en primeres noces, 300 morabatins i un obrador, i en segones noces 
aporta una vinya valorada en 600 morabatins i 150 més en or al barceloní 
Martí de Montcada, que dona el seu nom al carrer on vivia, l'actual carrer de 
Montcada. Tot i que l'obrador de la plasa del Mercat queda en poder #Este- 
fania, hi continua treballant Arnau de Banyeres, un dels f i is  d'Arbert, que 
I'adquirí en emfiteusi reconeixent el senyoriu de la seva cosina germana. Aix6 
s'explica pel fet que Ramon i Arbert eren socis i a la mort del segon ho foren 
els seus filis, els veritables continuadors dels negocis del seu oncle Ramon. 

Hem de remarcar I'extraordinaria solidaritat manifestada pels membres de 
la família Banyeres, que en moltel: ocasions s'uneixenper realitzar negocis junts 
o s'afavoreixen en qüestions d'herencia, fins i tot essent parents llunyans. 

El més important dels tres germans de la primera generació de Banyeres 
barcelonins sembla ser Ramon, amb el qual Arbert compartia casa i negocis, 
després heretats pels seus fills Ramon i Arnau.' És natural que els dos joves 

7. ACB, Div. C, 328. Descamp posseia un hort, alou de la canonja, al burg sud de 
Barcelona, al Cagaleii, que amb permís de les seves dues filles cedí al matrimoni fnrmat per 
Bernat de Castellnou i Belidia per edificar-hi una casa, a canvi de cohrar.els-hi un cens 
anyal de 4 morahetins d'or; l'hort es uobava en mig d'altres horts, a l'est el de Perc de 
Barba i al sud el de Ramon d'Osona, a l'oest hi havia la resta de l'alou de la canonja 
i el del monestir de Sant Pere de les Pueiles i al nord la via pública (Div. A, 2264). 

8. En el seu testament del 1249, on hi ha tota la informació utiliaada, Ramon reco- 
neixia que el seu nebot del mateix nom posseia, havent mort Arbert vers 1236, una terce- 
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acceptessin la superioritat del primer i s'identifiquessin com a «nebots de Ra- 
mon», segons ho féu Arnau el 10 de juny de 1234 en el reconeixement d'un 
deute (8 lliures menys dos sous i mig degudes a Pere i Bernat Clergue i a Joan 
de Caxach, segurament francesos) i al cap de dos anys en un altre reconeixe- 
ment semblant, fet al mercader de Narbona, Bernat de Navata, i a Pere Sastre.' 

El prestigi dels dos germans socis, Ramon i Arbert, apareix en la solució 
d'un plet per mitji d'una sentencia arbitral donada el 30 de julio1 de 1207, 
puix que elis, junt amb Guillem Richer i uns prohoms anbnims, arreglaren les 
diferencies sorgides entre Bernat de Cornelli i Arnau Descamp, el sogre d'Ar- 
bert, amb motiu d'una paret mitgera." El tercer dels germans, Guiliem, potser 
era més gran i quedava apartat de les activitats mercantiis dels altres dos, el 
cas és que la primera notícia d'eil a Barcelona és del 23 d'abril del 1212, data 
del testament de la seva esposa Dolga, propietaria del mas de Mozons, com 
hem dit abans. La familia, integrada pez Guillem, Dolca i els seus fills, i a més 
Ferrera fiiia borda d'ell, vivia al burg de1 Rec, és a dir, a la parroquia de Santa 
Maria del Mar, que Dolqa afavorí amb 2 sous per la seva sepultura; a més 
deixi 12 diners per I'hospital de la Santa Caritat o de la catedral, 40 sous del 
seu escreix als infants orfes i altres sumes per almoines i misses, i encara re- 
partí els seus millors vestits entre les seves germanes i una parenta." 

Del mateix any (10 d'octubre de 1212) tenim una notícia de Guillem, que 
signi com a testimoni en un document de comanda o dipbsit de 600 moraba- 
rins a favor de Pere de Blanes, detall insuficient per tractar de definir les acti- 
vitats d'aquest Banyeres, Encara que a cap dels tres germans no se'ls anomeni 

ra part de les seves cases situades «subtus domos que fuerunt sacriste~ i tingudes sota el 
domini de la cauonja (Pia Almoina, serie 17, nP 25). 

9. k n a u  pagh la primera suma el dia de Santa Maria d'agost, com s'estipulava en el 
document que fou estisorat (Div. C, capsa 22, 2765), i la segona, que era de 26 lliures de 
moneda de Barcelona corrible, la féu efectiva el dia de sant Miquel de setembre (Div. C, 
capsa 23, 3015, 21 de maig de 1236). 

10. La coucbrdia es signa amb la condició de que Arnau millori els dos costats de la 
paret amb sis fileres de pedres i cal$ des de terra i a partir de la casa d'Arsenda (Desmas?), 
que 4s alou de Sant Ruf, fins a la carrera; la paret sera sempre mitgera i cap dels dos 
veins vessari aigua n tindri vista sobre l'altre, ni cap dels dos haurh de pagar despeses de 
l'altre si un d'ells carrega obra sobre l'esmentada paret. De tota manera CorueUa sembla 
que tenia certa ra6 quan Arnau es ubligat a pagar-ti 20 sous. En aquest document es- 
crit pel prevere Pasqual, hi ha les signatures autbgrafes dels germans Banyeres i de 
Guillem Riquer (Div. C, capsa 17, 1825). 

11. Dekb un brial de color blau cel a la seva fillastra Ferrera, a la seva germana 
Maria d'Amer un altre de bruneta amb pells de coniils, a i'altra germana Berenguera 
una pellissa, i a Arseuda Desmas, segurament una parenta, el seu miilor brial. Els heteus 
del mas foren els seus fills, els noms dels quafs no consten, i els testimonis Berenguer de 
Zapera, Franzó, Bernat d'Olm i Arnau Sastre signaten el testament escrit per Up acblit, 
cscrivh [Div. C, capsa 23, 2985). Vegeu l'arhre genealbgic publicat a l'apendix. 
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mai explícitament drapers, creiem possible afirmar que ho eren tots després de 
coneixer alguns dels seus negocis i de comprovar com més endavant els mem- 
bres de la segona generació eren qualificats de drapers en nombroses ocasions. 
El mateix Ramon, que adquirí l'obrador del Mercadal amb un soci, com hem 
vist, en el seu testament de 1249 destina, per desprendre per a la seva anima 
i causes pies tota una gran quantitat de pebre, més o menys una carrega, emma- 
gatzemada a casa seva, i reconeixia que li devien diners Bernat Deslor, 150 sous, 
i Pere d'olorda. 5 marcs i 2 unces d'argent; mentre Arbert ja actuava el 1219 
a la fira de Vilafranca i més eudavant tenia un obrador de draps, on hi treba- 
Uava amb el seu fiil Martí.'" 

Gairebé a identics negocis es dedicaven els Burget, també drapers, quan les 
dues famílies enlla~aren mitjan~ant el matrimoni d'Arnau de Banyeres, fill d'Ar. 
bert, amb Blarica Burget. 

Les primeres notícies sobre la família Burget o Burguet pertanyen a I'últim 
ter$ del segle xrr, data en que ja es troba ben establerta a la'nostra ciutat i hi 
té casa parada. El primer personatge conegut, per ara, és l'anomenat solament 
Burget, home d'una notable activitat que ens permet de situar-lo entre els bar- 
celonins benestants. Les seves cases edificades als ravals es trobaven unes als 
Arcs i altres al Rec i eren alou del bisbe, un dels grans propietaris del sol urbh 
juntament amb el comte. El 1186 tenia a les del Rec tres arrendataris, amb un 
dels quals, de nom Pere Belot, I'unia un deute de 70 sous garantirpel mat~ix" 
cens derivat de l'arrendament de les cases." Al burg dels Arcs, on vivia Bur- 
get, ja hi posseia una casa abans del 10 de julio1 del 1185, data de I'adquisició 
&un altre edifici amb corta1 que era veí del seu i de la casa del jueu Vives 
Alfachim, és a dir, metge, amb parets mitgeres; el compra amb la intenció d'am- 
pliar la seva finca per la suma de 85 sous, valent el marc d'argent 44 sous, als 
esposos Guillem Jordi i Ramona, que l'havien heretat dels pares i el posseien 
en franc alou." 

12. Bs segur que l'activitat d'Arbert no es devia limitar a la fira de Vilafranca (C. BAT- 
LLE, Sobre la fira de Barcelona (segle X I I I ) ,  p. 133). Perb no tenim gaires notkies sobre 
els seus negocis, només en el testament el1 mateix esmenta el seu obrador i la part de draps 
corresponent al seu fill i collaborador Martí. 

13. Els arrendataris són Pere Belot, Pasqual i Ramon Pellicer. Aquest cens es empe- 
nyorat per Burget i la seva esposa Maria amb moúu d'un deute de 70 sous de diners de 
bona moneda de Barcelona, valent el marc d'argent 44 sous; cada any per Tots Sants el 
deutor podra redimir la penyora. Bernat de Baseia i Ramon Ferrer signen el document 
fet per l'escrivi Pere de Corfó el 15 d'octubre de 1186 (Div. C, 289). 

14. La casa limitava a l'est amb un alou de Sant Pere de les Puelles, al sud «in caUe 
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La riquesa d'aquest propietari es manifesta en la carta d'esposalles signada 
el 30 d'agost de 1191, en la qual consta I'escreix destinat a la seva promesa 
Sibilla, I'eleveda suma de 6.300 sous que es divideix en 3.500 dels quals podri 
disposar ella, i 2.800 s. pels fills, i si no en tenen, la quantitat aniri a parar 
a mans dels parents hereus del rnarit a la mort de Sibilla.'' Encara que no tenim 
cap més notícia concreta sobre la familia -només que Burget era nebot de 
Pere Auger per part de mare-," creiem que el1 i Sibilla han de ser els pares 
de Berenguer Burget, Arnau Rarnon i Blanca, germans documentats a Barcelona 
fins a rnitjan segle XIII. 

Podem afirmar aquest parentiu en comprovar la situació de la casa de Be- 
renguer Burget, draper, a I'inici del burg d e l ~  Arcs, exactament sota el portal 
dels murs romans denominar «del Bisbe*, on es trobava un conjunt de cases 
i obradors propietat del draper i herencia del seu pare." La possessió de finques 
i de capital així com la diversitat dels seus negocis, la base dels quals era la 
venda de draps, li permetien esperar uns mesos i fins i tot més de mig any 
el pagament de les robes venudes a una clientela en gran part femenina i noble." 
Sembla que en general actuava sol, pero sabem que almenys un cop es va as- 
sociar amb Rorneu Gerard, destacat personatge en el rnón dels negocis i parent 
de l'esposa del mateix Berenguer Burget." 

publico», a l'oest tenia parets comunes amb la casa de Vives Aifacbim i la del mateix 
Burget, al nord tenia la de Guüiem d'Ort i la seva esposa que era füia d'Arnau Bonfili. 
Foren testunonis del document escrit pel notari Pere de Corró, Guillem Pintor, Pere 
Colom i Pere Arbert Pong, que posaren les seves signatures autbgrafes sobre el pergamí 
(Div. C, 281). 

15. Document conseniat en un trasllat del primer de marg de 1219 (Div. C, 317). 
16. Ells dos arreglen una qüestió #herencia pagant-li Burget a l'oncle 100 sous el 25 

de febrer de 1197 (Div. C, 366). 
17. Part de les cases amb i'obrador bavien estat establertes a Joan Fcrrer. A la mort 

d'ell la seva vídua Rosanna i la füia del matrimoni, Flor, el 28 d'octubre de 1246 vengueren 
al draper l'obrador que era a la part ws t  de les cases d'elles, alou de Berenguer, per 8 
lliures, un preu bastant elcvat. Els límits de i'obrador eren les cases de les dues dones a 
l'est amb parets comunes, al sud l'alou de Berenguer també amb parets comunes i al nord 
i oest, carrers (Div. C, capsa 12, 879). 

18. El 8 de maig de 1256 Guillemó de Montclús s'emportava robes pcr valor de 300 
sous amb la promesa de pagar-les el dia de sant Joan vinent, i així bo féu perque el do- 
cument esta estisorat (Div. C, capsa 18, 1965). El 29 de gener de 1258 Sibilla de LluqA i 
la seva mare Guillema de Querait en compraren per valor de 200 sous, que es compro- 
meteren a pagar al draper per sant Miquel de setembre i a1.mateix temps li  prometeren no 
sortir deis límits del territori de Barcelona, és a dir, tenir-li hortutgc des del coii de Forcat 
al cali de la Celada, i del Mont Aguilar fins el mar (ibid., 1987). E mateix compromis 
d'hortutge signh el 15 de novembre de 1262 Pere d'Orta, deutor de 170 sous al  draper, 
suma que paga e n  dos terminis, la meitat per Pasqua i l'altra per sant Joan essent-ne 
fidejussor Arnau de Santlieí (Div. C, capsa 12, 894). 

19. El 9 de juny de 1251 el cavaller GuiUem de Fonollar, del Uinatge dels senyors 
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Un aitre dels seus negncis fou l'arrendament d'impostos, per exemple els 
drets d'eixides de pa, vi, carn, diners i totes les altres coses cobrats per Beren- 
guer de Cardona a la vila de Sabadell i el seu terme." Com tots els drapers, 
es dedica també al préstec de diners sortint fiador dels Ombau i Eimeric quan 
reberen 340 sous de Salomó fill d'Abraham d'Adret, important prestador jueu 
de Barcelona, i fent de banquer en I'adquisició del equartó dit de Claramunt~, 
és a dir, un petit dijtricte jurisdiccional, per Felip de Sola." 

La fortuna del draper s'incrementa al servei del rei Jaume, al qual serví 
com a oficial reial: fou veguer de Barcelona, i també el va acompanyar a la 
conquesta de Mallorca, nn rebé una propietat i fou cap d'un llinatge iilenc de 
~avaliers.~' 

Quant als germans de Berenguer, Arnau Ramon morí aviat deixant herevn 
la seva germana Blanca i ella es casa amb Arnau de Banyeres vers l'any 1230 
aportant-li un dot de 300 morabatins, que l'espbs augmenta amb un escreix de 
150. Uns anys després del sen matrimoni, el 1238 en concret, els negocis del 
draper Arnau ja tenien algunes característiques ben marcades: es dedicava a la 
compra-venda de robes amb el seu soci Guerau de Santboi i freqüentava la fira 
de Barcelona el julio1 i la de Vilafranca del Penedes a i'octubre, on negociava 
sobretot amb mercaders francesos, segons ho varem exposar en una altra ocasió." 

Del matrimoni d'Arnau de Banyeres amb Blanca Burget nasqueren Burget 
i Jaume, els noms dels quals manifesten la importancia de la família materna 

de Sitges, reconegué dcure a ambdós 166 sous i mig (valent el marc d'argent 88 sous), que 
es com~rometé a Dazar a la fira de Vilafranca del Penedes vinent. és a dir, a la fi d'octu- 
brc (D&. C, capsi 5; 134). 

20. Durant un cert tcmps Berenguer tingué arrendsts aquests drets fins que els vengué 
per un any seguit des de la festa de la Santa Creu de maig a Felip de Sola el 7 de 
novembre de 1257 per 550 saus de Barcelona, encara que el dia 26 del mateix mes només 
li havia Dasat 260 sous de l'esmentada suma; siana com a testimoni del Danament Be- . - - - 
renyer  d ' i igua~lon~a,  correter, que devia intervenir en l'afer (Div. C, capsa 19, 2123, 
capsa 22, 2838). 

21. El 2 de desembre de 1259 fou fiador junt amb Pere Grony (capsa 18, 2012). Com 
que el 26 de mars de 1256 va deixar diners a Felip de Sola, el 26 de novembre de 1264 
li cobra 270 sous en nom de Guiiiem de Terrassa a aquest Felip, sous que eren part del 
preu del quartó adguirit per eU a Bernat de Bayona, ahans propietat de Berenguer de 
Cardona (capsa 17, 1766; capsa 23, 2907). 

22. El 28 d'agost de 1228 Berenguer Durfort citava com a veguer de Barcelona a Be- 
renguer Burget pero en una poca anterior, exactament quan compra un hort amb el dot de 
la seva esposa Berenguera (capsa 21, 2539). A. G A R C ~ A  CARRAPEA, El 101m catalán, valen- 
ciuno y balear, 1, San Sebastián, 1968, p. 316. 

23. C. BATLLE, Sobre la {ira de Barcelona, pp. 133-135. 
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en el primer fill i el prestigi del rei Jaume en el segon, casos per altra banda 
ben poc freqüents a Barcelona i reveladors d'una certa origiualitat del pare del5 
dos infants. 

Els dos nois seguiren el camí marcat per ambdues famílies i es dedicaren 
als negocis, Burget, que era el primoghnit, des de Barcelona i Jaume emprenent 
viatges fins a Ultramar. El centre d'operacions es trobava al seu obrador situat 
sota les torres del mur roma a la placa del Mercat, és a dir, l'adquirit per 
Ramon de Banyeres a i'inici del segle; confirma aquesta identificació el fet 
que Arnau reconeixia en el seu testament tenir el local sota el domini de Martí 
de Montcada i de la seva esposa Estefania, la filla de Ramon i en part hereva 
de la fortuna paterna. Aquí hi treballa Arnau, i després Burget, juntament amb 
l'espbs de la seva neboda Estefania, anomenat Ramon Oliver, i el fill d'ells, Jau- 
me, qualificats ambdós de drapers; constituien una societat els termes de la 
qual no coneixem, pero Arnau deixa al nebot Jaume la meitat de l'obrador eri 
el seu testament el 1251, potser per complir alguna obligació contreta amb 
els Oliver." 

Podria ser que els nebots fossin els.ticnics en l'acabat dels draps, mentre 
Arnaues preocupava de llur adquisició i venda a la ciutat i a les fires, on en- 
trava en contacte amb els mercaders francesos. A més dels parents i de Guerau 
de Santhoi, soci del draper durant anys, com deiem abans en referir-nos a les 
activitats d'Arnau, el1 també utilitzavacapital de la seva esposa: per una banda 
17 morabatins i per l'altra altres 7 morabatins heretaas tíel. seu germi Arnau 
Ramon Burget, sumes donades en comanda per Blanca al seu espos mitjan~ant 
els corresponents instruments notariafs." 

24. Són noticies conti&udes en el testament d'Arnau de Banyeres del 30 d'agost de 
1251, atorgat en poder de Pere Marques; el notari de confianga d'eii i dels seus fiils. 
Les sumes repartides d'un total de 100 lliures destinades a la sepultura i les deixes, entre 
les quals destaca una túnica de Rander, manifesten Ia fortuna del draper i la unió familiar: 
30 Lliures a la seva germana Guillema i als fiUs d'ella, 20 sous a la sevagermana Ferrera, 
20 sous a cada una de les cunyades, 100 sous al seu germa Ramon i també al seu cunyat 
Berenguer Burget, al marmessor Guerau de Vilafranca una copa d'argent d'un w r c  i mig 
de pes, 50 sous al nebot' Bonanst de Banyeres, deixes als parents d2Ausona, etc. Dispo- 
sava que si morien els 'dos fiiis sense descendencia, la meitat de la fortuna havia d'anar 
a parar als parents mes prbxims i l'altra meitat als pobres pel bé de la seva anima (ACB, 
Pia Alrnoina, Testaments, serie 1, 47 a, publicat a l'apendix n." 1). 

25. Recupera les dues quantitats el 26 d'abril de 1253, junt amb el seu dot, l'esueix 
i 100 morabetins llegats per Arnau a la seva esposa en el testament, tot pagat pels seus 
fills Burget i Jaume, als quals la mate torna tots els docnments notarials corresponents, 
que són els conservats al'arxiu; Berenguer Burget, el germa d'dla, sima m m  a fidejussor 
dels 150 morabetins d'esposalles que havien de ser pels dos fills (ACB, Div. C, capsa 
16, 1506). El mateix dia Blanca dona aquesta suma en comanda a Burga amb la condi- 
ció de que li  tornés quan en fos requerit (capsa 12, 880, document estisarat). També 
el mateix dia es féu la, divisió de I'herincia entre els dos germans, que fins' aleshores 
I'havien tingut indivisa, com veurem. 
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Coneixem els béns d'Arnau, ja difunt, existents el 26 d'abril de 1253, quan 
foren inventariats amb motiu de la seva divisió en parts iguals entre els dos 
fills, que de forma efectiva i independent foren els hereus universals; en cas 
de la mort d'ambdós, el pare havia previst que la meitat de la fortuna fos pel 
parent més prbxim i l'altra meitat per a la seva anima i els pobres. En aquesta 
clausula veiem un cop més una manifestació de la caritat dels barcelonins i 
també el joc de la solidaritat familiar, que no arriba a ser una reaiitat en el cas 
d'Arnau, pero sí en altres ocasions. 

En la divisió dels béns, feta amb intervenció dels dos oncles dels hereus, 
Berengner Burget i Ramon de Banyeres, i d'uns amics eIs noms dels quals no 
consten, sembla que ja es manifesten .les tendencies dels dos germans: Burget, 
el més gran, havia de seguir el negoci patern a Barcelona, i Jaume podia cercar 
fortuna tenint com a base els diners rebuts que equivalieu al preu de la meitat 
de la casa, propietat difícil de partir. El primer rebé tres vinyes que eren alou 
familiar, situades al territori de Barcelona en el lloc anomenat Buerca: la vinya 
de Roca, la d'olivera i la Maiola, i a més la casa familiar del carrer de la 
Sabateria amb la meitat dels béns mobles, mentre al segon se li destinava la 
vinya veina del mas Sanaüja al lloc anomenat Jaforra, i la vinya del Pla, veina 
del mas de Ferrer Despli, que també eren alous, I'bort del col1 de la Celada, 
que es tenia pel cambrer del monestir de Ripoll, la meitat dels béns mobles 
i 250 morabatins per la part corresponent de la casa." 

Portada a terme la divisió, Burget es casi al cap de pocs mesos amb Suau, 
la filla de Pere Porta o Saporta, que li aporta un dot de 600 morabatins com- 
pletat amb un escreix de 300 per part del prom'es." El matrimoni encara no 
dura tres anys a causa de la mort de Burget esdevinguda de sobte mentre era :3 

Ultramar el seu germi, que per tal motiu no pogué mai fer-se cirrec de la tutoría 
d'Arnaldó, l'únic fill de la jove parella. Tot i que només es parla de la tuto. 
ria d'aquest nen, que fou I'únic hereu del seu pare, més endavant trobarein a 
Joan, segurament un germanastre seu, designat hereu, juntament amb Arnaldó, 
de Ramon de Banyeres, el seu oucle.avi draper. 

Com que Jaume era el tutor testamentari i sembla que morí en terres llu- 
nyanes, Pere Saporta, en nom propi i en el de la seva filla, sol.liciti al rei Jau- 
me el nomenament d'un altre tutor i el designat fou el draper Ramon de Ba- 
nyeres, establert al carrer del Forn d'en Ripoll." A Ramon se li gira molta 

26. L a  divisi6 no es va fer fins al cap de dos anys de la mort del pare p u  la joventut 
dels dos hereus i amb motiu del casameut del gran (capsn 17, 1699). 

27. En el docurnent d'esposaiies del 16 de juny de 1253 signa com a testimoni Jaume 
de Banyeres, germa del nuvi (carpeta 3, 3821). 

28. El 10 de gener de 1258 és la data del doniment del nomenament del tutor i 
tamb4 de la seva primera decisi6, que fou pagar el dot i I'escreix a Suau en presencia de 
Guillem de Banyeres, de Berenguer Burget draper i de Deusovol Pon$, potser 4 s  marrnes- 
rors de Burget (Div. C, capsa 13, 1015 i capss 15, 1361). En realitat no ha paga i el 5 
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feina, quan ja en tenia prou amb els seus negocis al nord d'Africa: fer l'inven- 
tari dels béns de Burget el dia primer de julio1 de 1256, tornar el dot i Ves- 
creix a la vídua, pagar 150 morabatins a Blanca, l'avia d'Arnald6," proporcio- 
nar al nen un profesor particular, que fou mestre Pelegrí, doctor en grama- 
tica," etc. 

A la seva mort (1267), encara no havia liquidat els afers de la tutoria i que- 
dava a deure 75 íiiures 6 sous 7 diners al pubiil, suma cobrada per eil en num 
del nen i equivalent a 173 morabatins, a raó de 8 sous 8 diners i &bol per mora- 
batí, segons s'especifica clarament en el document estisorat. Es féu cirrec del 
deute l'hereu de Ramon, Joan de Banyeres, que prometé pagar-lo per mans dels 
marmessors del difunt, que eren Bernat Sesfonts i Joan Desmas, cunyats de 
Ramon, i Deushovol Ponc, el dia de Canestoltes vinent." 

Des d'aquest moment comenga el protagonisme de Joan, l'activitat del qud  
es basa en la fortuna heretada del draper Ramon juntament amh Arnaldó. No és 
el nostre propbsit parlar dels negocis i dels béns de Joan, personatge que reque- 
reix el1 tot sol un estudi especial, pero hem d'a'ludir breument a la seva actua- 
ció fins el 1276 en relació amb el seu germauet, mort precisament en aquestn 
data. 

En realitat, Joan havia comencat a actuar abans de la mort del seu oncle- 
avi, amb qui co1,laborava en els negocis fins al punt de rebre d'ell en comanda 
l'elevada suma de 200 lliures, i a la seva mort encara tenia el capital més 15 
lliures de guany, que en total havia estat de 22 Uiures i mitja. D'aquests diners 
Joan en dona compte a Saura, la vídua del draper, i a Pere Saporta, nomenat 
tutor d'Arnaldó a la mort de Ramon, que signaren la corresponent definició 
de comptes el 12 de desembre de 1268. La intervenció de Saporta s'explica pel 
fet de ser Arnaldó co-bereu de Ramon amb el seu germanastre." En una altra 
ocasió trobem i'actuació conjunta de Saporta com a tutor i de Joan com a ges- 
tor de part del capital del seu germanet, i és en l'establiment d'una terra d'Ar- 
naldó situada al burg nascut tocant a l'hospital d'en Colom, on el nen posseia 
una extensa finca, alou dels frares de l'orde de 1'Hospital de Sant Joan de Jeru- 

de maig següent es compromete a complir.bo !a propera festa de sant Jaume (capsa 17, 
1744). 

29. Era la comanda rebuda per Burget de la seva mare, que ella recupera en dos ter- 
minis, el segan el 30 d'agost de 1258 (capsa 9, 244). Suau, la vídua de Burget, reb6 el 
seu dor pagat pel tutor .e! 28 de mar$ de 1259 (capsa 22, 2794). 

30. DetaU contingut en el document de la testamentatia de1 difunt tutor de! primer 
d'abtil de 1270. E! testament no l'hem trobat. 

31. E! deute mnstava en el testament de Ramon i fou reconegut per Joan e! 13 de 
desembre de 1267 (capsa 25, 3391). La suma fou feta efectiva en diners de Barcelona de 
tern el 12 de desembre de 1268 pels marmessors a Pete Saporta, tutor d'Arnald6 des de 
la mort de Ramon (capsa 18, 1920). 

32. En e! document consten Joan i Arnaldó com a hereus del difunt dtaper sense in- 
dicar el seu parentiu (capsa 22, 2671). 
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salem. Z'any 1271 es partí la finca situada al nord de l'bospital de Joan Colorn 
per mitja de l'obertura d'un carrer, que més endavant rebri el nom de Joan 
de Banyeres, propietari de tot a la mort d'Arnaldó." En efecte, eli fou l'hereu 
del seu germanastre, el decés del qual s'ha de situar poc després d'aquesta data. 

L'última noticia de la seva tutoria pertany al 25 d'agost de 1276, quan el 
noi ja havia mort feia un cert temps, i és una definició de comptes concertada 
entre Saporta, que bavia despes 50 Iliures, 3 sous i 7 diners durant la tutoria del 
seu nét, i Joan, que n'era l'hereu.'" 

La casa barcelonioa del segle XIII es caracteritza per les seves reduides di- 
mensions, tant a l'interior del recinte roma com als burgs per I'encariment del 
sol urba edificable i per la pobresa de recursos dels veins. S'aixecaren formant 
carrers estrets i obscurs per culpa de porxos, volades i de taules, i fins i tot 
escales exteriors. Tot i així en aqnest segle alguns edificis notables amb torres 
es bastiren al suburbi, especialment a la Vianova de Santa Maria del Mar, com 
per exemple la casa dels Grony vara la parroquia i la de Pere de Blanes al 
Merdangar, abans de la seva divisi6 entre els quatre f i s  del propietari el 1231. 

Més o menys del mateix estil devia ser la de Martí de Montcada, que creiem 
possible identificar amb la part més antiga del palau anomenat de Berenguer 
d'Aguilar a l'actuai carrer Montcada. Martí, pertanyent a una familia de ciuta- 
dans barcelonins, un dels quals fou consol de catalans a Alexandria, dona el 
seu nom complet al carrer i podia baver fet pintar a la sala del primer pis les 
escenes conservades encara ami de.la conquesta de Mallorca, en la qual eli 
pagué participar personaiment, com va anar més endavant a lluitar contra els 
sarrains de Valencia al costat del seu sogre Ramon de Banyeres. Quant a la 
seva casa, només en veiem uns vestigis encara ara en una torre de defensa de 

33. La terra establerta a Guillem de Santandreu per bastir-hi cases i tenir-hi hort li- 
mitava a I'est amb un alou de l'bospital d'en Colom, al sud la finca de Berenguer Leg amb 
parets comunes, a l'uest el carrer nou que s'estava fent aleshores, i al nord la finca de 
Jaume Correger amb parets comunes; Santandreu paga 5 sous per l'establiment i es com- 
prumeté a pagar un cens anyal d'un morahetí el 15 d'agost (capsa 18, 1875, document del 
10 d'agost de 1271 estisorat). 

34. Aquesta suma i una d'exactament igual aportada per Joan serviren per donar 100 
iüures 7 sous 2 diners als marmessors del difunt Ramon de Banyeres, que bavien de pagar 
els seus deutes. Aixb potser vol dir que Joan i Arnaldó com a hereus del seu oncle-avi 
varen pagar gran part de la marmessoria perquk els negocis del difunt draper no devien 
anar masa  bé durant e1s últims anys de la swa vida. Saporta al final del document 
comentat dóna a Joan 28 sous i la resta de la suma en qüestió, i a més el fa el seu 
procurador (capsa 18, 1943). 
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l'angle sud-est, uns baixos amb voltes, una finestra i unes motiiures a la faqana 
meridional del pati." 

Només les cases més notables tenien la part baixa de la paret i les torres de 
pedra, mentre a sobre es construia amb tapia, amb poques finestres i encara 
enreixades a baix, i més abundants al primer pis. A sobre, el teulat a dos ves- 
sants deixava un espai entre el1 i el primer pis, ou es guardaven coses poc uti- 
litzades, com el bagul de l'esmentat Ramon de Banyeres situat «in solario supe- 
riori» el 1249, detall que pot manifestar en aquest cas I'existkncia d'un altre 
solar inferior al citat. Passat el llindar de la porta d'entrada, es trobava un ves- 
tíbul que donava pas a l'obrador situat vora el carrer i al celler més al fons, 
o si no hi bavia vestibiil, es passava directament a l'obrador. El celler també 
podia trobat-se en una dependencia a part de la casa i amb entrada pel pati, 
com ho tenia el mercader Pere Oliver, parent dels Banyeres." 

A I'esmentada casa amb dos solars, el celler era vora I'entrada i el cobrien 
unes voltes sostingudes per pilars, al costat d'un dels quals hi havia unes tones 
cedides per Ramon a la seva filla Estefania. Crida l'atenció el fet que una 
d'elles, segurament la més gran, portava el nom de la familia i era coneguda 
com la «tona de Banyeres*. Una escala de fusta o d'obra, excepcionalment de 
pedra, comunicava amb el primer pis, on es desenvolupava la vida de familia al 
voltant de la llar. 

Creiem que devia ser bastant semblant la casa del seu nebot-nét Burget de 
Banyeres, si no era la mateixa, puix que els dos germans Ramon i Arbert l'ha- 
vien compartit; com que les filles del primer no hi visqueren un cop casades, 
sembla lbgic que s'hi quedés la familia d'Arbert, continuadora del negoci de dra- 
peria. La casa de Burget es trobava al carrer de la Sabateria, situat sota el palau 
reial i després anomenat de la T a ~ i n e r i a . ~  Podria molt ben ser la casa de Ramon 
i Arbert bastida a la vora o sobre l'obrador adquirit pel primer a la plaga del 
Mercadal. 

Segons l'inventari fet per ordre de Ramon de Banyeres, germh d'Arnau i 
tutor d'Arnaldó, només podem coneixer el mobiliari, els diversos atuelis i els 
objectes personals de Burget, distribuits per tota la casa, pero no el mateix 

35. Els elements arquitectbnics del segle x11r són uns arcs romanics del caror Cre- 
mat o de Sesfonts, una torre de defensa de pedra a I'angle sudes:, una finestra i motllures 
de la fasana meridional del pati i murs de pedra de Montjuic a la part inferior, mentre 
la superior és de tapia (Joan AINAUO DE LASARTE, Pinfures del segle X I I I  al carrer de Mont- 
cada de Barcelona, Discurs ... Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, 1969, pp. 9 
i 12\ . .-,. 

36. Les cases d'Oliver es trobaven a la Vilanova de la mar, al carrer que portava el 
seu mateix nom. En el seu testament, atorgat ei 4 de setembre de 1294, deixa tota la 
seva fortuna als pobres (ACB, Pia Ahoina, serie 8, 66 b). 

37. Francesc CARR~RAS CANDI, La ciufut d e  Barcelonu, «Geogcafia General de Cata- 
lunya», Barcelona s, a,, p. 416. 
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edifici amb les diferents caimbres." El recorregut fet pel notari Pere Marques, 
autor materia1 de I'inventari, comenca, segons ha manifesten els objectes esmen- 
tats en primer lloc, per l'estanca més gran. de la casa, on hi ha al mateix temps 
cuina, menjador-sala i u n a 0  dues cambres, és a dir, dormitoris tipus alcova, 
i acaba al celler. 

Als dormitoris hi havia el següent mobiliari: quatre llits defusta, quanels 
més pobres eren de cardes, amb dues mirfegues o una mena de sacs-llits (sac- 
cilecta) i dos matalassos de llana coberts amb una funda feta d'una roba de 
cotó i una altra funda de roba d'Espanya, és a dir de la zona musulmana, una 
altra mena de matalis (culcitra) blanc amb ratlles blaves, una vinova de drap 
de lli, quatre cobreilits, dos de drap de Ili i dos de seda, que servien per tapar 
els llencols o es podien estendre sohre lescaixes per decorar I'estanca, sobretot 
els de seda, tres draps de cotó, tres parells de llencols, i a més cinc coixins, 
quatre llitotxes i un travesser corresponents als mateixos Ilits, com també les 
dues flassades citades en últim lloc. Els quatre llits tan ben parats devien ser 
els del matrimoni format per Burget i Blanca, el del seu fiilet i I'últim podia 
ser el de Blanca, la mare de Burget que el va sohreviure, mentre l'esclava sar- 
raina devia dormir en qualsevol recó. 

Part d'aquesta roba de Ilit, juntament amb una savena de seda o gran moca- 
dor de cap per a les dones, vuit tovallons, cinc tovalles i quatre almalafes o ves- 
tits portats pels moros, estava desada dins de dues arques i un gran bagul (tahüt), 
que pel seu gran tamany ja es devien trabar al menjador, on a més hi havia un 
armari, moble ben extraordinari en aquesta epoca i consistent en un moble 
penjat a la paret o en un armari encastat al mur, perquk les dues formes les 
trobem el segle següent. 

Segueix I'inventari amb els estris de la cuina: dos sacs sense indicació de 
ser plens o buits, una pastera, un ralladoi per a rallar de tot, una post, un 
sedas, dues paelles de ferro, una giradora, dues calderes, dues lloces, dos tres- 
peus de ferro per cuinar, dues graelles, una tapadora de ferro, una ralladora 
per a rallar pa, quatre escudelles de fusta i unes moles per moldre mastaca (mus- 
tala). 

La iguminació de les estances esmentades es feia amb tres ilumeners, un 
canelobre i una ilanterna que donaven llum i també feien destacar sohre la paret 
uns llancers guarnits amb tres llances i un escut. Completaven el mobiliari dos 
bancs i tres estores alludits més avalí, juntament amb altres objectes que enume- 
rem a continriació. La vaixella consistia en tres escudelles per servir la fruita, una 
conca, un gavadal, un morter de coure amb la seva mi, uns estalvis de llautó 

38. Publiquem l'inventari fet pel notari Pere Marques en presencia de Pere Saporta 
davant els testimonis Ramon de Banyeres, dtaper domiciliar vnra ei forn d'en Ripoii, 

que i'encarregi, i Bernar Ermengol el primer de julio1 de 1256. Es un apendix del trebaLl 
iunt amb i'arbre genealbgic dels Banyeres i Burget. 
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(maxeroba) i tres vasos i dues copes d'argent esmentats abans de l'esclava sar- 
raina, quatre dotzenes entre talladors, plates (parapsides) i escudelles (grahals) 
collocats en un escudeiler de fusta; les peces que no cabien a l'escudeller, es 
guardaven dins d'una caixa. 

Una taula pintada presidia el menjador-cuina moblat també amb nou bancs 
i una estora gran de palma. A la vora hi havia dos recipients o calderes de 
nom Arab (alcarceis), tres asts de ferro, una caixa buida, una de gran i cinc 
ampoiles. 

Hem separat els atuells propis del celler: dos cairats o bigues petites, una 
mesura petita o quarter de coure amb la qual es venia el vi, dos embuts, una 
gaveta segurament de fusta per mesurar vi i altres mesures de vi juntament amb 
unes copes (cifos), tres vaixells de vi grans, quatre bótes, una cuba (cubum) gran, 
dos cubells, quatre portadores i una portadora grossa. Aquí mateix o a la cuina 
podien tenir un martell, unes estenalles de foc, dues falqs, una barrina, una 
serra i una destral petita, junt amb més estris propis del treball de la terra es- 
mentats més avall en l'inventari, o sia dues destrals de llenyataire (picaces), aixa- 
des amples (ligones), dues de petites (cavels), una podadora, i també una forca 
de ferro, un quintar de pedra i una gerra inventariats abans dels documents. 

És molt interessant el contingut de la caixa gran del menjador plena de les 
diverses peces d'un arnes, armes i aigunes robes: dues canes de drap de lli, un 
capell d'armar, un mantel1 curt de cendat (clamidem), una sobretúnica de cen- 
dat verd (epitogium), una misericbrdia o punyal, un braguer de cendat, un ci- 
nyell de cuiro (percintum), un bací, un perpunt per cobrir l'armadura, unes 
espatlleres, un capell de ferro, un bacinet, un capell de «feurre», una espasa, 
un sabre (peuat), dues maces i una bracerola o protecció del bra~." 

També es descriuen els vestits bons del difunt i de la seva esposa: una 
gramalla amb caperó, una gouella blava i un mantell de presset vermell de dona 
amb cendat, iuventariats juntament amb diners que posem més avall, un mantell 
de presset vermell amb una pell blanca, una sobretúnica vella de presset vermell 
amb cendat i una túnica de presset verd; més endavant entre altres objectes 
surt una cota, que posem aquí. 

En mig de les robes s'esmenta l'esclava sarraina i també cinc peces de la 
vaixella d'argent que hem col-locat abans, 20 lliures en diners en poder de Pere 
Saporta, el pare de Suau, 20 sous en poder d'ella i un llaüt trencat que mani- 
festa les aficions musicals d'algun membre de la família. Pertanyien al difunt 

39. Era freqüent trabar armes i peces de I'arnes a casa dels drapers per la seva parti. 
cipació a les campanyes reials amb l'exercit de la ciutat i per la propia defensa durant 
els viatges comercials. Se'n fabricaven aquí i a Vic i I'any 1265 s'exportaven armadures 
d'bomes i de cavalis, coltells i altres armes (Arcadi GARCIA SANZ i Josep M: MADURELL 
MARIMON, Comandas comerciales barcelonesas de la baja Edad Media, Barcelona, 1973, doc. 
18). MART~ DE RIQUER, L'orner del cavaller, Barcelona, 1968, dedica el capítol n al s e  
pie xnI. 
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a Barcelona i al seu territori, en part heretades del seu pare i en  part adqui- 
rides. E n  primer lloc posseia la casa o n  vivia a la Sabateria i i'adquirida per 
el1 a n'Escasseta:' i després tres vinyes, la comprada per Arnau de  Banyeres 
a Arnau Ombau i la seva esposa Beatriu, la d e  Buerca i la de  Roca, to t  amb 
els corresponents documents acreditatius de  la propietat. 

Les noticies contingudes en aquest inventari, el més antic dels trobats fins 
ara relatius a cases de  Barcelona, són molt extenses i detallades excepte en  u n  
aspecte, el referent als negocis del draper. Només indica que hi havia sis sacs 
plens d e  documents, dóna el nom d'un soci i apunta la possibilitat de la venda 
de  vi, que ser; una d e  les moltes activitats del seu hereu Joan. Per coneixer 
els negocis dels diversos memhres d'aquesta família de  drapers hem d'acudir 
a altres fonts i la seva importincia fa que pensem dedicar altres estudis a apro- 
fundir en el tema. 

APENDIX DOCUMENTAL 

Barcelona, 30 d'agost d e  1251 

Testament d'Arnau de Banyeres, draper, que fa nombrases deixes als seus 
familiar8 i nomena bereus els seus fills Burget i jaume. 

Arxiu de  la Catedral de  Barcelona, Testaments Pia Almonia, serie 1, 47 a. 

Hoc est translatum sumptum fideliter a quodam testamento cuius tenor talis 
est. I n  Dei nomine, ego Arnaldus de  Bagnariis egritudine detentus tamen in 
meo pleno sensu e t  mente sana meum li facio testamentum in quo eligo manu- 
missores meos scilicet: Gerardum d e  Villafrancha, Raimundum d e  Bagnariis, 

41. N'Escasseta ha de ser Matia vidua d'Arnau Escasset. Aquesta parella i Esteve 
Escasset, germa d'Arnau, poss<ien cases vora les d'Arnau de Banyeres, el fill del qual, 
Burget, en va adquirir una par: a la vídua, menue la part testant amh el cortai la com- 
pra el 1243 el seu oncle Ramon, el draper domiciliat vora el forn d'en Ripoii. Els Escasset 
ja tenien cases a la pla~a del Mercat el 1202, i més endavant les hagueren d'empenyorar 
per deutes conuets amb set jueus. Les cases d'Esteve Escasset adquirides per Ramon als 
seus marmessors per 325 morahetins el primer de mar$ de 1243 limitaven a l'est amh l'a- 
lou de Bernat Moneder i les cases de Santa Maria de Terrassa, al sud amh la carnisseiia 
i les cases del comprador, a l'oest amb el carrer i les cases d'Arnau de Banyeres i de 
Maria vídua d'Arnau Escasset, i ai nord amb les del mateix Banyeres i el carrer del riu 
Merdanci (ACB, Div. C, carpeta 3, 3813). 
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fratrem meum, Berengarium Burgeti, Poncium de Ruvira et Raimundum Oli-/' 
varii, quihus rogando precipio quod si me mori contigerit antequam aliud testa- 
mentum faciam, distrihuant ipsi bona mea mobilia et immobilia sicut hic inve- 
nerint ordinatum. Primum accipio pro anima /< mea de bonis meis centum libras 
Barchinone, de quihus dimitto ecclesie Sancte Marie de Mari decem solidos cum 
corpore meo ihi sepeliendo, et operi altaris Sancti Salvatoris constructi in eadem 
ecclesia /l duos solidos, unicuique preshiterorum in dicta ecclesia servientium 
XV denarios, et unicuique diachonum similiter in dicta ecclesia servientium VI 
denarios, et unicuique scolarium dicte ecclesie IIIIor denarios; unicuique eccle- 
siarum /'parrochialium Barchinone duos solidos et unicuique hospitalium pau- 
perum Barchinone decem solidos, domui infirmorum decem solidos, captivis re- 
dimendis XX solidos, mense fratrum minotum octaginta /'solidos, mense fra- 
trum predicatorum XXX solidos, mense dominarum ordinis Sancti Damianii 
XL solidos. Item dimitto sorori mee Guiiielme et fil'is suis triginta libras Bar- 
cbinone. Dimitto Berenga-/$ie, filie Arberti de Bagnariis de Ausona, quinqua- 
ginta solidos et filie minori Ferrarii Nathalis XX solidos et alii filie, scilicet, 
que est maritata decem solidos et filie maiori eius-/sdem Ferrari Nathaiis unam 
tunicam de Rander. Item dimitto Ferrarie, sorori mee, XX solidos et unicuique 
cognatarum mearum XX solidos, et Poncio de Ruvira centum solidos./l0 Dimitto 
Raimundo de Bagnariiis, fratri meo, centum solidos, et Berengario Burgeti cen- 
tum solidos, et Gerardo de Viliafrancha queudam ciphum argenti ponderantem 
unam marcham et /" mediam. Dimitto Perete, filie Bernardi de Ulmo et infan. 
tihus suis, XXXa solidos et Bonanato de Bagnariiis nepoti meo quinquaginta 
solidos et Burgete, uxori Petri de Ouelano,/" XX solidos. Dimitto filie Ber- 
nardi Pelicer XX solidos et uxori Bernardi des Daurats quondam defuncti XX 
solidos. Item dimitto Sancte Marie de Montealegre tres solidos, Sancte Marie /" 
de Valledonzeiia decem solidos, Sancte Marie de Boscho tres solidos. Dimitto 
Sancto Fructuoso XX solidos, de quibus ematur quoddam retrotahulum et duo 
candelabra, operi Sancti Ferrioli /"quinque solidos, Sancto Fructuoso de Ba- 
layano duos ceteos. De residuo vero dictamm centum iibrarum fiat mea sepul- 
tura et ipsa facta quicquid supererit oh salutem anime mee pauperihus eroge- 
tux./" Item dimitto Jacobo, filio Raimundi Olivarii predicti et Stephanie nepote 
mee, totam meam partem quam racione mee adquisicionis haheo cum dicto 
Raimundo Olivarii in quodam operatorio quod /l6 est suhtus turres civitatis 
Barchinone in platea et tenetur per Martinum de Montecatheno et uxorem eius, 
et volo quod filii mei, Burgetus et Jacobus, reddant dicto Raimundo Olivarii /" 
instrumenta dicti operaturii sine aliqua contradiccione, hiis autem lexiis superius 
notatis hene et plenarie solutis. Dimitto Blanche uxori mee suum sponsalicium 
sicut ei feci tempore nupciarum /" et ultra suum sponsalicium dimitto eidem 
uxori mee centum morahetinos quos habeat ad suam uoluntatem faciendam et 
omnes vestes suas et omnes pannos hospicii mei. Instituo mihi /Is heredes dictos 
Burgetum et Jacobum, filios meos, quibus dimitto omnia bona mea mohilia et 
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immobilia et iura que habeo et habere debeo aliquo modo quibuslibet locis 
equis porcionibus deduc-/"tis tamen dictis lexiis. Preterea volo quod dicta Blan- 
cha uxor mea dum viverit honeste et sine marito, sit domina et potens de 
omnibus bonis meis. Pono siquidem hoc vinculum quod, si aliquis l'L dictomm 
f io rum meorum obierit sine prole legitimi coniugii aut infantes ipsorum filio- 
rum meorum obirent infra annos, h e d i t a s  dcffuncti sive deffunctorum rever- 
tatur alteri filio meo superstiti /"ve1 filiis dicti superstitis, et si forte ambo 
filii mei decederint sine prole legitima, medietas tocius hereditatis mee resti- 
tuatur proximioribus meis et altera medietas ob remedium anime mee et 
filiorum meorum ac parentum meorum pauperibus distribuatur. Volo quod hoc 
sit ultima voluntas mea que si forte non valeret iure testamenti saltem valeat 
iure codicillorum ve1 alterius /"cuiuslibet ultime voluntatis. 

Actum est hoc IIIo kalendas septembris anno Domini Mo.CC quinquagesimo 
primo. Sigfnum Arnaldi de Bagnariis qui hoc testamentum laudo et firmo 
firmarique rogo. Sig+num Raimundi de Bagnariis fratris et manumissoris dicti 
Arnaldi de Bagnariis. Sig+num Poncii de Ruvira. Sig+num Raimundii Oliva- 

. 
rii. Ego Gerardus suscribo (signo)./'Testes huius testamenti sunt manumis- 
sores predicti Bonanatus de Bagnariis et Petrus Marchesii Barcbinone notarius. 
Sig (signo) num Petri Marchesii, publici Barchinone notarii, qui hec s ~ r i - / ~ h i  
fecit et clausit cum litteris rasis et emendatis in Va, XIIa et XIIIa lineis, die 
et anno quo supra. Sig(signo)num Nicholai de Parrella notarii. Sig(signo)num 
Petri de Vilardebono notarii. Sig(signo)num Bartholomei de Sanahugia notarii. 
Sig(signo)num Jacobi de Malvino, notarii publici Barchinone, qui hoc transla- 
tum sumptum fideliter ab originali instrumento et cum eodem comprobatum 
scribi fecit et dausit undecimo kalendas novembris anno Domini millesimo 
ducentesimo octogesimo octavo, cum litteris rasis et emmendatis in linea VIIa 
ubi dicitur solidos et cum litteris suprapositis in linea vicesima secunda ubi 
scribi dicti. 

Agralm aquesta transcripció a la Sra. Josefa Riur, alumna del curs daicia. 
ció a la recerca. 

Barcelona, 1 de julio1 de 1256, 

Inventari dels béns mobles i immobler del difunt Burget de Banyeres fet 
per Ramon de Banyeres, tutor testamentari d'Arnau, fill del difunt i de la seva 
espora Sz~au Soporfa i hereu del seu pare. 
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Arxiu de la Catedral de Barcelona, Pia Almoina, serie 1, 47 b 

Cum propter doli maculam omnes tutores teneantur conficere inventarium de 
bonis pupiiiorum suorum ne propter oblivionem ve1 negligenciam aligua de 
dictis bonis valeant deperiri, idcirco ego Raimundus de Bagnariis, tutor testa. 
mentarius Arnaldi, pupilli fiiii quondam Burgueti de Bagnariis, cum venerabili 
signo + crucis a l' me hic impresso iuxta formam legis Codicis de jure deti- 
berandi, iuventarium seu repertorium omnium bonorum et jurium dicti pupilli, 
in presencia Petri de Porta, Raimuudi de Bagnariis draperii, comorantis prope 

'Furnum de Ripullo, Bernardi Ermengaudi et Petri Marchesii, Barchinone nota- 
rii, testium, facio in hunc /' modum: primum inveni in hereditate pupa1 pre- 
dicti quatuor lectos ligneos et duo saccilecta, item tres matalafs scilicet duo 
cum cohoperta fustanei cum listis albis et sunt de lana, et tercium est cum 
cohoperta panni de Ispania, et unam culcitrain albam cum listis blavis et unam 
vanovam de panno lini,/" item duo cohopertoria de panno lini et duo coboper- 
toria sirici, item duos pannos de cotono, item pannum cotoni et tria paria lin- 
teaminum et quiuque cuxinos, item unem saveuam de seda et quatuor capciales 
et uuum traveser de lecto, et octo tovayons, et quinque tovayes, et quatuor 
almalafes et duas /i flaciatas et unum armarium et unam tahut, et duas archas, 
et duos sacos et unam pasteriam, et uiiam rahoram, et uuum postem, et unum 
sedas, et duas paeles ferreas, et unam giradoram et duas caldarias, et duas loces, 
et quosdam tripedes ferreos, et quasdam grabeles, et quandam co-/bbertoram 
ferream, et unam raoram de pa a raure, et qiiatuor eschales ligneas, e tres lume- 
ners et unum candelabrum, et quasdanl moles de mustala, et unam Ianternam, 
et quosdam lancers cum tribus lanceis, et unum clipeum, et tres scutellas in 
quibus portantur fructus, et tria storia /'et bancos de domo, et duos cayrats, et 
unam concham, et unum gavadal, et utium morter de coure cum eius manu, et 
unam cassam, et unum quartarium de soure, cum quo venditur vinum; et duos 
ambutos et unam gavetam, in qua mensuratur vinuin, et quasdam mensuras de 
vino /B cum cifis. Xtem tres vegetes rnagnas et quatuor botas et unum cubum 
magnum et duos cubeUos et quatuor portadores et unam portadoram magnam 
et unum martellum, et quasdam tenales igneas et duas fauces et unam barrinam 
et unam serram et unam securim parvam, et unam /9 mensam pictam et unam 
tabulam et tres asters de ferro et unam caxiam vacuam et unam caxiam magnam 
et V ampoles. 

Item inveni in caxia magna duas canas panni linni et unum capeiium de 
armar et unam clamidem de scendat et epitogium viride cum cendato et unam / 'O  

misericordiam et unum braguer de cendato et unum percintum de corio et sex 
caputbrevia et sex sacos instrumentorum. Item unuin baci et unum perpuntum 
et quasdam spalleres et unum capellum ferreum et unum bacinet et unum ca- 
pellum de feurre, et unum ensem et unum penat et duas maces et unam /" 
bracerolam, et unam gramayam cum caperono et unam goneUam blavam, et duas 
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picaces et tres ligones et duos cavels et unam podadoram et unum mantellum 
preseti rubei domine cum sendato et unam maxerobam de lautono et tria clo- 
quearia argenti et duos cifos argenti et quandam sarracenam et XX /<i libras in 
peccunia, quas tenet Petrus de Porta, et XX solidos quos tenet Suavis et unum 
lautum cisum et unum mantellum preseti rubei cum pena alba, et unum epito- 
gium preseti rubei vetus cum scendato, et unam tunicam preseti viridi et quod- 
dam instrumentum comande octo libras, quas tenet Petrus de Scolde, que sunt /" 
inter dictum Burgetum de Bagnariis et Bernardum Simonis, quas tenet Petrus 
Remer. Item unam tahut que facta est ad modum scriptorii et tres forfices et 
unum tabularium. Item unam tahut que est in operatorio Betnardi Simonis et 
quandam tabulam que ponitur ad januam et duos banchos. Item unam sellam 
que /'\ocatur privada et unam forcam ferream et unum quintale de petra et 
unam gerram et unum storium magnum de palma. Item unam cotem. Item 
1111" duodenas inter tayadors et parapsides et grahals et duos alcarceis et IX 
bancos et unum scutellarium. Item quoddam instrumentum divisionis que /" 
facta fuit inter dictum Burgetum de Bagnariis et Jacobum de Bagnariis de eorum 
hereditate. Item aliud instrumentum in quo domina Blancha concessit dictis 
Burgeto et Jacobo de Bagnariis sibi esse satisfactam de suo sponsalicio. Item 
testamentum Arnaldi de Bagnariis. Item domos quas inbabitabat. Item instru- 
mentum /le emptionis dictarum domnrum. Item domos cum instrumentis que 
fuerunt de N'Eschaceta. Item vineam quam Arnaldus de Bagnariis emit ab Ar- 
naldo Umbaldi et uxore eius Beatrice cum instrumentis emptiorum. Item vi- 
neam de Buercha cum instrumentis. Item vineam de Rocha cum instrumentis. 
Item instrumentum recogni-/"tionis Berengarii Burgeti quod fecit Arnaldo de 
Bagnariis de tutela Burgete. Item aliud instrumentum recognitiouis quam Be- 
rengarius Burgeti, manumissor testamenti Ferrarii Burgeti, fecit Arnaldo de 
Bagnariis conmanumissori de bonis dicti Ferrarii Burgeti que venerunt in posee 
ipsius Arnaldi. Item /''duos anulos auri. Item unam garlandam argenti quam 
Suavis, uxor dicti Burgeti, dicit esse suam. Item unam botam et unam rovam 
d'alacria que erat in ipsa bota. ltem octo libras de lino pintenat. Item IIII"' 
libras de lino filat. 

1-Iec omriia facta fuerunt in presencia predictorum testium /'* kalendas julii 
anno domini millesimo CC L sexto. Signum Raimundi de Bagnariis (autbgraf)./" 
Testes huius rei sunt Petrus de Porta, Raimundus de Bagnariis draperius, Ber- 
nardus Ermengaudi et l'etrus Marchesii, notarius./" Signum Petri Marchesii, 
publici Barchinonensis notarii qui hoc scribi fecit et clausit cum litteris ap- 
positis in linea 1111" ubi scribitur: Item 1 panum cotoni, die et anno quo supra. 


