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Estudiem i transcrivim les actes de tres capítols provincials de frares conventuals1 

de Sant Francesc que es van celebrar a la seu del convent que tenien a Cervera: el pri-
mer, centrat al diumenge, 5 de maig de 1448; el segon, centrat al diumenge, 30 de maig 
de 1501; i el tercer, centrat al diumenge, 28 de gener de 1537. Com a fets excepcionals 
esdevinguts a la vila de Cervera, consten al Llibre verd del Racional d’aquesta vila, do-
cument conservat a l’Arxiu Comarcal de la Segarra.  

El capítol provincial2 és l’assemblea periòdica, en aquests casos celebrat al mo-
nestir franciscà, que, encapçalat pel ministre provincial, reunia membres destacats de 
l’orde per a discutir sobre determinats temes que tant podien ser del propi orde com 
assumptes teològics més generals (i en aquest cas hi ha gent de fora l’orde, però amb 
formació religiosa: frares d’altres ordes, preveres, etc.). Els capítols d’administració 
interna es reunien a l’aula capitular o sala capitular del convent; l’única referència per al 
capítol provincial és que les conclusions es feien a l’església, amb presència dels paers i 
d’altres autoritats, sense que sigui precisat si era l’església del convent o l’església ma-
jor de la vila.  

Potser la importància del convent de Sant Francesc de Cervera, a més de la bona 
acollida que les autoritats de la població van donar als frares, va motivar que se’n cele-
bressin tres entre 1448 i 1537, en un ambient de relaxació absoluta.  

                                                
1 Sobre la vida que portaven els monjos en altres èpoques, vegeu: A. LINAGE CONDE, La vida cotidiana 
de los monjes de la Edad Media, Madrid, 2007; J. KERR, Life in the Medieval Cloister, Londres, 2009. 
2 Celebrar un capítol era un esdeveniment que sortia molt car, calia moure moltes voluntats, superar molts 
entrebancs de tipus personal i logístic, més encara en aquelles èpoques. És per això que ben sovint els 
frares es veuen obligats a demanar ajuts a les universitats locals per trobar-hi remeis puntuals, sobretot de 
tipus econòmic. Llegim en el treball de Jill R. WEBSTER, “Els franciscans i la burgesia de Puigcerdà. La 
història d’una aliança medieval”, Anuario de Estudios Medievales, 26 (Barcelona, 1996), p. 163-164, que: 
“L’any 1518 el convent de Puigcerdà va celebrar un capítol provincial molt important perquè, des de 
llavors, Sant Francesc de Puigcerdà havia de passar a la província d’Aragó. Esperaven l’assistència de 
molts frares al capítol, entre ells el custodi dels framenors, mestre Boix, que va sol·licitar auxili econòmic 
de la vila. Els consellers, en donar el seu acord, comentaven que els framenors eren molt reduïts en nom-
bre, per la qual cosa era just i sant que passessin a la província d’Aragó. Les despeses d’un capítol eren 
molt elevades i la conformitat del Consell era deguda en part perquè els consellers estaven molt contents 
de saber que el convent de Sant Francesc de Puigcerdà deixava la seva afiliació amb Provença i formava 
part de la província d’Aragó”. La celebració del capítol provincial de Sant Francesc de 1518 també surt 
referenciada en el llibre de Salvador GALCERAN VIGUÉ, Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà (Bar-
celona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1977, p. 35), amb celebració de “solempne professó”. 
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EL CONVENT DE FRAMENORS 
 
El pare franciscà Pere Sanahuja és qui ens ha deixat l’estudi més complet, tant so-

bre el convent de framenors de Cervera, el seu canvi d’ubicació i els conflictes amb els 
framenors observants, com sobre la història del convent femení de Santa Clara.3 

Constata que l’any 1235 ja hi havia framenors a la vila de Cervera, puix que en un 
testament conservat consta una donació per a l’obra de Sant Francesc o de framenors; 
l’any 1245, Jaume el Conqueridor dona un terreny a la partida de les Planes per a 
l’edificació del monestir, i hi ha dades de 1246 i 1247 sobre l’avenç en l’edificació. 

El convent fora vila durà fins a la guerra civil entre Catalunya i Joan II (1461-
1472), en què, entre els anys 1464 i 1465, Cervera sofrí un rigorós setge de les forces 
del rei i, finalment, es reté el 14 d’agost de 1465. El convent fou derruït i els frares en-
traren a Cervera, a habitar a l’església, casa superior i patis de l’hospital de Berenguer 
de Castelltort. El rei va permetre aquesta ocupació dels espais on no sojornessin els po-
bres hospitalitzats i també que poguessin edificar-hi el nou monestir. 

Així, doncs, hem de considerar que el primer capítol provincial tingué lloc al mo-
nestir edificat a les Planes, fora murs, mentre els altres dos foren ja al nou monestir 
construït a redós de l’hospital de Berenguer de Castelltort, a l’interior de la vila. 

Pere Sanahuja comenta també la creença que hi havia a Cervera que l’inici de la 
construcció de l’antic monestir fora murs l’havia realitzat el propi sant Francesc amb 
alguns frares companys, al seu pas per Cervera. Sanahuja desfà la base documental, 
però constata com, a la construcció del nou monestir a l’interior de la vila, aquesta era la 
creença que tenien tant els framenors cerverins com els propis habitants de Cervera, 
com el rei Ferran el Catòlic, que interessà el papa Alexandre VI en la reedificació del 
primer convent.4 

Al monestir de l’hospital van viure els frares conventuals fins l’any 1567, en què 
tots els monestirs de framenors conventuals de Catalunya foren lliurats als framenors 
observants per manament del papa Pius V i de Felip II (SANAHUJA, 1959, p. 95). 

Els framenors conventuals volgueren retenir la propietat sobre l’antic convent, 
però foren els observants, els qui el reconstruïren. Després de 1567, els observants no 
habitaren el monestir de l’hospital, sinó que seguiren habitant al vell monestir recons-
truït fora murs, que tenia, per a ells, el mèrit afegit d’haver estat iniciat per sant Fran-
cesc, segons tradició. 

 
 

                                                
3 Vegeu P. Pere SANAHUJA, OFM, “El Monestir de Framenors de Cervera”, Estudis Franciscans, XXVII, 
45, fasc. I-II (gener-juny de 1933), p. 47-97. D’ell mateix, “El monestir de Santa Clara de Cervera”, Estu-
dis Franciscans, 47 (1935), p. 301-335 i 457-482. I, en general, sobre els framenors a Catalunya, la seva 
magna obra Historia de la Seráfica Provincia de Cataluña, Barcelona, 1959. Jill R. WEBSTER, Els Meno-
rets: the Franciscans in the Realms of Aragon from St. Francis to the Black Death, Toronto: Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies, 1993. En aquesta edició hi ha fotografies del claustre i interior de 
l’església de Sant Antoni de Pàdua de Cervera. En canvi, aquestes il·lustracions desapareixen en la tra-
ducció catalana que es va fer del llibre: Els Franciscans catalans a l’edat mitjana: els primers menorets i 
menoretes a la Corona d’Aragó, Lleida: Pagés editors, 2000. 
4 Diu Sanahuja: “Ferran el Catòlic, fill de Joan II i Joana Enríquez, prengué igualment de bon cor els 
Framenors de Cervera. Fou ell qui es va ben interessar amb el papa Alexandre VI per la reedificació del 
primer monestir franciscà d’aquesta vila, que ja hom creia aleshores que havia estat construït pel nostre 
Seràfic Patriarca d’Assís, segons és de veure en l’autorització que per restaurar-lo atorgà l’al·ludit pontí-
fex amb butlla de 4 de març de 1496 als devots habitants de Cervera que així li ho demanaven” (SANAHU-
JA, 1933, p. 37). I inclou el document (doc. XII) a l’Apèndix. 
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ELS ACTES RITUALITZATS 
 
Si llegim amb atenció els relats que transcrivim al final, trobem que hi ha una ri-

tualització prou establerta per als fets.  
Un cop al convent de framenors s’ha pogut saber / aconseguir la realització del 

capítol provincial, que comportarà la presència i presidència del ministre provincial, ho 
fan saber tant a la paeria de la vila com a les confraries i convents de Cervera i entorn. 
Assabentats els paers, determinen ja el present que els faran per ajudar a la realització 
del capítol, centrat en el diumenge. I a la vigília, el dissabte, fan sonar les campanes 
(1448, 1537) i porten o fan portar el present al monestir de framenors.5 Allí, el ministre 
els convida als actes que es faran l’endemà, especialment a l’ofici i, després, al dinar, al 
capítol i al sopar.6 La processó torna al punt de partença. 

L’endemà, processó dels framenors des del convent fins a l’església major, tot 
passant –i travessant l’interior: església i claustre– pel convent de predicadors (o domi-
nics) de la vila.7 Van fins a la plaça del Blat, on hi ha el clero de la vila aparellat, amb 
reliquiari i creu major de Sant Nicolau, i allí s’ajunta a la processó dels framenors i en-
tren a l’església, on s’instal·len al cor.  

Ofici i sermó. Hi canten el sant evangeli tres frares franciscans a tres veus. 
Dinar al convent de framenors, on són presents com a convidats els paers, síndics, 

racional, etc., com a representants de la paeria.8  
Capítol provincial a la tarda. No queda clar on es realitza. 
El capítol s’allarga als dies següents. En el primer (1448), almenys fins al dijous; 

després de vespres del dilluns, els porten present els capitans i prohoms de la confraria 
del Sant Esperit i són convidats a dinar l’endemà dilluns; el dimarts era dia de gran 
mercat i, a petició dels paers, es farà una processó amb el clergat i tots els ordes que 
recorre el mercat; també el dimarts reben el present de la confraria de la Santíssima Tri-
nitat i Sant Francesc, i són aquests convidats a dinar el mateix dia. Encara, el dimarts, és 
un particular, el discret en Mateu de Cornellana, qui fa un altre present al ministre i 
capítol; després, és la confraria de Santa Maria que els fa present, passades vespres, i és 
invitada al dinar del dimecres. I el dijous, un altre particular, l’honorable en Francesc de 
Sanaüja, confrare de Sant Francesc, els fa el present. 

En el segon (1501), dura almenys fins al dimarts; els paers han fet el present el 
dissabte i són convidats el diumenge; diumenge després de vespres reben el present de 
la confraria del Sant Esperit i els capitans són convidats al dinar del dilluns;9 dilluns 

                                                
5 El relat de l’any 1448 és el que mostra més aparatositat. Organitzen una processó, juntament amb molts 
prohoms, i amb els penons i la bandera de Sant Francesc. I surten des de la plaça Sant Miquel, al Capco-
rral; van al davant els ministrers, trompetes i altres joglars sonant. Van vila avall pel carrer Major i surten 
després fora vila fins al convent, a les Planes. Per veure una imatge de la població i el convent de Sant 
Francesc fora murs (tot i que en aquest cas és el reconstruït pels framenors observants), és ben aclaridor, 
per visualitzar-ho, el mapa pintat de la ciutat de Cervera, l’any 1716, per Juan Muñoz de Ruesta. Consul-
teu per Internet: <https://2.bp.blogspot.com/-_jSs3_xDQjE/U1aD3y8pRzI/AAAAAAAAugY/PSMnajI-
iJM/s1600/Cervera_01.JPG>. I per poder reproduir els recorreguts serviria el plànol de Cervera fet per 
Pedro de la Moneda el 1724. 
6 En tots els casos, accepten ser presents a les conclusions, però es fan insistir en la participació al dinar i 
al sopar, i al final accepten participar al dinar. 
7 En aquest pas per l’interior del monestir, l’any de celebració del tercer capítol passen també pel refecto-
ri, on el prior havia fet parar llargues taules amb orelletes, coques i tasses amb vi blanc. 
8 Durant el dinar, també al primer capítol (de 1448), reben el present dels jueus cerverins (16 capses de 
confits de sucre i 5 florins). Expulsats el 1492, no poden aparèixer ja als altres dos capítols, encara que 
segueixi la referència al carrer del Call com a topònim de la població. 
9 Hi van només dos dels capitans i dos prohoms, perquè els altres dos capitans hagueren de ser a la cele-
bració del Sant Esperit, que es feia just aquell dilluns. 



RAMON MIRÓ & PEP VILA | FESTES, CUINA I LITÚRGIA ALS CAPÍTOLS PROVINCIALS DE SANT FRANCESC A CERVERA 

 4 

després de dinar reben el present de la confraria de Santa Maria, i aquests són convidats 
al dinar del dimarts; i encara després de vespres, al mateix dilluns, reben el present de la 
confraria de Sant Francesc i els capitans de Sant Francesc són convidats també per a 
l’endemà, dimarts, a dinar. 

En el tercer (1537), també dura fins al dimarts i és bastant similar al segon: pre-
sent dels paers el dissabte i convidats al dinar del diumenge; present de la confraria del 
Sant Esperit el diumenge, després de vespres, i convit als capitans a dinar el dilluns; 
present de la confraria de Sant Francesc i convit als capitans a dinar el dimarts. I un pre-
sent de particular, mossèn Vidal, prevere de Tàrrega.10 

És al tercer, a l’únic que es precisa que tenen lloc les conclusions. Diu que foren a 
l’església (la major o la del monestir?), que hi foren presents el ministre, els paers i mol-
ta gent, consta els cerverins que hi argumentaren (el prior del monestir de predicadors, 
dos preveres i un metge) i els qui foren definidors (un mestre en teologia de Barcelona i 
tres frares).  

 
 
ELS PERSONATGES DELS CAPÍTOLS 
 
Per diferents fonts sabem qui foren els diferents ministres que presidiren aquests 

capítols. 
El primer (1448) seria fra Joan Llobet, ministre provincial de l’orde entre el 20 de 

setembre de 1445 i el 4 de juny de 1450 (SANAHUJA, 1959, p. 262). 
El segon (1501) surt citat al relat com fra Castrovol; el cita Pere Sanahuja a través 

de la crònica pel pare Coll, única dada que en té, i diu que és fra Castornell.11 Potser 
podríem identificar-lo amb el Pere de Castrovol que havia estat lector franciscà a 
l’estudi de Lleida.12 

I el tercer (el 1537) figura al relat com el reverent mestre Ponç, ministre, natural 
dels Prats del Rei. El pare Sanahuja, també a través de la crònica del pare Coll, comenta 
la participació del pare Miquel Ponç,13 el qual fou provincial entre el 27 de setembre de 
1535 i desembre de 1537 (SANAHUJA, 1959, p. 267). 

Quant als assistents als capítols, a mesura que avancem hi ha més precisions. Al 
primer consta només que al capítol foren presents uns dos-cents cinquanta frares, i que 
al dinar del diumenge hi havia a la taula dos definidors. 

Al segon consta d’entrada que hi hagué uns dos-cents frares; al costat del ministre 
Castrovol hi havia “molts reverents mestres en sacra theologia e molt notable home de 
sciència e de disputa”. Quan, al dissabte, porten el present de la paeria, troben el minis-
tre “qui stave al cap del segon claustre sehent e negociant allí ab una trentena de mestres 

                                                
10 Falta, en aquesta ocasió, el present i el convit a la confraria de Santa Maria. 
11 Diu: “La única noticia que poseo de este ministro provincial, llamado Fr. Castornell, es haber presidido 
a la fecha el Capítulo provincial en el convento de Cervera” (SANAHUJA, 1959, p. 265). 
12 Josep LLADONOSA, en el seu llibre L’Estudi General de Lleida del 1430 al 1524 (Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans: Secció Històrico-Arqueològica, 1970 [col·lecció Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica; 28], p. 73), descriu diverses obres editades de Pere de Castrovol, lector franciscà de 
l’Estudi de Teologia de Lleida. 
13 Diu: “En 28 de enero de 1537, celebróse Capítulo provincial en el convento de Cervera, con la asisten-
cia de este maestro provincial, el maestro Pont (Ponç), natural de la villa de Prats de Rey, siendo elegidos 
en él como definidores los maestros Juan Soler, de Barcelona; Luis Cubells, de Lérida; Francisco del 
Faro, de Zaragoza, y, Juan de Barriats, de Navarra. Hubo allí conclusiones, actuando de arguyentes Fr. 
Domingo Romeu, maestro en Teología, prior del convento de Predicadores de Cervera; Antonio Texidor, 
pbro., maestro en Teología; Salvador Bonanat, pbro., bachiller en Artes, y, N. Albareda, médico” (SA-
NAHUJA, 1959, p. 267). Sembla que la font del pare Coll, com en els casos anteriors, serien els relats que 
editem, continguts al cerverí Llibre verd del Racional. 
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en theologia e molts altres frares”. I al dinar del diumenge, els paers mengen entremes-
clats amb el ministre, els mestres en teologia, definidors i altres; destaca aquí la presèn-
cia del reverent mestre Trilla, bisbe.  

I el tercer és el que aporta més precisions. D’entrada, constata el nombre de frares 
i, acte seguit, el raonament que foren pocs: “en lo qual capítol foren cent y vint frares o 
més, e fonch la causa de venir pochs frares perquè fonch acuitat lo dit capítol per quant 
se avia de anar per tenir capítol per caussa del consell se deye se avia de tenir en la Ità-
lia”. Mentre els síndics ofereixen el present de la paeria, al dissabte, arriben el reverent 
fra Carniser, custodi de la província de Lleida, natural de Montblanc, i cinc reverents 
frares. El diumenge, a l’ofici, predicà el reverent mestre Ramon Picó, mestre en teolo-
gia, conventual del monestir de framenors de Saragossa, natural de Sarinyena. 

Potser la tarda del mateix diumenge, potser la del dimarts (el relat no segueix un 
ordre rígid i no ho deixa prou clar), es van tenir conclusions a l’interior de l’església 
(potser la del convent), entre les tres i les sis de la tarda. 

Consta en aquestes conclusions els qui argumentaren de Cervera (no els d’altres 
llocs o procedències), que foren fra Romeu, prior del convent de predicadors de Cervera 
i mestre en teologia;14 mossèn Antoni Texidor, prevere, mestre en teologia; mossèn Sal-
vador Bonanat, prevere, batxiller en arts; mestre Albareda, metge, mestre en medicina. I 
sí que són precisats els quatre definidors, que foren mestre Genís Soler, mestre en teo-
logia de Barcelona; fra Lluís Cubells, de Lleida; fra Francisco de Alfaro, de Saragossa, i 
fra Joan de Buriach, navarrès. 

 
 
ELS BENEFACTORS 
 
Usem aquest terme genèric per referir-nos a les diferents fonts d’ajut, externes al 

propi convent de framenors, que actuen en aquesta situació excepcional de la realització 
del capítol provincial per fer possible que es pugui fer amb èxit. 

Quant als ajuts pecuniaris i/o en forma de presents de menjars per al manteniment 
de la crescuda població de frares franciscans que s’acumula en el convent durant el 
capítol, hem vist que provenen de tres àmbits diferents i, excepcionalment, de dos més. 

Els habituals són: en primer lloc, la paeria de Cervera, és a dir, el govern munici-
pal; és el primer sempre en l’ordre dels presents i és convidat sempre al dinar del diu-
menge, a més d’altres actes (en especial, al capítol). En concret hi són convidats els qua-
tre paers, advocat (o advocats), síndic, racional i encara algun prohom. 

En segon lloc, les confraries generals o devocionals, no les d’oficis. Hi veiem 
aparèixer les tres confraries devocionals cerverines més importants, la confraria del Sant 
Esperit, la confraria de Santa Maria i la de Sant Francesc. Sempre, a l’oferiment del 
present, hi són convidats els capitans per al dinar subsegüent. 

La confraria del Sant Esperit era la més important, i sempre és la següent a l’ordre 
de donació i de convit, després de la paeria. Entre la de Sant Francesc i la de Santa Ma-
ria, però, veiem que hi ha unes certes tensions: al primer capítol va primer la de Sant 
Francesc i després la de Santa Maria, l’una és convidada el dimarts i l’altra el dimecres; 
al segon capítol, ambdues fan el present el mateix dia de dilluns, però la de Santa Maria 
s’avança a fer-ho just després del dinar i la de Sant Francesc després de vespres; les 
dues són convidades per al dinar del dimarts. No sabem si en l’ordre de seure durant el 

                                                
14 Fra Domènec Romeu, essent al convent de Cervera, havia predicat ja la Quaresma dels anys 1527 i 
1538 a l’església major de la vila; en aquesta segona data ja consta com a mestre en sacra teologia. Al 
1540, veiem que era prior del convent i més endavant arribarà a bisbe i, a la seva mort, farà importants 
deixes al convent de predicadors. 
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dinar, és a dir, en les preferències, hi hagué algun greuge, però sí que comprovem que al 
tercer capítol ja no hi hagué present ni, per tant, convit de la confraria de Santa Maria. 

En tercer lloc, algun devot a títol personal. L’any 1448, foren el discret Mateu de 
Cornellana15 i Pere de Sanaüja, confrare de la confraria de Sant Francesc. No consta cap 
donació de particular l’any 1501. I, finalment, l’any 1537, fou un prevere de Tàrrega, 
mossèn Vidal, qui els feu un present, amb la novetat que, en lloc de llogar joglars i mi-
nistrers per a l’acompanyament, feu acompanyar el present per deu arcabussers. 

Els excepcionals foren, l’any 1448, l’aljama de jueus, amb postres addicionals per 
al dinar del diumenge. I, l’any 1537, el prior de predicadors, amb orelletes, coques i vi 
blanc als qui anaven a la processó des de framenors fins a l’església parroquial, al pas 
pel convent de predicadors. 

Ni als devots, ni als excepcionals consta que hi hagués convit específic. 
 
 
ELS MENJARS 
 
Les tres relacions, deixant de banda la importància de la seva significació litúrgica 

i cerimonial, amb presència de notables (pare provincial, teòlegs, predicadors, paers de 
Cervera i de Lleida), tenen també un notable interès per a la història dels costums tar-
domedievals, pel món de l’alimentació. Potser són un reflex dels costums16 aristocràtics 
i alimentaris del moment. Menjar, com ho feien ells, ara ho llegireu, era també una altra 
manera de participar en el món. 

Com veurem, però, els frares cerverins no eren gaire estrictes pel que feia a les re-
gles alimentàries monàstiques que seguia la comunitat. En unes èpoques de penúries 
alimentàries, d’indigències materials per a la majoria de la població, en aquestes troba-
des es feia festa major, es menjava molt, es trencava completament la monotonia de la 
vida monàstica. A voltes dona la impressió que aneu a llegir unes pàgines de la novel·la 
del Tirant lo Blanc pel que fa als entremesos, els usos de taula, el signe d’estatus que 
representaven aquestes trobades, en què es valorava, al costat del menjar, la cortesia 
cavalleresca entre religiosos i gent de la paeria. Molts dels costums aquí observats farien 
les delícies d’Eiximenis i sant Vicenç Ferrer, que els haurien reprovat en els seus ser-
monaris sobre els vicis de beure, de menjar i el servir a taula. 

No entrem en consideracions, perquè no ho sabem, d’on procedien i com es trans-
portaven tots aquests queviures. El formatge, per exemple, provenia d’Aragó i de Ma-
llorca. 

 
 

                                                
15 Es conserven documents seus com a notari cerverí actiu almenys entre els anys 1413-1462. Vegeu 
Montserrat CANELA I GARAYOA; Montse GARRABOU I PERES, Catàleg dels protocols de Cervera, Barce-
lona; [Lleida], 1985, p. 42-43. 
16 Això dels frares de bona vida és un tema que ja ha estat estudiat en altres cultures. Pel que fa als domi-
nics, la problemàtica ha estat analitzada amb encert per Michael A. VARGAS a Taming a Brood of vipers: 
Conflict and Change in Fourteenth-Century Dominican Convents, Leiden; Boston: Brill 2011. Llegiu-ne 
una ressenya al blog Vademècum (<https://mariatoldra.wordpress.com/2014/02/01/els-bad-boy-friars-de-
vargas/> [consulta: 26/01/2018]). 
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LA TAULA DELS FRANCISCANS.17 FESTA I PITANÇA 
 
Els tres documents, encara que unitaris, són relativament diferents, especialment 

el primer, en què apareix un present que fan els jueus de l’aljama de la vila a la comuni-
tat cristiana. En aquell moment, arreu del domini eren una minoria influent. També és 
significatiu que joglars i ministrils no només sonessin a la processó religiosa, sinó que 
també participessin al dinar per fer més amè el festí. En llegir els textos, ens vam adonar 
que aquestes notes eren molt interessants des del punt de vista dels costumaris de 
l’època, amb la celebració, com hem dit, de processons urbanes, actes protocolaris, 
litúrgics, prèdiques, etc. 

El document també ens permet de conèixer millor certs aspectes de la cuina me-
dieval catalana en què priva l’abundància i la riquesa de queviures. El menjar no deixa-
va de ser un dels indicadors de la situació social d’aquell grup de frares, que compar-
teixen amb l’aristocràcia el gust pels plats ben assaonats, amb un contingut càrnic im-
portant. Per contra, no hi hem sabut veure consum de peix i d’ous. Ara i aquí podem 
reconstruir un sistema alimentari en un dia festiu que es repetia en situacions excepcio-
nals. En davallar el nivell d’ascetisme de la comunitat, augmenta considerablement el 
consum de carn, espècies, vins, formatges, neules i clarea. Les postres i els vins beguts 
són un altre dels elements de diferenciació social. 

Destaquem, en la primera trobada, per dinar i per sopar, la compra de dos grossos 
vedells, sis moltons, vi vermell, vi grec, arròs, formatge d’Aragó, confits de sucre, etc. 

En la primera de les trobades (1448), la qual va durar diversos dies, hi van partici-
par uns 250 religiosos, als quals hi hauríem d’afegir la presència de prohoms de la vila, 
de la paeria de Lleida i de Cervera, confraries, gent d’Església, servidors, joglars i mi-
nistrils, etc. Els paers de la vila van considerar que, en senyal d’hospitalitat i de reco-
neixement, amb l’ajut de les confraries, havien de fer una pitança extraordinària als fra-
res franciscans. Un esdeveniment de tals proporcions havia de tenir resposta dels res-
ponsables de la vila. La trobada fou aprofitada per fer una gran processó urbana, amb 
tocs de campanes, presència de banderes, ministrers i trompeters. El seguici va passar 
pels principals carrers de la vila, que qualsevol cerverí encara podria identificar. La re-
lació escrita ens permet conèixer l’itinerari urbà que van seguir, saber que el claustre del 
convent dels predicadors va ser decorat. Després es feren els actes religiosos a l’església 
gòtica de Santa Maria de Cervera, un solemne ofici amb sermó de Jacme Martí, el cant 
de l’evangeli, etc. L’església de Cervera es troba a tocar de l’edifici de la Paeria. 

El dimarts, dia 7 de maig, els membres de l’honorable confraria de Sant Francesc 
de la dita vila van fer un petit entremès en obsequiar els participants al capítol amb una 
còpia d’un vedell de cera groga amb dues candeles. A l’esquena de la dita bèstia hi 
havia clavats “florins reals en quantitat poc més o menys de .xxxv. florins” per poder 
així comprar “molts cabrits e altres vitualles a honor de Déu e refecció del dit ministre e 
Capítol”. 

Aquest mateix dia, tal com si fos una festa cortesana, es va fer un segon entremès. 
Quatre bastaixos portaren a coll, davant el ministre del capítol, un cabrit que duia una 
barba i corona falsa, amb presència de joglars, trompeters i ministrers. 

L’espectacularitat festiva del primer capítol provincial (presentes de confraries i 
particulars en forma d’entremesos, sonar dels joglars durant els dinars) sembla que es 
perd en bona part als altres dos capítols. Continuen les presentacions amb enramades, 

                                                
17 Vegeu per exemple l’utilíssim estudi de Teresa M. VINYOLES I VIDAL, “El rebost, la taula i la cuina dels 
frares barcelonins al 1400”, dins Alimentació i societat a la Catalunya Medieval, Barcelona: CSIC, 1998, 
p. 137-166. En aquest article Vinyoles ja assenyalava que la “primeria del segle XV, no és pas un moment 
gaire estricte pel que fa a les regles alimentàries de les comunitats religioses” (p. 137). 
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però ja no en forma d’entremesos. Continuen els joglars acompanyant els presents, però 
no consta que hi siguin presents sonant instruments durant les col·lacions. 

En el capítol celebrat a la primavera de l’any 1501, amb presència de més de 200 
frares, es torna a fer una processó urbana per la vila que surt del monestir. Després de 
recórrer diversos carrers amb el reliquiari i la creu de Sant Nicolau de la vila, van anar 
fins al convent dels pares predicadors. A l’església de Santa Maria es va fer una gran 
celebració litúrgica. Un mestre en teologia, Rovira, de la ciutat de Barcelona, va fer la 
prèdica, es cantaren a tres veus els evangelis. Els paers de la vila feren repicar les cam-
panes en senyal d’alegria. La pitança servida també fou extraordinària. Altra volta hi ha 
la presència de joglars i ministrers, i la col·laboració de confraries. 

Potser la trobada per discutir uns capítols, la més fastuosa, en un col·lectiu que 
feia vots de pobresa i d’obediència, lligats a una regla que imposava severes restriccions 
contra el pecat de gola, fou la celebrada el 28 de gener de 1537. L’abundància i la quali-
tat dels plats que s’havien de partir cada dos comensals, uns 120 religiosos en total, així 
ho indicava. La vila, en senyal d’oferiment, també regalà al capítol carns de ploma que 
en aquella època eren ben considerades: “1 vedella, 1 càrrega de pa, 40 perdius, 20 ca-
pons, 20 gallines, 8 porsells, 2 moltons, vi blanch”.  

Davant de l’auditori van passejar una vedella viva, engalanada, amb cascavells, 
menada per un home que la cavalcava. A continuació desfilaren càrregues enramades 
amb molta murta i taronges, amb banderetes dessobre les bèsties d’ocells, capons, galli-
nes, porcells, uns barrals de vi blanc, etc. Els actes foren presidits per les autoritats de la 
paeria de Cervera i fra Carniser, custodi de la província de Lleida, natural de Mont-
blanc. Els frares convidaren els paers a fer un passeig per la vila durant la processó que 
se celebrava el diumenge 28 de gener i al posterior ofici amb missa cantada. També 
foren convidats, després de dinar –ells en deien “refecció corporal”–,18 a oir les conclu-
sions aprovades al capítol. Des de la Paeria es dispararen arcabussos; l’església de Santa 
Maria fou ben entapissada. La processó va passar, com en altres ocasions, per davant de 
l’església dels Predicadors. En el refectori de dit monestir, el pare prior “avia ffet parar 
moltas taulas y en ellas molts plats de orelletas y moltas coquas y taças y anpollas de 
vins blanchs, y com pasaven molta gent, axí frares com laychs, prenian de las orelletas y 
bevian”. 

 
 
ANNEX DOCUMENTAL 
 
[1] 
Cervera. 1448, maig, de dissabte, 4, a dijous, 9. 
Relat del racional sobre els actes celebrats en ocasió del capítol provincial realit-

zat pel convent de framenors de Cervera, amb coincidència, un dels dies (el dimarts), 
amb el gran mercat. 

Font: Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), Cervera (C). Fons Municipal (FM), Llibre verd del 
Racional (Notes des de lo any 1448 fins al de 1637), f. 1-4. 

 
Capítol dels frares de Sant Francesch, any 1448 

Dicmenge, a .v. de maig MCCCCxxxxviii fonch celebrat e tengut Capítol dins Cervera 
per los frares menors del orde de Sant Francesch, en lo qual Capítol se trobaren e foren en torn 

                                                
18 Andreu Lledoner, racional, i “vist tot als ulls”, és a dir que va ser testimoni presencial de l’acte, qui va 
transcriure la relació de l’acte, és qui es fixa més en les “refeccions del cos”, en lloc de donar més detalls 
sobre els acords presos. 
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poch més o menys .CCL. frarres; se’n fonch lo reverent ministre e molts mestres en Sacra Te-
hologia e molt notable home de sciència e de gran disputa. 

En lo qual dicmenge fonch feyta per los damont dits ministre e frares solempne processó, 
la qual partí del orde e monestir dels dits frares menors e montà per lo carrer del Portal de Sent 
Christòfol e per la plaça passaren al carrer de Barchalona e entraren en lo monestir e orde de 
preÿcadors per la sglésia, e aprés per la claustra, la qual fonch molt bé apparellada ensemps ab 
la sglésia; e d’aquí en fora tiraren vila amont per lo carrer Major e giraren per lo carrer de Sent 
Antoni e tornaren per lo dit carrer e en la plaça del Blat de la dita vila; tot lo honorable clero de 
la dita vila fonch aquí molt notablement apparellat ab prevere, diacha e sotsdiacha, ab lo reli-
quier e creu major de Sant Nicolau.19 E passada la processó dels dits frares, la processó dels 
preveres seguint la via de la sglésia major, la qual per aquesta rahó fonch molt bé apparellada e 
dins lo cor los dits frares e preveres s’eren col·locats sens mistura20 de lochs, e aquí fonch feyt 
solepna offici e sermó, lo qual sermó feu mossèn Jacme Martí e cantaren lo sagrat Evangeli .iii. 
frares e a .iii. veus molt notablement. //  

[Al marge llegim:] Pahers: Joan Todó, Jacme Agramontell, Joan Carnicer, Francesch Saguí. 

E los honorables en Johan Todó, Jacme d’Agramontell, Johan Carnicer, Francesch Saguí, 
pahers aquest any, faeren lo disapte sonar e tochar los senys e campana majors ab totes les altres 
ab gran honor e reverència de Déu e de la vila; e per lo matí los dits pahers ab molts prohòmens 
davallaren e anaren al dit monestir de frares menors per acompanyar la dita processó, en la qual 
solsament havia los panons e creu de Sent Francesch. 

[La pitança] 

E los dits pahers ab consell de la .Lx.ª de la dita vila acordaren e deliberaren que lo da-
mont dit dicmenge de .v. de maig faessen pietança al dit Capítol e frares menors, la qual fonch 
feyta per la forma següent: 

E primerament los foren donats e presentats .ii. bells e grosos vadells e .vi. grans moltons 
mascles, e miga bota de fi vi vermell; e una quarterola21 de fin vi grech;22 e .xxxx. lliures de 
aroç; e .i. formatge de Aragó; e .xii. lliures de confits de sucre; e una portadora de cireres; e .iiii. 
dotzenes de raucius [?]; e .CL. peces de letugues; e .i. dotzena de formatges freschs. Lo qual 
present, axí com la carn e vi e altres coses, partí de la plaça de Sent Miquel del Capcorral lo 
disapte a .iiii. de mag ab los ministrers, trompetes e altres juglars, los quals ab molt gran se-
remònia, vila avayll per lo carrer Major, fonch portat, donat e presentat al reverent ministre e 
Capítol per los síndichs de la vila ensemps ab .ii. prohòmens.   

E lo reverent ministre co[n]vidà a la dita pietança e dinar, e encara sopar, los honorables 
pahers lo dit dicmenge damont mencionat; en la qual pietança foren ensemps ab los honorables 
pahers, los advocats o advocat, síndichs, notari e racional, e encara lo honorable en Ramon Mi-
quel [?]; e a la taula entremesclats menjaren, ço és, lo ministre al mix e .ii. pahers aprés, e .ii. 
difinidors;23 és ver que en aquella jornada se trobà ací lo paher de Leyda e .i. misatger e foren al 
dit dinar e sopar covidats ab molt gran seremònia de trompetes e ministrés e juglars, ço és, a 
cascuna vianda. E axí aquest dicmenge agué son bon compliment e recapte. 

[Al marge] La confraria del Sant Esperit regalà a dits frares ab .6. moltons y dos quartés 
de carn de bou. 

                                                
19 Carme BERGÉS, “Bernat Llopard i la creu de Sant Nicolau de Cervera”, dins N. DALMASES (ed.), Arts 
de l’objecte, Barcelona, 2008 (L’art gòtic a Catalunya), p. 94-97. Agustí DURAN I SANPERE, Llibre de 
Cervera, Tàrrega, 1972, p. 173-180, on reprodueix un estudi publicat abans a Estudis Universitaris Cata-
lans, VIII (1914), p. 142-201. 
20 Sense barreja de frares i preveres. 
21 “Mesura antiga d’oli i de vi, que a Mallorca encara s’usa i és de capacitat indeterminada, oscil·lant entre 
cinc i vuit quartins” (DCVB). 
22 Vi de raïm petit que en aquella època tenia molta anomenada, de gust entre poc aspre i amarg. 
23 “Cadascun dels religiosos que ensems amb el general o provincial defineixen punts relatius a la disci-
plina i a les regles de l’Orde” (DCVB). 
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E aprés lo dit dicmenge, aprés vespres, la honorable confraria del Sant Sperit de la dita vi-
la los presentà e donà al dit capítol les carns següents: ço és, .iii. barres de moltons, que són .vi. 
molt bells e grassos; e .ii. barres de carn de pou,24 hon avie .ii. quarters del dit bou molt bell. Lo 
qual present e donatiu partí de la plaça de Sent Miquel del Capcoral e vila avayll, ab trompetes e 
ministrés e altres joglars e .iiii. prohòmens de la dita confraria, portaren e donaren al dit reverent 
ministre e Capítol; e aquí lo dit ministre covidà los capitans e prohòmens de la dita confraria, 
los quals lo diluns a .vi. de maig se dinaren e [soparen ratllat] ab gran honor e reverència de 
Déu e de la dita confraria en lo dit monestir. // 

[Al marge] Los juheus de la Aljama regalaren a dits Frares ab .16. capses de confitures y 
altres coses. 

E lo dit dicmenge de .v. de maig, los juheus e bona aljama de Cervera, stant lo dit minis-
tre e Capítol e altras gents sobre la taula al dinar, vengueren los secretaris de la dita alyama ab 
molts d’altres juheus prohòmens acompanyant los dits secretaris, e presentaren ab gran reverèn-
cia e honor al dit ministre e Capítol .xvi. capces de confits de sucre e .v. florins, e aprés pren-
gueren son comiat e tornaren a lurs cases e vila. 

[Al marge] La confraria de la Santíssima Trinitat y Sant Francesch regalaren a dits Frares. 

E dimarts, a .vii. del dit mes, la honorable confraria de Sant Ffrancesch de la dita vila feu 
.i. vedell de cera groga ab .ii. candelles que portava en la squena o dòs25 del dit vadell, e sobre 
aquell havia ficats e clavats molts florins reals en cantitat poch més o menys de .xxxv. florins, 
del procehit dels quals compraren molts cabrits e altres vitualles a honor de Déu e refecció del 
dit ministre e Capítol. Les quals foren presentades e donades al dit Capítoll e aquí foren 
co[n]vidats los capitans de la dita confraria ab molts altres confrares hon faeren solepne pietan-
ça e dinar. 

[Al marge] Matheu de Cornellana regalà a dits Frares ab malvesia y un cabrit. 

E lo dit dia, lo discret en Matheu de Cornellana, axí com aquell qui çalla la amor de Déu e 
honor del convent dels dits frares menors e de la vila, presentà e donà al dit ministre // e Capítol 
.i. carratell26 de malvesia molt fi, portant aquell .iiii. bastaxos al coyll; e sobre aquell feu .i. en-
tramès de .i. cabrit molt nodrit portant al cap .i. gran corona e barba falsa e stant ab sa cadira 
sobre aquell bastiment; ab los trompetes, ministrés e altres juglars, ab gran alegria fonch portat e 
donat lo dit carratell al dit ministre e Capítoll. 

[Al marge] La confreria de Santa Maria regalà a dits Frares ab 4. cabrits27 1. quarter de 
bou. 

E lo dit dimarts a .vii. del dit mes la honorable confraria de Nostra Dona Santa Maria de 
la dita vila, passades vespres, presentà e donà al dit ministre e Capítol .iiii. barres de cabrits, en 
cascuna de les quals havie .iiii. cabrits molt bells e grassos; e .i. barra28 de .i. quarter de bou. E 
partí tota aquella carn de la plaça del Capcoral e, vila avayll, fonch portada ab gran flota de jut-
glars, ministrés e trompetes e donada al dit Capítol ab gran reverència e honor. E lo dit ministre 
co[n]vidà per al dimecres a .viii. del dit mes los capitans de la dita confraria a dinar e pietança. 
E aquí prengueren lur refecció e dinar molt cobiós29 e bo a la honor de Déu. 

E lo dit dimarts de .vii. del dit mes, que fonch jorn del gran mercat, los honorables pahers 
empraren e preguaren lo dit ministre e Capítol que lo dit jorn ensemps ab tot lo honorable clero 
de Cervera e totas las // hordens de la dita vila faessen una gran e solepne processó, la qual partí 
de la sglésia major e tirà vila amont e girà per lo carrer de Sent Antoni e tornà a la dita sglésia 
major ab tots los penons de les confraries e creuus de la vila, e hòrdens, e axí ab molt gran re-

                                                
24 Llegiu: “bou”. 
25 “Dors” (DCVB). 
26 Barril petit, que oscil·la entre un càntir i una càrrega de cabuda. 
27 Mal interpretat, perquè són quatre barres amb quatre cabrits a cada una: setze cabrits. 
28 Peça de carn llarguera. 
29 Llegiu: “copiós”. 



RAMON MIRÓ & PEP VILA | FESTES, CUINA I LITÚRGIA ALS CAPÍTOLS PROVINCIALS DE SANT FRANCESC A CERVERA 

 11 

verència de Déu e honor de la vila, la dita processó se feu, hon havia molta gent, axí dins la vila 
e encara de fora vila per veure e honrar la dita processó. 

[Al marge] Francesc de Sanaüja. 

E lo digous a .viiii. del dit mes lo honorable en Ffrancesch de Sanaüya, axí com a bon fill 
de Sant Francesch e amant Déu e la orda dels dits frares menors, feu al dit Capítol e frares una 
gran e notabla pietança bundosa de vitualles e de totes altres coses a la dita pietança urgens e 
necessàries, e gran amor e consolació dels dits frares e repòs de la ànima del seu para e amichs. 

 
 
[2] 
Cervera. 1501, maig, 29 a juny, 1. 
Relació feta pel racional del capítol celebrat al convent dels framenors de Cerve-

ra entre el 29 de maig i l’1 de juny de 1501. 
Font: ACSG, C, FM, Llibre verd del Racional (Notes des de lo any 1448 fins al de 1637), f. 26-27v. 
 
Diumenge qui·s comptave trenta del mes de maig del any de la nativitat de nostre Senyor 

Déu mil cinch-cents e hu fonch tengut e celebrat Capítol per los ffrares menors e dins lo mones-
tir dels frares menors que stant dins la vila de Cervera; en lo qual Capítol foren dos-cents ffrares 
e més ja. Hon fonch lo reverent mestre Castrovol, ministre, e molts reverents mestres en sacra 
theologia e molt notable home de sciència e de disputa. 

En lo qual dia fou feta una notable e bella professó per lo dit reverent ministre e frares. La 
qual professó partí del monastir dels frares menors de dita vila, ordenats e aretglats e en degut 
orde, e tirà la volta de la casa e sglésia de Sant Anthoni carrer amunt e volta al carrer de Agra-
munt, e per lo carrer vila avayll fins en la plaça del Blat, e de allí tiraren fins al monastir e 
sglésia dels frares prehicadors de dita villa; e allí entraren per lo portal de la sglésia maior e 
isqueren per altre portal e faheren la volta de la professó fins al quantó de la casa d’en Fiquer, e 
allí muntaren fins a la Cebolleria, e de allí amunt anaren fins a la plaça del Blat e entraren en 
aquella. E allí, en la plaça del Blat de la dita vila, tot lo honorable clero de dita vila fou aparellat 
notablement, ço és, prevere, diacha, sotsdiacha ab lo reliquiari e la creu mayor de Sant Nicholau 
de dita vila, e reberen aquells e passà tota la professó de dits frares primers, los preveres e lur 
professó ab son cor bé ordenats darrere ells, tiraren la via de la sglésia major de dita vila e entra-
ren en aquella, la qual per aquesta rahó fonch bé aparellada; e dins lo cor, los dits frares e preve-
res se col·locaren a hont segueren los senyós de paers, altres llochs ab pochs lechs e allí fonch 
fet solempnament lo offici ab grans veus e sermó, lo qual sermó feu agudament lo reverent mes-
tre Rovira, mestre en theologia de la ciutat de Barchinona, e tres frares a tres veus cantaren lo 
Evangeli en dita missa molt notablement ab gran orde. 

[Al marge] Pahers: Gili Farrer, Anton Saliteda, Jaume Rubió, Joan Barrufet. 

E los honorables en Gili Ferrer, n’Anthoni Saliteda, Jaume Robió e Johan Barrufet, pa-
hers aquest ayn de dita vila, faheren sonar los senys del campanar major a llahor e reverència de 
Nostre Senyor Déu e de la vila, e lo dit dia, de bon matí, los senyors de paers ab molts pròmens 
e molta gent anaren al dit monestir dels frares menors per acompanyar la dita professó, en la 
qual professó solament havie los penons e creus de mossèn Sant Ffrancesch de dita vila. 

En aprés los dits honorables pahers, per quant per lo honorable Consell de la vint-e-
quatrena celebrat en la sala de la paheria a quatre del mes de març // del dit any mil D e hu havie 
deliberat fossen dades per pietança al dit Capítol, ministre e frares de aquell de vint fins en vint-
e-cinch lliures en vitualles e carns, desliberaren dita pietança los fos donada e exeqütaren dita 
previsió en la forma següent: 
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[Al marge] La ciutat regalà als frares del Capítol ab 2 vadells, 12 cabrits, 4 moltons, 4 
mitgeres de blat ab pa, 1 quarter de bou, vi grech, 31 lliura de confits, 52 lliures arròs, 2 format-
ges de Aragó, 12 formatges de Mallorca.30 

Lo dissapte abans que·s celebràs lo dit Capítol, que comptàvem vint-e-nou del mes de 
maig, los honorables pahers trameteren al dit reverent ministre, Capítol e frares dos vedells bons 
e grassos, dotze cabrits, quatre moltons, un quorter de bou, quatre migeres de forment en pa 
pastat, quatorze migeres e tres terces de vi grech, trenta-una liures de confits de sucre, dues ro-
ves de arròs, dos formatges de Aragó e dotze formatges de Mallorqua. Lo qual present de carn, 
pa, vi e altres coses desús dites partí dit dia de la casa o sala de la paheria de dita vila e ab gran 
orde, ab sos jutglars e ministrés, tirà vila amunt per lo carrer Major acompanyat derre[re] tot per 
los dos síndichs de dita vila, ab quatre pròmens. E fonch portat al monastir de Sent Ffrancesch 
de dita vila, e ab son orde entrà per lo portal de dit monastir e vogí31 la claustra de aquell orde-
nadament com se anave. E fonch presentat al dit reverent mestre Castrovol, ministre, qui stave 
al cap del segon claustre sehent e negociant allí ab una trentena de mestres en theologia e molts 
altres frares, per los síndichs e prohòmens, e per ell fonch acceptat ab gran amor e gràcies mol-
tes, fetes offerint specialment haver per comanda aquesta universitat en tots los beneficis del 
orde llur e Capítol, e specialment fer pregar al infinit Nostre Senyor Déu per ella. 

[Al marge] Los pahers, advocats, racionals, síndichs y notari dinaren ab los frares del 
Capítol. 

En aprés lo dit dia lo reverent mestre Jaume Pallès ab tres altres mestres reverents arribà 
en la sala de la paheria de dita vila e de part del dit reverent ministre convidaren los dits honora-
bles pahers a dinar per lo cendemà següent, qui ere diumenge, de trenta de maig. Als quals per 
los dits honorables pahers fonch respost scusant-se’n, e per dits mestres reverents fonch replicat 
e los dits senyors de pahers ho acceptaren. E lo dit cendemà, dia de diumenge, los dits honora-
bles pahers, ensemps ab los advocats, racionals, síndichs, notari, anaren a la dita pietança y ese-
gueren al cap de la taula entremesclats ab lo reverent ministre e mestres en theologia, diffinidors 
e d’altres; menyaren allí ab los ministres. És ver que la dita jornada fonch en la dita pietança lo 
reverent mestre Trilla, bisbe de Gràcia, el qual dit dia celebrà missa alta en la sglésia major de 
dita vila. // 

[Al marge] La confraria del Sant Esperit los regalà ab 1 quarter de bou, 2 moltons, 5 ca-
brits. 

Més avant lo dia de diumenge qui·s celebrà lo Capítol, aprés de vespres, los capitans e 
confraria del Sant Esperit de la dita vila donà e presentà al dit reverent ministre, Capítol e frares 
un quarter de bou, dos moltons e cinch cabrits, molt bella carn e grassa, lo qual donatiu ab ses 
barres bé ordenat partí del Sant Sperit fins a la plaça del Blat e de allí, carrer amunt, ordenada-
ment acompanyat dels honorables capitans ab alguns confrares, ab los jutglars e ministrés, e 
fonch portat al dit monestir dels frares menors e donat e presentat al dit reverent ministre, Capí-
tol e frares. E lo dit reverent ministre convidà los dits capitans de dita confraria per al diluns 
següent, dia de la festa del Sant Sperit, e per causa de dita festivitat foren al dinar lo dit diluns 
dos dels dits capitans e dos pròmens, e dinaren-se ab lo dit reverent ministrer e frares en lo dit 
monastir a honor e reverència de Nostre Senyor Déu e de dita confraria. E los altres dos capitans 
foren al offici e sermó del Sant Sperit, qui·s feu solemnament com se pertanyie. 

[Al marge] La confraria de Santa Maria regalà ab 7 cabrits, 2 anyells y vi grech. 

Lo dit dia de la festa del Sant Sperit aprés dinar, tantost los honorables capitans de la con-
fraria de la Verge Maria de la dita vila donaren e presentaren al dit reverent ministre e Capítol 
set cabrits, dos anyells bons e grossos conpartits en tres barres, e dues migeres de vi molt bo e fi 
vin grech. E partí de la casa de Santa Maria de dita vila e acompanyat dels dits quatre capitans e 

                                                
30 El formatge de Mallorca, molt apreciat llavors, apareix consignat en la majoria de textos sobre alimen-
tació medieval catalana. 
31 “Vogir”: ‘fer la volta, circuir’ (DCVB). 
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quatre pròmens ab los jutglàs e ministrés ordenadament ab sa cerimònia fins a la plaça del Blat, 
e de allí carrer amunt anà fins al dit monestir e presentaren-ho als dits reverent ministre, Capítol 
e frares. E lo dit reverent ministre ho acceptà ab molta benvolença e ab referiment de moltes 
gràcies. E dits capitans foren convidats per al dimarts següent a hon dits capitans foren lo di-
marts següent per al dinar, a hon prengueren sa refecció. 

[Al marge] La confraria de Sant Francesch regalà ab: 1 vedella, 2 moltons, 4 cabrits, pa y vi. 

Aprés de açò, lo dia mateix aprés de les vespres, per los honorables capitans de la confra-
ria de Sanct Ffrancesch de dita vila foren donats e presentats al dit reverent ministre, Capítol e 
frares les carns e coses següents: primo una vedella, dos moltons e quatre cabrits, carn grassa e 
bella compartits ab ses barres; una càrrega de pa bell, un paner de cireres e un barral de vi grech. 
E acompanyat per los dits capitans e alguns pròmens confrares, ab los jutglars e ministrés, orde-
nadament, fins a la plaça, e de allí carrer amunt anaren fins al dit monestir dels frares menors. E 
lo dit reverent ministre, qui allí stave ab los diffinidors e pares reverents, e mestres en theologia, 
acceptaren-ho ab infinides gràcies los ne feren ab ses virtuoses offertes. En aprés los dits hono-
rables capitans foren convidats per al // dimarts aprés següent, en lo qual dia los dits honorables 
capitans de Sant Ffrancesch foren al dit monestir dels frares menors, al dinar e agueren sa refec-
ció ab gran honor e reverència de Nostre Senyor Déu e de la dita confraria. 

 
 
[3] 
Cervera. 1537, gener, 27 a 30. 
Relació feta pel racional Andreu Lledoner del capítol provincial celebrat al con-

vent dels framenors de Cervera a finals de gener de 1537. 
Font: ACSG, C, FM, Llibre verd del Racional (Notes des de lo any 1448 fins al de 1637), f. 28v-30v. 
 
JHS 1537 

Diumenge qui·s contave .xxviii. de jener del any de la nativitat de Nostre Senyor Déu mil 
y cinc-cents y trenta y set, fonch tengut e celebrat capítol general per los frares menors e dins lo 
monestir dels frares menors, dins la vila de Cervera, en lo qual capítol foren cent y vint frares o 
més, e fonch la causa de venir pochs frares perquè fonch acuitat lo dit capítol per quant se avia 
de anar per tenir capítol per caussa del consell se deye se avia de tenir en la Itàlia molt prest a 
ont fonc lo Reverent mestre Ponç, ministre, natural dels Prats del Rey, e molts reverents mestres 
en sacra teologia e molts notables homes de esèntia e de disputa. 

Lo disapte a .xxvii. de dit, la universitat los feu present ab desliberació de consell de 
.xxiiii.ª y consell ordinari tengut en la cassa de la payria a de jener que y despenguesen fins a 
doze liuras, dich xii ll., y lo disapte a vespres y lo diumenge fins que fonch tornada la professó 
al monestir de fra menors, senpre tocaren los senys y avantaren las canpanas grans. 

Lo present de la vila 

[Al marge] La ciutat regala al capítol ab: 1 vedella, 1 càrrega de pa, 40 perdius, 20 ca-
pons, 20 gallines, 8 porsells, 2 moltons, vi blanch. 

Fonch-los presentat lo dit dia del disapte una vedella viva ab molts casquavells, que ella 
matexa anave primera; y aprés una càrega de pa pastat que s’avia i m. tot coquas molt ençafra-
nadas;32 aprés una càrega de perdius que avia .xxxx. perdius; aprés una càrega de capons y ga-
llinas, que havia vuyt capons y vuyt gallinas;33 aprés una càrega de porcells, que havia vuyt 

                                                
32 En un procés del Pallars de 1516, contra na Blanca de Lagunes, que es pot consultar a la xarxa (a la 
web Història de Malmercat, <http://www.xtec.cat/~egrino/historia_bruxes.htm> [consulta: 26/01/2018]), 
llegim: “prengé dit tros de quoqua (coca) encara que era ensafranada e anasen a St. Genís e donà lo tros 
de la coca al gos e de continent agé menjat la coca lo gos morí”. 
33 La nota al marge, en canvi, ha llegit vint capons i vint gallines. Al text, però, la grafia és idèntica al que 
indica pels porcells. 
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porcells; aprés dos moltons en una bèstia molt bells y grossos; aprés quatre barals grans de vidre 
de vins blanchs ab una bèstia que sabia bé sis m.; // totas aquestas sis càregas molt enramadas ab 
molta murta y torongas y moltas banderetas desobre las bèstias y tot anave viu ab hun home que 
portava del dogal cada bèstia. Devant la primera càrega anave hun tamborino de cordes34 sonant, 
aprés lo sìndich y sotsíndich ab hun prom. Y dit present fonch caregat tot en casa del honorable 
en Jacme Giscafré, que ere paher, per eser la sua entrada molt gran y espaciossa. Y axí sonant 
partí dit present de dita cassa y tirà per lo carer Major ffins al Call, y entrant per dit carer del 
Call anà fins a Sant Francesch y entraren per la porta de la clastra a hont trobaren lo reverent 
Ministre ab molts reverents ffrares; tots los frares estavan aseguts entrant per ditas clastras a mà 
esquerra fins al altar de Sant Bonaventura, que estava lo dit ministre asegut davant lo dit altar. Y 
axí lo sìndich y sotsíndich y prom35 pasant devant los dits frares aribant devant lo dit ministre, y 
essent devant dit ministre, dit ministre y tots los frares se llevaren de peus y lo síndich per part 
de la universitat ab molt bon modo y discretas paraulas li presentà lo dit present y lo dit reverent 
ministre o abceptat bé com a home de molta gravitat y ciència, y axí dit síndich y sotsíndich y 
prom ab lo tanborino se’n tornaren a la sala de la payria, a hont estaven los senyors de pahers ab 
alguns pròmens; y dit síndich y sotsíndich y prom los feren relalació [sic] del modo dit present 
anà y se rebé. 

Estant dient dita relació, aribaren sis frares, ço és, lo reverent ffra Carniser, costodi de la 
província de Leyda, natural de Monblanch, ab dits sinch reverents frares, hòmens de molta gra-
vitat, y los senyors de pahers y pròmens los feren molt acatament y honrra, que los asentaren 
hun paher y hun religiós, fins tots foren axí mesclats y aseguts, y lo reverent costodi dix de part 
del reverent ministre y capítol per al ende//mà que era diumenge los fos plasent fer honrra los 
dits pahers vinguesen a la profesó y offici y, aprés dinar, a las conclusions; y que los fos plasent 
de pendre reffecció corporal. 

Los senyors de pahers los regraciaren la venguda y dient-los quant esta vila los agraÿa en 
tenir así lo Capítol, y que eren contents de anar a la proffessó y a las conclusions, y que a la 
reffeció corporal no ere de nesesitat. Lo reverent costodi y reverents los pregaren molt ne fosen 
contents de pendre la reffecció corporal. En fi, fonch forçat a dits senyors de pahers de contentar 
la voluntat dels dits reverents per part del reverent ministre y capítol, feent de resposta eren 
contents en tot lo que manaran. 

[Al marge] Pahers: Rafel Montaner, Jaume Giscafré, Gerònim Romeu, Berthomeu Ar-
mengol. 

[I més avall, al marge de la meitat del paràgraf] Se deu notar la llanesa de aquell temps. 

Diumenge de matí que comptàvem .xxviii. de jener, los senyors de pahers, que eren lo 
honorable en Rafel Montaner, Jacme Giscafré, Jerònim Romeu, Berthomeu Armengol, ab las 
gramallas novas vestidas que se feren abans de Nostra Dona de ffebrer, per fer honrra al dit 
Capítol general, ab molta gent de la vila anaren al monestir de Sant Francesc. Ysqué la proffessó 
dels frares ab la creu de Sant Francesc y panons a soles y tirà per lo Call y tirà per lo carer de-
vant Santa Clara y pasà devant Sant Antoni prenent per lo carer d’en Agramunt girà tot carer 
Major avall fins al monestir de preÿcadors y entrà per la porta de la església del dit monestir, y 
bogí la clastra pasant per lo reffectori del dit monestir, a hont lo reverent prior, que here lo reve-
rent mestre Romeu, prior del dit monestir, avia ffet parar moltas taulas y en ellas molts plats de 
orelletas36 y moltas coquas y taças y anpollas de vins blanchs, y com pasaven molta gent, axí 
frares com laychs, prenian de las orelletas y bevian; y axí ysqueren per lo portal de la clastra y 

                                                
34 Aquest tambor sembla ser que era d’influència francesa. Incorporava dues riscles externes, on es lliga-
ven les cordes, que servien per tensar la pell. Hi havia certs tocs, com el redoble, que demanaven tensar 
més les pells. 
35 Entenem “prohom”. 
36 “Coca rodona, molt prima, feta de farina, ous, sucre i canyella, fregida amb oli (Camp de Tarr., Pla 
d’Urgell, Val., Eiv.); cast. oreja de abad. Hom femení | fet d’alfaní | e d’orelletes, | çucre, casquetes, Spill 
1013. ¿I que no han de tastar ses oreietes?, Rond. Eiv. 27” (DCVB). Encara avui les “orelletes” són pre-
sents en actes festius celebrats a Eivissa i Formentera. 
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tirà dita profeçó per lo carrer envés lo portal // dels Pous y girà per lo cantó d’en cassa d’en 
Luch [?] y ysqué a la plaça de la Sebolleria, y esent reverent ministre y pahers devant la peyria, 
de la dita peyria despararen molts arcabuços37 y esent los frares devant la cassa de mossèn An-
toni Texidor, prevere, ja ere allí la proffessó del clero ab la creu de Sant Nicolau; y los frares y 
capellans se mesclaren hun capellà y hun frare y lo reverent degà y rector se posaren en mig lo 
reverent ministre, y axí tots mesclats anaren fins a la església major. Entraren per lo portal que 
entran las novias y en lo cor ab los senyors de pahers segueren pochs pròmens per quant estaven 
dins lo cor tots los capellans y frares mesclats y lo clero parà molt riquament lo altar de tot lo 
argent y enpaliaren la església molt. Començà la missa, la qual digué hun reverent frare, y dia-
qua y sotsdiaqua eren frares, y tot lo offici feren los frares, sinó al llevar del Corpus, que canta-
ren los capellans ab molt bonas veus; lo evangeli digué hun frare, preÿcà lo reverent mestre 
Ramon Picó, mestre en teologia, conventual del monestir dels frares menors de Çaragoça, natu-
ral de Sarinyena; feu hun soplene [sic per solempne?] sermó de predestinació y molt alt; de aquí 
partí la proffeçó dels frares restant lo clero en la església major, y ysqué per lo matex portal per 
hont ere entrada, y per la plaça del Blat y carer Major, y per lo carer del Call, sempre acompan-
yada dels senyors de pahers y tota la vila. Entrà per lo portal de la església de framenors y allí se 
despedí tota la gent salvo los pahers y lo racional y síndich y sotsíndich y not. molts gentils 
hòmens que restaren a dinar, que lo guardià los avia convidat, que crech eren .x. o .xii. Y lo 
reverent ministre se asentà en taula, y lo veguer a la man dreta y lo paher en cap a la esquera, y 
axí tots los pahers y altres, hun frare y hun laych y aprés frares fins que las taulas foren plenas. // 

[Al marge] Lo dinar que donà lo Capítol als Pahers. 

Lo que donaren a dinar: 

Primo cansalada ab sucre38 hun plat entre dos; aprés una perdiu entre dos; aprés hun quar-
ter o tros de porcell entre dos; aprés hun tros de vedella entre dos; aprés escudella de ffideus ab 
sucre y canella;39 aprés huna gallina entre quatre; aprés hun tros de moltó entre dos; aprés pin-
yonada de sucre; aprés neules de sucre y clarea.40 

Aprés de éser dinats, lo pare ministre y pahers y molts frares y molta gent ysqueren a la 
clastra y lo reverent ministre ab los pahers eseguts, lo veguer y aprés lo ministre y aprés lo paher 
en cap y lo paher segon devant lo altar de Sant Bonaventura, esperaren las confrarias que porta-
ven present. 

[Al marge] La Confraria del Sant Esperit regalà ab 3 paners pa, 4 cabrits, 1 moltó, aleres 
[?], 4 cabrits. 

Lo present donaren los capitans del Sant Esprit, lo qual partí de la casa del Sant Esprit. 

Los dits capitans ab lo tanborino de cordes entraren per lo portal de la clastra ab tres 
panés de pa, havia .i. m., molt blanc, portant-los al cap hun home cada paner; aprés quatre ca-
brits en dos baras; aprés hun bellísim moltó mort ab huna bara; aprés quatre cabrits ab dos ba-
ras; tot enramat y per dits capitans fonch presentat al dit ministre y lo dilluns se dinaren los dits 
capitans en dit monestir. 

                                                
37 Destaquem, aquest any, com a novetat la presència d’arcabussers amb arcabussos, que disparen des de 
la Paeria, al pas de la processó. Vegeu infra com també acompanyen deu arcabussers un dels presents. 
38 Aquest plat de “Cansalada ab sucre”, documentat l’ any 1537 a partir d’aquest document (Catalana, II, 
22), surt consignat en el DCVB. Modernament, a l’àrea de Gironès, trobem un postre: “cansalades de 
sucre”, un pastisset cobert de sucre glassé. 
39 Aquesta plat ja es troba referenciat en el Llibre de Coc de mestre Robert: “Pendràs los fideus e fer-los 
has bells de la sutzetat. E com sien bells e nets, pendràs una olla que sie neta, a on hagen de coure amb 
bon brou de gallines o de moltó que sia gras e bo de sal, e vaja al foc. E com començarà a bullir lo brou, 
met-hi los fideus amb un tros de sucre” (El Llibre de doctrina per a ben servir, de tallar y del art de coch 
cs (ço es) de qualsevol manera, potatges y salses compost per lo diligent mestre Robert, Llibre de Coc, 
edició de Veronika Leimgruber, Barcelona: Curial, 1977, p. 59-60). 
40 La clarea era un vi preparat amb mel i espècies. 
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[Al marge] La confraria de Sant Francesch regalà ab 5 paners de pa, 2 moltons, 2 porsells, 
12 gallines y perdius, vi blanch. 

Lo present donaren los capitans de Sant Francesch, lo qual partí de la casa d’en Nogués, 
per éser capità que estava a la plaça del Blat. 

Sens moure’s de allí, lo reverent ministre y pahers y tota la altra gent, vingueren los dits 
capitans ab los juglars sonant presentaren primer sinch panés de pa molt bell al cap, portan-lo 
hòmens; aprés dos moltons morts en huna barra; aprés dos porcells vius en huna barra; aprés 
huna barra de gallinas y perdius, havia .x. o .xii. pesas; aprés dos grans barals de vin blanch, 
havia tres migeres. Dinaren-se lo dilluns dits capitans ab lo ministre y frares. // 

Tots los frares estavan molt contents de tant bons presents y majorment del bell dinar los 
donà lo reverent fra Esteve, guardià del dit monestir de Sant Francesc; y deyan molts reverent 
frares vells que eren estats en molts capítols mes no avian vist tant bells presents ni tan bell di-
nar y tant copiós. Més vos dich que lo dilluns y dimarts que estigueren en dit capítol poch me-
nys foren los dinars que lo del primer dia. 

De allí dit ministre y pahers y molta gent se’n entraren en la església y tres ores fins a las 
sis ores tingueren conclusions, a hont argumentaren molts de la present vila de Cervera primer y 
aprés molts reverents frares, y esent sis ores lo reverent ministre se despedí dels senyors de pa-
hers y de molta altra gent y axí se’n vingué cadascú en ses cases. 

Los que argumentaren de Cervera: 

Primo lo reverent ffra Romeu, mestre en teologia, prior del present monestir de preÿca-
dors de dita vila. 

Mossèn Antoni Texidor, prevere, mestre en theologia. 

Mossèn Salvador Bonanat, prevere, batxeller en arts. 

Mestre Albareda, mege, mestre en medezina. 

Foren deffinidors: 

Primo mestre Genís Soler, mestre en teologia, de Barcelona. 

Ffra Luys Cubells, de Leyda. 

Ffra Francisquo de Alfaro, de Çaragoça. 

Ffra Joan de Buriach, navarro. 

Un reverent prevere de Tàrega que se nomenave mossèn Vidal li presentà al capítol hun 
ca[r]ro ab tres migeras de blat pastat y sis cavals en dit car[r]o, ab .x. arcabusers. 

Escrit per mi, Andreu Ledoner, racional, y vist tot als ulls. 
 


