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Biografia a càrrec de la Dra. Elisabet Ferran Planas

1. Vida

Redescobrir Pere Albert és endinsar-nos a la Catalunya del segle XIII,

un país que transitava a poc a poc cap a l’Europa dels comerciants i mercaders

i de l’art gòtic, amb el seu epicentre a Barcelona, si bé sense poder abandonar

l’arrelada tradició feudal que havia teixit al llarg dels segles una dura tela de

lligams  de  submissió  i  dependència  que  inexorablement  condicionava  les

relacions humanes tant en l’esfera privada com en la pública.

Tot resseguint la seva trajectòria vital, intuïm que Pere Albert va néixer

tot despuntar el segle XIII i va traspassar l’any 1270 o el 1271, de manera que

va viure aproximadament uns setanta anys, una vida llarga si  ho comparem

amb  la  mitjana  d’edat  de  l’època;  deuria  gaudir  d’una  salut  de  ferro,

probablement acompanyada d’una bona alimentació, atès que la longevitat sols

era assequible a les persones que pertanyien a un estatus social elevat. Però

com en tants personatges cèlebres de l’edat mitjana, el seu origen familiar i

llinatge se’ns presenten foscos, enigmàtics. Sols tenim notícia d’un germà molt

unit a ell, de nom Pasqual, segurament més jove atès que va ser marmessor

del seu testament; a l’igual que el nostre jurista, també fou canonge de la seu

barcelonina. La data del naixement de Pere Albert ens resulta incerta i la de la

seva mort, amb tota probabilitat, segons la documentació conservada a l’Arxiu

de la Catedral de Barcelona, es produiria un 16 d’abril de l’any 1270 o 1271. El

seu lloc  de naixement  també ens és  desconegut,  però les  fonts  de l’època

situen  el  llinatge  d’origen  germànic  “Albert”,  en  les  seves  diferents  variants

llatines,  dins  del  comtat  de  Barcelona,  així  que  segurament  va  néixer  a

Barcelona o al seu comtat.

El fonament més sòlid de la seva probable ascendència barcelonina el

trobem en una escriptura de reconeixement de deute del mes de maig de 1221

que  el  situa  a  Bolonya;  el  seu  nom hi  apareix  escrit  com a  Petrus  Alberti

1



MEDALLES ACADÈMIQUES
PERE ALBERT

barchinonense (Pere Albert barcelonès). Aquesta primera notícia de Pere Albert

a  Bolonya  és  molt  important  no  sols  perquè,  seguint  el  costum  medieval

d’identificar  els  subjectes pel  seu lloc de procedència,  situa el  seu origen a

Barcelona,  sinó perquè,  a més,  ens  confirma la  seva formació  jurídica  a  la

Universitat de Bolonya, on coincidí, entre altres, amb l’insigne mestre de juristes

Ramon de Penyafort, de qui segurament fou deixeble atesa l’amistat i treball

que van compartir al llarg de la vida. Cal remarcar que l’estudi de Bolonya era

aleshores  un  dels  centres  d’estudi  més  important  de  l’Europa  medieval,  on

acudien  homes  dels  països  de  la  Cristiandat;  un  cop  allà,  els  estudiants

ultramuntans s’agrupaven per lloc de procedència per instruir-se en la ciència

del dret. 

La formació bolonyesa introduí Pere Albert en el coneixement profund

de les postures jurídiques recuperades del dret romà; Albert les aportaria a la

pràctica jurídica catalana, com a complement pràctic excel·lent per a l’atenuació

o bé modificació, tot respectant-lo, de l’ordenament jurídic català, tan avesat als

usos i costums feudals especialment encarnats en els  Usatges de Barcelona.

Aquesta formació en dret romà quedaria palesa en la seva activitat jurídica com

a pràctic  i  com a  teòric  del  dret  i  molt  especialment  en  la  seva  obra  més

coneguda, anomenada Commemoracions de Pere Albert.

La  condició  de  canonge  l’adquiriria  un  cop  complerta  la  seva  formació

bolonyesa, no abans, probablement entre la segona meitat de l’any 1228 i l’any

1232; així ho demostren els manuscrits on afegeix la dignitat canònica després

del  seu  nom  i  cognom Petri  Arberti  canonicus  Barchinonensis (Pere  Albert

canonge de Barcelona).  En altres ocasions trobem el  seu nom acompanyat

d’altres  càrrecs  importants  que  exercí  temporalment  a  la  Seu  com  el  de

praepositus o vicarius (prepòsit o vicari).

La  seva  signatura  autògrafa,  acompanyada  del  seu  signum se’ns

presenta  com una dada clau i  fiable  per  descobrir  el  seu itinerari  vital  i  no

confondre’l amb persones contemporànies amb noms semblants. 

La filigrana del signum es dibuixa sempre invariable quan és de pròpia

mà de Pere Albert  al  costat  del  nom i  presenta  el  mateix  traç  d’escriptura.

Aquest signum, que l’acompanyaria tota la vida, consisteix en una creu formada

per dues simples ratlles creuades, sobre les quals hi ha inserits quatre lòbuls
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que neixen en el punt d’intersecció de cada braç de la creu amb una rodella en

cadascun  d’ells  i  un  punt  al  mig.  El  conjunt  dona  l’esperança  d’una  flor

quadrilobulada sobre una creu d’aspa. Cal tenir present que a l’edat mitjana el

fet de tenir un  signum personal era sinònim de rellevància social i d’un nivell

cultural notable.
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També,  com era  costum de l’època,  un cop adquirida la  condició de

canonge, Pere Albert disposà d’un segell a semblança dels segells eclesiàstics

de l’època. Es tracta d’un segell pendent de 35x21mm, ogival, de cera bruna

lligat  amb  betes  de  cànem  de  color  blau  i  groc.  El  seu  segell  el  trobem

conservat en un pergamí datat el 3 de desembre de 1241 (ACA, perg. Jaume I,

núm.  863).  Aquest  pergamí  conté  una  sentència  dictada  per  Pere  Albert  i

Berenguer de Cervera a favor del rei Jaume I en una causa contra Pere de

Berga al palau reial de Barcelona. Aquest document ens posa sobre la pista

d’una altra important faceta del nostre jurista: la seva faceta pràctica del dret

com a jutge de causes feudals.
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El  dit  segell  mostra  una  composició  heràldica  de  creus  alineades  a

portell dins el camp de l’escut, al voltant del qual es pot llegir amb dificultat “S:

PET ARBERTI BARCH: CANOICI”. Aquesta composició té una gran semblança

amb la  composició  de  l’escut  dels  Cruïlles,  que  mostra  un  camp  de  gules

sembrat de creuetes d’argent. També és comparable a altres escuts com els

dels Òdena o del Palafolls. Val a dir que els nobles i cavallers tenien escut, però

un càrrec no suposaria per si mateix cap ennobliment. Per tant, el fet que Pere

Albert  tingués  un  segell  propi  podria  significar  que  prengué  unes  armes

d’adopció  en el  moment  d’esdevenir  canonge,  opció  molt  probable  atesa  la

inclinació  religiosa  en  la  composició  del  segell,  o  bé  que  el  segell

correspongués a les armes familiars, hipòtesi que l’encaminaria cap a un origen

noble o cavaller. Tot plegat resta encara una incògnita. 

Pere Albert gaudí d’un gran prestigi entre els seus contemporanis. Tot

resseguint el seu itinerari vital, descobrim un dels juristes més brillants del segle

XIII al servei de la cúria de Jaume I el Conqueridor –com a conseller, degué

tenir  força incidència  sobre  seu.  També va mantenir  amistat  amb destacats

personatges de l’època, com el bisbe de Barcelona Pere de Centelles, de qui

fou vicari, l’esmentat Ramon de Penyafort o el bisbe d’Osca Vidal de Canyelles,

que portà a terme la recopilació dels Furs d’Aragó per encàrrec de les Corts

d’Osca  de  1247  −Pere  Albert  ja  hauria  coincidit  amb  ell  estudiant  dret  a

Bolonya. 

Podem qualificar Pere Albert de jurista tot terreny, fou alhora un pràctic i

un  teòric  del  dret  català;  al  llarg  de  la  seva  vida  va  compaginar  les

responsabilitats eclesiàstiques −recordem la seva condició canonical de base−

amb una intervenció en assumptes laics, on feu de procurador, testimoni i molt

especialment de jutge de la cúria reial o d’àrbitre de causes feudals suscitades

entre civils i eclesiàstics o entre civils. El fet que sovint s’hagués d’allunyar de

Barcelona  per  acudir  a  altres  contrades,  properes  o  més  llunyanes,  per

gestionar  assumptes  de  diversa  naturalesa,  corrobora  que  disposava  d’una

gran vitalitat i fortalesa –és sobrer recordar que els viatgers del segle XIII no

disposaven  de  les  facilitats  i  comoditats  actuals  i  el  nostre  jurista  s’hauria

desplaçat,  a  part  de  Bolonya  durant  la  seva  joventut,  també  a  Roma.  Així
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trobem la seva intervenció l’any 1241 com a jutge instructor nomenat pel Papa

Gregori IX en la llarga disputa sobre la jurisdicció eclesiàstica per la diòcesi de

València que mantenien Tarragona i Toledo i la seva intercessió l’any 1257 en

un afer “misteriós i secret” entre Jaume I i el Papa Alexandre IV. La volada dels

afers que eren confiats a Pere Albert per poderosos laics i eclesiàstics de la

seva època és penyora del seu prestigi  per resoldre assumptes diplomàtics,

tant civils com eclesiàstics i de naturalesa feudal, la qual cosa subratlla el seu

coneixement tant de la jurisdicció i les matèries civils com eclesiàstiques. 

No intervingué en qüestions de fe o com a moralista. Solament consta, i

en qualitat de testimoni, en l’acte de perdó d’excomunió del comte de Tolosa

Raymond VII i en l’acte pel qual Ramon de Josa fou condemnat per heretge

després de la seva mort. 

Podem dir que Pere Albert formà part de l’estol de juristes del segle XIII

plenament  integrat  en  el  ius  commune europeu  i  del  que  coneixem  com

fenomen de la Recepció a les nostres contrades d’aquest dret comú. En aquest

camí,  s’afanyà a sistematitzar  amb la lògica  aristotèlica els  drets  apresos a

l’estudi de Bolonya que eren el  dret romà, el  dret canònic i  el  dret llombard

feudal i els canalitzà a través de la seva activitat pràctica i intel·lectual posant-

los al servei del dret propi del Principat per completar-lo i adequar-lo a la noves

realitats i necessitats de l’època.

El seu llegat és un exemple de l’evolució que experimentaren a la baixa

edat mitjana la pràctica judicial catalana i els seus mecanismes de resolució de

conflictes  entre  els  nobles  i  l’Església,  que  s’emparaven  tradicionalment  en

acords  i  negociacions  al  marge  dels  tribunals.  Pere  Albert  contribuí  a  la

professionalització de la justícia a l’estil del dret romà i articulà el procés judicial

d’una  manera  ritual  i  ordenada,  conduït  pel  jutge  tot  seguint  les  fases

preceptives: proposicions de les parts,  examen de les proves −documentals,

reconeixement judicial, testimonis− i sentència, sempre ben motivada.

2. Obra

Com hem vist, la trajectòria vital de Pere Albert ens mostra un jurista

fecund,  amb un  gran  coneixement  i  domini  pràctic  del  dret,  tot  a  punt  per

redactar obres que el  transcendissin.  A Pere Albert  li  han estat  atribuïts els
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costums de Catalunya, el Llibre de Batalla, els costums de Barcelona i fins i tot

el  nucli  originari  dels  Furs  de  València.  L’autoria  putativa  d’aquestes  obres

explica el renom que com a jurista deuria gaudir en vida. No obstant,  la seva

obra més celebrada és la que porta el seu nom, coneguda tradicionalment com

les Commemoracions de Pere Albert. 

La  seva  activitat  jurisprudencial  −producte  de  la  seva  forja  jurídica

bolonyesa, resultat de la seva intervenció en disputes com a jutge o àrbitre en

causes  feudals  i  testimoni  paradigmàtic  de  l’adaptació  del  procediment

romanocanònic en la pràctica judicial catalana−, l’havia fet valedor d’un enorme

prestigi.  Aquesta  excel·lència  avalaria  la  doctrina  palesada  en  les

Commemoracions. 

La importància d’aquesta obra fou tal que se li va donar la categoria de

complement dels Usatges de Barcelona atès que suposava una adequació de

diversos  aspectes  del  seu  redactat  als  nous  temps.  Com  els  Usatges, les

Commemoracions van ser considerades costums generals de Catalunya. És a

dir,  foren admeses i  aplicables als tribunals com a normes generals.  Aquest

caràcter  complementari  als  Usatges va garantir  a les  Commemoracions  una

bona acollida en la literatura jurídica posterior; juristes posteriors de renom com

Jaume de Montjuïc o Jaume Callís en els seus comentaris als Usatges les van

considerar argument d’autoritat.

L’èxit de l’obra de Pere Albert va ser tan gran que ben a tocar de la seva

redacció a la segona meitat del segle XIII ja van començar a circular-ne una

notable quantitat de manuscrits en versió llatina i en versió catalana; finalment,

l’obra va rebre la sanció oficial a les Corts de Montsó de 1470 presidides per

Joan II, segons consta en el seu capítol 21; així, les Commemoracions van ser

incorporades a les Constitucions i Altres Drets de Catalunya a continuació dels

Usatges de Barcelona.

Les  Commemoracions configuren una unitat artificial formada per dos

blocs: un primer bloc format per quaranta-tres capítols i un segon bloc format

pels  coneguts  com  nou  casos,  que  algunes  vegades  varien  en  nombre.

Globalment,  l’obra reuneix costums o usos feudals de Catalunya que l’autor

pretén  harmonitzar  amb  els  criteris  romanistes  i  usos  feudals  comuns.  El
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resultat és l’articulació d’un cos jurídic dirigit a solucionar noves necessitats del

Principat que no recollien els vells Usatges. Dit altrament, les Commemoracions

són normes consuetudinàries tenyides de romanisme que es concilien amb els

Usatges. L’obra fonamentalment desenvolupa matèries de contingut patrimonial

relacionades amb el feu; en canvi, no toca temes criminals, amb l’excepció del

delicte  de  traïció  comès  pel  vassall  contra  el  seu  senyor;  l’obra  emmudeix

davant els mals usos que es practicaven a l’època, manifestament degradants

de  la  dignitat  humana.  El  lector  no  se  n’hauria  de  sorprendre,  l’estament

eclesiàstic del qual Albert formava part estava plenament immers en la tradició

feudal i es beneficiava directament dels mals usos, arreladíssims.

De les Commemoracions convé destacar-ne quatre aspectes:

1) Com s’ha dit, l’obra gira entorn de la tinència del feu i les relacions

feudovassallàtiques que en deriven arran del vincle de dependència entre el

senyor i el vassall; tot aprofitant la temàtica feudal, en el seu afany per donar

rellevància al costum de la terra, Pere Albert afirma que el costum és semblant

a llei i reivindica sovint el seu valor al llarg de l’articulat de l’obra. Per tant, en el

seu pensament hi veiem una reivindicació clara del costum com a font de dret

equiparada a  la  pràctica  a  la  llei.  Això  posa de relleu  la  gran importància  i

respecte  pel  dret  consuetudinari  del  territori  català  que  Pere  Albert  vol

preservar.

2) Albert comença a construir, sense potser saber-ho, fonaments claus

de la justícia i que han transcendit als nostres dies com és la importància de

preservar la seguretat jurídica dels actes mitjançant la redacció per escrit, en

carta pública, en llenguatge de l’època “del pacte feudal”, de tal manera que es

revestia  de  seguretat  jurídica  el  conveni  entre  les  parts,  fent  que  la  prova

documental en cas de litigi tingués un valor rellevant i pogués ser invocada per

les parts. El valor que atorguen les  Commemoracions a la redacció per escrit

del pacte és tan important que s’arriba a afirmar que els pactes, en molts casos,

passen per davant del costum i fins i tot a l’observança de Catalunya. Dit en

termes actuals, hom intueix una intenció d’“empoderar“ les parts en les seves

decisions, tot atorgant-los una àmplia llibertat en els continguts del pacte.

3) Albert utilitza les relacions feudals entre senyors i vassalls, amb els

deures i obligacions derivats del pacte feudal, per elaborar una teoria política
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nova sota la llum del dret  romà de la recepció.  A partir  del  plantejament de

problemes  i  l’exposició  raonada  de  solucions  a  les  relacions

feudovassallàtiques, dona cos a una concepció política i jurídica del Principat

organitzada sota el prínceps terrae com a cap del Principat que exerceix la seva

superioritat  sobre  els  habitants  del  seu  territori  que  ell  anomena  pàtria  i

Catalunya.  Per  tant,  Pere  Albert  estableix  a  partir  de  la  seva  obra  una

vertebració política del Principat amb un poder unitari fort presidit per la figura

del príncep de la terra, format per dos eixos: un poder general de jurisdicció i un

poder general d’administració, sobre tot el territori.  Aquesta construcció seria

una via  per  apaivagar  la  violència  feudal  desfermada arreu del  territori  pels

senyors feudals, que maldaven per conservar el poder territorial i jurisdiccional

sobre els seus respectius feus. A part, Albert també dona al príncep de la terra

importants  prerrogatives  com  la  de  poder  convocar  la  guerra  i  defensar  el

territori dels seus enemics, tot invocant el principi de “raó de pública utilitat”.

4) Albert recupera de la tradició jurídica romana la figura de l’emfiteusi i

l’emfiteuta i  els utilitza com a sinònims de cens i  censaler,  terminologia que

trobem als Usatges. Però potser una de les aportacions més originals al dret

civil  català  que  perviu  fins  als  nostres  dies  és  la  figura  de  dret  successori

anomenada  “heretament”.  Es  tracta  d’un  pacte  successori  que  a  les

Commemoracions s’estén  a  la  transmissió  patrimonial  de  pares  a  fills  amb

caràcter vitalici.

3. Sabies que?

Pere Albert fou la primera persona a distingir entre Catalunya Vella i Catalunya

Nova?

Pere Albert  les  definí  geogràficament  i  jurídicament.  Des d’un punt  de vista

jurídic, exposà els trets característics dels habitants de cadascuna d’elles; no

denotà cap predilecció pel règim més benèvol que se seguia a la Catalunya

Nova en comparació amb el més feudalitzat de la Catalunya Vella, on el pes de

la  tradició  havia  provocat  la  pervivència  i  l’enfortiment  dels  mals  usos
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senyorials.  Aquesta  distinció  féu  fortuna  i  s’adoptà  com  una  realitat  natural

indiscutible.

Un jurista del segle XV de nom Joan de Socarrats, nascut a Sant Joan de les

Abadesses, dedicà un extens tractat a les Commemoracions de Pere Albert?

Aquesta obra tingué força èxit; se’n van fer dues edicions impreses publicades

al  segle  XVI,  una  a  Lió  i  una  altra  a  Barcelona.  L’obra  sencera  es  diu  In

Tractatum  Petri  Alberti  canonici  Barchinonensis,  de  consuetudinibus

Cathaloniae  inter  Dominos  et  Vasallos  ac  nonnullis  allis,  quae

commemorationes  Petri  Alberti  apellantur,  doctissima,  ac  locupletissima

commentaria  nunc  primum  typis  excusa,  quibus  feudorum  materia

diligentissime pertractatur. Volem remarcar que dins l’obra s’explica que juristes

posteriors a Pere Albert van fer afegitons a la seva obra; això permet pensar

que potser no tota l’obra fou original de Pere Albert, però segurament ho fou

una part important d’aquesta mateixa.

Malgrat haver estat un jurista tan important en la construcció política i jurídica

de Catalunya, no trobem cap carrer ni plaça dedicats a la seva memòria?

Sembla que en algun moment hi hauria hagut una estàtua dedicada a la seva

memòria a la ciutat de Barcelona, però no en conservem cap fotografia ni cap

rastre.
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