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Els llibres d’òbits i de funeràries, les llibretes en què s’inscrivien les partides de defunció i 

els rituals acomplits amb els difunts, formen part de les sèries Sagramentals dels arxius 

parroquials. És molt habitual que els investigadors consultin aquests tipus de documents 

per poder datar recorreguts vitals diversos i el paper que jugaven en la societat del 

moment, donat que són els únics testimonis que resten, en absència d’altres censos o 

padrons. 

Quan s’acaba l’any, o el període que l’arxiver té estipulat, les llibretes es cusen i 

s’enquadernen.  Al Pi, en concret però en la majoria d’arxius passa el mateix, aquestes 

enquadernacions són fetes amb pergamí  i podem suposar que són fetes al mateix arxiu, si 

no per la mà del mateix arxiver, per algú que l’ajuda. Molts cops, el pergamí que s’utilitza 

per fer aquest relligat és reciclat, és a dir, d’alguns pergamins vells que s’han traspassat o 

que han deixat de ser necessaris, se’n retalla una part i se’ls troba una nova utilitat. Només 

aquest fet ja és interessant, donat que de vegades el trasllat s’ha perdut i en canvi s’ha 

conservat l’original rebutjat en el seu moment. 

Algunes d’aquestes cobertes es conserven impol·lutes, com acabades de posar, d’altres, en 

canvi, com és d’esperar, han patit el pas del temps d’una manera molt acusada. N’hi ha 

algunes, però, que criden l’atenció i que es converteixen en un document important per 

elles mateixes, deixen de ser simples embolcalls per esdevenir elements documentals de 

primer ordre. 

Els casos que es comenten en aquest petit article són dos que destaquen per la 

importància històrica del fet a què fan referència, tot i que se’n poden trobar molts més 

que no deixen de tenir la seva part d’importància per dibuixar uns costums i unes maneres 

de fer. 
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Representació d’una nau en la coberta d’un llibre d’òbits de l’any 1491 

 

Representació:  Nau del segle XV 

Materials:   Tinta damunt de pergamí. 

Localització:   Marge anterior esquerra de l’enquadernació d’un llibre  

   d’òbits de 1491 - 1492. 

Datació:  Finals del segle XV o primers del XVI. 

Mesures:   Volum: 23,5 X 31,5 cm. 

   Dibuix: 7 x 7 cm. 

Referència:   CAT APSMP 01 03 31 311 0227 

 

Es tracta d’un petit dibuix representant un vaixell de vela tipus nau, fàcilment 

identificable, navegant damunt d’una línia que representa la superfície del mar en 

calma i amb les veles desplegades. Les característiques del vaixell són compatibles 

amb la representació d’una nau de francbord alt, arborada de tres pals amb velam 

mixt, bauprès, timó de codast i alta proa encastellada. Es veuen clarament 

representades les llates del folre i del castell de proa, la cofa del pal major amb les 

traces molt esborrades d’un gallardet, i la par superior de l’aparell. S’observa 

clarament la vela llatina de messana i una vela quadrada al major; el bauprès i el 

trinquet, més desdibuixats, semblen portar també vela quadrada. Un bot auxiliar 

apareix a popa unit al vaixell mitjançant un cable. 

És un dibuix esquemàtic, sense idea de volum, realitzat a tinta sense rectificacions 

ni esborronades a la part anterior esquerra de l’enquadernació de pergamí d’un 

llibre d’òbits datat l’any 1491. La data és a la part superior de l’enquadernació, en 

xifres romanes i presumiblement amb la mateixa tinta, encara que podria no ser de 

la mateixa mà. El dibuix és prou detallat i malgrat que presenta una certa 

desproporció entre el casc i l’arboradura, és compositivament reeixit indicant que 

l’autor tenia certa traça artística i alguns coneixement bàsics de nàutica o, si més 

no, familiaritat amb les parts més importants dels vaixells d’aquest moment. Es pot 

relacionar clarament aquest dibuix amb altres representacions contemporànies de 

naus d’aquestes característiques. 
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A l’enquadernació hi ha també altres notes i esborralls molt desgastats que caldria 

estudiar encara que no semblen tenir a priori cap relació amb el dibuix de la nau. 

Tot plegat fa l’efecte de que l’enquadernació es va fer servir per a realitzar dibuixos 

i esborralls casuals, sense cap intenció documental o decorativa. 
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Informacions al voltant de la batalla de Lepant 
 

Materials:   Tinta damunt de pergamí. 

Localització:  Marges interns de les cobertes de l’enquadernació d’un llibre 

de funeràries de maig de 1571 a abril de 1572. 

Datació:  1571. 

Mesures:   Volum: 12,5 X 31,5 cm. 

Referència:   CAT APSMP 01 03 31 311 0282 

La batalla naval que es va produir al Golf de Lepant el 7 d’octubre de 1571 va ser 

un punt d’inflexió important per aturar l’expansionisme otomà a la mediterrània. 

La coalició cristiana, la Santa Lliga, aplegà venecians, genovesos, savoians, els 

regnes hispànics, la Santa Seu i els hospitalers de Malta, que, amb unes dues-centes 

galeres, aniquilaren la flota turca.  

L’arxiver o el procurador de les funeràries, o qui fos qui passava al llibre definitiu 

els apunts dels òbits de la setmana, tenia sens dubte al cap els esdeveniments que 

d’una manera extraordinària succeïen en aquell moment a la ciutat de Barcelona. 

Són molt coneguts i estudiats, per la seva transcendència, els fets que ocorren a 

l’entorn de la batalla de Lepant i, en concret, la trobada a Barcelona prèvia a la 

partida cap a Marsella del bàndol hispànic. Malgrat que no aporta novetats sobre 

els fets concrets que ja es coneixen, sí que val la pena estudiar aquest parell 

d’apunts pel que tenen de casual, d’espontani. Sens dubte, la trobada a Barcelona 

del senyor Virrei, el llegat del Papa i l’Infant Joan va fer rumiar el membre de la 

comunitat del Pi, que entretenia la seva feina rutinària amb un pensament o una 

petita recordança. No sabem, i molt probablement mai no se sabrà, si hi havia 

alguna altra raó per fer els apunts, és en això que qualsevol pot fer volar coloms i 

especular amb alguna intenció amagada. 

Es tracta de dues notes escrites en tinta per una mateixa mà, en l’interior de 

l’enquadernació d’un llibre de funeràries, fetes amb una lletra clara, no una simple 

anotació, cosa que evidencia que no era un senzill gargot, sinó que hi havia la 

voluntat d’elaborar un missatge clar i entenedor. 
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Nota 1 

a 27 de maig 1571 entra en Barc[elona] Don Ferra[n]do de Toledo1 p[er] virey de 

Cathalunya y jura a 28 

A 16 de juny 1571 entra Do[n] Joan Daustria2 

A 24 entrare[n] los 2 Infants de Ongria3  

A 18 de juliol se embarcare[n] p[er] a lleva[n]t ab 40 galeres4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fill il·legítim de Fernando Álvarez de Toledo, III duc d’Alba. Va ser virrei de Catalunya entre 1571 i el 

1580. 
2
 Fill natural de Carles V, Comandant de la Lliga Santa a la batalla de Lepant. 

3
 Nebots de Joan d’Àustria que porta fins a Gènova. 

4
 Parteixen direcció a Gènova i Messina on es reuneix la Lliga Santa. 
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Nota 2 

Dijous a 29 de Agost de Aquest 1571 Entra lo legat del papa5 p[er] la cort parti de 

Assi Diume[n]ge segon dia de 7te[m]bre apres de dimanar nostre Sen[y]or lo dexe 

ben determinar 

 

 

                                                           
5
 Probablement el Cardenal Carlo Michelle Bonelli (1541-1598). 


