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Aquest llibre recull i interpreta totes les
dades conegudes sobre els moviments sís-
mics que es van produir a Catalunya als
segles XIV i XV.

Es tracta d’un treball interdisciplinar
on es combinen les dades i les precisions
sobre la cronologia, les característiques, 
la intensitat, els epicentres dels sismes i la
interpretació de les reaccions socials i del
poder davant de fenòmens que altera-
ven la convivència i la cohesió social del
sistema. Tot referit al context de crisi i
davallada demogràfica i econòmica i de
trasbals social que van comportar aquests
segles després d’una seqüència imparable
on es combinaren les males collites, les
fams, les pestes i els daltabaixos socials.

El llibre tracta amb precisió i minu-
ciositat tècnica i històrica del terratrèmol
del 3 de març de 1373, amb epicentre al
comtat de Ribagorça, de la sèrie sísmica
de l’any 1427 i, molt especialment, dels
terratrèmols del 19 de març amb epicentre
a Amer i del 15 de maig amb epicentre a
Olot i la vall d’en Bas, del de  2 de febrer
de 1428, amb epicentre entre Camprodon
i Puigcerdà, però amb un amplíssim radi
d’incidència i uns efectes devastadors amb
una xifra de morts superior al miler i, final-

This book gathers and interprets the
data known about the earthquakes that
occurred in Catalonia in the 14th and 15th
centuries.

It is an interdisciplinary work combi-
ning data and precisions on chronology,
characteristics, intensity, earthquake epi-
centres and the interpretation of social
reactions and those of the powers that be
in the face of phenomena that affected coe-
xistence and the social cohesion of the sys-
tem. This is applied to the context of crisis,
demographic and economic decline, and
social upheaval symptomatic of these cen-
turies subsequent to an overwhelming
sequence of events combining poor har-
vests, famine, plagues and social disasters.

The book deals in minute technical and
historical detail with the earthquake of 3rd
March 1373, with epicentre in the county
of Ribagorça, and with the earthquake
series of 1427, particularly the earthqua-
ke of 19th March, with epicentre in Amer,
and that of 15th May, with epicentre in
Olot and the Vall d’en Bas. It also deals
with the earthquake of 2nd February 1428,
with epicentre between Camprodon and
Puigcerdà but with a huge radius and
devastating effects, killing over a thousand
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ment, del sisme del 25 de maig de 1448
amb epicentre al Vallès Occidental.

Amb un apartat bibliogràfic molt acu-
rat i ben detallat en diversos apèndixs 
documentals i interpretatius, disposem ja
de l’estudi que, a criteri dels especialis-
tes, tanca en molt bona mesura els punts 
foscos i fixa les característiques dels mo-
viments fins a destriar, entre totes les apor-
tacions conegudes, els casos certs i in-
controvertibles dels casos falsos, duplicats
o simplement interpretats de manera 
errònia.

D’aquesta manera els científics tenen
ja les eines per a fer les seves sèries i per
a interpretar els fenòmens geològics que
en el passat han sacsejat la nostra terra, i
els científics socials es poden ja nodrir d’un
bagatge documental molt extens per tal
d’interpretar les conseqüències d’aquests
fenòmens en la societat.

De fet, un recorregut pels regests de
moltíssims documents ens posa davant
l’evidència de la preocupació del poder
civil (el rei i els jurats de les ciutats) i del
poder eclesiàstic (bisbes, abats i capellans)
per la reconstrucció material dels desper-
fectes i la desolació ocasionades pels sis-
mes i per la reconstrucció moral i social
de l’ordre establert, en un intent sistemà-
tic de tornar totes les coses al seu lloc i
recompondre els mecanismes ordinaris
d’una societat jerarquitzada i estamenta-
litzada, però fràgil i feble.

La imatge esglaiadora i romàntica alho-
ra dels merlets del campanar del monestir
de Santa Maria d’Amer, rodolant i des-
plomant-se damunt la volta de l’església i
esfondrant-la fins a caure damunt l’altar
major, i les cadires del cor que van que-
dar completament destrossades, o el tren-
cament de mitja rosassa de Santa Maria del
Mar, el 2 de febrer de 1428, esclafant alguns
fidels amb les pedres i esclafant-ne uns
quants més la multitud esporuguida, són
només episodis àlgids i documentats d’efec-

people. The last earthquake to be exami-
ned is that of 25th May 1448, with epi-
centre in the Vallès Occidental.

With a very accurate and well-detai-
led bibliographical section based on a
variety of documentary and interpretative
appendices, we now have in our hands the
study that, in the view of specialists, cle-
ars up uncertainties to a large extent and
lays down the characteristics of the ground
motion to the point where, from all the
known accounts, it sorts out the true and
undisputable cases from the false, dupli-
cate or erroneously interpreted ones.

As such, scientists now have the tools
to produce their series and to interpret the
geological phenomena that have shaken
our land in the past. Meanwhile, social
scientists are able to draw on very exten-
sive documentary records in order to inter-
pret the consequences of these phenomena
on society.

In fact, a browse through the records
of a great many documents provides evi-
dence that both civil powers (the King and
city courts) and ecclesiastical powers (bis-
hops, abbots and priests) were concerned
about material reconstruction following
damage, the despair caused by earthqua-
kes and the moral and social reconstruc-
tion of the established order. A systematic
attempt was made to return things to their
previous state and repair the ordinary
mechanisms of a society that was hierar-
chical and class-based but weak and fra-
gile at the same time.

The both horrific and romantic image
of the belfry merlons of the Santa Maria
d’Amer monastery toppling over and falling
onto the church vault, causing it to collap-
se on top of the main altar, along with the
complete destruction of the choir stalls, or
the shattering of half the rose window of
the church of Santa Maria del Mar on 2nd
February 1428, with some churchgoers
crushed by falling stones and others crus-
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tes molt més demolidors. Olot, el 1427, i
Camprodon, el 1428, van quedar entera-
ment assolats i calgué emprendre treballs
de reconstrucció integral fins i tot en nous
emplaçaments. L’efecte dels terratrèmols
no estalviava pena a ningú ni a cap esta-
ment, però ens costa encara fer-nos una
idea del patiment del conjunt de la socie-
tat, dels pagesos, dels menestrals, de tota
la població.

Sabem, en canvi, amb més precisió,
que el daltabaix va provocar un autèntic
moviment expiatori i una exaltació de la
religiositat, induïda sovint per les prèdi-
ques. Oracions, processons i prèdiques
s’orientaven a aplacar la ira de Déu i a retor-
nar la calma a la divinitat prohibint la blasfè-
mia, el joc, la luxúria, la usura i en general
els comportaments fora de l’ordre establert.

Emergeix amb nom propi en aquest
context, com quasi sempre que hi havia
avalots massius, la figura d’un predicador
amb molt de renom i una gran requesta que
senyorejà per les ciutats de Catalunya a
petició dels jurats o enviat pels reis. Fra
Matteo Gemini, de la ciutat siciliana
d’Agrigent esdevé així una figura cabdal
per a entendre molts aspectes de la docu-
mentació i la relació que s’establí entre els
diferents poders per mirar de reconstruir
les peces d’un conjunt desballestat.

No he pogut trobar millor manera de
sintetitzar tots aquests efectes que citar de
forma extensa un apartat de l’apèndix 4
que, malgrat el seu caràcter apendicular,
esdevé una peça central per a facilitar la
interpretació de tots els fenòmens que el
llibre analitza:

“A Catalunya entre 1373 i 1448, les
forces desfermades de la natura, a més
de sotragar el sòl, modificar-ne la tectò-
nica i provocar fortes remors, van des-
conjuntar les bigues i les parets de tota
mena d’immobles, esfondraren les
construccions damunt dels seus ocu-
pants, privant-los d’un enterrament en

hed by the terrified multitude, are just chi-
lling and recorded episodes of far more
devastating effects. Both Olot, in 1427, and
Camprodon, in 1428, were completely des-
troyed and it was necessary to undertake
complete reconstruction work even on new
sites. The effects of the earthquakes did not
discriminate between individuals or social
class. However, we still find it difficult to
picture the suffering of society as a whole,
with its farmers, craftsmen and everybody
else.

On the other hand, we do know with
more precision that the disaster triggered
a real process of expiation and an exalta-
tion of religious sentiment, often induced
by sermons. Prayers, processions and ser-
mons were directed at placating the wrath
of God and bringing calm back to divinity
by prohibiting blasphemy, gambling, lust,
usury and behaviour in general that was
outside the established order.

As so often occurred in the context of
mass disturbances, the figure of a prea-
cher emerged of much renown and in great
demand who ruled over the cities of
Catalonia at the request of the courts or
sent by the kings. Friar Matteo Gemini,
from the Sicilian city of Agrigent thus beca-
me a fundamental figure in order to unders-
tand many aspects of the documentation
and the relationship established between
the various powers with the aim of recons-
tructing the pieces of a shattered whole.

I have found no better way of summa-
rising all these effects than by quoting at
length from a section of appendix 4, which
despite forming part of an appendix beco-
mes central to facilitating the interpreta-
tion of all the phenomena analysed by the
book: 

“In Catalonia between 1373 and
1448, as well as making the ground
tremble, altering its tectonics and trig-
gering strong reverberations, the unle-
ashed forces of nature displaced the
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lloc i amb cerimonial adients, i van afa-
vorir en aquelles àrees on la fusta tenia
un paper important en les estructures
dels edificis, l’aparició d’incendis entre
els enderrocs. Aquest conjunt de fenò-
mens esfereïdors generaren entre els
supervivents una gran angoixa, una
autèntica histèria col·lectiva. Els habi-
tants de les àrees devastades, espantats
davant la caiguda indiferenciada dels
bastiments, van fugir precipitadament
de les respectives llars, amb els fills,
tal com anaven vestits, alguns fins i tot
nus, cap als horts i camps de la roda-
lia. (...). Un seguit de sacsejades inten-
ses va malmetre, doncs, els equilibris
interns de la societat, va provocar una
pèrdua sobtada dels respectius estatus.
Tothom, sota els efectes del pànic, perdé
el control dels seus gestos. Membres
de tots els col·lectius, quan els basti-
ments començaren a trontollar, van
fugir esfereïts de les seves respectives
mansions i tuguris cap als espais oberts,
on es van barrejar, prescindint de divisò-
ries socials o morals. Les autoritats
esporuguides semblaven menys dignes
d’obediència; la humiliació dels prín-
ceps era considerada pels seus respec-
tius súbdits com amenaçadora i
providencial alhora. Les forces desfer-
mades de la natura no respectaren
monestirs, ni esglésies, ni murades, ni
castells, ni palaus, ni torres; els sismes
van transformar en trampes mortals els
símbols mateixos de la seguretat i del
prestigi civils i espirituals, desbordant
l’experiència personal i la capacitat
d’anàlisi dels testimonis.”
És un compendi molt exacte dels efec-

tes dels terratrèmols en la societat. És el
que calia per a integrar tots els enfocaments
i saber ben bé de què estem parlant.

Aquest llibre veu la llum a l’inici de
2006, any de creació de l’Institut Geològic
de Catalunya en aplicació de la Llei que

beams and walls of all kinds of pro-
perties, causing buildings to collapse
in on their occupants, depriving them
of a proper funeral and burial, and cau-
sing fires to break out amongst the ruins
of buildings where wood was an impor-
tant element. This series of terrifying
phenomena generated great anxiety
and real collective hysteria amongst
survivors. The inhabitants of the devas-
tated areas, terrified by the indiscri-
minate collapse of buildings, hastily
fled from their respective homes, chil-
dren in tow, in whatever clothes they
happened to be wearing, some even
naked, towards the surrounding
orchards and fields. (...). A series of
intense tremors therefore upset the
internal balance of society, precipita-
ting a sudden loss of respective statu-
ses. Under the effects of panic
everybody lost control of their beha-
viour. When the buildings began to
tremble, members of all collectives fled
scared out of their wits from their res-
pective mansions and hovels towards
open space, where they all mixed toget-
her, disregarding any social or moral
dividing lines. The frightened authori-
ties seemed less worthy of obedience;
the humiliation of princes was consi-
dered threatening and providential at
the same time by their respective sub-
jects. The unleashed forces of nature
did not respect monasteries, churches,
city walls, castles, palaces or towers;
the earthquakes turned the very sym-
bols of safety and civic and spiritual
prestige into mortal traps, overwhel-
ming personal experience and the
analytical capabilities of witnesses.”
It is a very precise compendium of the

effects of earthquakes on society. It is what
was needed in order to integrate all the
viewpoints and make it clear exactly what
is being discussed.
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es va aprovar pel Parlament el desembre
de 2005. L’Institut Cartogràfic, que ha aco-
llit durant una dècada el Servei Geològic
de Catalunya, el publica en el seu nom i
com a apadrinament del nou Institut.

Joaquim Nadal i Farreras
President de l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya, conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques 

i portaveu del Govern

This book appears at the beginning of
2006, the year that the Geological Institute
of Catalonia comes into being, in appli-
cation of the Law passed by the Catalan
Parliament in December 2005. The
Cartographic Institute, which has housed
the Geological Service of Catalonia for a
decade, publishes it in its own name and
in patronage of the new Institute. 

Joaquim Nadal i Farreras
President of the Cartographic Institute

of Catalonia, Minister of Regional 
Planning and Public Works 

and Spokesperson 
for the Catalan Government
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Pròleg/Foreword

Ja fa més de vint anys des que vàrem
començar, al si de la Secció de Geofísica
del Servei Geològic de Catalunya, els pri-
mers estudis de revisió de terratrèmols
històrics a Catalunya. Els qui aleshores
teníem responsabilitats en les tasques geo-
físiques vàrem prendre aquesta iniciativa
perquè és un deure de l’Administració posar
a disposició dels ciutadans les millors dades
possibles; en aquest cas, dades de terratrè-
mols, que resulten de gran importància per
a donar el marge de seguretat necessari per
a les construccions d’obres, públiques i pri-
vades, que poden haver d’enfrontar-se amb
fenòmens naturals, com és el cas dels
terratrèmols. Els catàlegs a l’abast, mal-
grat la seva qualitat, encara podien conte-
nir errors de localització o incloure
esdeveniments que podien no correspon-
dre a autèntics terratrèmols. Aquests errors
podien induir una estimació errònia del risc
sísmic.

Érem conscients, aleshores, que els
beneficis d’aquests estudis no els veuríem
fins al cap de força temps. També érem
conscients que aquesta feina s’havia d’abor-
dar amb garanties d’èxit. Dit d’una altra
manera, l’equip de treball havia de ser mul-
tidisciplinari, amb dos focus ben clars: la

More than twenty years have elapsed
since our team, at the Geophysics Section
of the Geological Service of Catalonia,
embarked on the difficult task of revising
the catalogue of historical earthquakes in
Catalonia. Those who were then respon-
sible for geophysical matters launched this
initiative, responding to the need of the
Administration to provide the public with
the most accurate data possible (in our
case, on earthquakes). It goes without
saying that such information is crucial for
the mitigation of risk in areas destined for
public works or private housing. Despite
the quality of the existing catalogues of
earthquakes in Catalonia, location errors
or false earthquakes could not be ruled
out. Such errors could give rise to inac-
curate estimates of the seismic risk.

We assumed that it would take some
time for the study to be completed and for
the results to become available. We were
fully aware that it was necessary to carry
out our study with a real chance of suc-
cess. In other words, the team would be
multidisciplinary and would concentrate
on history and geosciences, the two disci-
plines indispensable to this review. We rea-
dily accepted the challenge given our long
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història i les geociències, dues branques
del saber que es necessiten per a una feina
com aquesta. Vàrem atacar el repte amb la
garantia del coneixement que ja havíem
acumulat i confiats que disposàvem de la
metodologia i les tècniques necessàries.
Els inicis no varen ser fàcils. Els historia-
dors i els geocientífics no parlàvem el
mateix llenguatge i teníem diferents cul-
tures sobre com abordar un treball de recer-
ca. Les primeres reunions no varen donar
resultats, però sí esperances. Avui ja tenim
els resultats.

Els fenòmens naturals, però, no conei-
xen fronteres i no poden, per tant, estudiar-
se localment sinó globalment. Per a aquest
estudi, i considerant qüestions geogràfi-
ques, ens ha calgut la col·laboració dels
col·legues francesos.

Hi ha feines que no s’acaben mai, però
aquesta s’ha acabat. Vèiem els beneficis
llunyans, i ja són aquí. Teníem un repte
atès el caràcter multidisciplinari de la tasca,
i s’ha superat amb èxit. Una altra revisió
no donaria novetats de rellevança. És, per
tant, una feina feta i ben feta, que és equi-
valent a dir que els resultats són d’una gran
fiabilitat. I això no hauria estat possible
sense la competència i la dedicació dels
seus autors.

Enric Banda
Director de la Fundació Catalana

per a la Recerca i la Innovació

experience and given the confidence we
had in the methodology and techniques at
our disposal. Nevertheless, the early sta-
ges of the study were not encouraging.
Historians and geoscientists did not speak
the same language and did not adopt the
same approach to research. Although the
early meetings did not yield results, expec-
tations continued to be high and today the
findings are available to all.

Natural disasters know no borders.
They must therefore be studied globally,
not locally. Indeed, a significant contri-
bution to our study was made by our French
colleagues.

Some tasks seem to be endless, but, for-
tunately, in this case, it may be said that
the mission has been accomplished.
Although the results appeared intangible
in the early stages, they are now a reality.
Despite the challenge posed by the multi-
disciplinary nature of the research work,
the results can be considered a complete
success. Subsequent updating of the infor-
mation would not represent a significant
contribution. This is a meticulous study
and the results presented are very relia-
ble. All the credit for this accomplished
review must be given to the contributing
authors whose competence and dedication
have made it possible.

Enric Banda
Director of the Catalan Foundation

for Research and Innovation
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1. Introducció

Durant els segles XIV i XV es varen produir a Catalunya diversos terratrèmols que
van ocasionar danys importants. Alguna d’aquestes grans sacsejades es va arribar a
percebre fins a més de tres-cents quilòmetres de distància. A la figura 1.1 es representa
l’àrea d’Espanya i França on aquests terratrèmols van ser percebuts o bé van produir
danys.

Sortosament, a Catalunya, la documentació escrita d’època baix-medieval ens ha
facilitat l’estudi exhaustiu d’aquests terratrèmols. La gran quantitat de documents, que
s’han conservat en molt bones condicions, i la riquesa descriptiva de les notícies que
recullen, ens permeten, sovint, efectuar una reconstrucció relativament fiable dels esde-
veniments.

Malgrat alguns intents esporàdics duts a terme durant el segle XVII, no és fins al
segle XIX que sorgeix entre els estudiosos l’interès per la catalogació dels terratrèmols,
però certament el treball de Fontserè i Iglésies1 és la primera recopilació seriosa de
notícies sobre els moviments sísmics a les terres catalanes. La seva laboriosa tasca
marca el punt de partida per a qualsevol treball de sismicitat històrica a Catalunya.

Basant-se en l’obra de Fontserè i Iglésies alguns autors varen efectuar estudis d’ava-
luació de terratrèmols concrets, aquest és el cas dels treballs de Cadiot2, i de Banda i
Correig3 sobre el terratrèmol de 1428.

L’any 1985 el Servei Geològic de Catalunya, interessat a disposar d’un catàleg sís-
mic fiable i complet per una correcta avaluació del risc sísmic, va entrar en contacte
amb el Departament d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona. Sospitant
l’existència d’errors en els catàlegs sísmics existents, s’iniciaren treballs de recollida
sistemàtica de notícies susceptibles d’aportar nova informació –o completar la ja cone-
guda– relativa als efectes produïts per terratrèmols dels segles XIV i XV. Es va proce-
dir a l’examen crític i intensiu de la documentació relativa als terratrèmols més intensos.
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Atès que els terratrèmols afectaren el territori francès, també es va establir una
col·laboració amb el Service d’Aménagement et Risques Naturels del BRGM4 a fi de
dur a terme conjuntament l’anàlisi i l’avaluació de totes les dades. A França, al llarg
dels anys, en el transcurs de recerques adreçades a l’aprofundiment del coneixement
de la sismicitat històrica, s’ha elaborat un fitxer informatitzat de dades macrosísmi-
ques SISFRANCE.5

Fruit d’aquesta estreta col·laboració interdisciplinària, a partir de l’any 1987, es
van obtenir els primers resultats,6 i uns anys després es publicà una monografia espe-
cífica7 sobre la sèrie sísmica de l’any 1373. Posteriorment, es va portar a terme l’estu-
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4. Bureau de Recherches Géologiques et Minières. Orleans, França.
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6. OLIVERA, C. i BANDA, E: 1987; OLIVERA, C. et al.: 1991, 1992a, 1992b; RIERA, A.: 1992; RIERA, A. et al.:

1992, 1993.
7. OLIVERA, C. et al.: 1994a.

Figura 1.1: Situació de l’àrea on van ser percebuts els terratrèmols estudiats en aquesta monografia.



di intensiu dels terratrèmols dels anys 1427-1428, treball que es va manifestar lent i
laboriós, per l’abundància i dispersió de la documentació coetània. Aquesta recerca va
ser integrada dins de projectes finançats per la Comunitat Econòmica Europea (RHISE,8

BEECD9), dins els quals es van establir col·laboracions amb investigadors de diversos
països europeus. Diversos treballs preparatoris van ser presentats en congressos nacio-
nals i internacionals.10

Els resultats de tots aquests estudis han estat parcials perquè en la interpretació de
cada terratrèmol no havien estat considerades les avaluacions dels altres sismes del
període. Aquesta monografia presenta una avaluació conjunta de tots els terratrèmols
i constitueix l’estudi més complet realitzat fins al moment sobre els terratrèmols dels
segles XIV i XV, tant en l’aspecte històric com sismològic.

Atès que aquest és un treball de col·laboració entre diferents disciplines, no segueix
completament els models habituals de presentació de cap d’elles. S’ha cercat un punt
d’equilibri, adaptant diferents aspectes metodològics per a fer els resultats comprensibles
a un sector de públic més ampli. Algunes idees apareixen recurrentment al llarg del tre-
ball de manera intencionada, amb la voluntat d’evitar la dependència excessiva d’uns capí-
tols envers uns altres. En aquest sentit no hem dotat tots els capítols d’aparença absolutament
homogènia, però en canvi presenten una estructura i un contingut prou autoconsistents.

Tal com s’indica al sumari, aquesta monografia comprèn 10 capítols i 6 annexos.
Després d’una introducció (capítol 1), en el capítol 2 es presenta una exposició del con-
text històric del període estudiat, i en el 3 es descriuen les fonts, la metodologia histò-
rica utilitzada i les sigles que apareixen al llarg del treball.

Després, al capítol 4, es presenta la metodologia aplicada a l’anàlisi de les dades
macrosísmiques i la quantificació dels terratrèmols històrics. L’objectiu és caracterit-
zar els terratrèmols històrics amb paràmetres que siguin comparables amb els dels sis-
mes actuals, a fi que sigui possible constituir un catàleg sísmic homogeni.

En els capítols 5, 6, 7 i 8 s’aborda l’estudi específic i detallat dels terratrèmols més
importants succeïts durant els segles XIV i XV, i es presenten els seus paràmetres carac-
terístics. El capítol 5 fa referència a la sèrie de sacsejades ocorregudes l’any 1373; en
particular s’avaluen els efectes que va ocasionar a Espanya i França el terratrèmol prin-
cipal d’aquesta sèrie. L’any 1427 s’inicia una llarga seqüència sísmica, objecte d’estu-
di del capítol 6, que produí molts danys en algunes comarques de Girona. Aquesta
seqüència culminà amb el terratrèmol esdevingut el 2 de febrer de 1428, el més intens
de tot el període que comprèn el nostre estudi. Aquest terratrèmol va ocasionar més de
1 000 morts a Catalunya, amb efectes de caràcter destructor en territori català i francès,
analitzats amb detall al capítol 7. Uns anys després, el 1448, un nou moviment sísmic,
exposat al capítol 8, va afectar diversos llocs de Catalunya.

Al capítol 9 es presenta el resultat de la revisió dels terratrèmols del període estu-
diat (segles XIV i XV) en un catàleg paramètric, que els classifica com a sismes certs,
dubtosos o falsos. Finalment, en el capítol 10, es presenta una síntesi i discussió dels
resultats obtinguts per a cada un dels terratrèmols i sèries sísmiques

27

8. RHISE: Review of Historial Seismicity in Europe. Projecte europeu (1989-1993).
9. BEECD: Basic European Earthquake Catalogue and a Database. Projecte europeu (1995-1998).

10. OLIVERA, C. et al.: 1994b, 1996, 1998, 1999, 2004; LAMBERT, J.: 1993.



S’inclouen 6 annexos, el primer dels quals, l’apèndix documental, A.1, constitueix
un recull dels documents utilitzats en la monografia que hem consultat directament
dels originals. Es compon d’un resum (regest) per a cada document, acompanyat de
les dades necessàries per a la seva identificació –la data de redacció i l’arxiu on es con-
serva, entre altres– i, en els casos que hem considerat més importants o interessants,
també apareix la seva transcripció. De tota manera, al llarg de la monografia aparei-
xen a peu de pàgina referències a documents que també han estat consultats directa-
ment dels originals, però que, per diverses causes, no s’ha considerat oportú d’incloure
a l’A.1. L’annex A.2 proporciona informació mitjançant una taula sobre la clau, el
topònim, el municipi i la comarca o regió dels llocs esmentats en el text que van ser
afectats pels terratrèmols. Una descripció de les Visites Pastorals i de la seva avalua-
ció es troba descrit a l’annex A.3. Una anàlisi de l’impacte dels terratrèmols sobre la
societat coetània es troba a l’annex A.4. Els dos darrers annexos contenen la descrip-
ció de l’escala EMS-98 que hem utilitzat per avaluar la intensitat (annex A.5) i la biblio-
grafia (annex A.6).
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2. El context històric

2.1 Introducció
Un terratrèmol, malgrat que sigui un fenomen no desencadenat per l’home, es pro-

dueix, com qualsevol calamitat natural, en una àrea geogràfica concreta, on és assen-
tada una col·lectivitat humana específica, el funcionament de la qual altera en major o
menor grau. Per a poder mesurar amb un mínim de rigor les seqüeles d’un sisme  pretè-
rit –i la resposta dels damnificats– és necessari conèixer prèviament, doncs, el context
històric en què es va produir i les ideologies sectorials vigents entre els afectats. Aquest
capítol presenta una breu panoràmica de l’època en què esdevingueren els terratrèmols
objecte de la monografia. Una anàlisi sistemàtica de la resposta dels afectats als sis-
mes és exposada a l’annex A.4.

Per a reconstruir la dinàmica i els efectes d’una catàstrofe pretèrita depenem, en
gran part, dels testimonis contemporanis de l’impacte que l’esdeveniment va provocar
en les persones que el van viure. L’anàlisi d’un terratrèmol del passat a partir dels mers
vestigis neotectònic i arqueològic és sempre complexa i poc expressiva; la cronologia
del sisme principal, dels precursors i de les rèpliques no es pot establir amb precisió,
i tampoc l’erogació dels efectes. Les fonts escrites coetànies i immediates són, doncs,
la via d’accés més pràctica, des del present, a les catàstrofes del passat. La quantitat,
la qualitat i la ubicació dels testimonis són condicionades, tanmateix, tant per la mag-
nitud i la distribució espacial del contingent humà, com per les estructures adminis-
tratives i eclesiàstiques vigents aleshores en l’àrea afectada i en les circumdants. Les
conseqüències d’un terratrèmol destructiu damunt les condicions de vida dels afectats
i la seva capacitat de reacció no dimanen exclusivament, doncs, de la quantitat d’ener-
gia alliberada ni de l’estructura geològica de la zona sacsejada, depenen també de la
conjuntura econòmica per la qual travessava la comunitat malmesa, i de les relacions
socials, les representacions mentals i el nivell de desenvolupament tecnològic vigents.

2.2 La població i el poblament
Determinar el nombre i la distribució espacial de la població catalana a la baixa

edat mitjana no és una tasca fàcil. Les úniques fonts que aporten informació quantita-
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tiva sobre el contingent humà són d’índole fiscal: els fogatges, les talles, els estims,
els llibres de peita i del morabatí i els capbreus generals de terme. Totes aquests moda-
litats de documents, registres “estadístics” redactats per eradicar l’evasió fiscal entre
els contribuents, utilitzen com a unitat de còmput el foc, la llar, l’habitatge, no l’indi-
vidu, el “ciutadà”. El maneig d’aquesta mena de documentació suscita nombrosos recels
entre els experts en demografia històrica,1 per tal com no inclou les famílies insolvents,
no n’especifica els integrants de les inscrites i és redactada amb criteris diversos.2

L’afany d’uniformitat explicativa dels historiadors topa sistemàticament, doncs, amb
la naturalesa parcial de les fonts i amb unes realitats comarcals i locals no sempre com-
parables.

La pandèmia de pesta bubònica de 1348, coneguda com la Pesta Negra, va consti-
tuir, per la magnitud de les seves seqüeles, una catàstrofe excepcional a escala del Vell
Continent. Es va caracteritzar per la universalitat del seu contagi, ja que va trencar les
fronteres geogràfiques i socials, i va provocar una forta contracció demogràfica tant a
la ciutat com al camp. Després d’aquest sotrac biològic, el bacil, que havia esdevingut
endèmic, va rebrotar amb regularitat dramàtica i va provocar pèrdues poblacionals
selectives: les pestes de 1362 i de 1371, per exemple, serien recordades respectivament
com la “mortaldat dels infants” i la “mortaldat dels mitjans”, termes que evoquen el
segment d’edat que cascuna va segar. Les epidèmies, en el segle XV, van experimen-
tar importants canvis d’agent i de vector: la pesta bubònica va cedir protagonisme 
a altres malalties infeccioses com la verola, el tifus, la tuberculosi i el xarampió. Els
sondrolls biològics provocats per aquestes noves patologies, encara que inferiors al de
la Pesta Negra, van ser forts. Les guerres, un clima generalitzat de violència i les fams
van contribuir també a ajornar el redreç demogràfic. Arran d’aquesta combinació
d’adversitats, Catalunya, segons el càlculs més fiables,3 hauria perdut, en cent cin-
quanta anys, la meitat de la seva població: els focs fiscals hi van passar, entre 1347 i
1497, de 119 205 a 56 089.

El capgirell poblacional va ser més intens al camp que a la ciutat, ja que les peti-
tes comunitats rurals estaven força menys organitzades davant les guerres, els saqueigs
i, fins i tot, i les fams. La crisi va provocar a la ruralia importants canvis demogràfics,
econòmics, socials i polítics. Les calamitats van accelerar la mobilitat, van agilitar els
corrents migratoris cap a les ciutats i les contrades més fèrtils. El fogatjament de 13784

demostra que, trenta anys després de la Pesta Negra, les contrades menys poblades
eren, en aquest ordre, la Ribagorça, el Solsonès, la Ribera d’Ebre, el Capcir, el Pallars,
el Berguedà, les Garrigues, la Terra Alta, Osona, el Conflent, el Ripollès i la Noguera,
amb menys d’1,25 focs fiscals per quilòmetre quadrat. Les densitats més altes, supe-
rior als 3 foscs fiscals per quilòmetre quadrat, corresponien, en canvi, al Rosselló, el
Tarragonès, l’Empordà, el Gironès, la Conca de Barberà i el Maresme. La cota màxi-
ma, 54,6 focs fiscals per quilòmetre quadrat, l’ostentava el Barcelonès (taula 2.1). La

32

1. IGLÉSIES, J.: 1959; FELIU, G.: 1999; ORTÍ, P.: 1999; REDONDO, E.: 2002.
2. En alguns casos es van incloure els masos deshabitats i les famílies musulmanes i jueves, en altres, en

canvi, només es van computar les llars habitades o es van descartar les minories hebràica i islàmica.
3. NADAL, J.: pàg. 66. 1983.
4. Les dades quantitatives del qual han estat reordenades d’acord amb les divisions comarcal i municipal

hodiernes per REDONDO, E.: pàg. 318-369. 2002.



gent fluïa, doncs, des de les contrades d’alta i mitjana muntanya cap a les terres bai-
xes litorals i les planes fluvials, més adients per a la cerealicultura i el regadiu, i vers
els grans nuclis urbans.

Taula 2.1: Població de les 10 princiIpals ciutats catalanes segons el fogatjament de 1378.

Focs Habitants5

Barcelona 7 295 29 180
Perpinyà 4 232 16 928
Lleida 1 218 4 872
Tortosa 1 017 4 068
Girona 952 3 808
Tarragona 860 3 440
Puigcerdà 654 2 616
Cervera 485 1 940
Montblanc 481 1 924
Manresa 481 1 924

Aquestes tendències no es van alterar després de 1378. En una època de contrac-
ció demogràfica, ciutat i camp lluitaven per atreure mà d’obra. Els fluxos migratoris
de llarg recorregut eren integrats bàsicament per pagesos benestants (grassos) i menes-
trals que, aprofitant la sobtada revalorització de la força de treball, s’instal·laven a les
ciutats o a les viles grans mitjançant pactes de veïnatge molt favorables. Les migra-
cions de radi curt, alimentades per famílies rurals pobres (menudes), van contribuir, en
canvi, a consolidar les sagreres, les celleres i les petites viles nascudes durant la fase
de creixement dels segles XI-XIII.

Les comarques pirinenques, que ja patien un èxode poblacional abans de la Pesta
Negra, van experimentar una forta caiguda demogràfica, malgrat les reduccions de cen-
sos i prestacions concedides pels magnats als pagesos. Els vessants alts dels Pirineus
i dels Prepirineus van esdevenir àrees de pastures per a la ramaderia transhumants,
l’agricultura es va concentrar a les planes fluvials, entorn de les viles, i l’hàbitat dis-
pers gairebé va desaparèixer. Com a conseqüència dels moviments migratoris, que van
afavorir les concentracions, les característiques del poblament al nord i al sud del
Llobregat, molt diverses abans de 1300, es van homogeneïtzar.

2.3 L’organització del territori
Catalunya, a la baixa edat mitjana, era organitzada eclesiàsticament en diòcesis i

administrativament en vegueries. Mentre el nombre i els confins dels bisbats es varen
mantenir pràcticament inalterats al llarg de la baixa edat mitjana,6 les vegueries expe-
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rimentaren canvis, poc importants pel que fa al nombre,7 però substancials quant a les
fronteres; circumstància que, fins ara, ha actuat com un factor dissuasori sobre els
experts a l’hora d’establir-ne amb rigor l’extensió.

El funcionament del sistema feudal, pel fet de fragmentar el poder polític i distri-
buir-lo entre una àmplia jerarquia de vassalls reials que l’exercien en profit propi, va
superposar, tanmateix, damunt cada vegueria una atapeïda xarxa de senyories. Per tot
arreu prosperaren circumscripcions autònomes en què els sobirans havien renunciat,
sovint onerosament, a l’exercici d’algunes funcions administratives, en favor d’un
noble o d’una institució eclesiàstica.8

Les principals senyories laiques existents, pels volts de 1400, eren: el comtat
d’Empúries, a l’Alt Empordà; el comtat de Pallars, a la conca alta de la Noguera
Pallaresa; el comtat de Cardona, al Bages, el Solsonès i la Conca d’Òdena; el comtat
de Prades, al Priorat i el Baix Camp; el vescomtat de Castellbò, a l’Alt Urgell i el Pallars
Sobirà; el vescomtat de Cabrera, a la Selva, el Maresme, la Garrotxa i Osona; i el ves-
comtat de Rocabertí, a l’Alt Empordà i el Capcir. La magnitud demogràfica d’aquests
grans patrimonis nobiliaris també ha quedat indirectament reflectida a les fonts fiscals,
que els van assignar un nombre de llars subjectes a imposició. El fogatjament general
de 1378 atribueix 4 600 cases taxades al comte d’Empúries, 2 006 al vescomte de
Cabrera, 1 600 al comte de Prades, 1 500 al vescomte de Rocabertí, unes altres 1 500
al vescomte de Castellbò, i 1 400 al comte de Pallars.9

Entre les senyories eclesiàstiques sobresortien, aleshores, la de l’arquebisbat de
Tarragona i les dels set bisbats ja esmentats, circumscrites pràcticament a les respec-
tives diòcesis. Les comunitats benedictines conservaven encara una bona part dels patri-
monis que van acumular durant l’alta edat mitjana; entre les més ben dotades figuraven
les de Sant Martí de Canigó, al Conflent, Sant Pere de Rodes, a l’Alt Empordà, Ripoll
i Sant Pere de Camprodon, al Ripollès, Santa Maria d’Amer, a la Selva i la Garrotxa,
i Sant Benet de Bages i Montserrat, al Bages. Tant la protecció comtal i reial com el
prestigi que els va conferir la seva inicial austeritat entre la noblesa, des de mitjan segle
XII, permeteren també a les comunitats cistercenques de Santes Creus, Poblet i Vallbona
de les Monges crear amplis dominis, els nuclis centrals dels quals eren a l’Alt Camp,
la Conca de Barberà i l’Urgell, respectivament.

El funcionament de cada una d’aquestes institucions va generar un gran volum de
documentació; una part important de la corresponent a les senyories nobiliàries, tan-
mateix, s’ha perdut, com a conseqüència de la incúria o la cobdícia dels titulars, o ha
estat incorporada, per matrimoni o herència, a l’arxiu familiar de llinatges d’arreu de
la Península Ibèrica, com el de la casa ducal de Medinaceli, a Sevilla, que disposa de
la principal concentració de documentació nobiliària catalana. L’accés a aquestes fonts
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7. Que va passar, entre 1301 i 1357, de 26 a 23, com ha demostrat recentment SABATÉ, F.: 1997.
8. Com administrar justícia civil i, més rarament, criminal, recaptar impostos, nomenar oficials o agents de

l’autoritat senyorial, mantenir l’ordre públic, atorgar cartes de poblament i exigir els serveis militars. 
M. T. Ferrer ha estudiat, en un extens i minuciós article (FERRER, M. T.: 1971), les jurisdiccions i els drets
útils locals transferits, a canvi de préstecs, per la Corona a membres de l’aristocràcia i de l’alta clerecia,
al llarg del segle XIV, arreu de Catalunya.

9. REDONDO, E.: pàg. 318-139.



acostuma a ser restringit. Molt diferent és la situació del patrimoni documental de les
senyories eclesiàstiques que es conserva als arxius episcopals, el de les seculars, i a la
secció de Monacals de l’Archivo Histórico Nacional i de l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
des de la desamortització liberal del segle XIX, el de les regulars.

2.4 Les relacions econòmiques i socials
Les primeres seqüeles de la Pesta Negra i de les successives epidèmies10 van con-

sistir en una reducció de la mà d’obra, una alça dels salaris, una caiguda de la produc-
ció i de la demanda, i un increment de la pressió fiscal. El curs dels factors econòmics
i la rigidesa de les estructures socials van provocar una llarga i profunda crisi a esca-
la europea. En un context difícil, cada classe social va intentar preservar els seus inte-
ressos a costa de les altres, amb la conseqüent pujada de la tibantor social. Mentre els
grans propietaris rurals intentaven compensar la contracció de les rendes de la terra,
els pagesos aprofitaven les dificultats dels poderosos i la revalorització de la força de
treball per a reduir els censos i les restants càrregues senyorials,11 ampliar les seves
explotacions i recuperar la llibertat de moviment. Ni els terratinents ni els conreadors
no constituïen, tanmateix, sengles fronts homogenis.

La crisi econòmica va afavorir el creixement de les viles, cap a les quals van afluir
molts de pagesos, atrets pels alts salaris i les oportunitats de treball. Molts d’aquests
nuclis rurals, a la baixa edat mitjana, van obtenir franqueses del sobirà o dels senyors:
mentre que bona part de les famílies pageses que van romandre a les parròquies de
terme no van experimentar gaire millores en el seu estatut jurídic, les que es van tras-
lladar al nucli de la vila es deslliuraren gradualment de les restriccions a la llibertat de
moviment i de les prestacions servils.12 Des de mitjan segle XIV es va obrir un solc, si
més no jurídic, entre els veïns de la vila i els pagesos dels masos circumdants, com a
conseqüència de l’afranquiment dels primers i de l’asserviment dels segons. La con-
centració de la riquesa –i per tant del crèdit– en el nucli va afavorir també el protago-
nisme polític de la comunitat de veïns, que va sotmetre els pagesos del terme a una
creixent dependència administrativa i fiscal.13

Entre els senyors coexistien un corrent innovador, que intentava incrementar les
rendes de la terra adoptant models de gestió més dinàmics,14 i un altre de conservador,
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10. Per a una anàlisi més detinguda dels aspectes socioeconòmics de la crisi baix-medieval a Catalunya,
vegeu FERRER, M. T.: 1970-71; RIERA MELIS, A.: 1992; FERNÁNDEZ TRABAL, J. i RIERA MELIS, A.: 2004;
FERNÁNDEZ TRABAL, J.: 2002; VICENS VIVES, J.: 1980.

11. Tot començant pels serveis laborals, les contribucions gratuïtes de treball en les dominicatures, les terres
conreades directament pels senyors.

12. FERNÁNDEZ TRABAL, J.: pàg. 597-598. 2002.
13. SABATÉ, F.: pàg. 199, 214 i 238. 1999.
14. Com l’emfiteusi i la parceria. L’emfiteusi –un contracte d’arrel romana– consistia en la cessió a 

perpetuïtat d’unes terres a canvi d’una renda anual (cens) i d’una compensació econòmica en cada traspàs
a títol onerós de l’esmentat bé immoble (lluïsme). La parceria, en canvi, era un conveni agrari pel qual
un propietari cedia temporalment una finca rústica a un pagès, comprometent-se, a més, a contribuir en
els costos d’explotació, a canvi d’un repartiment de les collites proporcional a les respectives aporta-
cions: PUIG, L. i ROCA, E.: 1987.



que cercava la sortida en el mer increment de les prestacions pageses. Mentre els pri-
mers, clarament minoritaris, esperonaven la productivitat dels pagesos mitjançant les
millores de les seves condicions de vida, els segons extreien els ingressos comple-
mentaris de la degradació de la llibertat15 i de l’economia16 de les famílies masoveres.

La cohesió en el bloc camperol era també molt fràgil, ja que els interessos dels
pagesos benestants no coincidien exactament amb els dels pobres. Els pagesos menuts
reivindicaven la propietat de la terra i l’abolició consegüent de tota mena de càrregues
de caràcter privat; els masovers grassos només lluitaven per abolir el dret senyorial de
maltractar i els mals usos, que consideraven propis de la servitud i, per tant, incompa-
tibles amb la seva dignitat.

L’increment de la tibantor social al camp va obligar la monarquia a intervenir en
la controvèrsia remença. Per al sobirà, el contenciós podia constituir una via adient per
a reduir el poder polític dels senyors, cosa que explica que adoptés sovint una actitud
filoremença. La manca de liquidesa crònica, que l’obligava a dependre dels ajuts econò-
mics aportats pels terratinents, i la desconfiança davant el radicalisme d’un sector de
la pagesia impedien, emperò, al comte-rei decantar-se sistemàticament pel bàndol popu-
lar. Cada cop que necessitava urgentment recursos econòmics o militars, el monarca
havia d’acceptar les reivindicacions dels senyors.

La fragmentació interna d’ambdós fronts i l’actitud oscil·lant de la monarquia van
prolongar el conflicte i li van conferir un caràcter confús i intermitent. La contestació
pagesa es va manifestar indistintament per la via jurídica i per la lluita armada.

Els terratrèmols de la baixa edat mitjana es van produir en un context caracteritzat,
doncs, per la contracció demogràfica, la crisi econòmica i la tensió social. Les seves
seqüeles, tot i que generaren pèrdues per a tots els estaments socials, foren especial-
ment fortes per als pagesos menuts.
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H.: 1988; FELIU, G.: 1992.
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3. Fonts i metodologia històrica

3.1 Mètode utilitzat
L’any 1984, el Servei Geològic de Catalunya, interessat en l’elaboració d’un catà-

leg sísmic fiable i complet del Principat, va proposar al Departament d’Història Medieval
de la Universitat de Barcelona examinar críticament les dades relatives a alguns dels
principals terratrèmols pretèrits. El projecte comportava revisar minuciosament la infor-
mació ja recopilada per E. Fontserè i J. Iglésies,1 complementar-la amb documentació
inèdita i analitzar-les amb precisió, després d’inserir en el seu respectiu context histò-
ric totes les dades disponibles, tant les antigues com les noves, amb cura, tot distingint
les dades originals de les informacions aportades per compiladors posteriors. Aquella
tasca va culminar en la publicació de l’estudi de la seqüència sísmica de l’any 1373.2

El present estudi s’ha revelat molt més ambiciós, ja que abraça els segles XIV i XV, apro-
fundint especialment el coneixement dels terratrèmols destructors.

Des del punt de partida esmentat, és a dir, l’obra de Fontserè i Iglésies, es va veri-
ficar la correcció de totes les notícies, tant les de procedència bibliogràfica com les de
documents coetanis als sismes i després es va ampliar la recerca a totes les fonts docu-
mentals que podien aportar informació interessant per a l’estudi de la sismicitat histò-
rica (un terratrèmol afecta els aspectes polítics, econòmics, socials, demogràfics,
religiosos, etc. de cada moment històric i geogràfic). Atesa la gran quantitat de docu-
mentació es va decidir optar, sempre que les dades fossin prou riques en si mateixes,
per descartar totes les notícies bibliogràfiques que no es poguessin contrastar de mane-
ra prou fiable amb documents de l’època o amb algun altre tipus d’anàlisi (per exem-
ple un estudi arqueològic). S’ha intentat consultar sempre els documents originals
directament, però en alguns casos, per diversos motius, hem hagut de recórrer a edi-
cions publicades, per exemple quan els originals havien desaparegut,3 o perquè era
necessari contrastar uns originals en molt males condicions de conservació i de difícil
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lectura amb transcripcions anteriors de fonts publicades.4 S’ha de ser conscient que,
quan s’estudia un terratrèmol històric, bona part de les dades que han existit al respecte
es poden haver perdut i que nosaltres només podem consultar-ne la part que ens ha
arribat, a més, segons si la zona afectada era molt o poc poblada, un terratrèmol gene-
rarà també més o menys informació. No cal dir que com més antic és el terratrèmol
estudiat major quantitat de les dades s’hauran perdut, i seran les ciutats grans o impor-
tants les que, probablement, conservin més quantitat i possiblement més qualitat de
documentació.

La recerca documental portada a terme per aquest treball ha estat molt extensa i,
per això mateix, molt lenta, però no s’han inclòs en aquest treball totes les notícies dis-
ponibles, ja que no es pretén fer un catàleg de notícies sobre terratrèmols, sinó estu-
diar els fets de la manera més fiable possible. S’han consultat un elevat nombre de
fonts coetànies als diferents terratrèmols estudiats en la present monografia, les quals
hem sotmès a exhaustives anàlisis. Contrastant les diverses informacions, s’han pogut
detectar i corregir errors o inexactituds en algunes notícies. D’aquestes, s’han descar-
tat aquelles que no aportaven res més que confusió, sempre i quan el fet descrit fos
prou documentat i explícit per altres informacions.5 En el cas dels sismes del segle XV

s’ha tingut molta cura de separar la documentació segons la data del document, per tal
d’avaluar els efectes individuals de cada sisme sense contaminació dels efectes d’un
altre terratrèmol, deixant per al final l’anàlisi dels documents que podien fer referèn-
cia a més d’un sisme.

A continuació es presenta una llista dels diferents arxius i la documentació que s’hi
ha consultat. En general la recerca ha estat molt satisfactòria, malgrat que en alguns
casos la consulta dels arxius no ha aportat cap mena de documentació de l’època i en
alguns altres la documentació existent no feia ni un sol esment dels terratrèmols.

3.2 Arxius, fonts i sigles
L’arxiu que ha aportat més informació a aquest treball ha estat l’Arxiu de la Corona

d’Aragó, per això es presenta en primer lloc, seguit de la resta d’arxius consultats agru-
pats pel tipus de documentació que contenen. S’esmenta tota la documentació consul-
tada i, en alguns casos, s’afegeixen comentaris que ajuden a comprendre la utilització
o la natura d’algunes fonts.

Arxius
Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)

Aquest arxiu ha proporcionat la major part de les dades emprades en aquest estu-
di. La documentació reial és molt àmplia i pot aportar moltes dades referents a terratrè-
mols. Quan una població de jurisdicció reial patia danys per aquesta causa, de seguida
demanava ajut i privilegis per a la reconstrucció, reducció d’impostos, o es demanava
la intercessió del rei davant creditors. Destaca en aquest apartat la Cancelleria Reial
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(còpies enquadernades de les cartes enviades pel rei, la reina o els seus lloctinents), ja
que s’ha conservat una gran quantitat de documentació, especialment les sèries Gratiarum,
Sigilli Secreti, Curiae, Peccuniae i Castrorum.6

Audiència, Conclusions Civils, I. Batllia, regs. 829, 832, 868, 1239.
Cancelleria, regs. 765-776, 923-927, 1087-1090, 1231-1241, 1293, 1314,
1355-1356, 1466, 1582, 1622-1626, 1680-1682, 1715-1718, 1739-1741,
1762-1763, 1466-1467, 2485, 2486, 2488, 2490-2494, 2496, 2497, 2499,
2577, 2594, 2595, 2645, 2647, 2680, 2682, 2686, 2687, 2688, 2689,
2712, 2752-2756, 2758, 2760, 2762, 2779, 2789, 2790, 2794, 2595, 3123,
3126, 3127-3129, 3150, 3158, 3170, 3171, 3225, 3228, 3391, 3498.
Cartes Reials, caixa 11, Alfons el Magnànim (1421-1430). Reial Patrimoni,
Mestre Racional, regs. 503, 1063 i 2440. Cartes Reials, caixa 11, Alfons
el Magnànim (1421-1430).

La documentació de la Diputació del General (Generalitat), també conservada a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó, és, des de la seva formació, a mitjan segle XIV, susceptible d’apor-
tar informació del nostre interès en relació amb els sismes. Ha estat d’especial interès el
Dietari, registre administratiu que volia deixar constància de les activitats dels diputats,
però a mitjan segle XV la seva estructura va ser molt modificada de la mà de Jaume Safont,
notari adscrit a l’escrivania major, que va ser encarregat de la redacció del registre. Va
convertir el repertori en una mena de crònica, gairebé diària, de tot el que passava a
Barcelona i a fora, inspirant-se en els models que ja coneixia com la Crònica del Racional
i el Dietari de Novells Ardits. Entre 1454 i 1472 Jaume Safont fou el principal redactor
d’aquest registre de l’escrivania major de la Diputació del General. També va omplir gran
part dels buits que hi havia al registre de l’època anterior a la seva escrivania; es deuen a
ell les notícies enregistrades al Dietari i que no són estrictament de contingut burocràtic.7

Dietari de la Generalitat (1422-28), N-3. Lletres Trameses de la Generalitat,
N, 641-643.

També es conserven aquí documents d’ordes religiosos, enviats a l’arxiu de la
Universitat o al d’Hisenda, en el moment de la seva desamortització.

Secció de Monacals procedents de la Universitat, Volums, Or/6. Secció
de Monacals procedents de la Universitat, Lligalls, Or/7. Secció de Monacals
procedents d’Hisenda, Volums, 869. Secció de Monacals procedents
d’Hisenda, Lligalls (revisada tota la documentació referent al segle XV).

Arxius municipals i comarcals
Els arxius municipals conserven els llibres d’actes i acords que recollien les deli-

beracions i les decisions dels consellers municipals i els batlles. Són una font molt útil
per a observar les reaccions davant un problema local o comentant un problema de fora
que és té por que pugui afectar una localitat. Respostes davant els problemes o previ-
sions en contra d’aquests, mecanismes d’ajuda d’uns municipis a uns altres, etc. Aquests
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llibres se solen anomenar acords municipals, registres, manuals, etc. En alguns muni-
cipis no s’han conservat els originals però es disposa d’esborranys, i en altres també
hi ha llibres de registre dels bans municipals. Un cas especial el conformen els regis-
tres municipals de Girona dels anys 1427 i 1428, que coneixem a través d’una còpia
elaborada per Jeroni Pujades (1568-1635), ja que actualment els originals es troben
desapareguts. Pujades recopilà documentació respecte als terratrèmols de 1427-1428,
en alguns casos va copiar literalment les cartes dels jurats de Girona (adreçades prin-
cipalment al rei, però també als consellers de Barcelona i a altres personalitats de
Catalunya), però d’altres cartes només semblen ser resums. També es troben recolli-
des cartes que els jurats reberen de les zones afectades pels terratrèmols, en les quals
explicaven la situació als jurats i demanaven ajuts. Aquesta còpia és coneguda com a
Flosculi i es conserva a la BNF amb la signatura Baluze 238. Les anotacions referents
als terratrèmols ocupen els folis del 80r. al 86r., és a dir, des del 8 de març de 1427 fins
el 10 de febrer de 1428. Però no totes en fan referència a aquest fenomen (només 12),
ja que pel mig s’hi troben altres temes diferents.8 Per a alguns sismes no ofereixen les
dates de forma molt precisa, però les descripcions dels efectes són molt detallades.

També es conserven en els arxius municipals els cartularis i llibres de privilegis
locals, que conserven els privilegis de fundació del lloc, gràcies que el rei atorgava als
municipis, i documents semblants. Amb ocasió dels terratrèmols el rei va concedir pri-
vilegis especials a alguns pobles. Els podem trobar en els Cartularis, Llibres de Privilegis,
Llibre Verd, Llibre Vermell, entre d’altres. Alguns municipis han conservat també
alguna crònica, dietari o annals.

És molt interessant la correspondència local, en els casos en què s’ha conservat.
Quan les autoritats locals enviaven cartes, aquestes acostumaven a ser copiades en
registres de manera que en quedés constància, i quan les cartes eren rebudes podien
guardar les més interessants i importants. En alguns arxius també s’han conservat els
esborranys, cosa molt útil quan els originals no ens han arribat.

També són interessants altres tipus de documents, com són els llibres de comptes
i llibres d’àpoques, que podien pertànyer a una institució o a particulars i que recollien
els pagaments i els ingressos, juntament amb la causa que els originava. Les àpoques
eren els rebuts que es feien per justificar que un deutor havia pagat la quantitat pen-
dent. No s’han d’oblidar els llibres del clavari (que era una mena de tresorer munici-
pal, anomenat així perquè era el responsable de guardar les claus dels diners municipals),
ni els llibres d’obres (que recollien les despeses causades específicament per obres i,
per tant, són una mena de llibres de comptes).

Els arxius comarcals, entre altres coses, acostumen a reunir la documentació nota-
rial privada procedent dels municipis inclosos en la comarca: inventaris, testaments,
compravendes, nomenaments de procuradors, etc.

Dins l’Arxiu Històric Municipal de Barcelona hem de destacar el Dietari de l’Antich
Consell Barceloní i les Rúbriques de Bruniquer. El Dietari és una font oficial que recull
informació al dia. La seva redacció comença el 12 de setembre de l’any 1390 a càrrec d’en
Jaume Claramunt, racional. El Dietari era destinat a deixar constància de tots els esdeve-
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niments importants ocorreguts a la ciutat de Barcelona, tant feliços com desgraciats, tals
com arribades o sortides de personalitats importants de Barcelona (el rei o dirigents d’altres
ciutats), enfonsaments de vaixells, inundacions, tempestes o terratrèmols. Concretament
per als terratrèmols dels anys 1427 i 1428, les anotacions són molt precises (quant a hora
i durada d’alguns terratrèmols) i concorden força bé amb les dades que aporten altres fonts.
Les Rúbriques de Bruniquer són un recull que l’any 1608 els consellers de la ciutat de
Barcelona van encarregar a Esteve Gilabert Bruniquer, síndic de la ciutat. La feina con-
sistia a recopilar totes les disposicions, privilegis i pràctiques habituals del seu dret admi-
nistratiu. Bruniquer va consultar tot tipus d’informació que va trobar (sense especificar
l’origen de totes les notícies) i va endreçar la informació per temes, però no en ordre cro-
nològic. Va fer una gran labor però no la va aconseguir acabar (morí el 1641), per això
els consellers en van encarregar la finalització a Joan Guiu, que morí al poc temps, i des-
prés, a Jeroni Brotons. Com que la part més important de la feina la va fer Bruniquer, hom
coneix l’obra com les Rúbriques de Bruniquer. N’hi ha una versió impresa9 de 1912.

Archives Communales de la Ville de Pamiers (ACPa)
Registre de les deliberacions del Consell Municipal, BB 17.

Archives Communales de Limoux (ACL)
Cartulaire de Limoux, AA2, [1272-1562].

Archives Communales de Perpignan (ACPe)
Livre Vert Menor, AA3. Memòries de la comunitat de Sant Jaume de Perpinyà,
Ms. 84.

Archives Departamentales des Pyrénées Orientales (ADPO)
Bp. 940, 948. Hp 31. 7J47-7J51, 7J56-7J58, 7J67. 124 EDT 130. 1B-234. 1B-
239 Notes de Gabriel Resplant. 1B-384. H141bis, Inventaire d’Agullana (1586).

Archives Municipales de Cahors (AMC)
Lot, Ms, ‘Te Igitur’.

Arxiu Històric Comarcal de Cervera (AHCC)
Llibres de Consells, 1373 i 1427-1428.

Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre (AHCTE)
Provisions (Acords del Consell), vols. 33, 34. Llibres de Clavaria, anys 1372-1430.

Arxiu Històric Comarcal de Manresa (AHCM)
Manuals del Consell, AM.I, 17 (1416-22), 18 (1422-29), 19 (1429-1442). Cartes
Reials, 388. Calamitats Públiques, Terratrèmols, 434. Memorial dels Consellers,
I.162.

Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà (AHCP)
Registres del Consell, 1418-1430 i 1430-1447. Llibres del Clavari 1422-1427.
Correspondència dels jurats segles XII-XVII.

Arxiu Històric Comarcal d’Olot (AHCO)
MnOrn. MnCor. Pergamins 3, 6-8, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 36, 40, 74, 77, 81,
122, 128, 133, 168, 175, 177, 200-204, 216-219, 230, 257, 267, 273, 283, 293,
295, 314, 339, 349, 354, 370, 413, 416, 417, 460, 476. Llibre de Privilegis del
Comú d’Olot. Protocols Notarials d’Olot, notaris: Pere Piquer (1416-62), sign.
Capsa 7, reg. 24/25 (1434-37), Pere d’Arca (1418-36), sign. Capsa 17, reg. 53/54
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(1428-36), Pere Saera, Liber, 1429. Protocols Notarials de Santa Pau, notaris:
No consta (1423-69), sign. Capses 55/58. Protocols Notarials de Besalú, nota-
ris: Jaume Serra (1425-26), sign., Capsa 142, reg. 368/369, Joan Ornós (1432-
39), sign. Capses 142/144/146/148, reg. 375/381-84/389-92, Martirià Soler
(1427-28), sign. Capsa 143, reg. 370/373, Francesc de Costa (1428-58), sign.
Capsa 144, reg. 374/375, Joan Casadevall (1430-32), sign. Capsa 145, reg.
376/380, Martirià Vicens (1435-36), sign. Capsa 147, reg. 385/388. Protocols
Notarials del Mallol, notaris: Tomas de Brugada (1431-45), sign. Capses
11/12/13/19, reg. 37-40/66-68. Protocols Notarials de Sant Feliu de Pallerols,
notaris: Joan Brugada (1428-38), sign. Capses 14-17/37, regs. 40-47/100-102.

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)
Consell de Cent (Registre de Deliberacions), II, vol. 2-5. Consell de Cent, VIII
(lletres patents), lligalls 1 i 2. Consell de Cent, X-6, cartes (1430-1434). Consell
de Cent (notularum), XIV, lligall 2. Consell de Cent, Dietari, XXV, 1-13 (1390-
1476). Consellers, C-I (esborranys de lletres), vol. 1 (1303-1428) i 2 (1429-
1478). Consellers, C-XIII, vol. 1. Ms-L (Rúbriques de Bruniquer), 42-45.

Arxiu Històric Municipal de Camprodon (AHMC)
Usatice et Consuetudines Civitatis et Diocesis Gerundensis (es tracta d’un lli-
bre manuscrit, probablement copiat al segle XVIII d’un altre del segle XV, que
parla sobre els privilegis de la vila d’Olot).

Arxiu Històric Municipal de Girona (AHMG)
Manuals d’Acords, I.1.1, vols. 48-53, Ordinacions I.1.2.1, lligalls 2, 9,
Correspondència amb diversos pobles I.1.2.6, lligall 1, Correspondència amb
Barcelona I.1.2.7, Correspondència Diversa I.1.2.17, segle XV, Cartes Reials
I.1.2.20, lligall 1, Llibres d’Àpoques I.3.3.1.1, lligalls 24-29, Comptes del Clavari
I.3.3.1.2, lligalls 7-9. Notarials, Girona, I, vol. 401-402. Llibre de Censals i Àpo-
ques del Clavari I.3.3.2.4, lligall 26.

Arxiu Històric Municipal de Terrassa
Llibres de Consells, secció 20, sèrie 10, núm. 3. Llibre del Batlle de Terrassa,
Secció 1a, Sèrie 1a, núm. 39.

Arxiu Històric Municipal de Vic (AMV)
Llibres d’Acords, 4.1 (1424-51). Correspondència, 6.3-11 (s. XV-XVII). Cartes
enviades per la Ciutat, 7.1.1 (1424-1438). Cartes enviades a la Ciutat, 7.32.1
(1400-1572). Obreries (1400-1499).

Arxiu Municipal d’Albi (AMA)
Cartulari, AA1, [1220-1472], T.1.

Arxiu Municipal de Balaguer (AMB)
Arxiu Municipal de la Seu d’Urgell (AMSU)
Arxiu Municipal de Lleida (AML)

Llibres d’Actes del Consell General, anys 1372-1373, 1428-29, 1430-31. Actes,
esborranys (1409-1803), caixa 1406. Cartes, oficis (1344-1713), caixa 1433. Llibre
de Clavaria (1372-1373). Llibre de Documentació Recopilada (1351-1639), 701.

Arxiu Municipal de Puigcerdà (AMP)
Arxiu Municipal de Tàrrega (AMT)
Arxiu Municipal d’Olot (AMO)
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Arxius eclesiàstics
Dins les fonts de procedència eclesiàstica tenim menys del que es podria esperar,

ja que els terratrèmols, considerats com a càstig de Déu, haurien generat molta litera-
tura moral, però és molta la part perduda; recordem que aquesta mena de fonts han
sofert molt durant les guerres10 i altres peripècies com les desamortitzacions. No sem-
pre s’han conservat els llibres d’obres, de comptes, etc. S’ha de considerar des de la
documentació parroquial que s’hagi pogut conservar (que és molt minsa en general,
excepte potser algunes grans parròquies que han conservat més documentació) fins als
registres del Capítol o el Communium d’alguns arxius episcopals i diocesans.

Però la documentació que en realitat pot facilitar molta informació respecte a danys
materials observats a causa d’un terratrèmol són els llibres de les Visites Pastorals, tant
dels bisbats, com dels diferents ordes religiosos. Contenen les visites que uns enviats
del bisbe feien a cadascuna de les esglésies del bisbat, s’observava l’estat de l’edifici,
les seves possessions, la quantitat de feligresos i el seu estat religiós. Si es disposa d’una
Visita Pastoral d’un lloc on poc abans ha succeït un terratrèmol, és molt probable que
l’informe proporcioni dades al respecte i faci tota una llista de desperfectes, a més, es
pot intentar comparar amb la visita anterior (si es conserva) per a conèixer l’estat dels
edificis abans del sisme.11 Ha estat també important la informació del Liber Communis
(1428-1431) i del Liber Justinianeus de la Curia Vicarial de Vic. Tenim notícies d’aques-
tes fonts gràcies a transcripcions parcials de Jaume Ripoll i Vilamajor, ja que l’original
va resultar cremat l’any 1936. Ens aporta informació sobre els danys causats a Vic i els
seus voltants com a conseqüència dels terratrèmols, especialment el de 1428.

Arxiu del Monestir de Ripoll (AMR)
Manual Notarial de 1438. Comptes solts del Consell segles XV-XVI.

Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses (AMSJA)
Llibre de la Sivella, I-III. Llibre de Canalars, I, II. Actes notarials de Joan Colí,
vol. 1. Carpeta de Notaria, Llibres dels Abats Villalba i Montcorb.

Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)
Gratiarum, vols. 35 i 36, i anys 1462-1468. Communium, anys 1453-1467.
Processos, 711 (1436). Visites Pastorals,12 vols. 16, 19, 21, 22 i 25.

Arxiu Diocesà de Girona (ADG)
Llibres Registres de Visites Pastorals de 1367, 1374, 1383 i 1432.

Arxiu Diocesà d’Urgell (ADU)
Cúria, reg. 3-5. Actes del Capítol, reg. 6 i 8. Manuals notarials, protocols 58,
65 i 69-71.

Arxiu Episcopal de Vic (AEV)
Llibres de Visites Pastorals, Volums: 1201B-1201F, 1202A. Liber Tertius Vitae
(1288-1459) 31/30. Col·lecció Ripoll, núm. 63. Papers de Fr. Roc Olzinelles,
sign. 2059, IX.

Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Pallerols (APSFP)
Tots els documents compresos entre 1427-1437.
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10. Per exemple, l’incendi del monestir de Ripoll es va produir l’any 1835, amb una guerra carlina, i Vic va 
perdre parts importants del seu fons l’any 1936.

11. Vegeu annex A.3.
12. Vegeu annex A.3.



Arxiu de protocols notarials
És aquesta una documentació molt nombrosa, generada per notaris referent a diver-

ses activitats legals. En proporció és una font que requereix molts esforços en una recer-
ca d’aquest tipus (quant a temps dedicat), i que acostuma a aportar pocs resultats, perquè
són moltes les referències que podrien induir a pensar en un terratrèmol, però poques
les que el mencionen explícitament. L’avantatge és que proporcionen dades sobre una
gamma molt variada de sectors socials i econòmics, i també poden fer referència tant
a particulars, com a una ciutat o a un monestir. Els manuals notarials són els llibres on
els notaris enregistraven les còpies dels documents que realitzaven: inventaris, testa-
ments, compravendes, nomenaments de procuradors, etc. Per a aquest treball s’han
consultat, en diverses localitats, variats tipus de documents notarials, altrament ano-
menats protocols.

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB)
Joan Franc (major), Vicesimum nonum manualem (1439-40), sign. 107/28.
Ferrer Verdaguer, Manuale octavum (1434-37), sign. 146/4, Manual (1446-53),
sign. 146/7.

Arxiu Històric de Girona (AHG)
Notaria d’Amer, regs. 159-161 i 641. Llibres dels notaris: Pere Miquel, núm.
401-417 (1427-1444) i Bartomeu Cullell (1404-39).

Arxius nacionals
S’han consultat pocs documents d’aquests arxius, però la riquesa de la informació

aportada ha estat molt importat. La font coneguda com a Flosculi és la conservada a
la BNF amb la signatura Baluze 238. Es tracta de la còpia de documents originals que
en el seu moment s’havien conservat a l’AHMG. Actualment aquells originals són
desapareguts i per tant només podem consultar la còpia que en va fer Jeroni Pujades
(1568-1635), respecte al tema dels terratrèmols de 1427-28. En alguns casos Pujades
va copiar literalment les cartes dels jurats de Girona (adreçades principalment al rei,
però també als consellers de Barcelona i a altres personalitats de Catalunya), però en
altres cartes només sembla fer-ne resums. En aquest fons Baluze 238 no tan sols trobem
cartes enviades pels jurats de Girona, també es troben recollides cartes que ells van
rebre de les zones afectades pels terratrèmols, en què explicaven la situació als jurats
i demanaven ajuts. Les anotacions referents als terratrèmols ocupen els folis del 80r.
al 86r., es a dir, des del 8 de març de 1427 fins el 10 de febrer de 1428. Però no totes
fan referència a aquest fenòmen (només 12), ja que pel mig se n’hi troben altres de
temes diferents.13 Per a alguns sismes no ofereixen les dates de forma molt precisa,
però les descripcions dels efectes són molt detallats.

El Llibre de Notes Assenyalades de Lleida es conserva a la Biblioteca Nacional de
Madrid. Recull notícies diverses, és semblant a un dietari, però va ser fet sense ordre
cronològic ni temàtic estricte, ja que podem trobar notícies de diverses èpoques inter-
calades enmig d’anotacions més antigues, sovint sense datar.
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Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE)
Mss. 18.496 (Llibre de Notes Assenyalades de Lleida).

Biblioteca Vaticana (BV)
Codice Ottoboniano latino 3.058.

Bibliothèque Nationale de França (BNF)
Baluze 238.

Fonts
Fonts publicades

En uns pocs casos s’han emprat les versions impreses d’alguns documents, en lloc
de consultar directament els originals.
– Dietari de Jaume Safont. Safont era un notari que va treballar com a escrivà tant per

a la ciutat de Barcelona com per a la Generalitat. Elaborà un dietari privat que comprèn
els anys entre 1411 i 1484. Des de 1454 fins a 1472 va ser el principal redactor del
Dietari de la Generalitat i va completar les notícies amb dades procedents del seu
dietari privat. No ha calgut consultar l’original perquè la versió impresa és molt com-
pleta i aporta un estudi crític.

– Dietari de Joan Toralles. Joan Toralles era escrivà de la Cúria de Vic i va escriure,
a finals del segle XIV i començaments del XV, un dietari recollint esdeveniments diver-
sos per tal de deixar-ne constància. El 1520 Antoni Vicenç va fer, a Girona, una
transcripció d’aquest dietari original no localitzat avui dia.14

– Font Hebrea. La Font Hebrea és una crònica escrita per un jueu gironí, entre finals
de febrer i el 18 de juny del 1427, data en què es tanca la crònica. El text recull dades
sobre els terratrèmols que van tenir lloc especialment a les terres de Girona durant
aquell any. El manuscrit original, escrit en hebreu, es troba a la Biblioteca Nacional
de Baviera (Ms. 307), i ha estat transcrit i traduït per Carlos de Valle.15 L’autor de
la crònica sembla un entès en astronomia i ciències de la natura, i també coneix les
explicacions que dels terratrèmols feien els autors clàssics com Aristòtil o Ptolemeu.
Els seus nivells de coneixement donen més credibilitat a la seva descripció. El text
és ple de cites bíbliques molt retòriques que l’ajuden a dotar la seva redacció d’expres-
sivitat, fent de vegades la relació un tant complexa i difícil per a separar la descrip-
ció dels diferents terratrèmols. De vegades les dates que dóna no resulten gaire precises
pel que fa a concordar el nom del dia de la setmana amb el nombre que li correspo-
nia; a partir de l’abril és molt més concret, però com més s’apropa al juny, més exac-
titud trobem. És una font molt important perquè va ser redactada abans dels terratrèmols
de 1428, i per tant ajuda a separar les dades, que altres fonts barregen, dels esdeve-
niments que van tenir lloc al 1427 i al 1428.

Informacions arqueològiques
Un altre camp important a tenir en compte quan es fa un estudi de sismicitat histò-

rica és l’arqueologia, que pot detectar quan un edifici s’ha enderrocat de manera anor-
mal, és a dir, de manera diferent a com hauria estat erosionat pel pas del temps i els
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efectes dels elements. Durant les obres actuals de restauració o rehabilitació també es
poden detectar els casos en què un edifici ha patit desperfectes o reparacions a causa
d’un terratrèmol. Fins i tot, es pot arribar a proposar una cronologia confrontant la
informació arqueològica amb la documentació coetània sobre l’edifici.

El camp de l’arqueologia pot aportar moltes dades sobre aquest aspecte, però de
moment no hi ha prou estudis que contemplin aquesta possibilitat de recerca, i per tant
haurem d’esperar una mica, encara fins que aquesta via estigui totalment disponible i
ofereixi teories fiables. En aquest camp s’han emprat alguns estudis realitzats pel Servei
de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona16 i una monografia molt com-
pleta sobre la història del castell de Llinars del Vallès que aporta breus comentaris
sobre altres edificis danyats pel terratrèmol de 1448.17

Sigles
ACPa Archives Communales de la Ville de Pamiers
ACL Archives Communales de Limoux
ACPe Archives Communales de Perpignan
ADPO Archives Departamentales des Pyrénées Orientales
AMC Archives Municipales de Cahors
ACA Arxiu de la Corona d’Aragó
AMR Arxiu del Monestir de Ripoll
AMSJA Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses
ADU Arxiu Diocesà d’Urgell
ADB Arxiu Diocesà de Barcelona
ADG Arxiu Diocesà de Girona
AEV Arxiu Episcopal de Vic
AHCO Arxiu Històric Comarcal d’Olot
AHCC Arxiu Històric Comarcal de Cervera
AHCTE Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre
AHCM Arxiu Històric Comarcal de Manresa
AHCP Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà
AHG Arxiu Històric de Girona
AHCB Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
AHPB Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
AHMC Arxiu Històric Municipal de Camprodon
AHMG Arxiu Històric Municipal de Girona
AMT Arxiu Històric Municipal de Terrassa
AMV Arxiu Històric Municipal de Vic
AMA Arxiu Municipal d’Albi
AMO Arxiu Municipal d’Olot
AMB Arxiu Municipal de Balaguer
AMSU Arxiu Municipal de la Seu d’Urgell
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AML Arxiu Municipal de Lleida
AMP Arxiu Municipal de Puigcerdà
AMT Arxiu Municipal de Tàrrega
APSFP Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Pallerols
BNE Biblioteca Nacional de España
BV Biblioteca Vaticana
BNF Bibliothèque Nationale de France
C Cancelleria
MR Mestre Racional
RP Reial Patrimoni
VP Visites Pastorals
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4. Anàlisi de les dades macrosísmiques de terratrèmols històrics.
Obtenció dels paràmetres focals

4.1 Quantificació dels efectes produïts pels terratrèmols històrics
La quantificació dels terratrèmols es realitza actualment mitjançant l’anàlisi dels

enregistraments obtinguts instrumentalment. En èpoques preinstrumentals, i en els ini-
cis de l’època instrumental, a començaments del segle XX, quan la distribució geogrà-
fica d’observatoris sismològics és encara molt reduïda, s’utilitzen, per a quantificar els
terratrèmols, dades basades en l’observació dels efectes del sisme sobre persones, objec-
tes i edificis, tenint en compte la tipologia d’aquests edificis i la quantitat d’ells que
sofreixen un determinat nivell de dany respecte al nombre total (sentit estadístic).
Aquest tipus d’informació s’anomena macrosísmica. Es tracta d’assignar, a partir
d’aquestes informacions basades en els efectes del sisme un valor del paràmetre que
s’anomena intensitat macrosísmica o, simplement, intensitat, als diferents llocs del
territori afectat.

La intensitat es calcula mitjançant unes escales definides (escales macrosísmiques
o escales d’intensitat). Si bé ja en el segle XVII existeixen algunes d’aquestes escales
macrosísmiques, és al final del segle XIX, juntament amb el sorgiment dels primers
observatoris sismològics instrumentals, quan aquestes escales es desenvolupen1 amb
les aportacions de l’italià De Rossi i el suís Forel, que el 1873 defineixen una escala
de deu graus basada en criteris ben establerts, i del sismòleg i vulcanòleg italià Mercalli
que defineix la seva primera escala l’any 1902. Aquesta va ser modificada per Cancani
i Sieberg, donant lloc a l’escala de dotze graus MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg) i,
posteriorment per Wood i Newmann que varen definir l’escala de Mercalli Modificada
(MM) també de dotze graus. Des de 1962 a molts països europeus, entre els quals
Espanya, s’utilitza l’escala MSK (Medvedev, Sponheuer, Kárník), de dotze graus, el
primer intent homogeneïtzador de crear una única escala d’àmbit mundial. A la pràc-
tica, les esmentades escales MCS, MM i MSK donen valors d’intensitat molt similars.
L’escala que actualment tendeix a adoptar-se, almenys en l’àmbit europeu, és l’European

53

1. LEVRET, A. i SCOTTI, O.: 2000.



Macroseismic Scale,2 EMS-1998. L’objectiu fonamental d’aquesta escala és la reduc-
ció dels aspectes subjectius en l’assignació de la intensitat i això s’aconsegueix mit-
jançant una major sistematització de la informació a recollir i analitzar.

Actualment, fins i tot quan es disposa de xarxes sismològiques denses i d’equips
de mesura de moviments intensos (acceleròmetres) ben distribuïts, es constata encara
l’interès de la recollida de la informació macrosísmica i l’avaluació de les intensitats
dels terratrèmols actuals. Estudis realitzats amb sismes de l’època instrumental han
posat de manifest que les observacions d’intensitat aporten, per elles mateixes, sufi-
cient informació per a conèixer la grandària dels sismes.3

En el capítol anterior s’han descrit les característiques de les fonts documentals,
sortosament conservades, que constitueixen les dades bàsiques per a l’estudi dels efec-
tes produïts pels terratrèmols històrics a Catalunya i França. En aquestes fonts docu-
mentals, com veurem més endavant, molt sovint les descripcions donen informació
d’un sol edifici o bé fan referència a nuclis de població dispersos, característica de
Catalunya a l’època medieval. Tenint en compte que la intensitat és un paràmetre esta-
dístic, és evident la dificultat per a assignar intensitats puntuals, i tan sols en alguns
casos les descripcions permetran una avaluació satisfactòria d’aquest paràmetre per als
terratrèmols històrics. Aquesta dificultat no és exclusiva de Catalunya o França, sinó
que és freqüent també en altres països com a conseqüència de la pròpia naturalesa de
les fonts. Fins i tot, per a èpoques més recents (segles XIX i XX), malgrat que la infor-
mació és ben conservada i de vegades és abundat, no sempre es disposa de dades macro-
sísmiques adequades per a una bona avaluació de la intensitat.

Per salvar la dificultat de quantificar els terratrèmols històrics s’han proposat escales
més simples, en general de menys graus, adaptades al tipus d’informació disponible. Però
el veritable problema sorgeix de la necessitat de catalogar amb paràmetres macrosísmics
comparables el conjunt de tots els terratrèmols, tant de l’època històrica com de l’època
instrumental, ja que la quantificació dels sismes destructors amb paràmetres homogenis
esdevé imprescindible per al càlcul del risc sísmic. Amb l’ús d’aquestes escales “adap-
tades” a la relativa “pobresa” de la informació de sismes històrics, especialment per als
ocorreguts en èpoques més remotes, s’introdueixen encara més dificultats en la catalo-
gació dels terratrèmols. Així, doncs, encara que de manera estricta, cap de les diferents
escales d’intensitat més usuals a Europa (MM, MSK, EMS-98) no ha resolt de manera
satisfactòria l’avaluació conjunta dels terratrèmols històrics i els actuals, en el nostre estu-
di avaluarem els efectes dels sismes seguint les directrius de l’Escala EMS-98 (vegeu
annex A.5), i l’aplicarem utilitzant certs criteris que explicitem a continuació.

4.2 Criteris en l’assignació de la intensitat puntual
Tal com s’ha comentat, segons l’escala EMS-98 la intensitat en un punt del terri-

tori s’avalua a partir de l’observació dels efectes del sisme, en concret la percepció de
les persones i el dany en els edificis, tenint en compte la tipologia d’aquests edificis
(classes de vulnerabilitat), i la seva quantitat (sentit estadístic).
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Pel que fa al tipus d’edificacions de l’edat mitjana, mentre que a Europa és habi-
tual l’edificació de fusta, a Catalunya, generalment, els edificis tenien la base de pedra
i el pis i el sostre de fusta. Moltes vegades el que succeeix és que cau el sostre i els
pisos intermedis, però les parets es mantenen en bona part o en la seva totalitat. Podem
considerar diferents tipus d’edificacions:
– edificis (cases i esglésies populars) construïts amb morter i bigues de fusta.
– edificis (castells) construïts amb morter amb revestiment de pedra que contribueix a

augmentar-ne la resistència. La separació entre pisos és de fusta, palla i rajoles d’argi-
la.

– edificis (castells, catedrals i algunes esglésies i monestirs) construïts amb blocs de
pedra amb dues variants de coberta:
• volta gòtica: completament formada de pedra amb tramat de fusta i al damunt les

teules.
• arcs diafragmàtics: arcs gòtics de pedra que suporten un sostre completament de

fusta que aguanta les teules (per exemple el Palau Reial i el Saló del Tinell de
Barcelona).

Així, doncs, en general, considerem que les cases tenen classe de vulnerabilitat A-
B, mentre que els castells, esglésies i monestirs corresponen a la classe B-C, tret dels
casos en què disposem d’informació precisa complementària d’algun edifici que modi-
fiqui la seva classe de vulnerabilitat.

En el cas de descripcions sobre efectes en el terreny (esquerdes, fumerols, pedres
trencades, caigudes de pedres ...), o bé quan només es mencionen morts sense referèn-
cia als edificis el possible col·lapse dels quals haurien provocat les víctimes, seguint
l’escala EMS-98, no s’assigna un valor d’intensitat. Tanmateix s’han tingut en comp-
te aquestes descripcions com a informació complementària per a confirmar o acotar
valors d’intensitats de punts propers.

Cada valor d’intensitat puntual vindrà acompanyat d’un paràmetre de qualitat repre-
sentat per un indicador relatiu del seu grau de fiabilitat (a: bona, b: mitjana, o c: baixa),
d’acord amb la tipologia de la font, el detall de les descripcions de danys i/o efectes
dels terratrèmols, el nombre de descripcions coincidents o no, la disponibilitat d’infor-
mació anterior al terratrèmol que permeti avaluar la tipologia i estat dels edificis, etc.
Quan una localitat té només informació d’1 edifici li assignarem qualitat c per tal de
considerar les restriccions en l’ús de l’escala que estrictament s’hauria d’aplicar només
quan es disposa d’un conjunt important de dades (sentit estadístic).

4.3 Paràmetres macrosísmics: intensitat epicentral i epicentre
La representació dels valors de les intensitats en un mapa és el pas previ a l’elabo-

ració del mapa d’isosistes, línies que separen zones de diferent intensitat, a partir del
qual es calcula l’epicentre, és a dir, les coordenades del centre de la isosista de màxi-
ma intensitat. Si el nombre de dades és insuficient per a definir les corbes isosistes,
situació freqüent quan es tracta de terratrèmols històrics, és a partir de la distribució
d’intensitats més elevades que assignarem l’epicentre macrosísmic (Em).

La intensitat epicentral (Io) correspon al valor de la intensitat a l’epicentre i coin-
cideix habitualment amb la intensitat màxima percebuda (Imax), excepte per a sismes
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amb epicentre a mar o bé en zones no habitades.4 Aquest paràmetre és un indicador de
la grandària del sisme, i encara que sigui una mesura macrosísmica, no instrumental,
es pot correlacionar amb l’energia dissipada en forma d’ones elàstiques.

Hi ha diferents definicions dels paràmetres macrosísmics, i en la literatura s’han
analitzat extensament les dificultats inherents al seu càlcul i s’han proposat diverses
directrius a seguir en l’anàlisi de les dades macrosísmiques (vegeu, per exemple, el
resum elaborat en el treballs de síntesi de Levret i Scotti).5

En el nostre estudi, els paràmetres macrosísmics (Em, Io) tenen associat un indica-
dor de qualitat d’acord amb els criteris establerts6 en l’elaboració de la base de dades
de sismes a França (SISFRANCE), els quals resumim a continuació:
– en relació a la qualitat de la localització de l’epicentre (Qe) es consideren 5 codis: A

(alguns quilòmetres), B (entorn als 10 km), C (entre 10 i 20 km), D (entre 20 i 50
km), E (superior a 50 km). El codi A, en general, només s’assigna als epicentres de
terratrèmols recents dels quals es disposa d’informació nombrosa.

– la qualitat de la intensitat epicentral (Qi) és definida per 5 codis segons la densitat i
distribució de punts: A (bona), B (mitjana), C (incerta), K (mitjana, deduïda del càl-
cul de la llei d’atenuació), E (arbitrària).

4.4 Altres paràmetres focals: magnitud, moment sísmic i profunditat
La manera habitual de definir la grandària d’un terratrèmol és mitjançant la seva

magnitud. Aquesta és una mesura de l’energia alliberada en forma d’ones elàstiques
al focus del terratrèmol (hipocentre), realitzada mitjançant els enregistraments instru-
mentals. Hi ha diferents tipus de magnitud, en funció de quina sigui la part del sismo-
grama escollida per a la mesura, i del tipus d’instrument, corresponent a diferents bandes
de l’espectre en freqüència. En particular, per als sismes d’una certa grandària, com
els que es tracten en aquesta monografia, l’estimació es realitza utilitzant les ones super-
ficials (de baixa freqüència), donant lloc a la magnitud d’ones superficials, Ms. Per a
terratrèmols molt grans, a fi d’evitar la saturació de l’escala de magnitud Ms, l’energia
produïda s’avalua mitjançant el moment sísmic, Mo, i la magnitud moment, Mw, que
se’n deriva. A partir dels enregistraments instrumentals, mitjançant la utilització en
general de relacions empíriques, es poden obtenir, a més, altres paràmetres caracterís-
tics de la font sísmica, com per exemple la longitud de la ruptura.7

Tal com hem esmentat abans, la quantificació dels sismes destructors (històrics i ins-
trumentals) amb paràmetres homogenis esdevé imprescindible per a una anàlisi coherent
de la sismicitat i, en particular, per a l’avaluació del risc sísmic. En el cas dels sismes
històrics, per als quals no es disposa d’enregistraments instrumentals, aquests paràme-
tres s’obtenen a partir de correlacions, en general deduïdes amb dades macrosísmiques
de sismes per als quals es disposa també d’informació instrumental. Alguns autors,8 pro-
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posen relacions i mètodes per a l’estimació de diferents paràmetres focals a partir de les
observacions macrosísmiques.

L’anàlisi detallada de les dades macrosísmiques per a l’obtenció de tots aquests
paràmetres no és, però, l’objecte d’aquesta monografia. Tanmateix, hem volgut pre-
sentar-ne alguns de característics que defineixen la grandària dels terratrèmols: la seva
magnitud, Mw, i el seu moment sísmic, Mo. A continuació, en aquest apartat es pre-
senta un resum de les expressions utilitzades en el nostre estudi per al càlcul d’aquests
paràmetres, donant-ne les corresponents referències bibliogràfiques.

Moment sísmic (Mo) i magnitud moment (Mw)
Els estudis realitzats per Johnston9 amb terratrèmols instrumentals i històrics, en

regions continentals estables, mostren que es pot establir una relació entre el moment
sísmic (Mo) i l’àrea d’una isosista (A

I
). Per a l’estudi dels terratrèmols de 1373, 1427

i 1428 les expressions utilitzades són:

log Mo = 24,05 + 0,440 log A
VIII

+ 0,00586 (A
VIII

)1/2 per I = VIII
log Mo = 23,22 + 0,559 log A

VII
+ 0,00328 (A

VII
)1/2 per I = VII

log Mo = 20,23 + 1,032 log A
VI

+ 0,00176 (A
VI
)1/2 per I = VI

La magnitud moment, Mw, s’obté de la relació de Hanks i Kanamori:10

Mw = 2/3 log Mo - 10.7

També Johnston11 proposa una simplificació per fer una estimació de la magnitud
Mw només a partir del valor d’Imax, útil quan no és possible fer una estimació de les
àrees de les isosistes, d’acord amb els valors següents:

Imax Mw

IX 6,4 ± 0,53
VIII 5,8 ± 0,52
VII 5,3 ± 0,52
VI 4,7 ± 0,52

Profunditat (h) i magnitud Ms

Mitjançant la localització epicentral, la intensitat epicentral i els valors d’intensi-
tats puntuals, es pot calcular el coeficient d’atenuació i la profunditat del focus mit-
jançant la llei de Sponheuer:12

Io-I = 3 log ((r2 + h2) / h)b + 3α log e (r2 + h2) - h

on Io és la intensitat epicentral, I la intensitat en un punt a distància r, h és la profundi-
tat, b és el coeficient d’expansió geomètrica i α és el coeficient d’atenuació anelàstica.
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Diferents autors han proposat relacions empíriques, molt utilitzades a la literatura,
que permeten el càlcul de la magnitud Ms

13 mitjançant el valor de la intensitat epicen-
tral Io i de la fondària h. Entre aquestes, una de les més utilitzades és la de Kárník:14

Ms = 0,55 Io + log h + 0,35

Més recentment, Gutdeutsch15 proposa la següent relació:
Ms = 0,654 Io + 1,868 log h -1,682

4.5 Consideracions per a la interpretació d’una seqüència 
de terratrèmols històrics
Quan es produeix una seqüència sísmica és molt difícil avaluar individualment el

dany produït per cada sisme ja que, la major part de vegades, la informació que s’obté
és l’acumulació dels efectes dels diferents terratrèmols. Aquesta problemàtica no és
exclusiva de les dades històriques sinó que també es posa de manifest en exemples
recents, com es el cas dels sismes de la regió d’Úmbria, Itàlia, l’any 1997, on el segon
terratrèmol important de la sèrie es va produir just mentre s’estaven avaluant els danys
del primer moviment. En aquest cas, és ben evident la dificultat d’assignar un valor
d’intensitat tant al primer sisme com al segon, ja que les observacions són posteriors
i corresponen a l’acumulació de tots dos. No obstant, el gran avantatge a l’hora d’ava-
luar les seqüències actuals, respecte a les històriques, és l’existència de sismogrames,
que permeten establir la cronologia exacta i calcular la magnitud de cadascun dels sis-
mes.

La data de redacció de la font, de vegades, permet associar amb molta certesa algu-
nes notícies a un sisme, encara que no s’esmenti la data d’ocurrència de la sacsejada.
En d’altres casos, algunes descripcions poden ser atribuïdes a un o diversos sismes,
però sempre anteriors a la data de redacció.

Quan la narració dels esdeveniments no es fa immediatament després de la seva
ocurrència, no és estrany que puguem trobar algunes confusions de dates i superposi-
cions d’efectes. En aquests casos, la comparació de les descripcions amb la d’altres
documents ben datats permet detectar i eliminar alguns errors.

Tal com s’ha explicat en el capítol III, en els treballs de recerca documental hi ha
dos tipus de fonts que proporcionen informacions complementàries. D’una banda, les
fonts que són generades prop de l’àrea epicentral, les quals tenen com a finalitat pri-
mordial descriure els danys i, per tant, sovint no esmenten la data i l’hora del terratrè-
mol, en no ser un aspecte rellevant. En canvi, quan les fonts es redacten lluny de l’àrea
epicentral, on tan sols hi ha percepció del moviment, l’èmfasi es posa a deixar constàn-
cia de la data i l’hora de l’esdeveniment. La valoració conjunta d’ambdós tipus de fonts
elimina possibles interpretacions errònies.

En una seqüència, només es podrà avaluar de forma precisa, si es tenen les des-
cripcions suficients del primer sisme de la sèrie. Per a les altres sacsejades, les des-
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cripcions correspondran sempre a efectes acumulats. Cal fer hipòtesis sobre com es
modifica la vulnerabilitat dels edificis durant la seqüència per tal de tenir-ho en comp-
te en la interpretació de les fonts històriques i en la l’assignació de la intensitat.

Si en una seqüència es produeix un sisme destructor d’alta intensitat, i les rèpliques
posteriors són de menor intensitat i estan separades en el temps del sisme principal,
probablement, en les descripcions, hi haurà detall dels efectes del terratrèmol més
important, i es podrà fer una avaluació individual de la sacsejada principal. L’impac-
te psicològic que provoquen les rèpliques fa que es generi documentació esmentant-
les; en algun cas pot haver-hi menció de la data d’ocurrència, però no hi ha descripcions
de danys perquè els edificis són ja destruïts. Aquest seria el cas dels terratrèmols suc-
ceïts l’any 1373.

Si una seqüència és formada per diversos sismes d’intensitats semblants, alguns de
destructors, que se succeeixen molt propers en el temps, en les descripcions hi haurà
efectes acumulats de totes les sacsejades que, estrictament, no es poden separar i fer
una avaluació individual de les sacsejades. En aquest cas, a l’hora d’interpretar té espe-
cial interès i és de gran ajuda considerar el relat de la percepció en les localitats més
allunyades, ja que la cronologia dels diferents sismes de la sèrie queda ben establerta
i, generalment, hi ha una comparació de la percepció entre els sismes de la seqüència.
És el cas de la seqüència de 1427, en què malgrat el gran volum de documentació que
s’ha conservat, i la riquesa d’algunes descripcions disponibles, en la major part de les
notícies no s’explicita la data d’un sisme i els danys ocasionats. En aquests casos, la
data de redacció del document junt amb l’anàlisi del context històric, la valoració de
la font i de les altres notícies, han estat els elements que ens han permès associar cer-
tes notícies a alguns sismes i proposar una interpretació.
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5. La sèrie sísmica de l’any 1373

5.1 Introducció
La revisió documental de la sèrie sísmica de l’any 1373 feta fa uns quants anys1 va

aportar noves i valuoses dades per a l’avaluació del risc sísmic:
– La zona epicentral d’aquesta sèrie, que en molts catàlegs havia estat situada errò-

niament a Olot (vessant sud del Pirineus orientals), es va corregir situant-la uns 200
km a l’oest, al comtat de Ribagorça (vessant sud del Pirineus centrals).

– Es va posa de manifest l’existència d’un únic terratrèmol principal de la sèrie, d’inten-
sitat epicentral VIII-IX (MSK). No obstant, en aquell treball no es va arribar a pro-
posar un epicentre dins de la Ribagorça.

– Dos sismes catalogats amb intensitat IX i VII van ser qualificats com a falsos.

Després de l’estudi de la sèrie sísmica de 1373, es va continuar la recerca, l’anàlisi
i la interpretació de la documentació sobre els altres terratrèmols importants succeïts a
Catalunya als anys 1427, 1428 i 1448. El fet de disposar i analitzar el conjunt de la docu-
mentació dels terratrèmols històrics destructors succeïts a Catalunya (1373, 1427, 1428
i 1448) ens ha permès comparar l’efecte de les diferents sacsejades en una mateixa loca-
litat, fins i tot, de vegades, les descripcions de com ha estat afectat un mateix edifici.

La cronologia de la sèrie sísmica de l’any 1373, sisme principal i set rèpliques, és
fiable gràcies a les fonts llunyanes però, en canvi, la manca de detall en les descrip-
cions dels danys fa que l’assignació d’intensitat sigui incerta. Per això, tan sols s’ha
reavaluat el sisme principal.

A fi d’obtenir un catàleg homogeni, s’ha reavaluat el terratrèmol principal de la
sèrie sísmica de l’any 1373 utilitzant l’escala EMS-98, la mateixa emprada pels altres
sismes estudiats en aquesta monografia. Per a tots els sismes històrics s’han unificat
criteris en l’assignació de la intensitat i de la qualitat.

Com veurem a continuació, aquesta reavaluació aporta elements nous respecte al
primer treball de revisió citat:2
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1) reavaluació d’alguns valors d’intensitat assignats en l’estudi anterior,
2) assignació d’intensitat a algunes localitats que no en tenien,
3) assignació de qualitat a tots els valors d’intensitat,
4) proposta d’epicentre,
5) valoració de la intensitat epicentral.

5. 2 Anàlisi de les dades documentals del terratrèmol del 3 de març de 1373
Les notícies relatives a la sèrie sísmica de 1373 són recopilades i es pot consultar el

text íntegre de cadascuna en el treball monogràfic.3 Per això, a continuació, presentarem
una valoració dels aspectes més importants referents a cada localitat, i només inclourem
transcripcions d’algun document quan sigui d’especial interès per a la valoració.

Per a cada localitat mostrem primer la informació documental, després la valora-
ció i, finalment, la intensitat junt amb la qualitat assignada, segons els criteris expo-
sats al capítol 4. A fi de facilitar la consulta s’ha optat per presentar les localitats per
ordre alfabètic. S’ha recopilat a la taula 5.1 el nom dels topònims que surten esmen-
tats en la documentació d’aquest terratrèmol i la clau (vegeu annex A.2), i en el mapa
de la figura 5.1 és representada la situació de cada localitat o regió.

Taula 5.1: Llista de topònims i clau que els identifica (vegeu informació completa a l’annex A.2) esmen-
tats en les descripcions del terratrèmol del 3 de març de 1373. La situació dels topònims és representada a
la figura 5.1.

Clau Topònim
1 Albalat de Cinca
2 Albi
7 Avinyó
9 Barcelona

12 Besiers
14 Bordeus
26 Castèth-leon
29 Cervera
39 Gurb
43 Liborna
45 Lleida
48 Lodeva
56 Montpeller
57 Montserrat
67 Perpinyà
79 Ribagorça, la
87 Sant Africa

101 Santa Maria d’Oló
171 Sant Sever
180 Tortosa
181 Tolosà, el
182 Usercha
188 Vila

64

3. OLIVERA, C. et al.: 1994a.



65

Figura 5.1: Situació dels topònims (rodones buides) mencionats en el text referent al terratrèmol del 3 de
març de 1373 (vegeu taula 5.1). Per a cada topònim s’indica la clau d’identificació (vegeu informació com-
pleta a l’annex A.2). Hi són representats els límits de les regions de la Ribagorça i del Tolosà a l’època del
terratrèmol.



ALBALAT DE CINCA. Segons la documentació disponible, l’església d’aquesta localitat
va patir els efectes del terratrèmol. En una carta contemporània dels fets, datada el 25
de juny de 1373, el rei renuncia, a favor del conjunt dels veïns, als diners que resten
per pagar de les primícies4 d’Albalat de Cinca, amb la condició que els dediquin ínte-
grament a la reconstrucció del campanar, esfondrat pel terratrèmol.5

Set anys abans, el febrer de 1366, la vila havia estat incendiada per les Companyies
Blanques, en un dels seus trajectes per la vall de l’Ebre, camí de Castella. Aquest sinis-
tre podria haver disminuït la resistència del campanar.

D’altra banda, cal assenyalar que el rei, uns pocs mesos després de la ocurrència
del sisme, el qualifica de “nimium”(excessiu, extremat, sense mesura).

Valoració:
– Esfondrament del campanar a causa del terratrèmol.
– La vila va ser cremada i sacsejada 7 anys abans del terratrèmol, fet que podria

haver augmentat la vulnerabilitat del cloquer.
– L’adjectiu que utilitza el rei (“grandiosa”, “molt intensa”) corrobora la

importància de la sacsejada.
Intensitat: V-VI (b).

ALBI. La notícia és extreta d’unes anotacions, escrites en occità, afegides a un cartu-
lari municipal.6 Aquestes anotacions van ser escrites, entre els anys 1333 i 1483, per
diversos autors contemporanis als fets. Si bé la notícia precisa la data d’ocurrència del
terratrèmol, no fa menció de cap dany ni de la intensitat amb què va ser percebuda la
sotragada.

Valoració:
– No s’esmenta cap dany, tan sols percepció.

Intensitat: V (b).

AVINYÓ. L’autor de la notícia que esmenta la percepció d’aquest terratrèmol a Avinyó
va viure els esdeveniments a la regió del Tolosà. Alguns anys després dels sismes es
va traslladar a viure a Avinyó. Allà va sentir dir a testimonis ben informats que una
sotragada també havia estat sentida a Avinyó i els seus voltants. No obstant, en la seva
crònica, precisa que la sotragada va ser percebuda molt més intensament al Tolosà.7

Valoració:
– Percepció del terratrèmol.

Intensitat: IV (c).

BARCELONA. Són diverses les fonts que esmenten els efectes del sisme a Barcelona,
algunes descriuen danys i d’altres només percepció, però totes coincideixen a qualifi-
car la sacsejada de molt intensa, utilitzant diferents expressions: gran, fort, poderós,
intens.
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6. Apèndix documental, núm. 26.
7. BALUZE, E. i MOLLAT, G.: pàg. 416. 1914.



Una notícia inserida com una anotació marginal en un registre d’actes de les ses-
sions de l’Audiència de Barcelona descriu amb molta exactitud els efectes causats pel
sisme a Barcelona. Tot sembla indicar que l’autor, Pere Vidal, és un testimoni coeta-
ni, culte, acostumat a observar la natura i a mesurar el temps (dóna la durada en pas-
ses), que descriu un fet viscut, i que, a més, té accés a informació provenint d’arreu de
Catalunya. A Barcelona, la descripció ens parla del moviment anòmal sobre l’aigua de
les naus ancorades al port, i que la major part dels edificis van resistir l’impacte de la
sacsejada i no es van esfondrar, però sí que es van registrar danys a la part alta del clo-
quer de Santa Maria del Mar.8 La descripció de Joan de Toralles confirma l’enderro-
cament de la part superior del cloquer de Santa Maria del Mar.9 Cal remarcar que, quan
es produeix el sisme, l’església no era acabada, ja que hi mancaven encara alguns ele-
ments de tancament entre els murs i els arcs interiors.10

Un altre testimoni contemporani dels fets, l’escrivà del Consell Municipal de
Barcelona, corrobora el que va succeir a Santa Maria del Mar i, a més, documenta la
caiguda d’una pedra d’un arc de l’església de Sant Just. Quan s’esdevenen les sacse-
jades, l’església de Sant Just estava encara en construcció; no es devia haver alçat més
que la capçalera i alguns dels cinc trams de la nau.11

Tres documents fan referència a un altre edifici de Barcelona, el monestir de les
clarisses,12 que va resultar malmès arran de la sotragada. La reina, cinc mesos després
del terratrèmol, el 2 de setembre de 1373, concedeix 2 000 sous barcelonesos al mones-
tir de Santa Clara per a reparar el dormidor, que amenaça ruïna.13 Al mes de desem-
bre, el rei, assigna 2 000 sous barcelonesos a les obres de reparació del dormidor, ja
que les monges no podien dormir totes ni de manera adient.14 Encara uns mesos més
tard, al febrer de 1374, un apunt comptable15 inserit pel tresorer de la reina al seu lli-
bre justifica el lliurament de la dita quantitat. El monestir de les clarisses era situat a
la línia de costa, construït en un sòl format per sediments granulats no consolidats pro-
vinents del delta del Besòs i de la platja,16 fet que devia afavorir un efecte d’amplifi-
cació del moviment del terra.
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8. Apèndix documental, núm. 27.
9. MOLINÉ I BRASÉS, E.: pàg. 514. 1915-1917.
10. L’església de Santa Maria del Mar és un edifici de pedra ben dissenyat, mostra del saber tècnic dels

arquitectes catalans del segle XIV. Les obres es van iniciar el 25 de març de 1329. El 1370, abans del
terratrèmol, es treballava en la volta de la nau major.

11. BATELLI, G.: pàg. 345. 1987. Les obres de l’església de Sant Just es van iniciar el 1354, i no van con-
cloure fins a dos segles més tard.

12. Apèndix documental, núm. 31. El cenobi s’alçava al sector nord-oriental de la platja, al costat del Rec
Comtal, prop de Santa Maria del Mar, extramurs. La construcció es va iniciar cap al 1240 i es perllongà
durant la resta de la centúria. Durant el segle XIV, amb el creixement urbanístic de la ciutat, la nova mura-
da englobarà el convent i l’integrarà al teixit urbà del barri de Mar. La solvència econòmica de l’orde
permet suposar que l’estat de conservació de l’immoble el 1373 devia ser bo. Sabem que el dormidor
ocupava tot el primer pis de l’ala nord del claustre; el cobria, probablement, un sostre d’embigat de fusta
damunt d’arcs de pedra, model difós pels cistercencs i adoptat pels ordes monàstics.

13. Apèndix documental, núm. 29.
14. Apèndix documental, núm. 31.
15. Apèndix documental, núm. 32.
16. FLETA, J. et al.: 1998.



Les autoritats de Barcelona, arran del terratrèmol, decreten tres jornades de festa,
i aprofitant que les Corts Catalanes hi estaven reunides, organitzen processons solem-
nes per tal que els ciutadans, quan vegin desfilar el rei, els representants de l’alta noble-
sa i les jerarquies eclesiàstiques locals, recuperin la tranquil·litat.17 La presència
ininterrompuda del rei i la reanudació de les sessions de les Corts demostren que, a
Barcelona, la situació després del sisme, es troba sota control.

La notícia del Cronicó Ulianense confirma la percepció del sisme sense aportar cap
precisió.18

Valoració:
– A totes les fonts es precisa la data i l’hora com és habitual en les fonts llunya-

nes.
– Cau la part alta del cloquer de Santa Maria del Mar. L’església era en cons-

trucció.
– Cau una pedra d’un arc de l’església de Sant Just. L’església era en cons-

trucció.
– El dormidor del monestir de les clarisses amenaça ruïna; no hi poden dormir

totes les monges de manera adient. Aquest edifici, ben probablement, va ser cons-
truït en sòls de materials no consolidats que van amplificar el moviment del sòl.

– Es descriuen danys, dos en edificis en construcció, per tant altament vulne-
rables, i l’altre, en un edifici construït pràcticament sobre la sorra de la plat-
ja. No hi ha esment d’altres danys a la ciutat.

Intensitat: V-VI (b).

BESIERS. Una crònica consular escrita en occità, per un escuder del Consolat, durant
la segona meitat del segle XIV, esmenta la data i l’hora del terratrèmol, i qualifica de
gran la sacsejada.19

Valoració:
– No esmenta danys, tan sols percepció d’un gran terratrèmol per tot el país.

Intensitat: V (b).

BORDEUS. En una inscripció epigràfica de l’any 1375 col·locada en un dels muntants
del portal oest de l’església de Santa Eulàlia de Bordeus, es menciona la data i l’hora
del terratrèmol.20 L’autor és coetani i certament va ser testimoni dels fets.

Valoració:
– No esmenta danys, tan sols percepció.

Intensitat: IV (c).

CASTÈTH-LEON. La font d’aquesta notícia, una carta del rei, és gairebé contemporània
de l’esdeveniment, datada el 9 d’abril de 1373, molt fiable. Segons la descripció “... la
torra del portal del castell de Castell-leó és cayguda e ... I. gran troç de la torra major,
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17. Crònica del Racional, pàg. 147; CARRERAS CANDI, F. i GUNYALONS, B. (ed.): vol. V, pàg. 17. 1912-1916.
18. MARCA, P. DE: pàg. 759. 1688.
19. BARBIER, C.: pàg. 66. 1890.
20. Inscripció epigràfica. En altre temps era a l’església de Santa Eulàlia de Bordeus. Bernaudau: pàg. XV.

1845-1887.



axí que lo castell en la manera que està huy no·s poria defendre ...”.21 El rei ordena als
prohoms de la Vall d’Aran que restaurin la torre del portal i la torra major de Castèth-
leon que acaben de caure. Malgrat que al document no es precisen les causes dels esfon-
draments, la cronologia i el context permeten d’imputar-los als terratrèmols del mes
de març passat.

Cal destacar la promptitud de reacció del sobirà davant les destrosses sofertes pel
castell aranès. L’interès del rei per aquesta fortalesa respon a causes estratègiques, ja
que el castell era situat en una àrea fronterera molt vulnerable des de França. Es trac-
ta d’una fortalesa de gran valor estratègic, construïda 90 anys abans dels terratrèmols,
refeta i ampliada entre 1318 i 1320, sempre ocupada pel batlle general de la Vall i tor-
nada a reparar nou anys abans dels terratrèmols. El seu estat de conservació, en tot cas
era compatible amb la dignitat inherent al càrrec de màxim representant del rei al dis-
tricte, no podia presentar, doncs, esquerdes o enderrocs importants, ben visibles, que
en suscitessin recels sobre l’estabilitat. No sembla desencaminat, en conseqüència, con-
siderar que Castèth-leon, centre defensiu d’una contrada fronterera especialment vul-
nerable, devia ser, a començament de 1373, un immoble molt fort.

Vuit mesos més tard de l’inici dels terratrèmols, el rei, informat que unes com-
panyies mercenàries volen envair Catalunya, segueix de prop les obres de reconstruc-
ció de Castèth-leon22 ja que el castell tanca una de les vies d’accés a la Catalunya
occidental.

Valoració:
– Caiguda de la torre del portal i d’una part de la torre major del castell.
– L’edifici, per la seva habitabilitat continuada i l’interès estratègic, havia

d’estar sempre en bon estat de conservació. A començament de 1373 pensem
que era un immoble molt fort.

– No s’especifica la causa dels danys, però la cronologia i les condicions de
l’edifici ens permeten d’imputar els esfondraments al terratrèmol.

Intensitat: VIII (c).

CATALUNYA. El notari de l’Audiència de Barcelona, Pere Vidal, fa una minuciosa des-
cripció dels efectes del terratrèmols a Barcelona. L’autor, des del seu observatori pri-
vilegiat, el centre administratiu i econòmic de la Corona d’Aragó, capta els sinistres
esdevinguts a Catalunya i a les regions limítrofes. El text perd precisió a mesura que
s’allunya de Barcelona però tanmateix registra danys soferts per alguns castells del
Principat, sense especificar quins són.23

A la crònica dels fets memorables esdevinguts a Barcelona,24 es diu de manera espe-
cífica que els efectes van ultrapassar les fronteres de la Corona d’Aragó. L’autor, per
fer ressaltar la magnitud del sisme el qualifica de magnus, malgrat que no esmenta
danys i fa una descripció no gaire precisa dels efectes del terratrèmol a la ciutat de
Barcelona.

69

21. Apèndix documental, núm. 17.
22. Apèndix documental, núm. 30.
23. Apèndix documental, núm. 1.
24. Crònica del Racional, pàg. 147. 



Valoració:
– Danys en alguns castells del Principat.
– Es tracta d’un gran terratrèmol que va ultrapassar les fronteres de la Corona

d’Aragó.
– La notícia no permet assignar un valor d’intensitat a cap punt concret, però,

no obstant, confirma l’extensió de àrea de percepció i una intensitat elevada
(>VIII).

Intensitat: >VIII (b) en algun indret de Catalunya.

CERVERA. L’impacte del terratrèmol degué ser molt fort, ja que sis dies després de la
seva ocurrència, el Consell Municipal celebra una reunió extraordinària per tractar el
tema, a fi d’ordenar que es facin oracions i processons durant una setmana. Segons la
notícia, la reunió es celebra a “l’obrador d’en Guillem Lambart”,25 probablement per
la manca de seguretat que oferia aleshores la sala del Consell, el marc ordinari de les
seves sessions. Tenim constància que, durant l’any 1373, unes quantes vegades, el
Consell es reuneix fora del lloc habitual, però no hi ha documentació que faci referèn-
cia a reparacions posteriors als sismes, la qual cosa ens fa pensar que no es produïren
danys de consideració a la Casa de la Vila.

Valoració:
– Malgrat que no menciona danys de manera explicita, podem suposar que la

Casa de la Vila va ser afectada amb algun dany lleuger i per això no hi cele-
bren la reunió del Consell.

– Les mesures adoptades pel Consell Municipal indiquen que la gent estava
esverada.

Intensitat: V-VI (b).

GURB. El 18 de febrer de 1374, gairebé un any després del terratrèmol, el rei conce-
deix una pròrroga de sis mesos als síndics de Gurb per portar a terme la restauració del
castell. No es precisa exactament quines havien de ser les reparacions a efectuar, només
que les obres eren d’una envergadura força considerable degudes al proppassat del
terratrèmol i també a unes altres causes no especificades.26

La fortalesa de Gurb, situada en una àrea central de Catalunya, sembla que acom-
plia una funció secundària en el sistema defensiu català, tal com ho indiquen les par-
tides de diners que el rei destinava al seu manteniment, en contraposició, per exemple,
a l’assignada a Castèth-leon. Durant els anys 1368-69 es porten a terme obres de con-
solidació a la fortalesa, finançades íntegrament pels veïns del terme. Els treballs no es
degueren acabar i la capacitat de resistència de la fortalesa el 1373 devia ser, com a
conseqüència de la deixadesa dels castlans, força limitada.

Valoració:
– Cal fer una reparació important al castell de Gurb. El terratrèmol és una de

les causes, afegida a d’altres que no s’especifiquen en el relat.
Intensitat: VI- VII (c).
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LIBORNA. La notícia prové d’una crònica, escrita en gascó, que va ser redactada a
començament del segle XV. Tot i que el text només diu que la terra va tremolar l’any
1373 a mitjanit,27 l’hora i l’existència d’uns altres testimonis a Aquitània, per exemple
Bordeus, permeten suposar, sense gaires reserves, que el cronista anònim, es refereix
al sisme del 3 de març de 1373.

Valoració:
– Percepció del terratrèmol.

Intensitat: IV (c).

LLEIDA. El terratrèmol degué produir pànic a la ciutat ja que, al matí següent a la nit
del sisme, el Consell Municipal es va reunir en sessió extraordinària per tal de tran-
quil·litzar la població i adoptar mesures expiatòries. Si bé no s’esmenten danys, els
regidors qualifiquen de “gran” el terratrèmol.28

El rei efectuava llargues estades en el castell de Lleida, una de les seves nombro-
ses residències, a mig camí entre Barcelona i Saragossa, per tal de resoldre simultà-
niament problemes relatius a Catalunya i Aragó. El sobirà tenia, doncs, interès per
mantenir el castell en condicions òptimes d’habitabilitat. El terratrèmol del 3 de març
va afectar la capella del Palau Reial. Pocs dies després, una comissió d’experts va exa-
minar l’immoble i en va trametre el diagnòstic, que implicava el tancament d’una de
les finestres de l’esmentat oratori, al monarca, a fi que formulés les observacions per-
tinents. El rei va acceptar la proposta del mestre d’obres, després d’introduir-hi algu-
na petita modificació. Uns mesos més tard, el 23 d’agost de 1373, el rei, estranyat per
no haver rebut encara cap resposta, envia una carta als conservadors del castell, reite-
rant els seus suggeriments i ordenant-los que accelerin els treballs de restauració.29 El
palau de Lleida és el resultat d’un seguit de reformes practicades en el decurs de més
de cinc-cents anys, al que fou inicialment un castell romà. Abans del terratrèmol, al
1355, es reforcen els murs i les torres del palau i se’n construeixen de noves. El con-
junt del castell de Lleida suportarà força bé les sacsejades de 1373, ja que només neces-
sitarà el tancament d’una de les finestres de la capella i la consolidació d’alguns llenços
de parets. La combinació d’obra nova amb l’obra vella, més o menys camuflada, podria
haver reduït la seva resistència davant de les sotragades dels terratrèmols.

Una tercera notícia inèdita sobre Lleida,30 no inclosa en l’estudi anterior de la sèrie
sísmica de 1373, ha estat localitzada durant el treball de recerca arxivística dels terratrè-
mols del segle XV. Malgrat que no aporta precisió per a la valoració de danys, confir-
ma que el sisme va ser percebut a Lleida. La descripció parla d’una sacsejada “universal”
i que va “fer estremir el llinatge humà”.

Valoració:
– Danys a la capella del castell del rei (cal tancar una finestra i consolidar

alguns llenços de parets).
– La sotragada va ser tan forta que el Consell Municipal fa una reunió extra-

ordinària l’endemà del terratrèmol per tranquil·litzar la població.
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27. LEFEVRE-PONTALIS, G.: pàg. 63. 1886.
28. Apèndix documental, núm. 5.
29. Apèndix documental, núm. 28.
30. Apèndix documental, núm. 4.



– El llenguatge utilitzat indica que la sotragada va ser percebuda en una àrea
molt extensa i que va causar commoció.

Intensitat: VI (b).

LODEVA. Segons una anotació aïllada afegida al final d’un necrologi de la catedral de Sant
Nazari de Besiers hi va haver un terratrèmol a tot el Lodevès. Les indicacions cronològi-
ques són correctes, tant del dia com de l’hora, i, a més, precisa que va durar un quart d’hora.31

No obstant, aquesta notícia planteja un problema de localització. Sens dubte, l’autor
era un clergue de Besiers que va transcriure la nota al manuscrit, però, probablement,
vivia a la regió de Lodeva quan va notar el terratrèmol. Si no, no tindria cap motiu
d’esmentar el Lodevès (pagus de Lodeva) més que no pas el Bederrès (pagus de Besiers),
on sabem que el sisme també va ser percebut. El mateix problema es planteja quant a
la vila on el sisme va ser percebut. El relat acaba dient “l’estrèpit era tan gran al carrer,
que semblava que els carros circulaven a través de la vila”: es tracta de Lodeva o Besiers?
Lògicament ha de tractar-se de Lodeva, però també hi cap la possibilitat que aquest
detall provingués dels records dels habitants de Besiers, transmesos a l’autor del text.

Valoració:
– No menciona danys.
– La sotragada va ser percebuda com si els carros circulessin per la vila.

Intensitat: IV-V (b).

MONTPELLER. Per a aquesta localitat, una crònica consular escrita en occità (1326-
1426), redactada per diferents autors contemporanis dels fets, ens proporciona una notí-
cia sobre el terratrèmol del 3 de març de 1373.32 L’autor és molt precís quan menciona
la data, l’hora i la durada. No fa referència a cap dany, però esmenta “que es va pro-
duir, gairebé per tota la Cristiandat, un terratrèmol general”, el que reforça la idea que
l’àrea de percepció d’aquest sisme va ser àmplia.

Valoració:
– Percepció de la sotragada.

Intensitat: IV-V (b).

MONTSERRAT. Tal com s’ha exposat en parlar de Barcelona, una notícia inserida com una
anotació marginal en un registre d’actes de les sessions de l’Audiència de Barcelona des-
criu amb molta exactitud els efectes causats pel sisme a Barcelona. L’autor descriu un
fet viscut per ell mateix a Barcelona, i, gràcies a la seva ocupació, té accés a informació
provinent d’arreu de Catalunya. Un fragment del text diu: “... diversos castells del Principat,
tanmateix, es van trencar i aleshores quedaren parcialment derruïts. I això va succeir, a
la mateixa hora, tant a aquest cantó com a l’altre dels Pirineus i tant a la part alta com a
la més baixa de Montserrat ...”.33 La font, per les seves característiques, només dona detall
dels efectes a la ciutat de Barcelona i, en canvi, per a la resta, fa descripcions més gene-
rals. La notícia sembla indicar que a la zona de Montserrat, és a dir a la plana en el sen-
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tit de considerar l’àmbit de la Depressió Central, també es va produir algun dany, en con-
cordància amb la descripció que ens arriba de Zurita (vegeu text a la Ribagorça).

Valoració:
– Percepció de la sotragada a la zona de Montserrat, sense descartar l’ocurrèn-

cia d’alguns danys.
Intensitat: Informació insuficient per a assignar intensitat.

PERPINYÀ. El sisme va causar tal impacte entre els membres del Consell de Perpinyà que
no van dubtar, per tal de conservar-ne el record, d’incloure’l, sota la forma d’una anota-
ció marginal al calendari de solemnitats, en un dels codis de privilegis de la ciutat.

El text diu que un gran terratrèmol es va esdevenir a la ciutat de Perpinyà i a la terra
del Rosselló. En el manuscrit hi ha paraules esborrades, il·legibles.34 L’autor, contem-
porani dels fets, és molt precís quan menciona la data, l’hora i la durada. Pel que es
pot llegir no sembla que es produís cap dany.

Valoració:
– Percepció d’una gran sacsejada a la ciutat de Perpinyà i a tot el Rosselló.
– Malgrat que algunes paraules del text són il·legibles, sembla que no hi ha

danys.
Intensitat: V (b).

PIRINEUS. Com ja s’ha exposat anteriorment, una anotació marginal en un registre
d’actes de les sessions de l’Audiència de Barcelona descriu amb molta exactitud els
efectes causats pel sisme a Barcelona, i també inclou algun comentari general a d’altres
llocs de Catalunya. L’autor, en qualitat de notari de l’Audiència de Barcelona, rep infor-
mació dels esdeveniments succeïts a Catalunya i regions limítrofes.

Un fragment del text diu: “... diversos castells del Principat, tanmateix, es van tren-
car i aleshores quedaren parcialment derruïts. I això va succeir, a la mateixa hora, tant
a aquest cantó com a l’altre dels Pirineus i ...”.35 Tal com ja hem esmentat anterior-
ment, la font, per les seves característiques, només dóna detall dels efectes a la ciutat
de Barcelona i, en canvi, per a la resta, fa descripcions més generals conservant tota la
fiabilitat que aporta l’autor. Aquest relat dóna suport a d’altres notícies sobre locali-
tats dels Pirineus (la Vall d’Aran, la Ribagorça) on es descriuen danys greus i morts.

Valoració:
– Danys a ambdós costats dels Pirineus, sense precisar cap localitat, per tant

no es pot assignar valor d’intensitat a un punt.
– Font molt fiable, malgrat que el relat només és precís quan descriu els efec-

tes a Barcelona.
– Corrobora una intensitat elevada (>VIII) a l’àrea de màxims danys dels

Pirineus.
Intensitat: >VIII (b) en algun indret dels Pirineus.

LA RIBAGORÇA. Una font redactada per Jerónimo Zurita, cronista del Regne d’Aragó,
el 1548, quasi dos segles després de l’ocurrència dels terratrèmols, proporciona un relat
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fiable, encara que, d’acord amb l’estil de l’època, l’autor no explicita mai la provi-
nença de la informació que maneja. Pel seu interès reproduïm el text íntegre: “A 2 del
mes de febrer de 1373, siendo de noche, hubo tan gran terremoto que cayeron grandes
peñascos de los montes Pirineos, en el condado de Ribagorza, y murieron muchas gen-
tes en las montañas y en la tierra llana, y se hundieron muchas torres y castillos, y fue
muy grande el daño que se recibió en aquellas montañas”.36

Pel que fa al terratrèmol de 1373 s’equivoca de mes i confon el febrer amb el març,
probablement perquè la data de redacció és molt posterior als esdeveniments. El text,
una mica exagerat i imprecís, com molts de l’època, situa les principals destrosses als
Pirineus i menciona la Ribagorça, als confins de Catalunya i Aragó (figura 5.1). La des-
cripció més general sobre els morts, les torres i castells, podria fer referència a tot
Catalunya i Aragó. Aquesta darrera part coincideix amb el relat de Pere Vidal, notari
de l’Audiència de Barcelona, excepte que la menció de Zurita sobre els morts és l’única.
Si els morts haguessin estat molts, probablement, alguna altra font ho hauria esmentat.

Valoració:
– Danys importants a les muntanyes de la zona de la Ribagorça (Pirineus centrals).
– En el relat no es precisa cap localitat ni cap dany a edificis, s’esmenta tan

sols que van caure grans pedres.
– També hi ha destrosses a la plana, descripció que concorda amb el relat

d’altres fonts (Albalat de Cinca, Lleida, Cervera ...).
– Les expressions “grandes peñascos”, “mucha gente”, “muchas torres y casti-

llos” semblen una mica exagerades, com correspon al llenguatge propi de l’època.
Intensitat: VIII-IX (c).

SANT AFRICA. Una notícia redactada al segle XVI, a partir d’unes anotacions avui per-
dudes (?) escrites al convent de Sant Africa, precisa la data i l’hora del terratrèmol que
qualifica com gran.37

Valoració:
– Percepció d’una gran sotragada.

Intensitat: IV-V (b).

SANTA MARIA D’OLÓ. El Dietari de Joan Toralles, testimoni directe dels fets, ciutadà
de Vic, home lletrat i culte, descriu el terratrèmol de manera semblant a Pere Vidal,
escrivà de l’Audiència de Barcelona. Al text38 es poden distingir, tanmateix, tres parts.
A la primera, molt genèrica, l’autor menciona, de passada i sense especificar-ne la
situació, els danys causats pel terratrèmol a “tota Spanya”, informació escassa i de poc
valor. A la segona part el dietarista es mostra més ben informat quan parla de Catalunya:
caiguda del cloquer de Santa Maria del Mar, encrespament inusitat de la mar i enter-
boliment d’algunes fonts. Finalment, quan es refereix al seu entorn immediat, Osona,
l’autor esdevé precís, original i fiable, en descriure els desperfectes soferts al castell
d’Oló “... en lo castell d’Oló se enderrocà. I. tros de la torra de les parets del castell,
e lo puig se obrí e moltes de altros llocs se enderrocaren ...”.
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El castell d’Oló va ser habitat de manera continuada, durant l’edat mitjana, per un
batlle senyorial, per tant, les condicions d’habitabilitat de la fortalesa devien ser, com
a mínim, acceptables al nivell de vida d’un membre de la petita noblesa. D’altra banda,
el castell tenia una posició excèntrica respecte a les principals vies de comunicació,
per tant no devia ser gaire afectat pel pas de les tropes mercenàries. No es pot extreu-
re de les fonts disponibles una idea clara sobre l’estat de conservació del castell, però
el testimoni de Joan Toralles deixa clar que el terratrèmol va deixar la fortalesa força
danyada. La crisi econòmica i la magnitud de les destrosses fan molt lents els treballs
de reconstrucció: durant la dècada dels vuitanta, es consoliden el vall i els murs, i el
1390, les autoritats locals han de prendre mesures contra alguns veïns d’Oló que enca-
ra no han pagat la taxa que va establir a la vila per a finançar les obres esmentades.

Valoració:
– Danys a la torre de les parets del castell.

Intensitat: VII (c).

SENT SEVER. Un recull, fet al segle XVII, cita dues notícies, segons les quals el dia dos
de març de 1373 un terratrèmol sacsejà l’església i el monestir, tan fortament que sem-
blava que s’enderrocaria.39

Valoració:
– Percepció d’una gran sotragada.

Intensitat: V-VI (b).

TORTOSA. La font que aporta informació sobre els efectes del sisme en aquesta locali-
tat, és un llibre de comptabilitat municipal, en particular diverses anotacions de paga-
ments. Es tracta de referències molt fiables, coetànies als fets, que no amaguen cap
mena d’intencionalitat històrica.

Les notícies, no esmenten danys, documenten sols la celebració de processons fetes
com a mesura expiatòria. La ciutat de Tortosa, no és sols centre d’una diòcesi, sinó que
a més és situada en una cruïlla equidistant de Barcelona, València i Saragossa i és un
centre neuràlgic, on circulen diners, mercaderies i també les notícies, raó que explicaria
la rapidesa de la resposta de les autoritats municipals i religioses davant del terratrèmol.

La notícia més immediata al terratrèmol, datada el 5 de març, fa referència a dues
processons.40 El fet de poder organitzar les dues desfilades processionals en tan poc
temps demostra que la sotragada va provocà l’alarma a la ciutat, però no va col·lapsar
el funcionament de les institucions.

Els consells municipals acostumaven a pagar als seus creditors uns quants dies des-
prés que aquests, conclosa la feina, haguessin presentat el compte corresponent, cosa
que explica que unes mateixes processons hagin donat lloc a anotacions datades en
dies distints.41

Valoració:
– Percepció d’una gran sotragada.

Intensitat: IV-V (b).
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EL TOLOSÀ. L’autor de la notícia va viure els esdeveniments a la regió del Tolosà, i es
va traslladar a viure a Avinyó alguns anys després dels sismes, on va sentir dir a testi-
monis ben informats que les sotragades també havien estat sentides a Avinyó i els seus
voltants. La notícia precisa que les sotragades van ser percebudes “... amb una inten-
sitat molt més forta a la regió del Tolosà. Tot això va causar la ruïna de molts llocs i
esfondraments d’habitatges.”.42

L’autor menciona la regió del Tolosà, és a dir, el pagus Tolosanus, que no concer-
neix a la regió del Tolosà en el sentit actual del terme sinó que s’estenia fins als Pirineus
i comprenia el comtat de Foix (vegeu la figura 5.1).

Valoració:
– Es menciona ruïna a molts llocs i esfondraments d’habitatges sense precisar

on.
– Les dades exposades als Pirineus i a la Ribagorça suggereixen que la zona

danyada de la regió del Tolosà és la part dels Pirineus (actualment corres-
pon al departament de l’Arieja).

Intensitat: VII (c).

USERCHA. Una crònica llatina recull d’un petit nombre de notícies dels anys 1276-1373,
redactades per diversos monjos de l’abadia d’Usercha contemporanis dels fets, esmenta
l’ocurrència d’un terratrèmol molt gran. Les indicacions cronològiques relatives al dia són
exactes. Malgrat que l’hora de l’esdeveniment “cap al cant del gall” no concorda exacta-
ment amb l’hora donada per altres fonts, aquesta notícia aporta un testimoni fiable.43

Valoració:
– Percepció d’una gran sotragada.

Intensitat: IV (b).

VILA. El 18 d’abril de 1375, el rei autoritza als homes de Vila, al Mijaran, a captar aigües
superficials del terme confrontant de Montcorbau, ja que la font del lloc, a causa dels
grans terratrèmols, ha cessat de brollar.44 Els efectes de l’estroncament de la deu devien
ser inapreciables durant l’hivern immediat a les sacsejades, i es degueren deixar sentir
amb força durant l’estiu de 1374. A la primavera següent, els habitants de Vila efectuen
gestions davant la cort reial a fi de conjurar l’eventualitat de noves restriccions d’aigua.

La proximitat de les localitats de Vila i Montcorbau a Castèth-leon reforça la hipò-
tesi d’imputar als terratrèmols els danys soferts en aquest fortalesa al març de 1373.

Valoració:
– Una font ha cessat de brollar a causa dels grans terratrèmols.
– Els efectes sobre fonts (EF) o sobre el terreny no són contemplats a l’escala

EMS-98, per tant no assignarem valor d’intensitat puntual. No obstant, aquest
efecte és coherent amb un valor d’intensitat VII assignat a Castèth-leon, situat
a uns 10 km de distància.

– Considerem que l’epicentre ha de ser pròxim a la localitat de Vila.
Intensitat: EF (a).
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5.3 Avaluació sismològica del terratrèmol del 3 de març de 1373
El nombre i la repartició geogràfica de localitats amb intensitat que hem exposat a

l’apartat anterior és insuficient per a construir un mapa d’isosistes i per a delimitar una
àrea amb les intensitats més elevades. En aquesta situació, a partir dels valors d’inten-
sitat assignats i les seves qualitats recopilades a la taula 5.2, assignarem un epicentre
i una intensitat epicentral que expliqui el conjunt de les observacions. Segons la nos-
tra interpretació, el terratrèmol hauria produït efectes d’intensitat VIII-IX als Pirineus,
a les muntanyes de la Ribagorça, i VIII a Castèth-leon, situat a la Vall d’Aran, a uns
10 km del límit nord de la Ribagorça (figura 5.2). Al mateix temps, l’efecte hidrolò-
gic que té lloc a la població de Vila suggereix la seva proximitat a l’epicentre. Els
esfondraments d’habitatges descrits al Tolosà, suposem que podrien correspondre a
una àrea d’intensitat VII i que haurien succeït a la zona dels Pirineus més propera a la
Ribagorça, en coherència amb les dades d’altres localitats.

Si consideréssim l’epicentre a la part central de la Ribagorça, caldria esperar una
intensitat molt més elevada a localitats com Lleida, Albalat de Cinca o Cervera. A més,
per a explicar els danys a Castèth-leon caldria una intensitat epicentral molt elevada
que no concordaria amb el conjunt dels efectes que s’observen. Amb aquests argu-
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Taula 5.2: Intensitats assignades al terratrèmol del 3 de març de 1373. La taula conté informació sobre la
data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, la intensitat (EMS-98) i la seva qualitat (vegeu
criteris a l’apartat 4.3). Nomenclatura: PD (probable dany) i EF (efectes en fonts).

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat

1373.03.03 1-2 h. 1 Albalat de Cinca V-VI b
2 Albi V b
7 Avinyó IV c
9 Barcelona V-VI b

12 Besiers V b
14 Bordeus IV c
26 Castèth-leon VIII c
29 Cervera V-VI b
39 Gurb VI-VII c
43 Liborna IV c
45 Lleida VI b
48 Lodeva IV-V b
56 Montpeller IV-V b
57 Montserrat PD c
67 Perpinyà V b
79 Ribagorça, la VIII-IX c
87 Sant Africa IV-V b

101 Santa Maria d’Oló VII c
171 Sant Sever V-VI b
180 Tortosa IV-V b
181 Tolosà, el VII c
182 Usercha IV b
188 Vila EF a



ments, descartem l’opció d’una zona epicentral a la part central de la Ribagorça. Per
altra banda, l’absència de notícies locals de la Ribagorça no és justificada només per
despoblament ja que el treball realitzat sobre el fogatjament de 137845 indica l’existèn-
cia de diversos nuclis de poblament (figura 5.3).46
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45. REDONDO, E.: 2002.
46. El fet que la documentació reial s’hagi conservat molt més bé que la documentació eclesiàstica d’algu-

nes zones, o la nobiliària, sí que justifica l’escassetat de les notícies disponibles, ja que d’aquests nuclis
esmentats només n’hi havia un de jurisdicció reial.

Figura 5.2: Mapa d’intensitats (EMS-98) per al terratrèmol del 3 de març de 1373 (vegeu taula 5.2) i la
situació de l’epicentre. Nomenclatura: PD (probable dany) i EF (efectes a fonts).



No tenim documentat cap precursor immediat del sisme del 3 de març de 1373, i
tampoc no es té constància d’altres terratrèmols destructors anteriors, en aquesta zona,
que fossin en el record de la gent.

Així, doncs, amb les dades disponibles i els arguments exposats, proposem una
interpretació segons la qual l’àrea epicentral es trobaria entorn de la franja limítrofa
entre el comtat de Ribagorça i la Vall d’Aran (figura 5.3), i assignem l’epicentre a 42º
38’ N i 0º 41’ E, de qualitat D (incertesa de 20-50 km). No tenim elements per a con-
siderar un valor IX per a la intensitat epicentral, encara que tampoc no és pot descar-
tar tractant-se d’una regió d’alta muntanya, amb algunes àrees poc habitades; proposem
una intensitat epicentral Io = VIII - IX (EMS-98), amb una qualitat C.

Tal com s’ha exposat a l’apartat 4.4, d’acord amb les relacions entre Imax i Mw obtin-
gudes per Johnston,47 el terratrèmol de 1373 (Imax = VIII - IX) hauria de tenir una mag-
nitud Mw de 6,1 ± 0,5. Per a aquest terratrèmol no podem traçar isosistes, per tant no
es pot calcular l’àrea corresponent als diferents valors d’intensitat. Tan sols es podria
fer una estimació de l’àrea de VI, equivalent a un radi de 120 km, que correspondria a
un valor de Mo = 2,56 x1018 N·m i un valor de Mw = 6,2, en acord amb el valor que
s’obté, 6,1, a partir de la Imax.

A la figura 5.4 es mostra l’ajust de la llei d’atenuació segons el model de Sphonhuer48

als valors observats d’intensitat per al sisme de 1373. L’escàs nombre de dades a distàn-
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Figura 5.3: Zona epicentral del terratrèmol del 3 de març de 1373. Probable zona de danys (trama ratllada)
per a la Ribagorça i el Tolosà. Informació dels focs per a la regió de la Ribagorça (triangles).



cies properes a l’àrea epicentral de què es disposa, fa que els valors dels paràmetres
que s’obtenen per al millor ajust, h = 16 km per a la fondària i α = 0,001 per al coefi-
cient d’atenuació anelàstica, tinguin una gran incertesa. A fi de contrastar aquest resul-
tat hem fet una comparació amb el sisme succeït el 1923 a la mateixa zona. Per a aquest
sisme d’intensitat Io = VIII (MSK) es disposa de nombrosos valors d’intensitat a dife-
rents distàncies i s’obtingué un valor de h = 5 km i α ≤ 0,001 (Susagna).49 A la figura
5.5 es presenten els punts observats intensitat-distancia epicentral per al sisme de 1923
i l’ajust corresponent de la corba d’atenuació.50 A la mateixa figura hem superposat els
punts corresponents del sisme de 1373 representats a la figura 5.4. S’observa que els
valors del terratrèmol de 1373 són desplaçats de l’ordre d’1 grau d’intensitat per sobre
de l’ajust del de 1923, indicant una major fondària, que seria coherent amb el valor de
16 km obtingut.
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49. SUSAGNA, T. et al.: 1994.
50. SUSAGNA, T. et al.: 1994.

Figura 5.4: Valors d’intensitat observats I-Io en funció de la distància epicentral per al terratrèmol del 3 de
març de 1373. La corba s’ajusta segons la llei de Sponheuer.
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Segons la relació de Gutdeutsch,51 per a una fondària de 16 km, obtenim Ms = 6,1,
molt similar a Mw = 6,2, resultant de l’estimació de l’àrea d’isosista VI.

Així, doncs, considerem com a paràmetres focals del terratrèmol del 3 de març de
1373 una fondària de 16 km (10-20 km), un moment sísmic de 2,56 × 1018 N·m i una
magnitud Mw de l’ordre de 6,2.
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Figura 5.5: Valors observats I-Io en funció de la distància epicentral per al terratrèmol de l’any 1923 (qua-
drats negres) i l’ajust de Sponheuer (± una desviació estàndard) (Susagna, T. et al.: 1994). Es mostren també
els valors observats per al terratrèmol del 3 de març de 1373 (aspes) representats a la figura 5.4.
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6. La seqüència sísmica de l’any 1427





6. La seqüència sísmica de l’any 1427

6.1 Introducció
En els treballs realitzats anteriorment a la recerca documental,1 el 15 de març, el

15 de maig i el 25 de desembre havien estat catalogats com els tres terratrèmols més
importants de la sèrie de 1427, amb intensitats iguals o superiors a VIII.

Una primera valoració es va fer considerant tan sols la documentació amb data ante-
rior al terratrèmol del 2 de febrer de 1428, a fi de no confondre i barrejar els efectes
d’aquest sisme amb els de la sèrie de 1427. Atès que el nombre de fonts llunyanes era
molt escàs, la valoració de la dita sèrie va ser feta principalment, a partir de l’anàlisi
de fonts generades en proximitat de l’àrea epicentral. El resultat va ser disminuir la
intensitat del sisme del 25 de desembre i considerar tan sols 2 terratrèmols destructors,
el del 15 de març, que afectà principalment la zona d’Amer, i el del 15 de maig, amb
zona epicentral a Olot.2

L’aportació de noves dades, tant documents d’arxiu fruit dels treballs de la conti-
nuació de la recerca, com estudis puntuals,3 va conduir a una nova interpretació de la
crisi sísmica de l’any 1427:4 la destrucció no va ser deguda a 2 sismes d’elevada inten-
sitat sinó a l’acumulació dels efectes dels diferents moviments de la seqüència sísmi-
ca, alguns dels quals importants, que es produïren durant els mesos de març, abril, maig
i juny.

Posteriorment, durant la darrera etapa de la recerca documental, s’han recopi-
lat algunes fonts que han estat molt valuoses ja que, a més de corroborar resultats 
que ja es tenien i aportar-ne algunes precisions, esborren una sospita, que sempre 
havia existit, sobre una possible duplicació entre el sisme del 15 de març i el del 15 de
maig.
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El terratrèmol del 2 de febrer de 1428 ha estat sempre el més conegut i estudiat, i
ha eclipsat la importància de les sacsejades que el van precedir l’any anterior. La cata-
logació dels terratrèmols de l’any 1427 té un doble interès, d’una banda l’avaluació
dels mateixos sismes, que com hem esmentat van tenir un caràcter destructor i no havien
estat estudiats de forma exhaustiva abans de la recerca documental, i, d’altra banda,
les implicacions d’aquesta avaluació en l’estudi del terratrèmol del 2 de febrer de 1428.

La documentació recopilada que fa referència a la sèrie sísmica de 1427 posa de
manifest que, entre febrer i desembre, van succeir moltes sacsejades, algunes de les
quals d’intensitat alta, que van provocar destrucció. Tot i que la documentació con-
servada d’aquesta època és molt abundant, dissortadament, com és habitual per a les
seqüències sísmiques, i aquest és el cas de l’any 1427, són escasses les fonts en què
s’esmenta la data d’ocurrència de cada sisme individual i els efectes associats a cada
terratrèmol. En la major part dels casos, la documentació proporciona descripcions que
són la superposició dels efectes de diversos sismes succeïts en un determinat període
de temps. Malgrat les dificultats, exposades a l’apartat 4.3, per a assignar intensitats
puntuals i epicentre a cadascun dels terratrèmols en el cas d’una seqüència sísmica, la
importància de la catalogació de la sèrie sísmica del període 1427-1428 per a l’ava-
luació dels risc sísmic a Catalunya i sud de França, ens porta a proposar una valoració
individual per a aquests moviments sísmics de l’any 1427.

Els terratrèmols de l’any 1427 van ser molt nombrosos i alguns de caràcter des-
tructor, van tenir lloc en un espai de temps molt proper. Aquestes circumstàncies van
produir un gran impacte psicològic i una acumulació d’informació, que va afavorir que
a les fonts s’esmentessin només els fets més significatius i no hi hagués en les des-
cripcions detall de cada sotragada. En ser les sacsejades molt freqüents, la narració dels
esdeveniments no es fa immediatament després de la seva ocurrència, i per tant, no és
estrany que puguem trobar algunes confusions de dates i superposicions d’efectes.
Especialment, al mes de març, entre el dia 13 i el dia 22 els sismes se succeeixen tan
propers en el temps (13, 14, 15, 19, 21 i 22) que molt difícilment, tant en èpoques histò-
riques com en l’actualitat, un observador seria capaç de descriure separadament els
efectes de cadascun dels terratrèmols. Les úniques notícies que fan referència a danys
i esmenten la data, corresponen al terratrèmol del dia 15 de març, de manera explíci-
ta, als danys a l’església del monestir de Santa Maria d’Amer. Les altres descripcions
de danys que provenen de les fonts documentals properes a les zona epicentral, con-
dicionades per la rapidesa amb què se succeeixen els esdeveniments, descriuen danys
sense atribuir-los un sisme concret. Per tant, el resultat de l’anàlisi de les fonts prope-
res, per si sol, condueix a resultats molt pobres. En aquesta situació, les fonts docu-
mentals redactades a zones llunyanes de l’àrea més fortament afectada, prenen un paper
rellevant per a avançar en la interpretació.

Per a analitzar les descripcions d’alguns sismes de la seqüència de 1427 cal tenir
en compte les de sismes posteriors, la qual cosa dificulta la presentació de les dades
documentals. Per aquesta raó no s’ha respectat la homogeneïtat en la presentació d’aques-
tes dades i s’ha adoptat, per a cadascun dels sismes, la forma que facilita, segons el
nostre criteri, la comprensió i la relació de les diferents sacsejades de la seqüència.
S’inclou una llista amb els topònims mencionats al llarg del text referent a la dita
seqüència de l’any 1427 i la clau d’identificació (taula 6.1), i un mapa amb la situació
dels esmentats topònims (figura 6.1).
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Taula 6.1: Llista de topònims i la clau que els identifica (vegeu informació completa a l’annex A.2) esmentats
en les descripcions de la seqüència sísmica de 1427. La situació dels topònims és representada a la figura 6.1.

Clau Topònim

3 Amer
4 Anglès
8 Banyoles
9 Barcelona

11 Besalú
16 Brunyola
18 Caldes de Malavella
23 Castellfollit de la Roca
25 Castellví de Rosanes
28 Cellera de Ter, la
29 Cervera
31 Falgars d’en Bas
33 Fornells de la Selva
36 Girona
41 Hostoles

(continua)

Figura 6.1: Situació de tots els topònims mencionats en el text referents a la seqüència sísmica de l’any
1427. Per a cada topònim s’indica (rodones buides) la clau d’identificació (vegeu informació completa a
l’annex A.2).
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Taula 6.1: Llista de topònims i la clau que els identifica (vegeu informació completa a l’annex A.2) esmentats
en les descripcions de la seqüència sísmica de 1427. La situació dels topònims és representada a la figura 6.1.
(continuació)

Clau Topònim
42 Joanetes
44 Limós
45 Lleida
47 Lloret Salvatge
49 Mallol, el
50 Manresa
52 Mercadal, el
53 Mieres
56 Montpeller
62 Olot
63 Osor
64 Pàmies
67 Perpinyà
68 Pinya, la
69 Planes d’Hostalets, les
73 Pruit
74 Puigcerdà
75 Puigpardines
82 Riudaura
84 Santa Cecília de Càrcer

o Sacàrcera (les Serres)
85 Santa Eulàlia de Begudà
90 Santa Maria de Castellar

(Castellar de la Muntanya)
91 Santa Maria del Collell
93 Santa Maria de Granollers

de Rocacorba
95 Santa Maria del Coll
98 Santa Maria de Rocacorba

103 Sant Andreu de Castanyet
104 Sant Andreu de la Barroca
105 Sant Andreu del Coll
107 Sant Andreu d’Estanyol
108 Sant Aniol de Finestres
109 Santa Pau
110 Sant Bartomeu de Covildases
111 Sant Cristòfol de Cogolls
115 Sant Cristòfol les Fonts
116 Sant Esteve de Llémena
117 Sant Esteve d’en Bas
121 Sant Feliu de Guíxols
123 Sant Feliu de Pallerols
124 Sant Feliu de Paret-rufí (Domeny)
125 Sant Feliu de Ventatjol
130 Sant Joan dels Balbs
131 Sant Julià de Cabrera
133 Sant Julià del Mont
134 Sant Julià de Ramis

(continua)



Presentem a continuació la documentació relativa als sismes de la seqüència de
l’any 1427, juntament amb una primera valoració dels efectes (en el cas del mes de
març s’inclou també un apartat amb la documentació que fa referència a efectes acu-
mulats). Finalment, per a cada sacsejada, s’exposa l’avaluació sismològica, fruit de
l’anàlisi i la comparació de tota la documentació, tant la corresponent al mes de març
com la posterior. Es proposen valors d’intensitats puntuals per a diferents localitats,
epicentre i intensitat epicentral de cada terratrèmol, i una estimació d’altres paràme-
tres, com la magnitud, el moment sísmic i la fondària.

6.2 Els terratrèmols del mes de març de 1427
Prèviament a la presentació de la documentació, volem remarcar que per a l’anà-

lisi de la seqüència del mes de març només hi ha quatre fonts importants, dues de pro-
peres (Notaria d’Amer i Jurats de Girona) i dues de llunyanes (el Dietari de Novells
Ardits de la ciutat Barcelona, i el Registre de les deliberacions del Consell Municipal
de la Vila de Pàmies, a França). Com ja s’ha explicat en l’apartat de la crítica de fonts,
aquestes dues fonts llunyanes van ser redactades independentment l’una de l’altra, és
a dir que no es van copiar, per tant la seva fiabilitat és inqüestionable. Gràcies a elles
podem establir la cronologia dels terratrèmols d’aquest petit període de temps, ja que
posen èmfasi a precisar la data i l’hora dels esdeveniments, malgrat que no hi ha des-
perfectes ni a Barcelona ni a Pàmies. Ambdues fonts coincideixen a suggerir que els
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en les descripcions de la seqüència sísmica de 1427. La situació dels topònims és representada a la figura 6.1.
(continuació)

Clau Topònim
136 Sant Llorenç del Munt
141 Sant Martí del Clot (o de Bianya)
142 Sant Martí de Llémena
143 Sant Martí de Riudarenes
144 Sant Martí de Solamal
148 Sant Martí Sacalm
151 Sant Miquel de Pineda
153 Sant Pere de les Preses
154 Sant Pere de Milany
155 Sant Pere de Montagut
157 Sant Pere Sacosta
159 Sant Privat d’en Bas
160 Sant Quintí d’en Bas
163 Sant Romà de Sau
167 Sant Vicenç de Falgons
169 Sant Vicenç de Sallent
173 Solterra
175 Socarrats
177 Terrassa
178 Tolosa de Llenguadoc
180 Tortosa
184 Vallfogona de Ripollès
187 Vic



terratrèmols més forts es van produir el 13 i el 19 de març, contràriament al que es
podria deduir erròniament d’una anàlisi aïllada i no acurada de les fonts properes, on
és el sisme del dia 15 el que centra tota l’atenció. En contraposició, les dades aporta-
des per les localitats geogràficament properes a la zona epicentral, donen molt detall
de les descripcions dels danys, però no posen gaire interès, o simplement obliden datar
els esdeveniments, probablement provocat per l’impacte psicològic. Tan sols si com-
parem i analitzem conjuntament els dos tipus de fonts, podem proposar una seqüència
consistent dels esdeveniments.

6.2.1 Anàlisi de les dades documentals dels terratrèmols del mes de març de 1427
Les primeres notícies ben documentades que provenen de la zona epicentral indi-

quen que la sèrie es va iniciar a finals de febrer.
Segons una carta dels jurats de Girona datada el 10 d’abril, els terratrèmols van

començar a ser sentits a la ciutat i el bisbat de Girona a finals del mes de febrer del dit
any, però no precisa el dia exacte “... en la fi del mes de febrer proppassat, en aques-
ta ciutat e bisbat comenssaren terratremolts, emperò foren pochs ...”.5

La Font Hebrea6 també apunta la data de finals de febrer, concretament el dia 26;
malgrat ser una font propera i coetània, té problemes cronològics que no la fan gaire
fiable fins a arribar al mes d’abril, segons s’ha exposat al capítol 3, per tant deixem la
data sense precisar.

Valoració:
– No hi ha cap referència a danys, tan sols percepció.
– Probablement, d’aquests terratrèmols no en tindríem cap notícia si no fos per

la seqüència posterior dels esdeveniments destructors que van succeir.
– En no haver-hi referència a la zona de danys, pel context del document supo-

sarem la mateixa zona epicentral que per als sismes posteriors.

2 i 3 de març de 1427
Són principalment dues les fonts que ens relaten la successió d’aquests dos terratrè-

mols, que es van produir en molt poc espai de temps. El Manual de Novells Ardits de
la ciutat de Barcelona especifica que un dels terratrèmols va tenir lloc vers les 9 de la
nit del diumenge dia 2 de març i, poques hores després, entre la una i les dues de la mati-
nada següent, es va produir l’altre terratrèmol “MCCCCXXVII. Març. DICMENGE II.
En la nit seguent pus prop a aquest digmenge poch aprés que hagueren tocades IX
hores, per voler de Déu fou terratremol en la Ciutat de Barchinona lo qual no dura
gayra sinó fort poch. E la nit de dilluns aprés següent, entre una et dues hores aprés
migenit, se continuà lo dit terratrèmol e dura I poch més que la primera vegada.”.7 Això
ho confirma la mateixa carta dels jurats de Girona del dia 10 d’abril mencionada abans,
que diu: “... tro a dos de Març prop paçat que fonch diumenje a vespre e aprés lo dilluns
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5. Apèndix documental, núm. 53.
6. VALLE, C. DEL: pàg. 38-40. 1994.
7. Apèndix documental, núm. 35. Alguns autors mencionen un terratrèmol el dia 2 i un altre el dia 4 uti-

litzant aquesta mateixa font, que diu que el segon terratrèmol és la nit següent. Però sembla que fa referèn-
cia a la mateixa nit (abans i després de mitjanit), perquè normalment separa cada dia i aquí ho deixa en
la mateixa data.



a nit ans de Carnestoltes, una hora aprés mijanit hic foren terratrèmols assats forts.”.8

Les descripcions del Llibre de Solemnitats9 coincideixen amb la data i l’hora.
Tot i que el Dietari de la Generalitat10 i el Dietari de Jaume Safont11 difereixen

lleugerament situant els sismes l’1 de març, considerem que ambdues fonts fan referèn-
cia també als sismes de la nit del 2 al 3. Probablement, amb la data 1 de març volien
reflectir que els terratrèmols van començar a ser sentits a Barcelona a l’inici del mes
de març. De fet, aquestes dues fonts no són gaire importants per a la interpretació ja
que no daten cap altre sisme de la sèrie de 1427.

Al Llibre de Notes Assenyalades de Lleida12 trobem una notícia, de la qual es des-
coneix la data de redacció (probablement posterior al 8 d’abril, segons el text), en la
qual s’esmenta un sisme l’1 de març: “Disapte primum dia de març, any mil CCCCXX-
VII, entre les onze e les dotze hores del mig jorn ffonch fet terra trèmol en la Ciutat de
Barcelona, de Leyda e de Tortosa e per moltes parts de Catalunya. E seguí’s lo dit terra-
tremol per tot lo dit mes de març fins a vuit dabril.”. L’hora mencionada de l’esdeve-
niment no concorda ni amb la del 2 ni amb la del 3 de març, ja que, com hem vist abans,
ambdós van ser a la nit. Segons el text, el sisme descrit, fou percebut a Barcelona, Lleida,
Tortosa i moltes parts de Catalunya, per tant, recull dades que havien arribat d’altres
llocs. Atès que la notícia va ser redactada amb posterioritat als fets, pot ser que en redac-
tar barregessin dates i efectes de diferents sismes de la sèrie. Pensem que o bé s’esmen-
ta com a data el dia 1 per a indicar l’inici de la crisi, o bé, més probablement, erren la
cronologia, ja que no hi ha cap sisme de la sèrie descrit en dissabte al migdia, i la des-
cripció correspon a algun dels sismes més intensos que succeïren durant el mes de març.

Valoració:
– La documentació indica que van ser percebuts a Barcelona, i a Girona i bis-

bat sense que s’esmentin danys.
– Considerem que els terratrèmols dels dies 2 i 3 no van ser percebuts a Lleida.
– En no haver-hi referència a la zona de danys, pel context del document supo-

sarem la mateixa zona epicentral que per als sismes posteriors.

13 i 14 de març de 1427
El Manual de Novells Ardits recull la següent notícia “M.CCCC.XXVII. Març.

Dijous XIII - Lo dit jorn pres de les XI hores ans de mig jorn fou terratrèmol maior que
los altres jorns passats no havie fet”.13 Aquest document, redactat a Barcelona, esde-
vé molt fiable perquè concorda exactament amb la descripció d’una font municipal,
independent de l’anterior, provinent de Pàmies: “Dijaus a XIII jorns del mes de mars
l’an Mil CCCCXXVI, sus lo dreyt mieg jorn e toquadas al relotge del cloquièr del
Mercadal, Me Arnaut-Guilhem de Lacbivièr estan a l’hostal del conselh de la present
ciutat de Pàmias apelat Lo Terntat et dabant la fenestra del mieg loc del dit hostal, tot
lo dit hostal tremolec et en diversas partz de la present ciutat foc ausit e sentit.”.14
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10. Apèndix documental, núm. 34.
11. SANS I TRAVÉ, J. M.: 1992.12. Apèndix documental, núm. 52.
13. Apèndix documental, núm. 36.
14. Apèndix documental, núm. 37.



El Manual de Novells Ardits és l’única font que recull el sisme del dia 14 de mane-
ra explícita: “MCCCCXXVII. Març. DIVENDRES XIIII.- Per semblant aquest jorn vers
les XII hores del mig jorn continuà lo dit terratrèmol axí gran o maior quel jorn de dijous
prop precedent”.15 Si bé a Barcelona aquest terratrèmol sembla tan gran com el del dia
13, a Pàmies no és recollida cap notícia, ja fos perquè no es va percebre (focus més super-
ficial?) o potser no va ser considerat prou important com per a quedar reflectit en la docu-
mentació. També és possible que, a Barcelona, l’impacte psicològic generat pel fet de
percebre diverses sotragades fes exagerar la percepció del sisme del dia 14.

Segons el text de la carta dels jurats de Girona abans esmentada, després del dia 3
de març els terratrèmols continuen al bisbat de Girona i cada cop són més forts: “Mas
aprés en diverses jornades del dit mes de Març hic són estats molt pus forts e terri-
bles, en tant que quax totes les gents, havents gran pahor quels edificis no she derro-
cassen, han desemparades les cases de llurs habitacions, e estan en tendes que han
fetes per camps e patis lluny de perill de alberchs e parets. Fins assí, Senyor, s’ich són
seguides e vistes coses de gran admiració e qui jamés en aquestes parts se troba ésser
hic estades fetes ne seguides”.16 És possible que els autors, en aquest fragment de la
carta, fessin un comentari general i volguessin reflectir quina era la situació després
de tots els sismes del mes de març (recordem que la carta és escrita el 10 d’abril). No
obstant això, l’anàlisi completa de l’esmentada carta i el fet que aquest fragment és
anterior a la descripció del terratrèmol del 15 de març, ens fa suposar que els terratrè-
mols del 13 i 14 de març ja van provocar danys. La gent viu en tendes, en els camps,
perquè les cases estan danyades i tenen por que altres sismes les enderroquin. Aquesta
reacció de la gent és la mateixa que succeeix quan es produeix un sisme a l’actualitat.

Com ja s’ha explicat al capítol 3, la Font Hebrea, per als sismes anteriors a l’abril,
no dóna la cronologia dels fets. En un fragment de la crònica menciona “... semana
el.le pequdé, al mediodia”,17 com si tingués el record d’un sisme percebut al migdia,
però amb la data confosa. Atès que els terratrèmols del 13 i del 14 es van produir al
migdia, pot ser que l’autor de la Font Hebrea volgués fer referència a un d’aquests sis-
mes o a tots dos. Malgrat que aquest fragment no aporta cap detall important, recull la
intensitat percebuda per l’autor.

Valoració:
– Segons la descripció, a Barcelona, el sisme del 13 és percebut més fort que

en els dies passats, i el del 14 també.
– A Pàmies és percebut el sisme del dia 13 i no es fa menció del del 14. Potser

a Barcelona estaven molt espantats i van exagerar la percepció de la sego-
na sacsejada del dia 14, quan en realitat era més feble i per això no va ser
percebut a Pàmies, o bé va ser lleugerament percebut i no el van considerar
prou important per a anotar-lo a la crònica.

– Per al terratrèmol del dia 13 de març la documentació recopilada en aquest
estudi és molt valuosa ja que s’han conservat dues notícies llunyanes i inde-
pendents entre elles, Barcelona i Pàmies, que concorden en data, hora i per-
cepció de la intensitat. La notícia de Pàmies, a més d’estendre l’àrea de
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percepció cap al nord, confirma que el sisme del 13 de març va ser més intens
que els anteriors, com es desprèn també de les fonts de Barcelona.

– Les fonts properes semblen indicar que, al bisbat de Girona, sense precisar
un lloc concret, a causa de la por, la gent vivia en tendes, fora de les seves
cases, ja abans del 15 de març. Suposem, doncs, desperfectes lleugers a les
cases d’algunes zones del bisbat de Girona.

15 de març de 1427
Aquest terratrèmol ha estat sempre considerat com el més important de la sèrie del

mes de març a causa d’una interpretació errònia de les fonts. L’aportació de noves dades
i l’anàlisi conjunta de fonts properes i llunyanes han permès una revaluació d’aquest sisme.
Sortosament, s’han conservat 2 documents d’arxiu, que descriuen amb molt de detall el
que va succeir i, a més, proporcionen la data i l’hora: un de la Notaria d’Amer i una carta
dels jurats de Girona, fonts redactades de forma independent prop de l’àrea epicentral.

A l’arxiu d’Hisenda de Girona es conserva un document, datat el 31 de març de 1427,
on l’abat del monestir de Santa Maria d’Amer descriu els esdeveniments amb un detall
extraordinari: “... el dissabte dia 15 de març, al voltant de la mitjanit d’aquest dia, a causa
d’un terratrèmol, van caure la quarta part dels merlets del cloquer del nostre monestir
sobre la volta de l’església de santa Maria de l’esmentat monestir, i van destruir total-
ment aquesta volta, i van caure tant sobre l’altar major com sobre les cadires del cor i
van trencar aquest altar i les cadires i, d’igual manera, van destruir una quarta part del
claustre del monestir ...”.18 És el primer document on s’esmenta que s’han produït danys
a causa d’un terratrèmol, en particular al monestir d’Amer. Volem remarcar que l’abat no
qualifica de gran la sacsejada, no parla dels sismes, ni de la vila, tan sols del monestir.

La carta dels jurats de Girona diu el següent: “... Car lo monestir de monjos negres
de Madona Santa Maria de Amer, luny de aquesta ciutat per tres llegües, és del tot
enderrocat, del qual monastir primerament un dissapte vers les onze hores en la mija
nit, a quinze del dit mes de Març, caigué la isglésia e partida del claustre, fort sopta-
dament, e ab gran brugit. E és estat dit per molts hòmens del loch de Amer, quels dit
dissapte veieren molts hòmens vestits ab hàbits de monjos negres ab grans caperons
ab què·s cobrían les cares e menaren gran brugit en l’aire a manera de trons ...”.19 La
carta dels jurats, datada el 10 d’abril, fa un relat de tots els sismes del mes de març. En
el fragment que acabem de veure es pot interpretar que tot l’edifici alhora va ser ender-
rocat, en canvi, la descripció que fa l’abat en l’acta notarial matisa el que va succeir:
la caiguda d’una part dels merlets del campanar va ser tan desafortunada que enfonsà
la volta de l’església, i causà molts desperfectes a l’interior del monestir. L’acta nota-
rial de l’abat és, doncs, un document clau per a la correcta interpretació de la carta del
jurats i en conseqüència de la sèrie sísmica. No és el mateix que un sol terratrèmol
causi la destrucció d’un monestir romànic, el qual evidentment havia de ser més fort
que els habitatges de la gent, que no que la destrucció sigui deguda a l’efecte acumu-
lat d’uns quants sismes, principalment els dels dies 13 i 14 de març. L’edifici alesho-
res ja es trobava molt sacsejat pels moviments anteriors en dies consecutius i no va ser
necessari un gran terratrèmol per a produir la caiguda desafortunada d’uns elements,
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com són els merlets del campanar, que produïren els danys descrits per l’abat. Respecte
a la destrucció d’aquest edifici, cal considerar que una Visita Pastoral feta l’any 1423,
per tant abans dels terratrèmols, revela que el claustre es trobava ja en estat en ruïnós,
igual que una de les torres i la sala capitular.20

En el relat de la Font Hebrea hi ha un fragment que diu: “... Todo el monasterio
del Abad se doblegó, se derrumbó devastado (Jue 5, 27) ...”.21 Abans del mes d’abril,
l’autor de la Font Hebrea no descriu els fets amb detall, per tant, segons la nostra valo-
ració, aquesta font és menys valuosa que les anteriors.

D’altra banda, segons la documentació corresponent a Barcelona, tant en Novells
Ardits,22 com en el Dietari de la Generalitat,23 s’esmenta l’organització d’una gran pro-
cessó a Barcelona, per raó del terratrèmol, el 17 de març. El fet que a Novells Ardits
no hi ha cap notícia que parli de la percepció del sisme del 15 de març pot ser degut
que l’escrivà considerés més rellevant descriure detalladament la processó, que deixar
constància de la data i l’hora d’un sisme més de la sèrie, potser menys intens que
d’altres. La processó és un esdeveniment important, que convoca les autoritats civils
i eclesiàstiques de la ciutat. És la primera reacció a l’impacte social dels diversos
terratrèmols que des de primers de març han estat percebuts a Barcelona. També res-
pon a la naturalesa dels béns danyats, que era d’un gran valor simbòlic: el monestir
benedictí de Santa Maria d’Amer va quedar greument afectat el 15 de març.

L’impacte que van produir els darrers terratrèmols (dies 13, 14 i 15) a la ciutat de
Manresa es recull en el Manual del Consell de la ciutat del 16 de març,24 on decidiren
fer tres dies de processó per aplacar la ira de Déu.

Una lectura minuciosa de tota la documentació confirma que el terratrèmol del dia 15
de març va produir danys al monestir d’Amer, però no es descriuen de manera explícita
els efectes a la resta de la vila d’Amer ni a altres poblacions. No obstant, com veurem
més endavant, és en els dies següents quan sembla produir-se la destrucció total a la zona.

Valoració:
– Danys al monestir d’Amer: la caiguda d’una part dels merlets del campanar

del monestir va ser tan desafortunada que va caure sobre la volta de l’esglé-
sia, que no va resistir l’impacte de les pedres i es va enfonsar pràcticament
tota, de tal manera que amb la seva caiguda va trencar l’altar major, les cadi-
res del cor i també va destruir una quarta part del claustre del monestir. Dos
factors van contribuir a augmentar la vulnerabilitat d’aquest monestir: segons
la Visita Pastoral de l’any 1423, el claustre, una de les torres i la sala capi-
tular es trobaven en estat ruïnós i, d’altra banda, un possible efecte de les
sacsejades anteriors, especialment les dels dies 13 i 14. Una sacsejada d’inten-
sitat VI seria suficient per a ocasionar els danys descrits.

– No hi ha menció explícita de destrucció a la vila d’Amer.
– S’organitza una gran processó a Barcelona, el 17 de març, per raó de terratrè-

mol. En el document no hi ha esment de si va ser o no percebuda la sacseja-
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da del dia 15, a diferència del que fa aquesta mateixa font per als altres sis-
mes del mes de març. Creiem que sí va ser percebut el sisme, però l’escrivà
posa èmfasi a descriure la processó i oblida la data.

– A Manresa acorden fer tres dies de processons. Percepció dels sismes sense
esment de danys.

19 de març de 1427
El Manual de Novells Ardits diu d’aquest dia: “Lo dit jorn en lo començ de la nit

poch ans de nou hores, feu terratrèmol molt pus espeventable que·ls altres dies, en tant
que lo poble ab gran glay anaren a la Seu e per les altres Esglees on de continent foren
fetes sollemnes processons.”.25 Segons aquesta descripció el terratrèmol del 19 de març
va ser percebut a Barcelona amb més intensitat que els anteriors de la sèrie.

Els Archives Communales de Pàmies ho expliquen tal com segueix: “Ítem lo dimecres
a XIX jorns del dit mes de mars l’an dessús, a tres horas dabant miega nueyt, fec autra begua-
da tèrratremol et durec be la maytat mes que lo dessús.”.26 Aquesta notícia estableix una
comparació entre la durada, i per tant la intensitat, d’aquest sisme i l’anterior percebut a
Pàmies, deixant ben clar que el sisme del 19 de març va ser més intens que el del 13 de març.

Aquesta afirmació, que concorda amb el que ens diu Novells Ardits de Barcelona,
ens permet seleccionar alguns fragments de les fonts properes que no precisen dates
(Notaria d’Amer, jurats de Girona i Font Hebrea) i considerar-los com descripcions
del sisme del 19 de març, el més intens de la sèrie fins al moment.

El document redactat per l’abat d’Amer el 31 de març, després de descriure el sisme
del 15 de març, diu: “... I en els dies següents contínuament fins ara, tant de dia com
de nit, a causa de l’esmentat terratrèmol tots i cadascun dels hospicis i edificis i murs
foren i són totalment ensorrats i destruïts, de tal manera que ara no hi ha cap cambra
en el monestir en la qual hom pugui recollir-se. Sabent i atenent que, igualmeny, tots
i cadascun dels hospicis de la vila d’Amer són totalment destruïts de manera que ara
no habita ningú en l’esmentada vila ...”.27 Aquest relat tan minuciós és una peça molt
important en la interpretació, perquè l’abad diu explícitament que és en els dies següents
al 15 de març que s’ensorren i es destrueixen diverses parts del monestir, i quan des-
criu amb detall el que succeeix a la vila d’Amer.

La carta dels jurats de Girona de 10 d’abril de 1427, en la seva descripció dels fets
posteriors al 15 de març, concorda amb la del document comentat anteriorment: “...
Aprés, Senyor, que la dita isglésia fou, segons dites, cayguda, són estades enderroca-
des totes les cases del dit monastir e tots los alberchs e cases de dit lloch de Amer, que
éran en setanta o vuitanta fochs, una molt fort capella de St. Miquel. Per lo qual diru-
ció e destrucció los poblats en lo dich loch ha perduts tots los viures e quax tots los
béns mobles: Remanents en desolada e extrema necessitat, sinó per aquesta ciutat e
per los lochs de aquesta vegueria són estats socorreguts de viures e de diners per llur
sustentació. La destrucció de Amer és estada molt pus fort que de altre loch fins assí.
Bé és ver que totes les cases de la Vall e loch de Ossor se són enderrocades e en lo
castell de Anglès, e en lo loch de ses Planes ne en lo de Sant Feliu de Pallarols e lo
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castell de Hostoles e Sant Martí de Lémena, e de Sant Steve Celuy e Myeres, moltes
cases e casi tot lo castell de Anglès e moltes isglésies de diverses parròquies e mol-
tes torres e cases que éran molt forts, la reparació de les quals és inestimable.”.28 En
aquest text s’esmenta que la destrucció d’Amer és més forta que en altres llocs, i que
a la vall d’Osor han caigut totes les cases. És important destacar que, al llarg de la carta,
els jurats diuen explícitament que a la ciutat de Girona no hi ha damnatges.

Volem remarcar que tant la carta dels jurats de Girona com el document redactat
per l’abat d’Amer, un cop fet el relat del 15 de març, diuen: “... Aprés ...” i “... I en los
dies següents ...”. Aquesta coincidència ens confirma que les descripcions fan referèn-
cia a fets posteriors, segons la nostra interpretació, al terratrèmol del 19 de març, el
sisme més intens segons la documentació de Barcelona i Pàmies.

A la Font Hebrea el relat diu: “La tierra se estremeció y tembló (2 Sam 22, 8) el
jueves, en la noche, tres horas antes de medianoche ...”.29 L’hora i el dia de la setma-
na es corresponen bé amb el sisme del 19 de març. D’altra banda, és raonable pensar
que, si l’autor escriu uns mesos després dels fets, en el relat es recullin els fets més sig-
nificatius, és a dir el terratrèmol que va produir més danys. Es tracta d’una font valuo-
sa ja que dóna informació de l’extensió de l’àrea de percepció de la sacsejada, que serà
confirmada després per altres fonts, des de Montpeller i voltants de Perpinyà, fins a
Tortosa. A més, transmet la desolació i la destrucció en diversos pobles de l’àrea epi-
central (Amer, Anglès, la Cellera, Osor i la seva vall, Sant Martí de Llémena), donant
detall del nombre de famílies que hi habitaven, i, en el cas d’Amer, esmenta fins i tot
l’alçada dels murs que queden dempeus. Segons aquesta font, a la ciutat de Girona la
gent viu en tendes, el que fa suposar que s’hauria produït algun dany lleuger no gene-
ralitzat arran d’aquest sisme, sense que hi hagués damnatges, tal com ens diu la carta
dels jurats de Girona.30 Tant la Font Hebrea com les cartes dels jurats de Girona coin-
cideixen a afirmar que no van haver-hi víctimes, i que la destrucció a Osor és total.

Els terratrèmols esdevinguts fins aquest moment van ser percebuts de forma fre-
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30. Entenem que damnatge vol dir danys moderats o greus, no pas lleugers.



qüent a la ciutat de Cervera. Com que la gent estava molt espantada, el Consell, reu-
nit el dia 20 de març, decideix prohibir el joc i les blasfèmies dins la vila, i organitzar
processons diàries per tal d’allunyar el perill dels terratrèmols.31 Una mesura idèntica
adoptaren a Manresa a data 21 de març.32

Així, doncs, l’anàlisi de les fonts exposades fins ara indica que el 19 de març va suc-
ceir el terratrèmol més fort del mes de març i que l’acumulació d’efectes dels diferents sis-
mes de la sèrie provocà la destrucció de tota la vila d’Amer. Altres llocs dels voltants en
van resultar especialment afectats, com són Anglès, la Cellera de Ter i la vall i lloc d’Osor.33

Valoració:
– A Barcelona la percepció del terratrèmol és molt més forta que la dels anteriors.
– A Pàmies el sisme és percebut, amb una durada que és la meitat més que

l’anterior (el sisme del dia 13).
– L’anàlisi de les fonts llunyanes, Barcelona i Pàmies, indica que el 19 de març

va succeir el terratrèmol més fort del mes de març.
– Sabem segur que la sacsejada del 15 de març va produir danys al monestir

d’Amer. És molt probable que els sismes dels dies 13 i 14 produïssin alguns
danys a la zona d’Amer, fet que augmentà la vulnerabilitat dels edificis. Això
explicaria per què la destrucció d’Amer és més forta que en altres llocs, segons
ens diuen les descripcions. Van quedar completament destruïdes totes les
cases del monestir, tots els albergs i cases de la vila d’Amer (70 o 80 focs), i
la capella de Sant Miquel, que era molt forta.

– Han caigut totes les cases de la vall i lloc d’Osor, tota la Cellera i la meitat
del pont, i la vila d’Anglès, inclòs el castell.

– Danys d’enderrocaments sense descripció detallada a diferents indrets: el
castell d’Hostoles, Mieres, les Planes d’Hostoles, Sant Esteve d’en Bas, Sant
Feliu de Pallerols i Sant Martí de Llémena.

– Danys a moltes esglésies de diverses parròquies i moltes torres i cases que
eren molt fortes del bisbat de Girona. La reparació és inestimable.

– A la ciutat de Girona la gent viu en tendes, el que fa suposar que s’hauria
produït algun dany lleuger no generalitzat arran d’aquest sisme, sense que
hi hagués damnatge.

– Malgrat tots els enderrocaments, les fonts diuen específicament que no hi ha
morts enlloc. Aquest fet s’explica si es considera que la gent vivia en tendes
en els camps per l’impacte dels sismes anteriors.

– A Cervera i a Manresa estan molt espantats i s’organitzen processons diàries.
– L’àrea de percepció és molt extensa; les localitats que delimiten els límits de

percepció són Lleida, Tortosa, Barcelona, Montpeller i Pàmies.

21 i 22 de març de 1427
Les úniques referències concretes que tenim sobre aquests terratrèmols són men-

cionades en el Manual de Novells Ardits. El dia 21 es van percebre a Barcelona dos
terratrèmols en un espai molt breu de temps: “MCCCCXXVII. Març. DIVENDRES XXI.
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Aquest die féu dues vegades terratrèmol assats speventables ço és ans del mig jorn e
una hora aprés mig jorn.”.34 I el dia 22 n’hi va haver un altre cap a les 11 de migdia:
“MCCCCXXVII. Març. DISSABTE XXII. Aquest dia vers les XI hores ans de mig jorn
féu terratrèmol així gran com los dies passats.”.35

Les mateixes notícies emprades per al sisme del 19 de març (jurats de Girona, Font
Hebrea, Notaria d’Amer), a causa de la seva data de redacció, posterior als sismes dels
dies 21 i 22 de març, probablement també fan referència a aquests dos terratrèmols.

Valoració:
– A Barcelona són percebudes aquestes dues sotragades. El llenguatge utilit-

zat en el relat, l’expressió “espantats”, reflecteix el gran impacte psicològic
produït per la vivència d’un seguit de sacsejades.

Efectes acumulats durant el mes de març de 1427
Un element important a considerar en qualsevol anàlisi de la seqüència sísmica del

mes de març, és que la data de la carta dels jurats de Girona, el 10 d’abril, on es rela-
ta la destrucció i desolació en diverses localitats, permet atribuir sense error al mes de
març tots els danys descrits, separant-los bé dels efectes dels sismes posteriors dels
mesos d’abril, maig i juny. La documentació de la Notaria d’Amer confirma aquesta
separació dels efectes de les sacsejades del mes de març i els de les posteriors.

La primera carta de què tenim notícia en què els jurats de Girona comuniquen la
desolació en que es trobava el lloc d’Amer i els voltants, adreçada als consellers de
Barcelona, no és gaire precisa; tan sols apunta que tota la zona es troba en pèssimes
condicions a causa dels terratrèmols del mes de març.36 La destrucció del monestir de
Santa Maria d’Amer va generar molta documentació, tant les explicacions del desas-
tre com les demandes d’ajut per tal d’efectuar-ne la reconstrucció, ja que, després del
monestir, també s’havia destruït per complet la vila, i els habitants no podien col·labo-
rar econòmicament en la reconstrucció del temple.37 És per això que l’abat del mones-
tir nomena, mitjançant un protocol notarial, un dels monjos del monestir perquè vagi
pertot arreu demanant almoines per a la reconstrucció, tant a les autoritats eclesiàsti-
ques, com als nobles i a les ciutats.38 De la mateixa manera, dos síndics de la vila
d’Amer, també manifesten que no es podrà reparar la vila si no és mitjançant almoi-
nes i designen dues persones per a demanar ajuda, i cartes d’autorització als jurats de
Girona per a recaptar almoines.39 Aquests van actuar en tot moment com a interces-
sors per la causa d’Amer, i enviaren cartes al rei i a altres personalitats influents per
tal que contribuïssin d’alguna manera en la reconstrucció de la vila i del monestir,40 i
també nomenen en Miquel Vilar, apotecari de Girona, i en alguns moments també cla-
vari de Girona, per a recaptar i trametre tots els diners aconseguits a través dels jurats
a favor de la causa d’Amer (especialment per a construir una capella de fusta on cele-
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brar els oficis), la qual cosa fou acceptada per l’abat.41 Una població que respon a aques-
ta demanda d’ajut econòmic és Manresa, que elegeix dues persones per a recaptar
almoines dins la vila.42

El rei Alfons el Magnànim va atorgar la llicència el dia 26 d’abril de 1429. Permetia
la reconstrucció, la reedificació, l’ampliació, o l’edificació de nou de l’església, el
monestir i la vila, que també podia canviar de lloc si convenia.43 Les obres van sortir
molt cares, ja que l’any 1478, els cònsols de la vila d’Amer li recorden al rei Joan II
els estralls que van fer els terratrèmols de 1427 a causa dels quals van quedar greu-
ment endeutats i la vila s’ha vist força minvada. Demanen al rei alguns privilegis fis-
cals per tal de poder recuperar-se, o, si no, creuen que pot quedar del tot despoblada.44

Les obres de reconstrucció van començar l’any 1433, amb un pressupost de 4 000
sous. Van treballar-hi vint persones, a les ordres d’un mestre d’obres, que alhora era
procurador de l’abat Salvador d’Olmera. L’any 1440 encara estaven enderrocats els
dormitoris dels monjos, la casa de l’abat i el refectori, entre altres. El 1441 es van unir
temporalment els monestirs d’Amer i de Sant Pere de Galligants, fins l’any 1449.
Mentrestant l’abat d’Amer vivia a Sant Pere de Galligants, a causa de les obres d’Amer.
Sembla que en aquella època el monestir tenia unes rendes anuals de 7 000 sous, però
havia de renunciar a molts cobraments a causa de la pobresa que els terratrèmols havien
deixat a tota la zona. El claustre no es va tornar a edificar mai.45 Hi ha algunes notícies
sobre els sismes de 1427 que no podem atribuir a una sacsejada concreta, però si podem
assegurar que fan referència als esdeveniments observats durant el mes de març ja que
la data de creació dels documents és anterior als següents sismes d’abril, maig i juny:
– A Terrassa, encara que no s’expliciti, podem suposar que van ser percebuts alguns

terratrèmols del mes de març, ja que els dies 22 i 23 d’abril proclamen unes prohi-
bicions contra el joc i les blasfèmies a la vila, mesures molt característiques de la
previsió contra els terratrèmols.46

– Aquesta crisi del mes de març sembla haver afectat especialment l’ànim de la gent
de Besalú, que el 5 d’abril demana a l’abat poder treure en processó un fragment de
la Santa Creu de Fusta, conservada a l’església del monestir de Santa Maria de Besalú.47

La notícia diu que hi ha edificis destruïts a Catalunya però no hi ha esment de danys
a Besalú.

– Malgrat que en aquesta vila la gent estava molt espantada, els terratrèmols del mes
de març no semblen haver afectat el funcionament de la veïna vila d’Olot. És impor-
tant remarcar que l’anàlisi de la documentació de l’Arxiu d’Olot no aporta cap notí-
cia sobre la percepció de les sacsejades i tampoc no indica trencament de la normalitat
en la vida de la gent d’Olot, fins als voltants del 15 de maig de 1427, data de l’ano-
menat terratrèmol d’Olot (Puigvert, comunicació personal).
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Hi ha un conjunt de fonts que per haver estat redactades amb posterioritat als fets,
o bé perquè aporten descripcions generals, no les considerem tan fiables. No obstant,
aquests documents són importants perquè confirmen els fets i, en algun cas, els com-
plementen amb alguna precisió nova. A continuació enumeren aquestes fonts fent
esment tan sols dels aspectes més remarcables:
– El Llibre de Notes Assenyalades de Lleida, redactat probablement cap al 8 d’abril,

descriu un terratrèmol percebut a Barcelona, Lleida, Tortosa i moltes parts de Catalunya:
“Disapte primum dia de març, any mil CCCCXXVII, entre les onze e les dotze hores
del mig jorn ffonch fet terra trèmol en la Ciutat de Barcelona, de Leyda e de Tortosa
e per moltes parts de Catalunya. E seguí’s lo dit terratrèmol per tot lo dit mes de
març fins a vuit d’abril ...”.48 La primera part del relat no correspon a aquest terratrè-
mol (tal com s’ha explicat abans, es confon l’hora amb un altre sisme, molt proba-
blement el 13 de març, que potser hauria estat percebut a Lleida). Atès que la Font
Hebrea en la seva descripció del sisme del 19 de març menciona Tortosa, pensem
que aquesta notícia de Lleida faria referència també al sisme del dia 19 i, per tant,
hauria estat percebut a Lleida.

– Els jurats de Girona, en una carta del 25 d’abril de 1427, descriuen la destrucció de
Lloret Salvatge (vegeu sismes del 22 i 23 d’abril de 1427). La situació d’aquest nucli
a la vall d’Amer i la descripció que en fan els jurats permeten de suposar que el lloc
i la parròquia de Lloret Salvatge haurien quedat ja molt danyats a causa de la seqüèn-
cia de terratrèmols succeïts al mes de març.

– Malgrat que la documentació a Vic no parla dels terratrèmols fins el 8 de maig, creiem
que és molt probable que la seva reacció respongui al conjunt de sismes percebuts.

– La documentació de la mateixa ciutat de Tortosa no és concloent. D’una banda es
conserven els llibres de Consells fins el 28 de maig de 1427 i no apareix cap referèn-
cia explícita als terratrèmols. D’altra banda, dels llibres de Clavaria, font que ens
havia aportat notícies en l’estudi dels terratrèmols de 1373,49 només es conserven els
volums a partir del mes de maig de 1427, per tant ens falten les dades corresponents
al mes de març.50

– La Crònica de Joan Toralles: “L’any mil CCCCXXVII en lo mes de març comença
ten gran terretremol que en aquest bisbat de Girona enderroca hun loch qui·s deya
Mer e Osor, Anglès e Sanct Feliu de Peyrols e moltas casas e masos circunuehins e
no·y murí ningú e les gens hagueren fer barraques de fora e dormir allí, ab què se
repararen ab gran afany”, segons la transcripció de Moliné i Brasés,51 diu que els
terratrèmols van començar en el mes de març, no esmenta cap localitat nova però sí
en canvi precisa que no hi morí ningú, coincidint amb els jurats de Girona i la Font
Hebrea.
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– Un document de la Notaria d’Amer ens relata que el propietari d’una parcel·la de la
parròquia de Sant Martí Sacalm redueix el cens, ja que “... aquesta propietat ara està
inutilitzada pel terratrèmol, a causa del qual hi ha algunes roques trencades ...”.52

El document és fet el dia 1 de setembre, perquè és a finals de setembre que es paguen
els censals de l’any. La proximitat de Sant Martí Sacalm a Amer fa que vinculem
aquesta descripció amb els sismes del mes de març, en particular amb el del dia 19.
Però, probablement, els fets descrits a Sant Martí Sacalm corresponen als efectes
acumulats de març i també a les sacsejades posteriors, en especial al sisme del 22
d’abril que exposarem més endavant. La mateixa interpretació fem per a Lloret
Salvatge, malgrat que la documentació no menciona explícitament la seva destruc-
ció fins al mes d’abril.53 Considerem que els danys més importants es van produir a
causa del terratrèmol del 19 de març.

– El castell de Brunyola54 i el castell de Solterra55 també van patir danys a causa dels
terratrèmols de 1427, segons indiquen fonts bibliogràfiques.

– La documentació referent a Castellví de Rosanes,56 datada al gener de 1428, ens per-
met suposar que en aquest lloc es va percebre també el sisme del 19 de març de 1427.

– Segons un document, transcrit per Jaume Ripoll, datat el 14 de juliol de 1428, el bisbe
Ornós concedia una indulgència per a tots aquells que contribuïssin amb almoines a
la reconstrucció de la capella de Santa Maria del Coll, al terme d’Osor (actualment
a Susqueda), que estava gairebé derruïda a causa dels terratrèmols. Tot i que els sis-
mes posteriors haurien col·laborat en els desperfectes, la major part dels danys els
atribuïm a l’episodi del mes de març.57

– Una notícia de l’any 1431 descriu danys a l’església del monestir de Banyoles que
atribuïm al terratrèmol del 2 de febrer de 1428.58 No obstant, el text fa menció de
sotragades anteriors que haurien estat percebudes, com a mínim les més intenses de
la sèrie de 1427.

– Tal com s’explica a l’annex A.3, les Visites Pastorals de Girona van ser redactades
l’any 1432, per tant, les descripcions representen el dany acumulat produït per tots
els terratrèmols de l’any 1427 i el del 1428. No obstant això, la data de redacció
d’alguns documents presentats en els apartats anteriors permet separar, amb certesa,
danys que es van produir al març de 1427 dels que es van ocasionar posteriorment.
Amb aquesta informació, s’han seleccionat les Visites Pastorals entorn de la zona de
màxims danys de la seqüència del mes març i s’ha considerat el grau de dany assig-
nat59 com informació complementària per a l’avaluació de la intensitat. A l’apartat
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52. Apèndix documental, núm. 93.
53. Apèndix documental, núm. 60.
54. MONSALVATJE, F.: pàg. 371-372, doc. MDCCCLXVII. 1906. Per occasió del terratrèmol qui fforment

ha regnat en aquestes parts el màxime en les partides montanyoses damer dangles de bruyola et alibi,
la principal torre del castell de bruyola ffou e romàs fesa en diverses parts, e gran partida dels merlets
del mur seguits el desloquats de lur citi, alscuns e les sostres de les cases, lunyats e ceparats de les parets
foranes, pàg. 371.

55. CARRERAS CANDI, F.: 1920.
56. Vegeu capítol 7.
57. RIPOLL, J.: pàg. 4. 1846.
58. Vegeu capítol 7, nota 47.
59. Vegeu annex A.3.



següent veurem en detall la llista de les Visites considerades i la seva contribució a
l’estudi del sisme del 19 de març.

– La documentació de les Visites Pastorals del bisbat de Vic indica que les esglésies de
Pruit, Sant Llorenç de Munt i Sant Romà de Sau60 van resultar afectades pels terratrè-
mols. Per la seva proximitat a altres llocs danyats, és lògic suposar que part dels danys
són atribuïbles als sismes del mes de març, en particular al més intens del dia 19.

– En el Petit Thalamus61 es diu que els terratrèmols van començar en el mes de març de
l’any 1427, i que es van sentir a Montpeller, Catalunya, Perpinyà, Girona i Barcelona.
Aquesta crònica recull les notícies que li arriben d’altres llocs. No aporta precisió sobre
els danys, però confirma la percepció del sisme a Montpeller esmentada a la Font Hebrea.

– Una font municipal de Limós,62 en el moment de descriure el sisme del 2 de febrer
de 1428, menciona la percepció de diversos sismes anteriors sense precisar-los.
Recolzant-nos en altres dades provenint de França, com Pàmies i Montpeller, con-
siderem que el sisme del dia 13 i el del 19 de març de 1427 van ser uns dels sismes
percebuts a Limós.

– Un document del 1451 fa referència a desperfectes en el convent dels Jacobins de
Tolosa de Llenguadoc i s’esmenten diverses sotragades.63 Atesa l’extensió de l’àrea
de percepció del sisme del 19 de març, considerem que aquest sisme va ser un dels
percebuts a Tolosa de Llenguadoc i que els desperfectes són atribuïbles al terratrè-
mol de 1428, entre altres causes.

6.2.2 Avaluació sismològica dels terratrèmols del mes de març de 1427
El mes de març és sens dubte el de més difícil interpretació perquè els terratrèmols

es produeixen molt propers en el temps i la majoria de descripcions recullen els efectes
acumulats. Les dades de la recerca documental que s’acaben d’exposar permeten esta-
blir una cronologia fiable dels diferents terratrèmols de l’any 1427. No obstant això, en
tractar-se d’una seqüència, la descripció de danys recull la major part de vegades l’efec-
te acumulat de sacsejades consecutives, i la intensitat epicentral pot ser sobrevalorada.

Atès que les descripcions imprecises dels danys fan difícil l’assignació d’intensi-
tats puntuals, a l’hora d’interpretar té especial interès considerar el relat de la percep-

102

60. Vegeu capítol 7 i annex A.3 per a la documentació referent a les esglésies mencionades.
61. “L’an MCCCCXXVI ... Ítem l’an desús, fonc diversas veguadas terra tremol en esta vila e comenset en

lo mes de mars: et en aquest an meteys, fonc tan granda terra tremol en Cathaluonha, a Perpinià, a
Girona et a Barssalona e per tot lo pays dentorn, que tots los jorns lay era III et III veguades, et aytant
la nueg, en tant que la gent de las cieutatz anàvon la nueg a dormir foras la vila per paor que los hos-
tals non tombesson e de costa de Girona III leguas tombet per la dicha terra tremol hun loc que s’apela
Mer en que havitàvon ben V cents hostals que tot tombet et hun monestier de morguas que la·y avia,
mas las gens non y prezéron mal”, PEGAT, F. et al.: pàg. 474-475. 1838-1840.

62. Apèndix documental, núm. 115.
63. PRIN, M.. pàg. 87. 1992. “... occasione terre motus que diversis inibi vicibus retroactis temporibus con-

tigit, ecclesia ipsa in plerisque aius partibus ruinam minatur et dormitorium, quod rondum completurm
erat, adeo, in magna sui parte collapsum et dirutum extitit quod, nisi certa illi noviter apposita fuissent
sustentacula, ad terram corruret, ac etiam de totali eius desolatione non mediocriter timendum erat:
cetere autem officine predicte talem etiam ruinam minantur quod illarum ac ecclesie et dormitorii repa-
rationes pro quatuor millibus scutorum auri, prout per architectoressatis expertos comperturm et esti-
matum exititit, nullatenus fieri possint ...”.



ció en les localitats més allunyades, ja que els diversos sismes de la sèrie queden ben
diferenciats i, generalment, hi ha una comparació de la percepció entre els sismes de
la seqüència. Només l’anàlisi conjunt de les fonts llunyanes i properes ens permet pro-
posar una interpretació, que evidentment no és única.

A fi de poder comparar i valorar la qualitat de les diferents dades de la seqüència,
s’ha elaborat la taula 6.2, on es presenta, per a cada terratrèmol, la data i l’hora, els
topònims esmentats en la documentació i la clau corresponent, la intensitat puntual
assignada i la seva qualitat, seguint els criteris descrits al capítol IV, i per últim el nom-
bre de Visites Pastorals disponibles per a cada topònim (vegeu annex A.3). Les loca-
litats per a les quals hi ha descripcions de dany o percepció que mencionen de manera
explicita la data d’un sisme són representades en negreta a la taula 6.2, a diferència de
les localitats amb descripcions de dany o percepció que no sabem amb certesa a quin
sisme es refereixen. En aquest cas, per la data de redacció del document o bé perquè
les descripcions fan referència a localitats pròximes de les quals sí tenim notícies pre-
cises (per exemple seria el cas de Limós i Pàmies), segons la nostra interpretació, han
estat atribuïdes a les sacsejades més importants corresponents als dies 13, 14, 15 i 19.
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Taula 6.2: Terratrèmols de la seqüència sísmica de 1427 corresponents al període febrer-març. La taula
conté informació sobre la data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, intensitat (EMS-98) i
la seva qualitat (vegeu criteris a l’apartat 4.3), i el nombre de Visites Pastorals (VP) disponibles (vegeu annex
A.3). Nomenclatura: F* (finals), P (percepció), PD (probable dany), D (dany) i ET (efectes en el terreny).
En negreta s’indiquen els topònims per als quals hi ha descripció de danys o percepció amb menció explí-
cita de la data del sisme.

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP
1427.02.F* 11 h 36 Girona P a

Bisbat de Girona P b

1427.03.02 21 h 9 Barcelona III b
36 Girona P a

Bisbat de Girona D b

1427.03.03 1-2 h 9 Barcelona III b
36 Girona P a

Bisbat de Girona D b

1427.03.13 11 h 3 Amer D b 2
8 Banyoles P c
9 Barcelona IV b

11 Besalú P b
29 Cervera P b
36 Girona P b
44 Limós P c
45 Lleida P c
50 Manresa P b
56 Montpeller P c
64 Pàmies IV b

177 Terrassa P b
178 Tolosa de Llenguadoc P c
187 Vic P b

Vall d’Amer D b
(continua)
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Taula 6.2: Terratrèmols de la seqüència sísmica de 1427 corresponents al període febrer-març. La taula
conté informació sobre la data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, intensitat (EMS-98) i
la seva qualitat (vegeu criteris a l’apartat 4.3), i el nombre de Visites Pastorals (VP) disponibles (vegeu annex
A.3). Nomenclatura: F* (finals), P (percepció), PD (probable dany), D (dany) i ET (efectes en el terreny).
En negreta s’indiquen els topònims per als quals hi ha descripció de danys o percepció amb menció explí-
cita de la data del sisme. (continuació)

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP
1427.03.14 12 h 3 Amer D b 2

8 Banyoles P b
9 Barcelona IV b

11 Besalú P b
29 Cervera P b
36 Girona P b
50 Manresa P b

177 Terrassa P b
187 Vic P b

Vall d’Amer D b

1427.03.15 23 h 3 Amer VI b 2
9 Barcelona P b

11 Besalú P b
29 Cervera P b
36 Girona P b
50 Manresa P b

177 Terrassa P b
187 Vic P b

Vall d’Amer D b

1427.03.19 21 h 3 Amer VIII b 2
4 Anglès VIII b
8 Banyoles P c
9 Barcelona V b

11 Besalú P b
16 Brunyola VII-VIII c
25 Castellví de Rosanes P b
28 Cellera de Ter, la VIII b 1
29 Cervera V b
31 Falgars d’en Bas PD c
36 Girona V b
41 Hostoles VIII c
44 Limós P c
45 Lleida P c
47 Lloret Salvatge VII-VIII c
50 Manresa V b
53 Mieres VII-VIII b
56 Montpeller P c
63 Osor VIII b
64 Pàmies V b
67 Perpinyà P c
69 Planes d’Hostoles, les VII-VIII b 1
73 Pruit VI-VII c
84 Sant Cecília de Càrcer 

o Sacàrcer (les Serres) PD b 1

(continua)
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Taula 6.2: Terratrèmols de la seqüència sísmica de 1427 corresponents al període febrer-març. La taula
conté informació sobre la data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, intensitat (EMS-98) i
la seva qualitat (vegeu criteris a l’apartat 4.3), i el nombre de Visites Pastorals (VP) disponibles (vegeu annex
A.3). Nomenclatura: F* (finals), P (percepció), PD (probable dany), D (dany) i ET (efectes en el terreny).
En negreta s’indiquen els topònims per als quals hi ha descripció de danys o percepció amb menció explí-
cita de la data del sisme. (continuació)

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP
1427.03.19 21 h 93 Santa Maria de Granollers 

de Rocacorba PD b 1
95 Santa Maria del Coll VII-VIII c
98 Santa Maria de Rocacorba PD b 1

103 Sant Andreu de Castanyet PD c 1
104 Sant Andreu de la Barroca PD b 1
107 Sant Andreu d’Estanyol PD c 1
108 Sant Aniol de Finestres PD b 1
111 Sant Cristòfol de Cogolls PD b 1
116 Sant Esteve de Llémena PD b 1
117 Sant Esteve d’en Bas VII-VIII c 1
123 Sant Feliu de Pallerols VII-VIII b 1
125 Sant Feliu de Ventajol PD c 1
136 Sant Llorenç de Munt VI c
142 Sant Martí de Llémena VII-VIII b 1
148 Sant Martí Sacalm ET
151 Sant Miquel de Pineda PD b 1
157 Sant Pere Sacosta PD b 1
163 Sant Romà de Sau VII c
167 Sant Vicenç de Falgons PD b 1
169 Sant Vicenç de Sallent PD c 1
173 Solterra VII c
177 Terrassa P b
178 Tolosa de Llenguadoc P c
180 Tortosa P c
187 Vic P b

1427.03.21 12 h 3 Amer D c 2
9 Barcelona III-IV b

11 Besalú P c
36 Girona P c
50 Manresa P

177 Terrassa P c
187 Vic P c

Vall d’Amer D c

1427.03.22 13 h 3 Amer D c 2
9 Barcelona III-IV b

11 Besalú P c
36 Girona P c
50 Manresa P

177 Terrassa P c
187 Vic P c

Vall d’Amer D c



Terratrèmols del 2 i 3 de març de 1427
De la documentació es desprèn que els sismes es comencen a percebre a finals de

febrer a Girona i la seva diòcesi. A primers de març, dia 2 i dia 3, es produeixen dos
sismes que molt probablement no hauriem estat recollits en la documentació, però en
ser precursors d’altres de més grans els trobem esmentats en diverses fonts. Segons les
descripcions i per comparació amb les d’altres sismes posteriors, s’ha assignat, per al
terratrèmol del 2 març, un valor de III a Barcelona, i, també, per al sisme del 3 de març
un valor de III a Barcelona (taula 6.2).

Malgrat que en les descripcions de les fonts properes no s’explicita, la forma en
què són redactades les notícies fa suposar que la zona epicentral d’aquests sismes corres-
pon a Amer. Per comparació amb les descripcions d’altres sismes posteriors, s’ha assig-
nat, per al terratrèmol del 2 de març i del 3 de març una intensitat epicentral de V.
Malgrat que es tracta de sismes que no van produir danys, surten mencionats a la docu-
mentació perquè representen l’inici de la seqüència.

Terratrèmols del 13 i 14 de març de 1427
A partir del 3 de març l’àrea de percepció és més gran, els terratrèmols són cada

cop més intensos i, per tant, la finalitat primordial de les fonts properes és descriu-
re els danys més que no pas precisar la data en què s’han produït els esdeveniments.
Una lectura acurada de les descripcions de les fonts properes a l’àrea epicentral, alho-
ra de com van ser percebuts en ciutats allunyades, permet considerar que al bisbat
de Girona, i més precisament a la zona d’Amer, es van produir danys arran dels sis-
mes del 13 i 14 de març (vegeu taula 6.2). Les descripcions de les fonts properes, en
particular de la carta dels jurats de Girona, malgrat que no dóna detall, indiquen que
la zona havia estat fortament sacsejada pels sismes de dies anteriors, de tal manera
que la gent, sembla que ja abans del 15 de març vivia en tendes fora de les seves
cases.

Per als sismes del 13 i 14, s’ha assignat un valor d’intensitat IV a Barcelona i Pàmies.
D’altres localitats, com són Girona, Manresa, Montpeller, Lleida, Banyoles, Besalú,
Cervera, Limós, Tolosa del Llenguadoc i Terrassa, han estat associades a ambdues o
una d’aquestes sacsejades (vegeu taula 6.2) segons la nostra anàlisi de la documenta-
ció. És possible que l’àrea de percepció fos més extensa i altres localitats no esmenta-
des a la taula haurien pogut ser-hi incloses, però només hem considerat les dades més
importants.

Així, doncs, tant per al terratrèmol del 13 de març com per al del 14 de març, s’ha
suposat l’epicentre a la zona d’Amer, ambdós de qualitat C. La intensitat epicentral
del sisme del dia 13 és de VI-VII, amb qualitat C, i la del sisme del dia 14 és de VI,
també amb qualitat C. Segons la nostra interpretació, el sisme del dia 13 (figura 6.2)
seria el primer de la seqüència que hauria ocasionat danys.

Terratrèmol del 15 de març de 1427
L’abat del monestir d’Amer descriu amb molt detall que el 15 de març, a causa del

terratrèmol, la quarta part dels merlets del cloquer del monestir cauen sobre la volta de
l’església i la volta s’ensorra. Aquest dany pot ser explicat amb un valor d’intensitat
de VI a Amer. D’altra banda, per a aquest sisme no hi ha cap notícia datada que mani-
festi la seva percepció, excepte la d’una gran processó que s’organitza a Barcelona el
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Figura 6.2: Mapa d’intensitats (EMS-98) i epicentre del terratrèmol del 13 de març de 1427 (vegeu infor-
mació completa a la taula 6.2). S’indiquen amb rodones buides les localitats referents a la seqüència sísmi-
ca de 1427 que no tenen dades per a aquest sisme. Nomenclatura: P (percepció), D (dany).

17 de març (suposem que l’escrivà, interessat en la narració de la processó, va oblidar
de mencionar el terratrèmol que probablement va ser percebut a Barcelona amb menys
intensitat que els dies anteriors). Igual que per als sismes dels dies 13 i 14, sabem que
algunes localitats (Cervera, Manresa, Vic ...) van percebre diverses sacsejades i, per
ser la data de redacció dels documents molt propera, hem considerat que una d’elles
fa referència al sisme del 15 de març (vegeu taula 6.2).

Per tant, segons la documentació disponible, s’ha considerat que el 15 de març va
tenir lloc un sisme amb epicentre a Amer, amb un valor VI d’intensitat epicentral, qua-
litat b. Malgrat que el valor d’intensitat és més baix que d’altres de la sèrie, aquest
terratrèmol va ser molt mencionat a causa de la importància de l’abadia d’Amer. Les
descripcions de les fonts, properes i llunyanes, presenten coincidències que permeten
indicar que els sismes d’intensitat més elevada de la sèrie sísmica del 1427 van ser el
del 13 i el del 19 de març, i no el del 15 de març, com havia estat considerat en alguns
treballs anteriors.



Terratrèmol del 19 de març de 1427
Posteriorment, el 19 de març, es va produir el terratrèmol més important de la

seqüència sísmica del mes de març, amb la destrucció de diversos pobles (vegeu apar-
tat 6.2.2). Segons les descripcions, la destrucció d’Amer és més forta que la d’altres
llocs, però això pensem que va ser degut que els sismes del 13, 14 i 15 van tenir l’epi-
centre entorn d’Amer i havien augmentat la vulnerabilitat dels edificis d’aquesta vila.
La documentació també diu que a Osor i a la vall d’Osor varen caure totes les cases,
i, en canvi, considerem que per a aquestes localitats l’efecte de les sacsejades prèvies
sobre les edificacions era menor que a Amer. A la taula 6.2 s’indica l’assignació d’inten-
sitats puntuals resultant de la nostra avaluació i es representa al mapa de la figura 6.3,
en el qual es proposa l’epicentre a la zona compresa entre Amer i Osor, i la delimita-
ció de la isosista de VIII i part de la de VII. El sisme va ser percebut fins i tot en ciu-
tats força allunyades, com Tortosa i Montpeller.

Només s’han considerat de forma explícita les descripcions de les Visites Pastorals
de Girona per al sisme del 19 de març, el més gran de la seqüència, indicant a la taula
6.2 el nombre de visites disponible per a cada topònim. Algunes esglésies són dins els
nuclis de població (com per exemple Amer, la Cellera de Ter, les Planes d’Hostoles,
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Figura 6.3: Mapa d’intensitats (EMS-98), epicentre i isosistes corresponent al terratrèmol del 19 de març
de 1427 (vegeu informació completa a la taula 6.2). S’indiquen amb rodones buides les localitats referents
a la seqüència sísmica de 1427 que no tenen dades per a aquest sisme. Nomenclatura: P (percepció), 
PD (probable dany), ET (efecte en el terreny).



Sant Esteve d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Sant Martí de Llémena, etc.). En aquests
casos, la descripció de la Visita Pastoral és una informació que complementa els danys
descrits d’altres edificis de la vila i contribueix a la assignació d’intensitat. Quan no
tenim cap altra informació que la descripció de la Visita Pastoral, no assignem inten-
sitat i considerem que és un probable dany (PD), amb qualitat b o c segons la fiabili-
tat. Igual que per als altres sismes, s’ha assignat intensitat a aquelles localitats de les
quals tenim notícies de percepció i que, per la data de redacció del document o bé per
altres notícies de què tenim certesa, suposem associades al sisme del 19 de març.

Tal com s’ha exposat a l’apartat 4.4, segons els resultats obtinguts per Johnston,64

el terratrèmol del 19 de març de 1427, Imax = VIII, hauria de tenir un valor de Mw de 
5,8 ± 0,52. S’ha fet una estimació de l’àrea de la isosista de VIII corresponent a una
el·lipse de 12 km per 8 km i s’obté un moment sísmic Mo = 8,43 × 1017 N·m i una mag-
nitud Mw = 5,9, coherent amb el valor esperat 5,8. La delimitació de l’àrea d’intensi-
tat VII és poc precisa, però sí podem dir que una àrea entorn de 750 km2 seria compatible
amb els valors obtinguts per a Mo i amb la distribució d’intensitats puntuals.

Utilitzant el model de Sponheuer65 (vegeu figura 6.4) dóna el millor ajust per a una
fondària de 6 km i un coeficient d’atenuació anelàstica α < 0,001.
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64. JOHNSTON, A. C.: 1996b.
65. SPONHEUER, W.: 1960.

Figura 6.4: Valors d’intensitat observats I-Io en funció de la distància epicentral per al terratrèmol del 19
de març de 1427. La corba s’ajusta segons la llei de Sponheuer.
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Per a aquesta zona, no tenim dades d’altres sismes importants per contrastar amb
el nostre resultat. Les isosistes recopilades,66 per valors de Io inferiors a VI, mostren
una forta atenuació a distàncies properes.

Segons la relació proposada per Gutdeutsch,67 considerant els valors Io = VIII i 
h = 6 km, obtindríem un valor de Ms = 5,1 ± 0,285. D’altres relacions empíriques, com
la proposada per Kárník,68 amb els mateixos valors de Io i h, donaria un valor de Ms =
5,6. La incertesa en el càlcul de la fondària i la forta dependència entre h i Ms (un aug-
ment d’1 km en la fondària es tradueix en un augment de 0,1 en el valor de Ms) expli-
caria la diferència entre els valors de Ms.

Així, doncs, considerem com a paràmetres focals del terratrèmol del 19 de març de
1427 un moment sísmic de 8,43 × 1017 N·m i una magnitud Mw de 5,9.

Terratrèmols del 21 i 22 de març de 1427
El 21 i el 22 de març es produeixen dos terratrèmols que estan reportats en la docu-

mentació de Barcelona, i que per tal com van ser percebuts s’ha assignat un valor
d’intensitat de III-IV a Barcelona. Suposem que són rèpliques del terratrèmol del dia
19, amb l’epicentre també a la zona d’Amer-Osor, ambdues amb una intensitat epi-
central de V.

6.3 Els terratrèmols del mes d’abril de 1427

6.3.1 Anàlisi de les dades documentals dels terratrèmols del mes d’abril de 1427
13 d’abril de 1427

Com ja s’ha dit al capítol 3, la Font Hebrea a partir del mes d’abril, tot i que comet
algunes errades, comença a mencionar les dates dels moviments sísmics. Gràcies a això
podem conèixer aquest nou terratrèmol. Segons el relat, aquest dia es produeixen mol-
tes sacsejades a les terres de Girona, “Tan largo tiempo como éste, doce de abril de
(1)427, domingo excelso para todos los gentiles, (...), se estremeció la tierra veinti-
cinco veces, hora tras hora, momento tras momento, después que la tierra había esta-
do tranquila ...”.69 L’autor del relat fa un error ja que el dotze era dissabte. Considerem
que aquest sisme va succeir el diumenge 13 d’abril. El darrer fragment sembla indicar
que des del 22 de març fins al 13 d’abril l’activitat va ser poc important.

Cap font llunyana no recull amb precisió aquests moviments sísmics, cosa que fa
suposar que només es van percebre a l’àrea epicentral.

Valoració (vegeu taula 6.3):
– L’activitat sísmica entre el 22 de març i el 13 d’abril va ser poc important.
– El 13 d’abril es produeixen un seguit de moviments sísmics a les terres de

Girona, tan sols recopilats en aquesta font, suposadament a la mateixa zona
que els del 22 d’abril (Lloret Salvatge) que exposem a continuació.

– En no esmentar danys, considerem que només van ser percebuts.
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Taula 6.3: Terratrèmols de la seqüència sísmica de 1427 corresponents al període abril-desembre. La taula
conté informació sobre la data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, intensitat (EMS-98) i
la seva qualitat (vegeu criteris a l’apartat 4.3), i el nombre de Visites Pastorals (VP) disponibles (vegeu annex
A.3). Nomenclatura: P (percepció), PD (probable dany), D (dany) i ET (efectes en el terreny). En negreta
s’indiquen els topònims per als quals hi ha descripció de danys o percepció amb menció explícita de la data.

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP
1427.04.13 1-24 h 36 Girona P b

1427.04.22 22 h 9 Barcelona IV-V b
36 Girona V b
47 Lloret Salvatge ET c
47 Lloret Salvatge VI-VII c

148 Sant Martí Sacalm ET b
187 Vic P b

1427.04.23 11 h 47 Lloret Salvatge ET b

1427.05.15 15-16 h 8 Banyoles P c
9 Barcelona P c

23 Castellfollit de la Roca VII-VIII c 1
25 Castellví de Rosanes P b
31 Falgars d’en Bas VII-VIII b
36 Girona P b
42 Joanetes VII-VIII b 1
44 Limós P c
45 Lleida IV b
49 Mallol, el VIII c 1
52 Mercadal, el ET b
56 Montpeller P c
62 Olot VIII b 1
67 Perpinyà P b
68 Pinya, la VII-VIII c 1
73 Pruit VI-VII c
74 Puigcerdà P b
75 Puigpardines VIII b 1
82 Riudaura VII-VIII c 1
85 Santa Eulàlia de Begudà PD b 1

105 Sant Andreu del Coll VII-VIII b
109 Santa Pau VII-VIII c
110 Sant Bartomeu 

de Covildases VII-VIII c
115 Sant Cristòfol les Fonts VIII b 1
117 Sant Esteve d’en Bas VII-VIII c 1
130 Sant Joan dels Balbs VIII b 1
131 Sant Julià de Cabrera VII c
133 Sant Julià del Mont PD b 1
151 Sant Miquel de Pineda PD b 1
153 Sant Pere de les Preses PD b 1
154 Sant Pere de Milany VII c
159 Sant Privat d’en Bas VIII b 1
160 Sant Quintí d’en Bas VII-VIII b
175 Socarrats PD b 1
177 Terrassa P c
178 Tolosa de Llenguadoc P c
184 Vallfogona de Ripollès VII c
187 Vic V-VI b

(continua)



70. VALLE, C. DEL: pàg. 58. 1994. L’autor de la Font Hebrea data el terratrèmol el dia 23 d’abril ja que en
el calendari jueu es canvia el dia a partir de la posta del sol, per tant, per a nosaltres és dia 22.

71. Apèndix documental, núm. 57.

22 i 23 d’abril de 1427
Fins al moment que es va conèixer la Font Hebrea els fenòmens ocorreguts els dies

22 i 23 d’abril es confonien. És a la Font Hebrea on es posa de manifest de manera clara
que hi va haver un terratrèmol la nit del dimarts 22 d’abril, cap a les 10 del vespre “... la
noche del martes, 23 de abril de 1427, dos horas antes de medianoche, tuvo lugar un
tremendo y fuertísimo temblor que como él no había habido nunca otro semejante ...”.70

Interpretem que el darrer fragment fa referència als efectes extraordinaris, mai viscuts
fins aleshores i que explicarem més endavant, que no pas a la grandària del terratrèmol.

El Manual de Novells Ardits corrobora aquesta informació: “MCCCCXXVII. Abril.
DIMARTS XXII.- Terça festa de Pascha. - La nit que·s seguí aprés aquest jorn entre X
e XI hores ans de la mige nit fou gran e speventable terratrèmol et continuà tota la nit
en vegades menors.”.71

La Font Hebrea i la font de Barcelona (Novells Ardits), fonts redactades de forma
independent, una propera i l’altre llunyana a la zona epicentral, descriuen un terratrè-
mol el 22 d’abril i concorden amb la data i l’hora.
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Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP
1427.05.15/ 1-24 h 36 Girona P b
1427.06.04
1427.06.08 36 Girona P b

134 Sant Julià de Ramis EF b

1427.06.12 1-24 h 36 Girona V-VI b

1427.06.14 8 h 18 Caldes de Malavella VII b
33 Fornells de la Selva VI-VII c
36 Girona V-VI b
50 Manresa P c

107 Sant Andreu d’Estanyol PD c 1
121 Sant Feliu de Guíxols VI b
124 Sant Feliu de Paret-rufí PD c 1

(Domeny)
143 Sant Martí de Riudarenes PD c 1
187 Vic P c

1427.06.15/ 36 Girona P b
1427.08.31

1427.12.25 9 Barcelona III c



A aquest sisme nocturn hauríem d’atribuir l’enderrocament del lloc i l’església de
Lloret Salvatge, nom actual de l’antic terme de Sant Julià de Lloret, que ben segur ja
devia ser danyat a causa de tots els terratrèmols anteriors. Segons una carta dels jurats
de Girona: “ En lo mes de Abril prop passat nostre Senyor Déu ha permès que lo loch
e parròquia de St. Julià de Loret de la vall de Amer és estat e és del tot destrohit per
terratrèmols qui han enderrocades la isglésia, cases e habitacions del dit loch.”.72

Les fonts diuen que el sisme succeït el 22 d’abril va ser molt fort. Però el que fou
realment espectacular va ser tot l’episodi que es va poder veure el dia següent, 23
d’abril, conseqüència del terratrèmol de la nit passada. Aquest havia provocat unes
esquerdes en el terreny, molt a prop d’Amer, concretament en un lloc anomenat Lloret
Salvatge. De les esquerdes van sortir emanacions de gasos tòxics, els quals van cau-
sar morts. La descripció de la carta dels jurats de Girona del dia 25 d’abril és corpre-
nedora “... la onzena hora ans de mitg jorn oÿren un gran brugit a manera de un gran
tro. E attès que lo temps era clar e no plujós e no vehien rahó de tronar presumiren
que lo dit lloch de Amer ab aquell brugit se’n fos entrat en abís. [...] tres hòmens foren
en una montanya qui és entre los dits lochs de Amer e de Loret sentiren molt gran e
insoportable pudor e corrupcio de sofra, de plom e de alcafoll; ab tal infecció com si
fossen ous podrits e pijor. [...] un homa de Amer anant devant la dita processo pus
avançat e prop de dit fum, per la gran corrupció que sentís caygué mort soptasament.
[...] qui aquestes nou persones lançà per terra, e jagueren com a morts, ne·s pugue-
ren levar per la gran infecció. E les dites dues dones moriren en lo dit loch. [...] tots
los arbres de la dita montanya són axí socarrats com si foch los havia tots cremats,
jatsia visiblement lo foch no·s mostrés, sinó algunes llengües blaves de grandària de
un palm ...”.73 El soroll descrit a les 11 h del dia 23, com si fos un gran tro, fa pensar
en una nova sacsejada d’intensitat inferior a la del 22 a la nit.

La Font Hebrea descriu el mateix episodi de manera més breu però també molt
impactant: “Tras estos eventos, se produjeron dos grietas en un monte junto a la ciu-
dad de Mer, en el término de Lloret. De una de las grietas salió una columna de humo.
De otra grieta salieron brasas ardientes con llama y subió su hedor y ascendió su feti-
dez hasta el punto de que murieron de aquel hedor corrompido dos mujeres cuando
se acercaron a la grieta y cinco hombres quedaron semimuertos como si fueran cadá-
veres. Se consumió su aliento. Todo el que tocaba al monte moría sin remisión. Tras
esto descansó la tierra tres días. Pensábamos que quizás el viento retenido explosio-
naría por entre aquellas grietas. Pero cesó y descansó, paró el temblor.”.74

També se’n recorda Toralles d’aquest episodi, però sense datar-lo, i a més en la
seva relació l’explica després dels terratrèmols del 15 de maig de 1427 i del 2 de febrer
de 1428, quan sabem perfectament que va tenir lloc el 23 d’abril de 1427: “Las bocas
de Amer.- E més prop Mer, a hun loc a qui diuhen Loret, ahont se feren boques qui
lensauen pedres y aygua ab terra ten alt com arbre qui·y fos, e lensaua ten gran pudor
que molts qui tal volían veura hi moriren e si aucells volauen sobra dites boques tor-
nauen morts en terra, e si mil y anassen e volían molt veura y morien. E açò fou en los
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72. Apèndix documental, núm. 76.
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dits anys de mil CCCCXXVIJé XXVIIJ. E yo, Johan Toralles, ciutadà de Vic, viu totas
les dites cosas com és continuat.”.75

Els fets que van succeir el 23 d’abril van causar molt d’impacte en la societat cata-
lana del moment, ja que es van produir les primeres víctimes mortals a causa dels
terratrèmols. A Vic, el Consell organitza una gran processó el 8 de maig pels sismes
“... los quals continuadament se són seguits e·s segueixen tots els dies en la present
ciutat e en tota Catalunya ...”.76 En una carta enviada per la ciutat de Vic, datada el 10
de maig,77 es reflecteix que la gent estava molt espantada i tenien por que Déu els cas-
tigui amb terratrèmols. En la documentació no hi ha cap esment de danys a Vic.

A la ciutat de Girona estan tan espantats pels terratrèmols que la reina, el 27 d’abril,
escriu una carta des de València dient que envia al predicador fra Mateu per consolar el
poble.78 Uns dies més tard, l’11 de maig, els jurats de Girona reclamen fra Mateu, perquè
encara no ha arribat.79 El dia 12 de maig, la reina escriu una carta al seu sonador d’arpa,
reclamant la seva tornada a València. En la carta es menciona que ell tenia molta por dels
terratrèmols, i per això no volia anar a Barcelona, però un cop allà no volia tornar.80

Valoració (vegeu la taula 6.3):
– Segons la carta dels jurats de Girona del 10 d’abril de 1427, la zona d’Amer

es trobava ja devastada, per tant, el sisme del dia 22 d’abril, posterior a la
data de la carta, tenia poc per destruir. És lògic, doncs, que en la documen-
tació no hi hagi descripcions de danys a edificis.

– A Lloret Salvatge, de la vall d’Amer, l’església, cases i habitacions es troben ender-
rocades. Els terratrèmols han destruït del tot la parròquia, que és situada a uns
6-7 quilòmetres d’Amer i Osor. Considerem que els danys descrits responen a
l’acumulació dels efectes dels terratrèmols del març i l’abril. Per al sisme del 22
d’abril, una intensitat VI-VII (c) a Lloret Salvatge explicaria els efectes descrits.

– Una de les manifestacions de l’impacte produït per aquest sisme és l’orga-
nització pel Consell d’una gran processó a Vic, malgrat que no hi ha esment
de danys a la ciutat.

– A Girona estan tan espantats que la reina els envia al predicador fra Mateu
per consolar el poble. La Font Hebrea indica que la sacsejada va ser molt
forta, però no hi ha cap esment de danys. Intensitat V (b).

– A Barcelona, en el relat s’utilitzen dos adjectius, un és gran, per a denotar la
grandària de la sacsejada respecte a les següents que se succeeixen durant la nit,
i, l’altre és espantable, per a reflectir l’estat d’ànim, és a dir, la por, expressió sem-
blant a la utilitzada en el relat dels sismes del 21 i 22 de març. Intensitat IV-V (b).

– Les descripcions de dues fonts properes, que foren redactades de manera
independent, coincideixen sobre els efectes en el terreny a Lloret Salvatge
(fumarades, esquerdes, llançament de pedres, olor de sofre ...) que s’obser-
ven al dia següent, el dia 23 d’abril. L’escala EMS-98 no assigna intensitat

75. MOLINÉ I BRASÉS, E.: 1915-1917.
76. Apèndix documental, núm. 64.
77. Apèndix documental, núm. 65.
78. Apèndix documental, núm. 62.
79. Apèndix documental, núm. 66.
80. Apèndix documental, núm. 67.



als efectes sobre el terreny. No hi ha cap argument per a assignar a la sac-
sejada del 23 d’abril una intensitat major que IV.

– A causa de les fumeroles i els gasos que es desprenien de les esquerdes pro-
duïdes a terra, el 23 d’abril hi ha les primeres víctimes degudes als terratrè-
mols, fet que va causar un gran impacte en la societat.

6.3.2 Avaluació sismològica dels terratrèmols del mes d’abril de 1427
Al mes d’abril, estan catalogades un seguit de sacsejades durant el dia 13, que

segons les notícies només va ser percebudes a les terres de Girona, i els sismes dels
dies 22 i 23 (vegeu taula 6.3).

Probablement, cap dels moviments sísmics del 13 d’abril no va sobrepassar un valor
d’intensitat epicentral de IV.

Els danys descrits pel sisme del 22 d’abril fan suposar un epicentre a Lloret Salvatge,
qualitat B, i una intensitat epicentral de VI-VII, qualitat C. Tal com s’observa a la figu-
ra 6.5, les localitats afectades per aquest sisme es troben dins la isosista de grau VIII
del terratrèmol del 19 de març, per tant, van ser prèviament danyades pels efectes pro-
duïts per les sacsejades del mes de març.

A causa de les fumeroles i els gasos que es desprenien de les esquerdes produïdes
a terra, el 23 d’abril hi ha les primeres víctimes degudes als terratrèmols, fet que va
causar un gran impacte en la societat.
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Figura 6.5: Mapa d’intensitats (EMS-98) i epicentre del terratrèmol del 22 d’abril de 1427 (vegeu infor-
mació completa a la taula 6.3). S’indiquen amb rodones buides les localitats referents a la seqüència sísmi-
ca de 1427 que no tenen dades per a aquest sisme. Nomenclatura: P (percepció), ET (efecte en el terreny).



6.4 El terratrèmol del 15 de maig de 1427

6.4.1 Anàlisi de les dades documentals del terratrèmol del 15 de maig de 1427
Segons la documentació bibliogràfica, el dia 15 de maig de 1427 un terratrèmol

va enderrocar la vila d’Olot. En tots els treballs anteriors, aquest sisme ha plantejat
dos problemes: en primer lloc, malgrat que hi ha molta documentació és escàs el nom-
bre de notícies on s’explicita la data, i, en segon lloc, la quantitat de referències amb
errors que el citaven, confonent el mes de març amb el mes de maig i fent dubtar si
es tractava de dos terratrèmols (15 de març i 15 de maig) o bé d’un de sol. Gràcies a
la nova documentació aportada per la recerca documental i per l’estudi de Puigvert,81

i a una anàlisi acurada de les fonts dins el seu context històric (estudiant aspectes
socials, polítics, econòmics ...), ha estat possible fer una valoració més acurada del
que va succeir.

La Font Hebrea situa els esdeveniments cronològicament, però quan descriu el
sisme del 15 de maig, en el lloc corresponent al maig, s’equivoca i escriu març. “En
aquellos días, jueves,14 de [mayo] de (1)427 bramaron las gentes, turbáronse los rei-
nos, se conmovieron los montes, se desencadenó una imponente tormenta y tuvo lugar
un enorme temblor (de tierra) que como él no hubo otro antes ni habrá otro después
hasta el punto de que quedaron devastados los pastizales de la estepa y se destruye-
ron diversas ciudades, Olot, Castellfollit, Senta Pau, Mallol, Sent Esteve, Salvatge,
Lloret. Se resquebrajó la tierra en el monte de Lloret, junto a la ciudad de Mer. Se
produjeron cincuenta grietas; de cuatro de ellas salían chorros de agua como eleva-
das columnas que ascendían (hasta) cincuenta codos de altura cada uno de ellos. De
lejos aparecían a la vista como una gran torre.82 En la ciudad de Olot murieron quin-
ce hombres sobre los quales se derrumbó una casa. El lugar quedó convertido en obje-
to de horror y escarnio como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Toda torre cayó
y todo palacio se desmoronó.”.83 Segons aquesta descripció les quinze persones van
morir per l’enderroc d’un mateix edifici, a causa del terratrèmol. Tanmateix, en el relat
sembla que barreja els fets succeïts a Lloret Salvatge el 23 d’abril.

A l’obra de Fontserè i Iglésies84 l’única documentació que dóna la data de 15 de
maig és la notícia de Toralles: “Terratremol.- En lo dit any a xv. de maig féu ten gran
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81. PUIGVERT, X.: 1996.
82. La descripció de Lloret Salvatge és molt semblant a la del terratrèmol del 23 d’abril, fet que fa sospitar

si no estarà repetint el relat del fenomen o bé és que es tornà a produir.
83. VALLE, C. DEL: pàg. 60-62. 1994. Utilitzant les mateixes paraules del traductor de la Font Hebrea “... el

terremoto que destruye las ciudades de Olot, Castellfollit, Santa Pau, Mallol, Sant Esteve, Lloret Salvatge,
que la fuente hebrea sitúa el catorce de marzo, jueves, [...] ha de ser ubicado temporalmente en el 14/15
de mayo. En este caso, la discrepancia de la fuente hebrea parece deberse a un puro error de escriba.
Esto se hace manifiesto por cuanto que la crónica hebrea sigue un orden estrictamente cronológico (26
de febrero, 12 de abril, 23 de abril, 14 de [marzo/mayo], 4 de junio, 8 de junio, 12 de junio, 14 de junio,
18 de junio). No parece lógico que describiendo la secuencia temporal de los terremotos, después de
haber descrito los acontecimientos de abril, se vuelva atrás y recoja los de marzo. Hay que suponer,
pues, que el autor o el copista simplemente se equivocó y en lugar de poner mayo puso marzo” (op. cit.
pàg. 26). És molt probable que sigui això realment el que va succeir, però de totes maneres, ni el 14 de
març ni el 14 de maig de 1427 van ser dijous, sinó divendres i dimecres, respectivament.

84. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: 1971.



terratrèmol que enderrocà en dit bisbat Olot, Castell follit, Ridaure, Sancta Pau, lo
Mayol, e altras casas honrades e tots los masos de Bas. Hoc encara que mudà hun
bosch de verns qui era rost hun bon tret de metras e axí mudat visqué e és en hun mas
qui·s nomena lo Mercadal de Bas. Moriren dite jornada en dit loch de Olot xv. perso-
nes e entre las altras una dona ab iij. infans ab qui fugie e ab ella foren quatra; e morí
dejús lo palau del dit loch. Era la dona muller de Jaume Arenys texidor e era filla de
Conill de Ridaura. En los altres lochs moriren però no tants com ha Olot. Aprés la
gent, anujantse de jaura per les barraques, tornaren reparar las casas e habitar en
aquellas los demés ...”.85 Segons Toralles, en altres llocs també moriren altres perso-
nes però no tantes com a Olot. Els danys soferts al palau d’Olot s’esmenten també en
un altre document citat en l’estudi de Puigvert.86 Malgrat que la redacció de Toralles
va ser feta posteriorment als terratrèmols de 1427-28, en el cas del terratrèmol del 15
de maig la descripció és molt detallada, a diferència de la corresponen a la sèrie del
mes de març on no separa l’efecte de les diferents sacsejades.

Dues notícies87 molt posteriors, 1435 i 1456, esmenten danys a Riudaura que 
cal atribuir a l’efecte acumulat de tota la sèrie 1427-28. Documentació de l’any 1429
referent a Falgars d’en Bas i a el Mallol88 confirma la destrucció corresponent a l’efec-
te acumulat dels terratrèmols de 1427 i 1428. Tot i que aquestes notícies no apor-
ten una descripció precisa de cap sacsejada, la descripció de Toralles diu que es van
enderrocar tots els masos de la vall d’en Bas i això ens permet atribuir la major part 
de danys descrits per a Riudaura, Falgars d’en Bas i el Mallol al terratrèmol del 
15 de maig.

L’actual municipi de la Vall d’en Bas compren els antics nuclis de Falgars d’en
Bas, Joanetes, el Mallol, la Pinya, Puigpardines, Sant Esteve d’en Bas, Sant Joan dels
Balbs, Sant Privat d’en Bas i Sant Quintí d’en Bas; considerem que tots aquests nuclis,
que feien un total de 138 focs,89 van ser greument danyats pel terratrèmol. Documentació
de l’any 1432 de les Visites Pastorals del bisbat de Girona, confirma el dany sofert a
esglésies de la vall d’en Bas,90 majoritàriament, graus de dany de 3-4 (vegeu apèndix
A3). En l’anàlisi d’aquest terratrèmol només hem considerat les descripcions del visi-
tador que fan referència a esglésies situades dins la zona de danys coneguda per la
documentació, tot i que molt probablement les esglésies situades en l’entorn proper
van ser afectades. Algunes esglésies ja havien patir prèviament els efectes de les sotra-
gades del mes de març.

Però, curiosament, la documentació de la mateixa vila d’Olot no recull cap notícia
amb la data del terratrèmol, ni fa referències a terratrèmols anteriors: els esdeveniments
succeïts durant el mes de març no semblen haver afectat la vila d’Olot ja que, per un
document del 2 d’abril, sabem que la situació era d’absoluta normalitat.91 La referèn-
cia més propera al terratrèmol és un document del 27 de maig, en el qual es recull un
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86. PUIGVERT, X.: pàg. 24-25, nota 18. 1996.
87. Vegeu capítol 7, les notes 150 (i apèndix documental, núm. 277) i 151.
88. Apèndix documental, núm. 174 i 287. Vegeu també el capítol 7, notes 180 i 181.
89. REDONDO, E.: pàg. 327. 2002. 
90. Apèndix documental, núm. 220-225.
91. Apèndix documental, núm. 49.



inventari fet per una dona el marit de la qual va morir el 15 de maig.92 Tot i que en la
notícia no es diu explícitament, per la data del document i pel tipus de redacció, supo-
sem que l’home va morir a causa del terratrèmol.

Gràcies a la col·laboració de Xavier Puigvert, autor d’un llibre sobre la recons-
trucció de la vila d’Olot [PUIGVERT, 1996], que a més d’algunes comunicacions per-
sonals ens ha proporcionat altres documents sobre aquesta localitat, s’ha millorat el
coneixement sobre la repercussió dels terratrèmols en aquesta vila. Entre aquests docu-
ments hi ha un fragment d’una enquesta sobre un llibre de comptes desaparegut el dia
del terratrèmol. En el dit fragment es diu que el sisme va tenir lloc en el mes de maig
de 1427 però no especifica el dia “... la destrucció de la vila d’Olot que va caure a
causa del terrible terratrèmol que en el mes de maig propassat ...”.93

Les cartes dels jurats de Girona no aporten gaire més, segurament a causa de les
seves condicions de transmissió: com ja s’ha esmentat abans, algunes cartes semblen
resums dels originals, i no pas transcripcions senceres, i també és molt probable que
en faltin algunes. Les notícies que va deixar Pujades són escasses, poc expressives en
comparació amb les del març i l’abril, i també són molt posteriors a la data de des-
trucció d’Olot. Només comptem amb dues referències, la primera és del 2 d’agost de
1427: “Ítem ab carta feta com la de 10 de Abril, diuen que en la vila de Olot, sobto-
sament fou fet sobtosament axí fort e terrible terratrèmol que del tot destrohí totes les
cases, edificis e los murs de la dita vila, dexant-la del tot desolada e deshabitada, et
cetera. Scrita dit dia y any.”.94 I la més útil de les cartes dels jurats, quant a datació
d’aquest sisme, és la del 10 de febrer de 1428, que mentre exposa els danys produïts
per aquest terratrèmol, menciona de passada els de l’any anterior a Olot.95

Sortosament s’ha conservat un document d’una font llunyana, l’únic a aportar l’hora
del terratrèmol juntament amb la data, que ha estat un element clau per a confirmar
l’existència d’aquest sisme. La notícia pertany al Llibre de Notes Assenyalades de
Lleida. El fragment és de difícil lectura a causa de la tinta esborrada i de les taques al
paper, però explica com a la ciutat de Lleida, a les 4 de la tarda del dia 15 de maig, es
va percebre un terratrèmol tan fort, que va fer sortir de l’edifici tots els membres del
Consell. Com que ja estaven esporuguits per la percepció de moviments anteriors, i
també per les notícies que coneixien dels efectes de sismes a altres llocs, el secretari
de la Paeria no va voler tornar a entrar a l’edifici fins que va fer dues voltes al mateix
per assegurar-se que no hi havia cap esquerda ni cap desperfecte.96

Tot i que el terratrèmol que va enderrocar Olot va generar molta documentació refe-
rent a la reconstrucció, no hi ha descripcions detallades dels desperfectes. Així com
d’Amer s’esmenta el monestir i les cases, i d’Osor les cases i els ponts, no hi ha cap
relat concret d’Olot, excepte el del palau de l’abat. El que sí tenim són registres de
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92. Apèndix documental, núm. 75.
93. Apèndix documental, núm. 98.
94. Apèndix documental, núm. 90.
95. “... En la vila de Olot, qui en lo mes de maig prop passat era destrohida ...”, apèndix documental, núm. 127.
96. “Ítem lo digous a xv de maig del dit any [1427] hag. entre les tres e quatre hores aprés mig jorn fort ...

terra trèmol e eren en la casa de la paheria los honorables micer Pere de les Ponces e en Jaume Soler,
pahers e [...]”, apèndix documental, núm. 68.



Cancelleria de l’ACA. La primera resposta del rei que es conserva en resposta a la
demanda dels homes d’Olot per canviar la vila de lloc, és del 26 d’agost i diu “Lo rey.
Batlle: per part dels hòmens de Olot nos és stat de paraula humilment suplicat que
com les cases e altres edifficis de la vila se sien enderrocats per causa del terratrè-
mol, e ells vullen rehedificar e tornar la vila no en aquell loch on era, mas en altre
loch, qui és segons se diu alou de la almoyna comuna del dit loch, o en altre loch en
aquelles circumferències no molt luny de aquell, los vullam sobre açò nostra licència
atorgar ...”.97 Altres cartes del rei confirmen les llicències de reconstrucció de la vila
d’Olot i les parròquies de Sant Andreu del Coll i Sant Cristòfol les Fonts (informació
complementada per les Visites Pastorals), i mencionen que la gent ha de viure en barra-
ques mentre es porten a terme les obres.98 El rei també volia impedir que el lloc que-
dés despoblat, perquè la gent havia quedat molt empobrida, però els censos i censals
no s’havien rebaixat, per tant en demana la reducció.99 Potser per donar exemple quant
a reducció de deutes, el rei, amb una carta del 31 de desembre de 1427, perdona, a la
gent d’Olot, l’impost de maridatge de la seva germana Elionor amb el primogènit del
regne de Portugal, Eduard.100

La vila d’Olot tenia la jurisdicció compartida entre el rei i l’abat de Ripoll (aquest
en majoria), i el rei va concedir privilegis que van perjudicar greument l’abat de Ripoll.
Amb permís del rei, la gent va reconstruir la vila en un altre lloc, fora de la jurisdicció
de l’abat. El lloc elegit pels jurats de la vila d’Olot va ser l’horta de la Coromina,101

que era un alou pertanyent a l’Almoina d’Olot. Allà l’abat no hi tenia jurisdicció, i ells
podien disposar de més espai per als habitatges i els negocis, a un preu més baix. L’abat
va reclamar al rei, i van estar molt de temps en plets Olot, el rei i l’abat de Ripoll.
Finalment el rei va reconèixer la major part dels drets que tenia l’abat102 anteriors al
terratrèmol i al canvi de lloc.103

Després de llegir acuradament tot el procés de reconstrucció que descriu Puigvert
en el seu llibre104 es pot apreciar en la resposta de la vila d’Olot una reacció antise-
nyorial contra l’abat de Ripoll ajudada (conscientment o inconscientment) pel rei. Les
notícies són molt generals, és limiten a dir que un terratrèmol va enderrocar la vila
d’Olot, però en cap moment no hi ha una descripció amb algun petit detall, semblant
a les relacions dels danys del març i l’abril, o dels posteriors de 1428. Pensem que de
manera conscient es va exagerar la situació, per part de la gent d’Olot, amb la inten-
ció que el rei concedís el privilegi del canvi de lloc, i així deslliurar-se de la pressió
que exercia l’abat. Amb el canvi obtenien avantatges econòmics: més espai per menys
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97. Apèndix documental, núm. 91.
98. Apèndix documental, núm. 94, 95, 96, 97, 100, 102 i 103.
99. Apèndix documental núm. 94 i 101.
100. Apèndix documental, núm. 105 i 108.
101. Apèndix documental, núm. 106.
102. Apèndix documental, núm. 165.
103. Hi ha hagut molta discussió bibliogràfica sobre si la població d’Olot va canviar el seu emplaçament o

no. PUIGVERT, X.: 1996, demostra clarament que sí es va produir un canvi, però la vila va quedar en un
terreny que era veí a l’anterior, i que ja tenia alguna edificació anterior al canvi. Tots dos emplaçaments
es troben absorbits per l’actual població.

104. PUIGVERT, X.: 1996.



diners, i, a més, van aconseguir del rei l’exempció de l’impost del maridatge de la ger-
mana del rei.

Molt possiblement el rei es va adonar més tard que les notícies que li havien arri-
bat sobre la destrucció d’Olot havien estat exagerades intencionadament, i abans de
fer concessions a altres poblacions pren mesures per assegurar-se que el dany era tal
com li deien. Per això, arran del sisme de 2 de febrer de 1428, en el cas de Camprodon,
envia personalment el batlle general de Catalunya per verificar els danys amb els seus
propis ulls, i li demana que faci una consulta d’experts per saber exactament quines de
les demandes de la vila de Camprodon pot satisfer i quines no.105

Algunes notícies provenint de Ripoll, redactades els anys 1428 i 1429, amb poste-
rioritat a l’ocurrència del terratrèmol del 1428, fan referència a la concessió de llicèn-
cies per a la reparació de diverses esglésies (Sant Bartomeu de Covildases, Sant Julià
de Cabrera, Sant Pere de Milany i Vallfogona del Ripollès) que es comenten en detall
en el capítol 7. Per la localització geogràfica, cal considerar que el dany observat en
aquestes esglésies, molt probablement, no és degut tan sols al terratrèmol del 2 de febrer
de 1428, sinó que també hi va contribuir el del 15 de maig de 1427.

L’impacte social d’aquest terratrèmol va ser gran perquè hi va haver víctimes a
causa del sisme. La documentació que s’ha conservat de Vic indica que la gent es troba
molt espantada. En una carta del 19 de maig sabem que estan esperant fra Mateu, per-
què els preservi de “... sinistres e dampnatges ...”106 i uns quants dies més tard, el 25
de maig, les autoritats municipals fan ordinacions pensant que si la conducta de la
població és exemplar Déu no els castigarà amb terratrèmols.107 En una altra carta la
gent de Vic demana a un religiós de l’ordre de framenors que fra Mateu vagi a predi-
car a l’esmentada ciutat, ja que “... aquesta ciutat e terra stava e sta en fort grans e
intollerables perills sinistres e dampnatges ...”.108 De la documentació no es desprèn
de manera clara si es va produir algun damnatge (en tot cas hauria de ser lleuger) o no
a la ciutat de Vic. Una Visita Pastoral de Vic de l’any 1442 recull la notícia sobre la
reparació de església de Pruit derruïda pels terratrèmols, tal com s’indica a l’estudi del
terratrèmol de 1428. Per la seva localització geogràfica, el dany es pot atribuir a l’acu-
mulació dels terratrèmols del març i maig de 1427, i també del 1428.

A Puigcerdà també tenien por, i reunit el Consell el 16 de maig s’ordena que cada
vespre toquin les campanes de la torre de Santa Maria i tothom haurà de fer una ora-
ció per demanar a Déu que no els afectin els terratrèmols.109 Posteriorment fan orde-
nances contra el joc.110

Tenim una notícia de Perpinyà del 16 de maig que ens indica que els sismes s’esta-
ven sentint fins allà, tot i que no semblen tenir desperfectes.111

Si bé la font llunyana de Barcelona registra els terratrèmols de març, en particular
els més forts del 13 i 19 de març, en canvi, per al sisme de 15 de maig, sorprèn que no
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107. Apèndix documental, núm. 73.
108. Apèndix documental, núm. 74.
109. Apèndix documental, núm. 70.
110. Apèndix documental, núm. 77.
111. Apèndix documental, núm. 69.



proporcioni cap notícia (Novells Ardits).112 No obstant, una notícia del Dietari mateix
diu que el 6 de juny es va organitzar una gran processó a Barcelona.113 Tot i que no
n’explicita el motiu, pensem que la processó podria ser una resposta al terratrèmol del
15 de maig, molt probablement percebut a Barcelona.

D’altra banda, el conjunt de la documentació ens permet suposar que aquest sisme
va ser percebut a localitats com Terrassa, Montpeller i Castellví de Rosanes.

Valoració (vegeu la taula 6.3):
Olot:

– A Olot moren 15 persones (172 focs, i 203 si es considera Olot i la parrò-
quia).114 En dues fonts la xifra de morts és coincident, però una sembla indi-
car que tots els que van morir estiguessin en un únic edifici, mentre que l’altra
diu que 4 persones van morir al palau del bisbe. En altres llocs, sense preci-
sar on, també hi ha víctimes, però no tantes com a Olot.

– El palau de l’abat de Ripoll a Olot va resultar enderrocat.
– Segons els jurats de Girona van caure cases, edificis i murs de la vila d’Olot.
– Segons l’estudi fet per Puigvert,115 hi ha una voluntat de la gent d’Olot diri-

gida cap a la reconstrucció de la vila en un nou emplaçament, al costat de
l’anterior, en lloc de reconstruir les cases al mateix lloc on eren, per tal
d’aconseguir deslliurar-se de l’opressió de l’abat de Ripoll.

– Encara que creiem que els interessos econòmics van fer que molt probable-
ment les descripcions de destrucció fossin exagerades intencionadament per
la gent d’Olot, no posem en dubte que la vila d’Olot va sofrir danys greus
però pensem que no va quedar totalment destruïda com es desprèn de les des-
cripcions. Per això assignem a Olot un valor d’intensitat VIII (b).

Altres poblacions:
– Les fonts properes fan esment d’algunes localitats del bisbat de Girona sense

aportar quasi cap detall de com van ser els enderrocs a Castellfollit (139
focs), Riudaura (32 focs), Santa Pau (153 focs), el Mallol, Sant Esteve d’en
Bas i altres cases honrades i tots los masos de Bas. La descripció, en canvi,
és molt precisa quan descriu una esllavissada d’uns metres d’un bosc de verns
cremat prop d’un mas que s’anomena el mas Mercadal, situat prop de Sant
Esteve d’en Bas.116

– Els nuclis de població que constituïen la vall d’en Bas l’any 1378 eren Joanetes,
el Mallol, la Pinya, Puigpardines, Sant Antoni de Puigpardines, Sant Esteve
d’en Bas, Sant Joan dels Balbs, Sant Pere de Falgars, Sant Privat d’en Bas
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112. Consultant el manuscrit original s’aprecia una manca de notícies significativa entre el 3 i el 23 de maig,
i també un canvi en el color de la tinta. Les anotacions, des de finals d’abril fins a primers de juny,
podrien haver estat escrites el mateix dia, el 3 de juny, potser a causa d’un canvi d’escrivà. En aquest
cas és podria suposar que és un oblit del nou escrivà o bé que al nou no l’interessin els terratrèmols tant
com a l’anterior. És difícil imaginar que aquest terratrèmol no hagués estat percebut a Barcelona. Tenint
en compte que la manca de notícies prové de la font i no de la manca de percepció.

113. Apèndix documental, núm. 78.
114. REDONDO, E.: pàg. 130. 2002.
115. PUIGVERT, X.: 1996
116. REDONDO, E.: 2002.



i Sant Quintí d’en Bas.117 La intensitat assignada a les diferents localitats de
la vall d’en Bas és VIII (b) o VII-VIII (b), segons el grau de dany atribuït en
les Visites Pastorals de Girona i si ja havien estat afectades pels sismes del
mes de març.

– A les localitats de Castellfollit, Riudaura i Santa Pau se’ls hi ha assignat una
intensitat de VII-VIII (b). S’ha considerat la informació de les Visites Pastorals
existents.

– Danys a les parròquies de Sant Cristòfol les Fonts, confirmat per una Visita
Pastoral, i Sant Andreu del Coll. La intensitat assignada és VIII (b) i VII-VIII
(b) respectivament.

– En general, la distribució de danys obtinguda a partir de l’anàlisi de les Visites
és coherent amb la interpretació proposada a partir de les altres dades docu-
mentals.

– Les esglésies de Sant Bartomeu de Covildases, Sant Julià de Cabrera, Sant
Pere de Milany i Vallfogona del Ripollès van patir danys; una part l’atribuïm
al sisme del 15 de maig, amb una intensitat VII-VII o VII (c), i una altra part
del dany al terratrèmol de 1428.

– El sisme va ser percebut a Lleida de tal manera que els consellers que esta-
ven reunits van sortir fora de l’edifici (intensitat IV). Aquesta font, redacta-
da a Lleida, l’única que dóna la data i l’hora de l’esdeveniment, confirma
l’existència del sisme del 15 de maig, esborrant qualsevol sospita sobre una
possible confusió entre el 15 de març i el 15 de maig.

– A la ciutat de Vic no queda clar si el sisme va ser fortament percebut o bé va
produir algun dany lleuger. La intensitat assignada és de V-VI (c). Dins el
bisbat de Vic, a Pruit, li assignem un valor de VI-VII (c).

– Fonts llunyanes aporten informació de com va ser percebut aquest sisme en
diferents localitats, com per exemple Perpinyà i Puigcerdà.

– El sisme va ser molt probablement percebut també a Barcelona però, dissor-
tadament, no hi ha cap font que l’esmenti. La manca de notícies s’atribueix a
la font, com si l’escrivà no considerés el tema de prou interès. Sí es recull, en
canvi, una notícia sobre una gran processó, molt nombrosa, que s’organitza a
Barcelona 3 setmanes després del sisme. Malgrat que no se n’esmenta el motiu,
pensem que la processó podria ser una resposta al terratrèmol del 15 de maig.

6.4.2 Avaluació sismològica del terratrèmol del 15 de maig de 1427
Sempre hi havia hagut un nombre de dades molt escàs per al terratrèmol del 15 de

maig, un sisme que segons les descripcions va destruir la vila d’Olot. Aquesta manca
de documentació havia fet sospitar sobre un possible error de duplicació entre el 15 de
març i el 15 de maig.

Noves fonts locals (Font Hebrea i Documents d’Olot) deixaven encara algun dubte
obert sobre l’existència del sisme del 15 de maig. La peça clau en la interpretació ha
estat sens dubte la documentació referent a Lleida, la qual es presenta per primera vega-
da en aquest treball, l’única que dóna la data i l’hora de l’esdeveniment i, per tant, la
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que realment confirma l’existència del sisme del 15 de maig, esborrant qualsevol sos-
pita sobre una possible confusió entre el 15 de març i el 15 de maig.

No posem en dubte que la vila d’Olot va ser molt danyada, però si volem remarcar
que la seva reconstrucció en un nou emplaçament, respon als interessos econòmics i
polítics, i no tan sols als danys causats pel terratrèmol.

Per a aquest sisme s’han representat a la figura 6.6 els valors d’intensitat assignats
a cadascun dels topònims esmentats a la taula 6.3, i s’ha traçat la isosista d’intensitat
VIII. En aquest mateix mapa s’han representat també les isosistes del terratrèmol del
19 de març per a mostrar que hi ha una zona de intersecció que, segons la documenta-
ció, va ser danyada per ambdós sismes. La distribució d’intensitats fa pensar que ben
probablement la zona amb efectes acumulats fos més àmplia. La documentació poste-
rior al sisme del 15 de maig indica que les localitats situades al nord de la zona de
danys, van ser afectades, com veurem més endavant, pel terratrèmol del 2 de febrer de
1428. La isosista corresponent al grau VIII és la que té menys efectes acumulats dels
terratrèmols del 19 de març de 1427 i del 2 de febrer de 1428.

Així, doncs, s’ha considerat per al sisme del 15 de maig una intensitat epicentral
de VIII, qualitat C, i l’epicentre situat entre la vall d’en Bas i Olot, qualitat B, (figura
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Figura 6.6: Mapa d’intensitats (EMS-98), epicentre i isosistes corresponent al terratrèmol del 15 de maig
de 1427 (vegeu informació completa a la taula 6.3). S’indiquen amb rodones buides les localitats referents
a la seqüència sísmica de 1427 que no tenen dades per a aquest sisme. Nomenclatura: P (percepció), 
PD (probable dany), ET (efecte en el terreny).



6.6). Aquesta interpretació és coherent amb la informació de les Visites Pastorals de
Girona.

En la nostra interpretació el terratrèmol del 15 de maig té el valor de Io = VIII igual
que el terratrèmol del 19 de març però l’àrea de la isosista de VIII és menor (vegeu
figura 6.5), equivalent a una el·lipse de 9 km × 6 km. Aplicant les relacions de Johnston,118

obtenim un moment sísmic de Mo = 6,31 × 1017 N·m que correspondria a una magni-
tud Mw = 5,8, en acord amb el valor esperat pel valor de Imax. Igual que succeeix en 
el sisme del 19 de març, l’àrea de VII és poc precisa, tanmateix una àrea entorn a 
460 km2 donaria un moment sísmic de 6,00 × 1017 N·m i una magnitud de 5,8, valors
que estan d’acord amb els calculats a partir de la isosista VIII.

El nombre escàs de dades i la seva qualitat no permeten estimar la fondària del
sisme, tot i que, la distribució d’intensitats sembla indicar que es tracta d’un sisme molt
superficial, dins el 5 primers km.

6.5 Els terratrèmols del mes de juny de 1427

6.5.1 Anàlisi de les dades documentals dels terratrèmols del mes de juny de 1427
Entre el 15 de maig i el 4 de juny de 1427

Fins a la transcripció i traducció de la Font Hebrea no es tenia notícia de cap més
terratrèmol posterior al del 15 de maig. La Font Hebrea, recordem que es va escriure
a Girona, diu que des del 15 de maig fins el 4 de juny les sacsejades tenien lloc fre-
qüentment: “A partir de aquel día (14 de marzo/mayo), durante todo el día y durante
toda la noche, de modo constante, no cesaron (los temblores) hasta este día, cuatro
de junio de (1)427”.119

Valoració (vegeu taula 6.3):
– Petites sacsejades freqüents entre el 15 de maig i el 4 de juny.
– No s’esmenta on es produeixen els moviments. Per la proximitat en el temps

podríem suposar que són repliques del 15 de maig i, per tant, considerar l’epi-
centre a la mateixa zona, però també poden ser sacsejades a la zona de Girona,
precursores dels terratrèmols que tindran lloc durant el mes de juny com veu-
rem a continuació.

8 de juny de 1427
Novament la Font Hebrea ens descriu que es va sentir un fort terratrèmol el dia 8

de juny: “Sobre las cimas de los montes, como en el monte de Sent Julià de Ramis, se
alumbraron fuentes, en la cima de las montañas. En aquellos días, domingo, 8 de junio
de (1)427, tembló de nuevo la tierra con un formidable y extraordinario temblor hasta
el punto que se conturbaron las gentes. Pero paró un poco cuatro días.”.120

Valoració (vegeu taula 6.3):
– Cap descripció anterior no feia referència a aquesta zona propera a Girona.
– La percepció de la sacsejada, a Girona, sembla d’intensitat major que les

esmentades anteriorment entre el 15 de maig i el 4 de juny.
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12 de juny de 1427
Segons la Font Hebrea: “Ocurrió este día, jueves, doce de junio de 1427 (día) de la

perícopa litúrgica beba’aloteka [“cuando subas”] (Num 8, 1-12, 16), que se estreme-
ció y tembló la tierra (Sal 77, 19), como se estremecen los árboles del bosque con el
viento (Is 7, 2). ¡Cincuenta temblores en un solo día!”.121 Les expressions són en sentit
retòric, és a dir, que cal entendre que en un sol dia es van produir molts moviments. El
relat continua fent una descripció detallada de com els 15 homes morts a Olot van que-
dar sepultats.122 S’ha inclòs també el fragment que fa referència a la ciutat de Girona per
la riquesa de la descripció,123 la qual sembla indicar que els focus de les sacsejades eren
més pròxims a Girona que els anteriors del març, abril i maig.

Valoració (vegeu taula 6.3):
– Després de recordar detalls de l’episodi d’Olot, informa de la percepció de

les sacsejades a la ciutat de Girona.

14 de juny de 1427
Segons la Font Hebrea el 14 de juny cap a les 8 del matí es va produir un gran

terratrèmol que va provocar l’enderrocament de la meitat de la vila de Caldes, i també
que a la ciutat de Girona arribés olor de sofre.124

El dia 15 de juny, el religiós fra Mateu, va sortir de Barcelona cap a Girona per pre-
dicar contra els terratrèmols. Va fer el viatge per mar, malgrat que el camí habitual
entre aquestes dues ciutats era per terra: “...  Lo digmenja [1427.06.15] aprés dinar
partí d’aquí ... dit Fra Mateu per anar a les parts de Gerona, que per tot lo any pre-
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121. VALLE, C. DEL: pàg. 64. 1994.
122. “¿Quién no se llena de espanto cuando ve cómo se estremecen las montañas, que se desmoronan las

eminentes colinas (ls 2, 14), las casas que se derrumban matando a los hombres. Allí muertos (Num
14, 35) y allí tiene lugar su tumba, porque las rocas los cubren, las vigas los ocultan, las tejas los
tapan, porque las rocas los cubrirán y las vigas los ocultarán, como en la ciudad de Olot donde murie-
ron quince hombres. Algunos de ellos recibieron sepultura y otros permanecerán ocultos bajo las pie-
dras o las vigas hasta que venga nuestro redentor ...”, VALLE, C. DEL: pàg. 66. 1994.

123. “En la ciudad de Girona en cincuenta fracciones (de tiempo) temblaron sus muros cien veces. ¿Qué
cimientos podrán mantenerse (así) en su base? (Esd 2, 68). ¿Quien puede permanecer en pie si Dios
no le da vigor cuando vemos a las vigas de nuestras casa que se alejan uno o dos codos del lugar de
su asentamiento y luego vuelven a su posición inicial, cuando vemos que los muros huyen de sus bases,
que se alejan y luego se acercan, que se inclinan y prosternan (Gen 24, 26) diez codos y luego alzan
sus cabezas (Sal 110, 7)”, VALLE, C. DEL: pàg. 68. 1994.

124. “... Grito al ver en este día, sábado de beha’aloteha (Num 8, 1-12, 16), catorce de junio de (1)427, cuatro
horas antes de mediodía, que hizo Dios retumbar formidablemente a los cielos (Job 37, 5) con torbellino
y tormenta (Nah 1, 3), con temblor e impaciencia sobre la tierra (Job 39, 24), con el estruendo de aguas
numerosas (Sal 93, 4), como la voz del Omnipotente ... Desde hace tres días los cielos están oscurecidos
con nubes. La tierra ha temblado terriblemente. Ahora, en este día, están los cielos limpios, nítidos como
la nieve, límpidos como la leche. Pero el temblor (de tierra) ha sido fuertísimo. La mitad de la ciudad de
Caldes se ha derrumbado, treinta casas se han desmoronado. En el camino de Villadonna, en una encru-
cijada de caminos, han surgido grietas y manantiales [...] No oímos ni hemos visto que por el terremoto
hieda la tierra y que las aguas que salen de las grietas pasen a nuestros ríos y maten a sus peces. Subió
su hedor y ascendió su fetidez hasta lugares lejanos a tres leguas de su residencia. Porque en nuestra ciu-
dad, aquí, en Girona, muy de mañana, como viniera a ella el viento occidental, trajo y acercó como un
hedor –sobre su morada se esparce el azufre–, un nauseabundo (fetor)”, VALLE, C. DEL: pàg. 70-76. 1994.



sent, per lo gran terratrèmol qui lla era e gran dany havie fet de anderrocar lochs,
viles e castells anaven per mar ab la galera d’en Busquets arriva a Sant Feliu.”.125

L’explicació més raonable per justificar el viatge per mar, és suposar que la zona del
camí terrestre es trobava malmesa i era més segura la via marítima.

Segons una notícia municipal de Girona126 del 21 de juny, el terratrèmol està vigent
a la ciutat de Girona “... congregats i convocats al so de la tuba com és costum, als
jardins de la porxada de la nova llotja, a causa del terratrèmol que el judici diví, vigent
a la ciutat de Girona ...”.127 Els jurats es reuneixen en uns jardins, i no pas a la Casa
de la Ciutat, on es reunien habitualment. Aquest fet pot ser una reacció provocada direc-
tament pel terratrèmol del dia 14, o bé, un efecte de tota la sèrie acumulada. Segurament
la Casa de la Ciutat estava danyada, o tal vegada dins la ciutat algun edifici ho estava
i es tenia por que un nou terratrèmol no l’ensorrés a sobre d’ells.

Segons una carta del rei, datada el 9 de juliol, a la Universitat de Sant Feliu de
Guíxols, el rei ordena la urgent reconstrucció de les muralles de mar per evitar el perill
dels pirates sarraïns: “... com el terratrèmol que aquest any provoca dolor i està vigent
a tot el Principat de Catalunya, va causar la ruïna i la destrucció de gran part del mur
de la dita vila que existeix en el costat del mar i com necessita ser reparat per evitar
el perill dels sarracens i dit mur ha de ser reparat aviat per protegir-se contra els atacs
sorpresa dels moros ...”.128 Malgrat que no especifica cap sacsejada en particular, la
data del document i els danys a Caldes de Malavella ens fan suposar que els efectes a
la muralla són imputables a aquest sisme. Gràcies a la Font Hebrea s’ha conegut
l’existència del terratrèmol del 14 de juny, i el seu descobriment ha ajudat, en gran
manera, a interpretar una sèrie de dades obtingudes anteriorment que eren difícils
d’explicar,129 en particular els danys a Sant Feliu de Guíxols.

Una notícia tardana de 1435 ens diu que el castell de Fornells, a causa del terratrè-
mol, sense precisar més, necessita diverses reparacions.130 En el moment de localitzar
el castell de Fornells s’hi presentaven diverses opcions: a Fornells de la Selva, Fornells
de la Muntanya, i a Fornils. Finalment s’ha atribuït la ubicació al terme de Fornells de
la Selva, ja que en aquesta localitat hi havia un castell (avui convertit en masia) que
era propietat de la Corona, i de tant en tant era venuda la seva jurisdicció. En el docu-
ment citat de 1435 la reina Maria confirma la venda del mencionat castell que s’havia
fet amb anterioritat entre el rei i Guillem Vinyoles, ciutadà de Girona. A causa del
terratrèmol el castell necessita diverses reparacions, i és per això, que la reina rebaixa
el preu de la venda, en funció de les reparacions, ja que el comprador hi haurà de dedi-
car més diners dels previstos. Creiem que hi podia haver interès a exagerar per tal de
rebaixar el preu de la venda. Si realment el castell es trobés demolit, no es compraria.
També tenim notícies d’una reducció de censals morts a la zona, ja l’any 1429, que
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125. Apèndix documental, núm. 83.
126. Possiblement les Cartes dels Jurats podrien parlar més sobre la mateixa ciutat de Girona, però, com 

ja s’ha exposat anteriorment, la manera com en tenim coneixement condiciona la informació que 
aporten.

127. Apèndix documental, núm. 84.
128. Apèndix documental, núm. 86.
129. OLIVERA, C. et al.: 1994b.
130. Apèndix documental, núm. 278.



podem relacionar amb el sisme, encara que no es menciona la causa que provoca la
dita reducció.131 Pensem que per la seva situació geogràfica, entre Girona i Caldes de
Malavella, la major part de danys poden imputar-se al sisme del 14 de juny.

Manresa fa, el 14 de juny, ordinacions contra el joc, i encara que no parlin de terratrè-
mol sí que diuen “... per mitigar e placar la ira de Déu ...”.132 Aquesta notícia pot ser
una reacció del terratrèmol del mateix dia, ja que el sisme succeeix a les 8 del matí, o
bé pot respondre als sismes de dies passats.

Tal com s’explica a l’annex de Visites Pastorals,133 la majoria de descripcions no
esmenten danys a la zona de Girona, ja sigui perquè els danys van ser lleugers i quan
va passar el visitador ja estaven fetes les reparacions, ja sigui perquè no s’hi van pro-
duir mai. Pel que fa a la zona de Caldes de Malavella, tan sols hi ha una Visita Pastoral,
en un entorn de 10 km, que descriu danys parcials, fins i tot, per a dues esglésies de la
dita vila (Santa Seclina i Santa Maria de Caldes de Malavella), el visitador no esmenta
cap dany. A fi de conservar informació homogènia no hem considerat en la interpreta-
ció algunes descripcions de les Visites Pastorals on sabem que hi ha danys però no se
n’esmenta la causa. Aquest seria el cas de l’església de Tossa de Mar, efecte d’aquest
terratrèmol, que donaria suport a la notícia que descriu danys a Sant Feliu de Guíxols.

Valoració (vegeu la taula 6.3):
– Cap a les 8 del matí es va produir un terratrèmol molt fort que va provocar

l’enderrocament de la meitat de la ciutat de Caldes, cauen 30 cases. Suposem
que els danys produïts a Caldes són la raó per a explicar que el viatge de fra
Mateu, de Barcelona a Girona, es faci per mar i no per terra com seria habi-
tual. El fet que les dues esglésies de la Visita Pastoral de Caldes no presen-
tin danys dóna suport a proposar una intensitat de VII(b).

– A la ciutat de Girona, al matí, arriba olor de sofre i es descriuen efectes en
fonts. Malgrat que no ho explicita, la casa de la ciutat de Girona, molt pro-
bablement, tenia algun dany que fa que els jurats es reuneixin en el jardí. De
totes maneres, la sacsejada, a Girona, sembla va ser forta. Intensitat V-VI (b).

– Cal reparar danys a una part de la muralla de Sant Feliu de Guíxols. Intensitat
VI (b).

– Diverses reparacions al castell de Fornells. Intensitat VI-VII(c).
– A Manresa la percepció de les darreres sacsejades genera mesures expiatòries.

Entre el 15 de juny de 1427 i el 2 de febrer de 1428
Per a dates posteriors al sisme del 14 de juny ja no disposem de la Font Hebrea,

que finalitza el dia 18 de juny. Tampoc no es troben notícies respecte als terratrèmols
en el Manual de Novells Ardits fins el dia 2 de febrer de 1428. I cap més font no ens
facilita cronologia específica per a aquests moments, excepte per al 25 de desembre,
que, com veurem a continuació, presenta certs problemes d’interpretació. No obstant
això, hi ha notícies que fan referència a sismes que no podem relacionar directament
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131. Apèndix documental, núm. 173.
132. “Die quartadecima mensis iunii. Lo Consell Special, per lahor de nostro Senyor Déu, e per mitigar 

e placar la ira de Déu, faheren certes ordinacions sobre jochs, jurar, arreaments, amigas, segons és con-
tengut en lo Manual de Consell, las quals per lur longuesa no posam ací”, apèndix documental, núm. 48.

133. Vegeu annex A.3.



amb cap esdeveniment en concret però que donen informació complementària, en par-
ticular de la ciutat de Girona.

El dia 15 de juny, el rei concedeix el canvi de dia de mercat a la ciutat de Girona,
i dins la carta de concessió fa una referència general als terratrèmols anteriors i els seus
efectes en la diòcesi de Girona.134 També sabem, per una carta del rei, datada un temps
després, el 21 de juliol, que la gent, a finals del mes de juny o començaments de juliol
encara viu en tendes: “... Nicolau Anglès, que acostumava a viure en una tenda per
por als terratrèmols ...”.135 Sembla que durant el mes d’agost encara es percebien les
sacsejades, ja que el batlle de la ciutat proclama una processó per al dia 30 d’agost,
només diu: “... pertal que nostre senyor Déu, per la infinida clemència, nos vulla pre-
servar d’aquests terratrèmols qui retornen en aquesta ciutat en inestimable perill de
persones e béns ...”.136 Sabem que el rei, quan va passar per Girona de camí cap a
Perpinyà, es va quedar en una tenda de fusta, i no en cap edifici dins la ciutat, per por
dels terratrèmols.137

Però, tornant al mes de juliol, una carta de la ciutat de Vic adreçada al rei mencio-
na les “plagues” dels terratrèmols i les pluges, però allà estan molt contents perquè “...
la dita Ciutat de Vich e tota la terra de Osona fins açí és stada preservada dels dits
enderrochs ...”.138 Aquesta notícia confirma que els terratrèmols no van causar danys
a la ciutat de Vic.

L’últim dels terratrèmols de què tenim notícia per a l’any 1427 és el del 25 de desem-
bre, citat pel Llibre de Solemnitats de Barcelona. Cap més font no en fa la més mínima
referència. Per això és difícil saber si es tracta d’un terratrèmol real, o si és potser una
mena de lliçó moral en marcar un terratrèmol el dia de Nadal causat per la “maldat de
la gent”. Aquest terratrèmol és molt difícil de valorar només amb aquesta notícia: “...
en tant que tro a la feste de Nadal aprés següent any MCCCCXXVIII, les vegades en
les quals se continuave lo dit terratrèmol eren pus lentes e suaus, pensant la gent que
Nostre Senyor nos hagués perdonat. Mas, crexent la malícia de les gents, se seguí que
lo beneyt jorn de la Nativitat del Fill de Déu, appellat Nadal, començant l’any MCCCCXX-
VIII, estant lo poble ço és cascú en sa Esglea parroquial com lo divinal offici de la missa
maior se celebrave, fou feta una molt gran e espeventable percudida de terratrèmol, la
qual spahordí molt la gent però no se’n seguí en aprés tro a la jornada ...”.139

A Castellví de Rosanes un document, datat el 8 de gener de 1428, diu que hi plou
a dins a causa de la vellesa de l’edifici i del terratrèmol.140 Tenint en compte el mal
estat de conservació de l’edifici,141 les pluges de la tardor de 1427 molt probablement
van agreujar els desperfectes del castell. En aquestes condicions, els terratrèmols no
poden ser considerats com a causa desencadenant dels danys de l’edifici.
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134. Apèndix documental, núm. 82.
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A Puigcerdà, el 12 de gener de 1428, abans del terratrèmol de la Candelera, el rei
proclama unes prohibicions contra el joc de daus sota penes econòmiques.142 Com ja
veurem en l’apartat del terratrèmol de 1428, el rei està molt interessat en la vila de
Puigcerdà, i aquesta notícia mostra que ja ho estava abans que la vila resultés afecta-
da, que era precisament el que el rei volia evitar amb la prohibició.

Valoració (vegeu la taula 6.3):
– La documentació indica que a Girona les sacsejades continuen vigents durant

el juliol i l’agost. Per tant, inclourem en el catàleg sismes percebuts a Girona
durant el mesos de juliol i agost, sense especificar dates. Sembla raonable supo-
sar que els terratrèmols tenien lloc, o bé a la zona de Girona, o bé a la zona de
Caldes, però no tenim elements suficients per a precisar-ne la zona epicentral.
Cap d’aquestes sacsejades no hauria superat el grau d’intensitat V a Girona.

– Sabem que el rei al mes de juny passa per Girona de camí cap a Perpinyà, i
li fan construir una tenda de fusta fora de la ciutat per por dels terratrèmols.

– Es descriu un sisme el dia 25 de desembre “causat per la maldat de la gent”.
Pensem que si es tractés d’un sisme important s’hauria generat més docu-
mentació. No obstant això, podria fer referència a una de les rèpliques tar-
danes que sembla que estan succeint a la zona de Girona. La informació
sembla massa imprecisa, per tant qualifiquem la notícia com a sisme dubtós.

– La notícia de Puigcerdà posa en evidència que les sacsejades encara eren un
tema vigent a Catalunya.

– Una notícia del Llibre de Solemnitats de Barcelona, una font que només va
mencionar l’inici de la seqüència, diu que les sacsejades eren més lentes i
suaus, i descriu un sisme el dia 25 de desembre “causat per la maldat de la
gent”. A partir d’aquesta notícia, l’única disponible, no es pot proposar un
epicentre ni assignar intensitat. Pensem que si es tractés d’un sisme impor-
tant s’hauria generat més documentació.

6.5.2 Avaluació sismològica dels terratrèmols del mes de juny de 1427
Entre el 15 de maig i el 4 de juny, les sacsejades eren molt nombroses, però supo-

sem que van ser febles i per això no estan explicitades en la crònica de la Font Hebrea,
l’única documentació que esmenta amb detall alguns dels terratrèmols del mes de juny,
com són el del 8, el del 12 i el del 14 (vegeu taula 6.3). Com ja s’ha dit, aquesta crò-
nica s’acaba de redactar el dia 18 de juny de 1427. A partir d’aquesta data la informa-
ció és insuficient per a catalogar cap terratrèmol d’aquest període, malgrat les notícies
de sacsejades a Girona a finals de juny i durant el juliol i l’agost.

La descripció del sisme del dia 8 de juny esmenta que a Sant Julià de Ramis, uns
7 km al nord de Girona, s’observen efectes en fonts però no hi ha descripció de danys,
raó per la qual, d’acord amb l’escala EMS-98, no té intensitat assignada. Per al sisme
del dia 12 només hi ha un fragment que relata detalladament com s’han mogut les cases
a Girona, sense cap indicació de danys. Suposem una mateixa zona epicentral per a
aquests 2 moviments, a la zona de Caldes de Malavella, ambdós amb intensitat epi-
central no superior a V.
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143. OLIVERA, C. et al.: 1994b.
144. JOHNSTON, A. C.: 1996b. [SPONHEUER, W.: 1960; GUTDEUTSCH, R. et al.: 2002; KÁRNÍK, V.: 1969].

El dia 14 de juny va tenir lloc un terratrèmol que va enderrocar la meitat de la vila
de Caldes, i també s’esmenta que a la ciutat de Girona se sentia olor de sofre. La relle-
vança d’aquest terratrèmol és doble. D’una banda, és un sisme que no estava catalo-
gat en treballs previs a la recerca documental. D’altra banda, aquest terratrèmol explicaria
els danys reportats a Sant Feliu de Guíxols (intensitat VI), els quals eren difícils d’encai-
xar en una interpretació prèvia.143 Considerem, doncs, que l’epicentre del sisme del 
14 de juny és a la zona de Caldes de Malavella, qualitat C, i la intensitat epicentral és
de VII, qualitat C (figura 6.7 i taula 6.3).

L’escàs nombre de valors d’intensitat puntual no permet traçar isosistes ni fer una
estimació de l’àrea de danys, per tant no calculem la seva magnitud, ni tampoc la pro-
funditat. Segons Johnston,144 la magnitud esperada per a aquest sisme seria de 5,3 ±
0,52.

130

Figura 6.7: Mapa d’intensitats (EMS-98) i epicentre del terratrèmol del 14 de juny de 1427 (vegeu infor-
mació completa a la taula 6.3). S’indiquen amb rodones buides les localitats referents a la seqüència sísmi-
ca de 1427 que no tenen dades per a aquest sisme. Nomenclatura: P (percepció), ET (efecte en el terreny).



Tant pels danys reportats com per la percepció, els terratrèmols catalogats el
mes de juny indiquen un desplaçament dels epicentres cap al sud, a la zona de Caldes
de Malavella. La nostra interpretació és coherent amb els danys que indiquen les
Visites.

6.6 Síntesi de la seqüència sísmica de 1427
Tan sols l’anàlisi crítica de fonts de diferent naturalesa, properes i llunyanes, ens

ha permès identificar les diferents sacsejades. A la taula 6.4 presentem un resum dels
paràmetres macrosísmics dels terratrèmols de la seqüència de 1427; s’indica l’epicen-
tre (regió, latitud i longitud) i la intensitat epicentral, amb les seves corresponents qua-
litats (Qe i Qi) assignades segons els criteris exposats a l’apartat 4.4.
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Taula 6.4: Catàleg corresponent a la seqüència sísmica de l’any 1427. La taula conté informació sobre la
data i l’hora del sisme, la denominació de la regió epicentral, la latitud nord (Lat.), la longitud est (Lon.), la
qualitat de l’epicentre, (Qe),la intensitat epicentral (Io) (EMS-98) i la qualitat de I0 (Qi) (vegeu criteris de
qualitat a l’apartat 4.3).

Data Hora Regió Lat. Lon. Qe Io Qi

1427.02.F Amer 42o 02’ 2o 35’ C <IV C
1427.03.02 21 h Amer 42o 02’ 2o 35’ C V C
1427.03.03 1-2 h Amer 42o 02’ 2o 35’ C V C
1427.03.13 11 h Amer 42o 02’ 2o 35’ C VI-VII C
1427.03.14 12 h Amer 42o 02’ 2o 35’ C VI C
1427.03.15 23 h Amer 42o 02’ 2o 35’ B VI C
1427.03.19 21 h Amer-Osor 41o 59’ 2o 35’ B VIII C
1427.03.21 12 h Amer-Osor 41o 59’ 2o 35’ C IV-V C
1427.03.22 13 h Amer-Osor 41o 59’ 2o 35’ C IV-V C
1427.04.13 1-24 h Lloret Salvatge 41o 59’ 2o 35’ C <IV C
1427.04.22 22 h Lloret Salvatge 41o 59’ 2o 35’ B VI-VII C
1427.04.23 11 h Lloret Salvatge 41o 59’ 2o 35’ B IV C
1427.05.15 15-16 h Vall d’en Bas-Olot 42o 10’ 2o 26’ B VII C
05.15 - 06.04 1-24 h Vall d’en Bas-Olot 42o 10’ 2o 26’ C <IV C
1427.06.08 Caldes de Malavella 41o 51’ 2o 49’ C V C
1427.06.12 1-24 h Caldes de Malavella 41o 51’ 2o 49’ C <IV C
1427.06.14 8 h Caldes de Malavella 41o 51’ 2o 49’ C VII C
06.15 - 08.31 Caldes de Malavella 41o 51’ 2o 49’ C <V C
1427.12.25 – – – – – –





7. El terratrèmol del 2 de febrer de 1428





7. El terratrèmol del 2 de febrer de 1428

7.1 Introducció
El dia 2 de febrer de 1428 van succeir dos moviments sísmics en molt poc temps.

El primer es va sentir vers les 8 del matí i va espantar molt la gent. El segon va ser
mitja hora després, i va provocar morts i molts danys per tot Catalunya. Els Pirineus
orientals va ser la zona més devastada, essent percebut a França fins a uns 300 km de
distància. Atesa l’extensió i la repercussió dels danys, aquest esdeveniment va gene-
rar molta documentació i ha estat un dels sismes històrics de Catalunya més estudiats.1

A diferència de l’any 1427, al 1428 només va succeir un terratrèmol important,
sobre el qual les fonts no manifesten contradiccions quant a la data i l’hora. Algunes
poblacions que havien estat danyades durant la crisi sísmica de l’any 1427 van tornar
a ser afectades pel terratrèmol del 2 de febrer de 1428; per tant, per a aquest sisme,
algunes de les descripcions corresponen a l’acumulació d’efectes. No obstant això, és
important remarcar que la zona epicentral del sisme del 1428 no coincideix amb l’àrea
de màxim dany del 1427, fet que sortosament permet avaluar la intensitat epicentral
del terratrèmol del 2 de febrer de 1428 sense considerar efectes d’acumulació.

Les sacsejades viscudes per la població durant l’any 1427 van fer que, quan va suc-
ceir el terratrèmol del 2 de febrer de 1428, el seu comportament estigués condicionat
per la por. Alguns dels morts no van ser ocasionats per l’ensorrament dels edificis sinó
pel pànic en intentar sortir de les esglésies on era la majoria de la població, per a les
celebracions del dia de la Candelera

La documentació conservada del sisme del 2 de febrer de 1428 és molt valuosa,
tant per la varietat de la procedència de les fonts (municipals, reials, eclesiàstiques,
dietaris ...), com per la riquesa de les notícies, ja que són nombroses i amb descrip-
cions, en alguns casos, detallades. Malgrat això, la valoració dels danys és complexa
i, evidentment, la interpretació no és única.

En l’estudi del terratrèmol del 2 de febrer de 1428 exposat en aquest capítol hi ha
3 aportacions noves respecte a treballs anteriors:
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– Les implicacions d’una nova interpretació de la sèrie sísmica del 1427.
– Una reinterpretació de documents ja coneguts, referents al sisme de 1428, a partir de

la critica de les fonts.
– Notícies noves del terratrèmol de 1428, fruit de la recerca documental.

A continuació s’exposa la documentació considerada en el treball, juntament amb
els arguments utilitzats en la interpretació i l’avaluació sismològica del terratrèmol del
2 de febrer de 1428. Seguint el mateix criteri que per a la sèrie sísmica de l’any 1427,
prendrem com a base les fonts primàries, i recorrerem només a fonts secundàries quan
les originals hagin desaparegut. En la presentació dels resultats del sisme del 2 de febrer
de 1428 s’endrecen les localitats afectades per ordre alfabètic; no obstant això, per tal
de facilitar la lectura es consideren dues zones: en primer lloc s’exposa tot el que fa
referència a les localitats de la zona de màxims danys, més properes a l’epicentre, i
després la resta. Per a cada localitat, es presenta primer tota la informació documen-
tal, després la valoració, i finalment la intensitat juntament amb la qualitat assignada
(segons els criteris exposats al capítol 4).

Per tal de poder consultar la situació de cada topònim durant la lectura del text, pre-
sentem els mapes de les figures 7.1 i 7.2, i en un llistat (taula 7.1) la taula d’identifica-
ció i el nom dels topònims. La taula 7.2 inclou informació del nombre de focs2 i l’estimació
del nombre de morts dels diferents llocs que s’esmenten en las descripcions.
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Taula 7.1: Llista de topònims i la clau que els identifica (vegeu informació completa a l’annex A.2) esmen-
tats en les descripcions del terratrèmol del 2 de febrer de 1428. La situació dels topònims és representada a
la figura 7.1.

Clau Topònim
2 Albi
3 Amer
5 Argençola
6 Arles
7 Avinyó
8 Banyoles
9 Barcelona

10 Bellpuig
11 Besalú
15 Bruguera
19 Camós
20 Campelles
21 Camprodon
22 Capsec
23 Castellfollit de la Roca
24 Castelló d’Empúries
25 Castellví de Rosanes
27 Cáurs

(continua)



137

Taula 7.1: Llista de topònims i la clau que els identifica (vegeu informació completa a l’annex A.2) esmen-
tats en les descripcions del terratrèmol del 2 de febrer de 1428. La situació dels topònims és representada a
la figura 7.1. (continuació)

Clau Topònim
28 Cellera de Ter, la
29 Cervera
31 Falgars d’en Bas
32 Fontclara
33 Fornells de la Selva
34 Freixenet
35 Fustanyà
36 Girona
38 Grassa, la
42 Joanetes
44 Limós
45 Lleida
49 Mallol, el
50 Manresa
54 Montagut
58 Muntanyola
59 Narbona
60 Núria
61 Oleta
62 Olot
66 Pardines
67 Perpinyà
68 Pinya, la
69 Planes d’Hostalets, les
70 Planoles
71 Porreres
72 Prats de Molló
73 Pruit
74 Puigcerdà
75 Puigpardines
76 Queralbs
77 Ral, la
78 Rialb
80 Ribes de Freser
81 Ripoll
82 Riudaura
83 Salses
84 Santa Cecília de Càrcer

o Sacàrcera (les Serres)
85 Santa Eulàlia de Begudà
86 Santa Eulàlia de Puig-oriol
88 Santa Llogaia del Terri
89 Santa Margarida de Bianya
90 Santa Maria de Castellar

(Castellar de la Muntanya)
91 Santa Maria del Colell
92 Santa Maria de Fucimanya
93 Santa Maria de Granollers de Rocacorba
94 Santa Maria de la Costa
95 Santa Maria del Coll

(continua)
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Taula 7.1: Llista de topònims i la clau que els identifica (vegeu informació completa a l’annex A.2) esmen-
tats en les descripcions del terratrèmol del 2 de febrer de 1428. La situació dels topònims és representada a
la figura 7.1. (continuació)

Clau Topònim
96 Santa Maria de les Olives
97 Santa Maria de Lledó (cases annexes)
98 Santa Maria de Rocacorba
99 Santa Maria de Tortellà

100 Santa Maria de Vilamarí
102 Sant Andreu de Bestracà
103 Sant Andreu de Castanyet
104 Sant Andreu de la Barroca
107 Sant Andreu d’Estanyol
108 Sant Aniol de Finestres
110 Sant Bartomeu de Covildases
111 Sant Cristòfol de Cogolls
112 Sant Cristòfol dels Horts
114 Sant Cristòfol d’Oristà
115 Sant Cristòfol les Fonts
116 Sant Esteve de Llémena
117 Sant Esteve d’en Bas
118 Sant Esteve de Sords
119 Sant Esteve de Viladamí
120 Sant Feliu de Calabuig
122 Sant Feliu del Bac
123 Sant Feliu de Pallerols
124 Sant Feliu de Paret-rufí (Domeny)
125 Sant Feliu de Ventatjol
126 Sant Genís d’Orriols
128 Sant Jaume Sesoliveres
129 Sant Joan de les Abadesses
130 Sant Joan dels Balbs
131 Sant Julià de Cabrera
133 Sant Julià del Mont
135 Sant Llorenç del Mont (o de Sous)
136 Sant Llorenç del Munt
137 Sant Llorenç d’Espinavessa
138 Sant Llorenç prop Bagà
139 Sant Marçal de Quarantella
140 Sant Martí de Canigó
141 Sant Martí del Clot (o de Bianya)
142 Sant Martí de Llémena
143 Sant Martí de Riudarenes
144 Sant Martí de Solamal
146 Sant Martí de Vallmala
147 Sant Martí de Vilallonga de Ter
149 Sant Miquel de la Cirera
151 Sant Miquel de Pineda
152 Sant Pàpol
153 Sant Pere de les Preses
154 Sant Pere de Milany
155 Sant Pere de Montagut
156 Sant Pere Espuig
157 Sant Pere Sacosta

(continua)
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Taula 7.1: Llista de topònims i la clau que els identifica (vegeu informació completa a l’annex A.2) esmen-
tats en les descripcions del terratrèmol del 2 de febrer de 1428. La situació dels topònims és representada a
la figura 7.1. (continuació)

Clau Topònim
158 Sant Ponç d’Aulina
159 Sant Privat d’en Bas
160 Sant Quintí d’en Bas
161 Sant Quirze i Santa Julita 

d’Arbúcies
162 Sant Romà de Casamor
163 Sant Romà de Sau
164 Sant Sadurní de Vilafreser
165 Sant Salvador de Bianya
167 Sant Vicenç de Falgons
169 Sant Vicenç de Sallent
170 Savallà del Comtat
175 Socarrats
176 Talamanca
178 Tolosa de Llenguadoc
179 Tona
180 Tortosa
183 Valldonzella
184 Vallfogona de Ripollès
185 Vellanacorba 

(Sant Miquel de la Torre)
186 Ventolà
187 Vic

Taula 7.2: Estimació del nombre de morts ocasionats pel terratrèmol del 2 de febrer de 1428. S’ha consi-
derat que “molta gent” correspon al 35% i “gairebé tots” al 90%. S’indica el topònim, el nombre de focs
corresponents a l’any 1378 (vegeu referència en el text), una estimació del nombre d’habitants, el nombre
de morts que es menciona en les notícies i el percentatge de la població que representa.

Topònim Focs Hab.** Nombre de morts % de població
Barcelona 7 645 30 580 uns 20 0,07
Bellpuig 151 604 13 2
Camprodon 196* 784 200 26
Castellfollit 60 240 80 33
Castelló d’Empúries ? ? 6 ?
Girona 976 3 904 1 0,03
Montagut ? ? molta gent 35
Olot 172 688 18 3
Puigcerdà 654 2 616 300 11
Queralbs (parròquia) 41 164 gairebé tots (uns 150) 90
la Ral ? ? 9 ?
Ripoll 174 696 1 0,14
Sant Joan de les Abadesses 58 232 40 17
Vall d’en Bas, la 130 520 molta gent (uns 180) 35
Vall de Bianya, la 95 380 molta gent (uns 130) 35

* 174 eren focs reials; ** habitants = focs x 4.
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Figura 7.1: Situació dels topònims (cercles buits) i clau d’identificació (annex A.2) del terratrèmol del 2 de
febrer de 1428. Els punts dins el rectangle són representats a la figura 7.2.
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Figura 7.2: Situació dels topònims (cercles buits) i clau d’identificació (annex A.2) del terratrèmol del 2 de
febrer de 1428 corresponents a la zona indicada per un rectangle a la figura 7.1.

7.2 Anàlisi de les dades documentals del terratrèmol de 2 de febrer de 1428

7.2.1 La zona de màxims danys
Per les notícies estudiades, les localitats més perjudicades pel terratrèmol del 2 de

febrer de 1428 van ser Camprodon, la Ral, Sant Joan de les Abadesses, Vall de Bianya
i la Vall de Ribes.

CAMPRODON. Les notícies coetànies descriuen amb gran detall la desolació que es va
viure, a causa de la destrucció de la vila i la gran quantitat de morts. Segons la carta
dels jurats de Girona: “... La vila de Camprodon en aquella hora pres ... a don per lo
dit terretrémol e és-hi mort en Call qui·n’era veguer, e més de dos centes persones. E
en aquell instant mès-se foch per totes les cases que en gran part són de fusta de pi,
he ha cremat lo foch per tots aquests dies aprés·e passats, ab inestimable dampnatge
de persones e de béns. Lo Monastir del Carmen de aquesta vila és tot aplanat, e gene-
ralment tota la vila sinó dos Monastirs de Monjos de Sant Benet e l’altre de Dones  ...
e·y·és restat lo carrer appellat de Santa Maria ...”.3 Aquesta notícia no permet discer-
nir si els danys són causats pel terratrèmol o pel foc, qüestió que discutirem més enda-
vant gràcies a documentació nova presentada en aquest treball.

3. Apèndix documental, núm. 127.



A Camprodon, en aquella època hi havia tres monestirs: el del Carme, el de Sant
Pere i el de Sant Nicolau.
– El monestir del Carme, tal com indica la font, va quedar “aplanat” a causa del terratrè-

mol.
– El de Sant Pere, citat com “de monjos de Sant Benet”, va quedar en peu segons aques-

ta font. Segons Catalunya Romànica4 el terratrèmol de l’any 1428 va enderrocar gai-
rebé totalment el claustre, i l’església tenia greus desperfectes encara l’any 1460.
Actualment aquest monestir no té claustre, però l’església es conserva en força bon
estat. Així, doncs, sembla que el monestir, malgrat ser un dels pocs edificis que van
quedar en peu a Camprodon, va patir alguns desperfectes.

– El monestir de Sant Nicolau, esmentat com “l’altre de dones”, també va quedar en
peu després del terratrèmol, però sabem per una notícia de 1433 que les monges
d’aquell convent es van haver de traslladar al de Santa Clara de Vic, ja que la casa
havia quedat molt malmesa.5 Això ens fa suposar que l’edifici podria tenir algun des-
perfecte atribuïble al terratrèmol del febrer i que, agreujat pel temps, hagués impos-
sibilitat l’habitatge.

Toralles menciona en el seu Dietari que, a causa del terratrèmol, van morir a
Camprodon cent persones6 en lloc de les dues-centes mencionades pels jurats: “... e
seguís a Castell fullit lo dia de nostra dona candaler del segon any que tornà fer tant
gran terratrèmol que tornà enderrocar Castell follit e Olot e tota la vall de Vianya e
la Real e Camprodon e Puig serdà e molt altra mal féu que no fas menció. Moriren a
Castell follit lxxxv. persones sens molts nafrats; a la Real. viiij persones; a Camprodon
c. persones e a sanct Johan sas badessas, que enderrocà, moriren xxxx. persones entra
de dins e de fora; a Puig serdà cxxxx persones e dejús Castell fullit morí una gran
dona ab viij persones; deÿenli madona Blanca de Bell puig.”.

La intensa recerca documental ens ha portat al coneixement d’unes cartes reials,
on es descriu amb gran detall la situació de Camprodon. Aquests documents, desco-
neguts per estudis anteriors, han resultat decisius per a la comprensió del que va suc-
ceir. Les demandes d’ajuda adreçades al rei per la vila de Camprodon no es devien fer
esperar gaire, malgrat que no s’hagin conservat. Però, el rei, l’any anterior, havia con-
cedit precipitadament privilegis per a la reconstrucció de les viles danyades, i amb el
cas d’Olot va tenir força complicacions (com ja s’ha exposat en el capítol anterior).
Per tant, en aquest cas de Camprodon, abans de fer concessions es va voler assegurar
que el dany era tan gran com li deien des de la població, i si depenia de la seva juris-
dicció. Per tot això, envià personalment el batlle general de Catalunya a verificar els
danys amb els seus propis ulls, i li demanà que fes una consulta d’experts per saber
exactament quines de les demandes de la vila de Camprodon podia satisfer i quines
no: “Batle general, per part dels hòmens de la vila de Camprodon som stats suplicats
sobre certes provisions les quals per alguna reparació de la dita vila, per occasió dels
terratrèmols en aquelles parts, e altres del principat de Catalunya en seguits vengu-
da en total excidi e desolada ruïna dien haver necessàries. E nós sobre les coses con-
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tengudes en la dita suplicació, moguts de compassio per tan greu cas e destrucció
haiam deliberat trametre a vos translat de la dita suplicació dins la present in ... segons
en aquell pus largament porets veure manam-vos que, vista la present, partiats e anets
personalment a la dita vila de Camprodon e vist a ull lo dan qui per occasió dels dits
terratrèmols se és seguit a aquella sobre les coses en la dita supplicació mencionades
diligentment, vos informets e explicat lo cas e la informaci per vos reebuda a alguns
doctors e altres nobles persones en sciència de la Ciutat de Barchinona los quals vos
elegirets hajats e cullats los vots de aquells sobre la deliberació a les coses per aquells
suplicades e provisions demanades a ffi de reparació e població ...”.7 La inspecció
devia revelar que era certa la destrucció generalitzada de la vila de Camprodon, ja que
les cartes següents que el rei envia a la població són molt expressives: “... Que la vila
de Camprodon, a causa del terrible terratrèmol ocorregut el segon dia de febrer de
l’any de la nativitat del senyor 1428, està derruïda fins als fonaments o totalment des-
truïda ...”.8 Però les més rellevants de les cartes són les que mostren amb detall que la
destrucció i la mort a la vila van ser resultat del terratrèmol, ja que molta gent no va
poder fugir de casa seva i va morir atrapada per la runa. La primera d’aquestes cartes
treu importància al foc que s’hi va calar, com a font dels danys, tot i que va cremar el
que ja era destruït: “... Ens referim, apenats, al miserable cas de la vila de Camprodon,
on el mes de febrer de l’any “proppassat”, per un terrible tremolor van ser enderro-
cats els seus edificis, i de qualsevol manera estan per terra. I gran part del habitants
d’aquesta vila, els que no van poder fugir, romanen comprimits per la ruïna, junta-
ment amb totes les coses. I els homes que van escapar, de bona fe donen bona sepul-
tura a aquells cossos i la resta de parts, que extreuen amb gran treball. Però ... el gel
i altra tempesta de foc, que va “passar” per les cases amb intensitat. Com que feia
fred i s’escalfaven agafant “palissades” enceses que en gran part de la seva matèria
cremaven. I van ser precisament les restes de les flames, fetes per nosaltres, contra la
humitat, les que es van conjurar en l’extermini de tota la matèria primera i els habi-
tants de la dita vila ...”.9

La intenció de la segona carta és planificar les mesures per evitar que la vila que-
dés despoblada, però prèviament fa una descripció dels fets: “... Exposta lacrimable-
ment e ab dolor no pocha de cor Nestent serradell, mercader missatger dela vila de
Camprodon, que per rahó del molt gran e terrible e speventable terratrèmol qui fon
fet, permetent nostre senyor déus quasi per tota Cathalunya la dia de santa Maria de
ffebrer prop passat de matí, tots los alberchs e edificis de la dita vila sien stats dirruïts
e posats en ruïna axí, e en tal forma que algun dits los murs e clos de aquella no valen
de present, ultra que moriren de mort de mort cruel lo dit die, entre hòmens, fembres
e infants qui allí habitaven, Cent quinze persones e més, de què la dita vila axí com
aprivada de sos habitadors és feta vuy inútil e ruïnosa. Car los qui són restats per per-
missió divinal, tements perdre lur propri ésser, desemparada del tot la dita vila, se són
dispargits decà e dellà axí dins lo terme e batlia de aquella axí dins lo terme e batlia
de aquella (sic) com fora. E ara los Cònsols e prohòmens de la dita vila, moguts de
lur invada feeltat, haüts sobre açò entre ells diverses col·loquis, haien delliberat altra
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vegada instaurar la dita vila e aquella de nou poblar e habitar, per aquesta sola rahó
haien destinat e tramès a vostra aprovada saviesa lo dit missatger per explicar-li les
dites coses ...”.10

Un nou document que podem aportar sobre la dramàtica situació viscuda a Camprodon,
és la carta que van escriure els cònsols de la vila als jurats de Girona a finals de 1428,
que s’acomiada dient: “... Scrit pres la vila que era de Camprodon a IIII de octubra
sus.”11 i dóna idea que la destrucció era tan generalitzada, a causa del terratrèmol i del
foc, que no es podia considerar que la vila continués existint.

Les principals preocupacions del rei, reflectides en diverses cartes, eren que la vila no
quedés despoblada12 i la gent no se n’anés cap a altres llocs.13 El rei també va demanar als
creditors de censals que reduïssin la taxa d’interès, perquè la gent no els podia pagar.14 Però,
les recuperacions eren molt lentes, fins i tot l’any 1445 la vila de Camprodon demanà pri-
vilegis al rei, perquè encara no s’havia recuperat dels danys que va causar el terratrèmol.15

Valoració:
– Sensació de desolació general en tota la vila, no es parla de reconstrucció.
– La majoria de les cases queden enderrocades.
– Hi ha uns 200 morts, que representen el 23% de la població (vegeu taula 7.2).

Els morts queden enterrats sota la runa, sembla que són repartits pel poble,
no concentrats en un sol edifici.

– Els danys a la vila van ser tan greus que la gent se’n volia anar a altres loca-
litats.

– El monestir del Carme queda aplanat; els altres dos no, però sí creiem que
van patir desperfectes greus.

Intensitat: IX (b).

LA RAL. La descripció dels danys d’aquest sisme feta per Toralles és: “Lo dia de nos-
tra senyora Dona Candaler del segon any que tornà a fer tan gran terratrèmol, que
tornà a enderrocar Castellfollit e Olot, e tota la vall de Biaña, e la Real, e Camprodon,
e Puigcerdà, e molt altre mal féu que no fas menció. Moriren en Castellfollit vuitanta
sinch personas sens molts de nafrats, a la Real nou personas, a ...”.16 No tenim cap
altra notícia sobre aquesta localitat.

Valoració:
– Hi moren 9 persones (vegeu taula 7.2).
– Enderrocament del poble, sense detalls en la descripció.

Intensitat: VIII-IX (c).
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És evident que els era més beneficiós traslladar el negoci, si se’ls donaven facilitats, que no pas esperar
que la vila fos reconstruïda. Apèndix documental, núm. 153.

14. Apèndix documental, núm. 183.
15. Apèndix documental, núm. 286 i 279.
16. MOLINÉ I BRASÉS, E.: 1915-1917.



SANT JOAN DE LES ABADESSES. El sisme de la Candelera va causar la mort a 40 perso-
nes en aquesta població, a més de provocar l’enderrocament de part de la vila. Això és
el que diu la carta dels jurats de Girona: “... En la vila de St. Joan se Abbadesses, han
mortes quaranta persones e part de la vila enderrocada ...”.17 Toralles coincideix en la
notícia: “... a san Juan de sas Badesas que enderrocá, moriren quaranta personas ...”.18

La consulta de l’Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses ha estat com-
plicada, ja que no hi ha inventaris i no s’han pogut estudiar els documents originals.
Agraïm la col·laboració de l’arxiver, que va facilitar alguns dels documents que se li
van sol·licitar, dels quals teníem referència per una consulta efectuada al dit arxiu per
Sílvia Planas i per obres publicades.

Segons el llibre de l’abat Pere de Montcorb, el capítol del monestir ha de reunir-se en
una barraca, lloc improvisat de residència de l’abat, a causa de les destruccions, provoca-
des pel terratrèmol, que han sofert les dependències.19 També l’abat ens deixà la següent
referència: “... començades també les obres i reparacions de les muralles de la nostra vila
de Sant Joan i del nostre castell de Llaés,20 que el segon dia de febrer de la any de la nati-
vitat del senyor mil quatre-cents vint i vuit, a causa del terratrèmol van ser prostrades a
terra i derruïdes, i sens dubte convé buidar en ells els gastos i les despeses de les repa-
racions de nou fetes ...”.21 Un any i mig després la situació era, si fa no fa, la mateixa22.

Fontserè i Iglésies mostren una notícia extreta del Manual de Joan Coll, de 1428,
de l’Arxiu del Monestir de Sant Joan, segons la qual l’església parroquial de Sant Pol
va patir greus danys a causa del terratrèmol.23 Aquesta informació concorda amb una
llicència concedida l’any 1452 per a extreure pedra del terme de Llaés per a la repara-
ció de la mencionada parròquia.24

Segons Montsalvatge25 el 21 d’octubre de 1429, el papa Martí V va confirmar la
unió del priorat de Manlleu a l’abadia de Sant Joan de les Abadesses, per tal que l’abat
pogués reparar els danys causats pel terratrèmol.26 S’han pogut obtenir algunes referèn-
cies d’aquestes reparacions, en una de les quals es descriu la venda, per l’abat, d’un cen-
sal de 40 sous per un preu de 40 lliures per a la reparació de l’església, que estava en
general molt malmesa i amb enderrocament de diverses parts, en especial “... aquella
part que va destrossar el cor ...”.27 També va patir danys la casa de l’abat, que es tro-
bava a la sagristia de Sant Salvador, i que va quedar tota enderrocada a terra.28 El mones-
tir en general va necessitar grans reparacions i una gran despesa econòmica.29
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17. Apèndix documental, núm. 127.
18. MOLINÉ I BRASÉS, E.: 1915-1917.
19. Apèndix documental, núm. 143.
20. Actualment és l’església de Sant Bartomeu de Llaés, del terme de Ripoll. Antic castell de Lacaesse, del
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21. Apèndix documental, núm. 268.
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27. Apèndix documental, núm. 285.
28. Apèndix documental, núm. 298.
29. Apèndix documental, núm. 275.



Valoració:
– Hi ha uns 40 morts, que representen el 15% de la població (vegeu taula 7.2).
– Part de la vila enderrocada.
– Reparacions a les muralles de la vila i al castell de Llaés.
– Reparacions al monestir i a l’església.

Intensitat: VIII-IX (b).

LA VALL DE BIANYA. La carta dels jurats de Girona en parla: “... Los llochs de la vall
apellada Bisanya e de la Montanya del vescomtat de Bas, fon destrohits, e y és morta
molta gent ...”.30 Toralles també ho menciona,31 i a més tenim un altre testimoni in situ
ja que la pedra clau de l’arc de la porta de Sant Martí del Clot de la Vall de Bianya
conté la següent inscripció: “Com la present església fos destruïda per raó dit terratrè-
mol, l’any MCCCCXXVIII, los prohoms de la parròquia tornaren la dita obra, l’any
MCCCCXXVIIII. La mà d’obra à duta en Francesch M. Coromina, del Clot, òbit. La
mà d’obra féu en Pere del Messeguer de la Pinya.”.32

L’actual municipi de la Vall de Bianya comprèn els antics nuclis de Capsec, Porreres,
Santa Margarida de Bianya, Sant Feliu del Bac, Sant Martí del Clot (o de Bianya), Sant
Martí de Solamal, Sant Pere Espuig, Sant Ponç d’Aulina, Sant Salvador de Bianya,
Socarrats, Vellanacorba (Sant Miquel de la Torre); considerem que tots aquests nuclis
van ser afectats pel terratrèmol, que feien un total de 97 focs.33

Les Visites Pastorals del bisbat de Girona de l’any 1432 (vegeu annex A.3) des-
criuen que les esglésies de la Vall de Bianya (Santa Maria de Castellar de la Muntanya,
Sant Andreu de Socarrats, Sant Feliu del Bac, Sant Martí del Clot (o de Bianya),
Sant Martí de Solamal, Sant Pere Espuig, Sant Salvador de Bianya) van resultar
totalment destruïdes pel terratrèmol i es van haver de construir barraques de fusta
per acollir els altars i celebrar els oficis.34 A l’església de Vellanacorba (Sant Miquel
de la Torre), a causa del terratrèmol, les campanes eren en un bastiment de fusta al
cementiri.35

Valoració:
– Ha mort molta gent a diferents llocs de la vall, entorn de 150 persones (vegeu

taula 7.2).
– Diverses esglésies destruïdes a tota la vall.

Intensitat: VIII-IX (b).

LA VALL DE RIBES. La Vall de Ribes en general va patir els efectes del terratrèmol.
Només tenim algunes notícies gràcies a la documentació reial36 en què el rei es preo-
cupa perquè la vall, que pertanyia a la seva jurisdicció, no quedi despoblada: “... Ja
sabets la Vall de ribes en quin punt sta, car a la disminució en què per mortalitats,
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deutes e altres infurtunis era pervenguda la gran ruïna del terratremol li és sobre-
venguda axí que si los habitadors qui hi resten no són ajudats o conportats, poch interès
lus seria lexar la vall del tot deserta, car los càrrechs que abans los opprimien ara los
abisarien, e ço que ab afany sostenien molt, e potents no ho sostendrien pochs e dèbils
...”.37 No es mencionen desperfectes a edificis concrets ni disposem de Visites Pastorals
que puguin aportar informació complementària, però de les notícies es desprèn que la
zona resultà greument afectada, i per això la gent se’n volia anar si no els milloraven
les condicions econòmiques.

L’any 1378 formaven la vegueria de la Vall de Ribes els actuals pobles de Bruguera,
Campelles, Fustanyà, Pardines, Planoles, Queralbs, Rialb, Ribes de Freser i Ventolà,
que sumaven un total de 189 focs.38 Del nucli de Queralbs i el santuari de Núria tenim
altres notícies.

La destrucció del santuari de Núria només la podem documentar utilitzant l’obra
del canonge Ripoll,39 ja que els originals van resultar cremats durant la guerra l’any
1936. Ripoll diu: “Omitimos aquí por no pertenecer a esta diócesis otra concesión
de indulgencias del mismo libro y año a los que contribuyan a la reparación de la
iglesia de N. S. de Nuria diócesis de Urgel “quasi destruïda i derruïda” por los terre-
motos”.40

El text que menciona la localitat de Queralbs és extret de la carta dels jurats de
Girona del 10 de febrer: “... En lo lloch de Caralbs, prop Camprodon, són morts quasi
tots quants hi havitàvan ...”.41 Es podria suposar que quasi tots estaven a l’església
escoltant missa i els danys es concentrarien en un sol edifici, però tenint en compte les
notícies sobre la Vall de Ribes, pensem què morí molta gent perquè gran part del poble
va quedar derruït pel terratrèmol.

Valoració:
– Per diversos motius, un d’ells el terratrèmol, la desolació a la vall és tan gran

que els habitants se n’aniran si no reben ajuda. No hi ha descripcions deta-
llades dels danys.

– L’església de Núria es troba quasi destruïda i derruïda.
– A Queralbs són morts quasi tots els habitants, és a dir la majoria (vegeu taula

7.2). Encara que no s’especifica, pel conjunt de la documentació, hem supo-
sat que els morts són deguts a la destrucció dels edificis de la vila.

Intensitat: VIII-IX (c).

7.2.2 Altres localitats afectades
ALBI. En els Archives Communales d’Albi s’han localitzat dues referències diferents,
pertanyents al Cartulari d’Albi, on es mencionen danys en moltes xemeneies “L’an
MCCCCXXVIII e lo segon jorn de Feb(rièr) fos tèrrat tremolh sus lo solelh levan e
duret cal que z quart d’o(ra) e foc tant gran e tant fort que a dicha de omnes anticax no 
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foc tal cent ans avian passat ... jazia a la Bre ... Rhonel portel ... catel que lo porta.”,42

“Memòria sia a totz aquels que ayssò leyran que l’an que hom contava MCCCCXXVIII 
lo dilús que foc lo jorn de nostra dona que era a dos del mes de febvrièr sus la hora
de prima foc gran tèrratremol per tot lo monde universal lo qual sot dich que de la
mortalitat granda ensà non foc ausit tant grant et diverses bastimens ne tombero et se
estroyssigro et tropas de cheminayas d’Alby ne tombero.”.43 Segons aquesta font, els
efectes a Albi es limiten a la caiguda de nombroses xemeneies; quan fa menció de
danys als edificis, en realitat, és refereix a la intensitat del sisme a la regió epicentral
o als seus voltants propers.

Valoració:
– Xemeneies destruïdes.

Intensitat: VI (b).

AMER. No es disposa de documentació que faci menció explícita als efectes del terratrè-
mol del 2 de febrer de 1428 a la vila d’Amer. Tan sols hi ha un document molt poste-
rior, de l’any 1478, que esmenta de forma general la destrucció de la vila pels terratrèmols.
No és estrany aquesta manca de notícies, ja que la seqüència de sismes succeïts el 1427
van deixar la zona devastada i el terratrèmol del 1428 no va trobar res per destruir.
Així, doncs, no assignarem intensitat per a aquesta localitat.

Valoració:
– Localitat destruïda per la sèrie de terratrèmols de 1427.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. Probable dany (b).

ARGENÇOLA. Segons Segura,44 en unes escriptures notarials de Santa Coloma de Queralt,
es menciona que van aparèixer senyals, però no diu si només hi va haver percepció o
es va observar algun desperfecte en l’edifici: “En lo any de M.CCCC.XXVIII, lo dia
de sta. Maria (Candelera) la féu tal e tant gran a tot lo món fo spaventable, dos ixque-
ren ves Empurdà molts senyals: lo castell de Çavellà e de Argençola, e la ho de santa
Maria de la Mar de Barcelona caygué, matà gent, bé XX persones, e féu mal a Empurdà.”.

Valoració:
– Forta percepció del sisme.

Intensitat: V (c).

ARLES. Tot i que cap de les notícies sobre aquesta població menciona la data, atribuïm
els danys al sisme de 1428. En primer lloc tenim un document on se segueix el procés
contra l’abat del monestir de Santa Maria d’Arles per haver fet crides il·legals en temps
del terratrèmol: “... Això va ser fet en el temps del terratrèmol, en el qual la població
d’Arles va sortir de la vila, i vivien tots junts (no es van dispersar) ...”.45 I després tenim
un document reial on es permet la recaptació d’impostos especials per a fer les repa-
racions que van causar, primer el terratrèmol, i després les inundacions: “... sobre la
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necessitat de refer e reparar-los murs, e torres de la vila d’Arles, qui per terra trèmol
en gran part són derrocats e castats, derrocades e castades, e dos ponts sobre lo Riu
del Tech, qui per diluvis d’aygües eren cayguts ...”.46

Valoració:
– Cal refer i reparar els murs i les torres de la vila.
– Es menciona de manera explícita que les inundacions van causar danys.
– La gent ha sortit de la vila i això ens fa suposar que la majoria dels edificis

tenen algun dany.
Intensitat: VII (c).

AVINYÓ. A l’església de Saint-Didier d’Avinyó, abans de les reparacions de 1676, es
va trobar en una pedra del púlpit unes inscripcions sobre els sismes de 1427 i 1428. La
restitució d’aquestes inscripcions va ser realitzada al segle XVII per Raymond Deveras,
canonge d’Avinyó. La relació entre les dues sacsejades figura així: “L’any 1427, el
primer de març, es va produir un gran terratrèmol a Barcelona, València i tota
Catalunya. L’any 1428, el dia primer de febrer, fou un terratrèmol molt gran en els
llocs mencionats i molts van desaparèixer i hi va haver morts; i va ser percebut a la
ciutat”.47 Si bé es precisa de manera clara que el sisme va ser percebut a Avinyó, asse-
nyalem, no obstant, un error en el dia: l’1 en lloc del 2 de febrer de 1428.

Quan fa menció de l’any 1427 sembla que transmet notícies que li han arribat sobre
altres llocs i no esmenta percepció a Avinyó, per això aquesta localitat no s’ha consi-
derat per a cap dels sismes de la seqüència de 1427.

Valoració:
– El sisme és percebut a la ciutat.

Intensitat: IV (b).

BANYOLES. L’església del monestir de Banyoles va patir els efectes dels terratrèmols: “...
sabent que, a causa del terratrèmol, que per llarg temps ha tingut força en aquest terri-
tori, la major part de l’església del dit monestir està totalment derruïda, per la reedifi-
cació de la qual, extremadament penosa per a l’abadia i el monestir mencionats, considerats
altres factors, necessita de l’auxili i l’assistència de la caritat de la gent. Jo, l’abat i el
convent, a causa de les no poques reparacions a fer, hem tingut col·loquis i tractats, per
demanar-vos auxili a vosaltres, jurats presents de la vila de Banyoles i a la universitat
o a l’ajut de la caritat individual o a l’ajuda graciosa de la universitat a la reparació,
[...] en la construcció i reparació feta en la dita església i al claustre d’aquesta, als ves-
tits, creus, llibres i altres ornaments de l’església necessàries, ja sigui per via de dona-
cions caritatives i voluntàries per la reparació de les campanes o per altres causes
pietoses, [...] força obres necessàries profitoses o voluntàries a la dita església i claus-
tre del dit monestir, ja sigui en parets, sostres o teules d’aquesta església i claustres, com
als vestits, creus, calzes, campanar o a les campanes de la dita església i monestir pre-
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dit o a altres ornaments [...] sisè dia del mes d’abril de l’any de la nativitat de 1431 ...”.48

Segons aquesta notícia de l’any 143149 no s’hauria sentit a Banyoles només el terratrè-
mol de 1428, sinó que es van percebre sismes anteriors del 1427.

Valoració:
– La major part de l’església del monestir es troba destruïda i també es va repa-

rar el claustre.
Intensitat: VII-VIII (c).

BARCELONA. Són moltes les notícies que parlen sobre els efectes del sisme a Barcelona,
començant pel Dietari de la Generalitat, que només ens precisa el dia i els danys a
Santa Maria del Mar “Dilluns a II de Febrer. Festivitate Beate Marie. Aquest die fou
gran terra trèmol de què cayguè gran troç de la .O. de Santa Maria de la mar i metà
XV persones”.50

El Manual de Novells Ardits és més detallat ja que ens dóna l’hora i esmenta diver-
sos danys “A M.CCCC.XXVIII. - Febrer, Dilluns II. Feste de la Purificació de la Verge
Maria. Aquest dia segons plagué a Nostre Senyor Déu vers les VIII hores ans de mig
jorn fou molt gran e speventable terratrèmol et de gran durada per lo qual en los més
alberchs de la ciutat se foneren parets et en algunes se enderrocharen envans, cuynes,
fumerals et escales. E en la Esgleya de Nostra Dona Sta. Maria de la Mar caygué certa
part de la O e entre hòmens, dones et infants moriren-hi XXI o XXII. Déus haic lurs
ànimes amén.”.51 Així, doncs, veiem que no va ser només l’església de Santa Maria
del Mar la que va resultar afectada, sinó que moltes cases van patir desperfectes en les
xemeneies, les escales i parets. Bruniquer fa la notícia més curta, però bàsicament igual:
“A 2 de Febrer 1428, Terratrèmol en Barcelona, y caygué la O. de Sta. María de la
mar, y moriren-hi bé 25 personas, y en dit any en Barcelona, y per Cathalunya hagué
Terratrèmol diversas vegadas, y caygueren molts Castells, y en Barcelona moltas
Casas, y quasi totas restaren cruxides, y crivilladas”.52
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Del que va succeir a Santa Maria del Mar també parlen altres fonts, com el Dietari
del Capellà d’Alfons el Magnànim: “XC.- Terratrèmol de Barcelona. En l’any de
MCCCCXXVIII, a II. de febrer, dia de la Verge Maria, fonch gran terratrèmol en
Barcelona; dient missa caygué lo Ho de sancta Maria de la mar; matà XXV. perso-
nes e molts nafrats”,53 o com el Dietari Jaume Safont, que sembla haver vist l’epi-
sodi de Santa Maria del Mar amb els seus propis ulls: “Enderroch de la O de Sancta
Maria de la Mar de Barchinona: Dilluns, a II de ffabrer MCCCCXXVIII, féu molt
gran terratrèmol en la ciutat de Barchinona, e féu gran damnatge en moltes cases
de la dita ciutat, e enderrochà la O de Sancta Maria de la Mar e matà-y XVI perso-
nes, entre les quals hi matà una dona prenys e groça, qui jeya morta vestida ab un
cot blau.”.54

Aquesta documentació sembla indicar que quan va caure la rosassa de Santa Maria
del Mar, el despreniment va matar entre 20 i 25 persones, però no és del tot cert. En
realitat la gent es va espantar tant que van voler sortir tots al mateix temps del temple,
i van morir ofegats per aplanament; és clar que a alguns sí que els van afectar les pedres
que es van despendre com a conseqüència dels desperfectes que va patir la rosassa,
però van ser minoria. Sobre aquest fet, el Llibre de Solemnitats de Barcelona dóna força
detalls: “... aprés tro a la jornada o feste de la Purificació de nostra dona sancta Maria
del mes de ffebrer, en la qual jornada, vers les VIII hores de matí, féu una gran per-
cudida de terratrèmol. E qualque mige hora aprés la propdita percudida, stant la major
part del poble dins lurs esgleyes parroquials per lo offici de la benedicció dels ciris e
de les candeles, e com la dita benedicció se feye, se seguí una molt fort e desastrada
e molt terribla percudida de terratrèmol, semblant de la qual no ere stada sentida en
lo passat, la qual durà per spay, en tant que tot hom se cuydave que los alberchs de
la dita ciutat que no·s consentís e·s fenés axí en parets foranes com dintre; en cay-
gueren als guns e n’hagueren apuntelar, e hagueren enderroquar molts merlets de
torres. E moltes torres e cases altes hagueren abexar. E més, se seguí cas molt desas-
trat dins la esglea de madona Sancta Maria molts dels quals volgueren exir per cas-
cun dels portals de la dita esglea. E al exir del portal major, plach a Nostre Senyor
que la O la qual ere sobre lo dit portal se desvià per lo dit terratrèmol e caygueren-
ne diverses pedres e moriren-hi bé XXV persones entre hòmens, dones e infants, los
quals al exint del dit portal foren ferits per les dites pedres, ultra los quals n’hi mori-
ren alsguns offegats e premuts, com per cuyta de exir se lançassen o cayguessen los
uns sobre los altres. E aprés la dita jornada hic hac nova certa com en diverses parts
del principat de Cathalunya se eren enderrocats diverses castells, moltes esgleyes e
lochs, e mortes infinides persones. Beneyt e loat ne sie de tot nostre senyor Déu e la
sua molt puríssima Mara per tots temps. Amén.”.55

Una carta de la Generalitat del dia 9 de febrer al rei, a més de ratificar que algunes
persones moriren aixafades en el moment de sortir de Santa Maria del Mar, és molt
més concisa pel que fa als desperfectes en la ciutat de Barcelona, ja que menciona
danys també a Santa Maria del Pi, a la Catedral, a les esglésies de predicadors i fra-
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menors, i altres capelles més, també les cases mostren els efectes en l’exterior i en
l’interior: “(Letra tramesa al senyor Rey per avisar lo del terratrèmol qui fou lo jorn
de sancta Maria Candeler en lo mes de ffebrer.) Molt alt e molt excel·lent príncep e
molt poderós senyor. Ab gran dolor del passat e temor del qui pot ab egual facilitat
evenir notificam a la vostra serenitat e senyoria lo ju  divinal digne de admiració e de
stupor sobre lo vostre principat de Cathalunya e vertaderament ju  de gran spaven-
tament e terror e evident judici e senyal de gran ira, indignació del Omnipotent sobre
los habitadors de la terra, senyor molt alt, lo dia de la Purificació de la gloriosa e
pura verge Maria, entre VIII e VIIIIº hores, succehí a un altre poch abans precedent un
terratrèmol innopinat, inusitat e sobiranament spevantable e tal e tant en duració e en
violència que cascun presumí ésser vengut a son darrer dia, maiorment de aquells
qu·is trobaren dins les sgleyes, en les quals, per sguard de la jornada e de la hora, era
la major part de tota la gent. Lo Cloquer de la Seu de aquesta Ciutat és romàs desin
... yt de la rectitud de son fundament e sta molt perillós. La sgleya de Madona sancta
Maria de la mar, en la qual, per trebucament de una gran part de la o major, vint per-
sones o més ultra les nafrades e per gran pressura e compressió dels uns als altres
molts affigides e castades; ha pres gran dan la sgleya del Pi e és molt carafaxada, e
les sgleyes de prehicadors e de frares menors e totes les altres de aquesta Ciutat, en
tant, senyor, que lo divinal offici se ha a ffer fora los lochs a ... cundits de fer ço és en
Capelles, cases de Capítols e en los ceminteris. Les cases totes malmades mostren dins
e defora llurs lesió d’on les gents són romases molt tribulades e no sens gran raó, car
tal tribulació no és stada may vista en aquesta ciutat ne en moltes altres parts de
Cathalunya ...”.56

Respecte de la reparació de l’església de Santa Maria del Pi de Barcelona, una carta
enviada pel rei requereix la presència de Nicolau de Sant Amanç, mestre de vidrieres,
per reparar i adaptar la vidriera de Santa Maria del Pi, que és molt sacsejada, a causa
de l’imminent perill de ruïna en què es troba la vidriera.57

Carreras Candi58 cita unes cartes enviades pels consellers de Barcelona, a propòsit
de l’estat ruïnós en què havia quedat la presó del Castell Nou, i el Palau Reial. Aquestes
cartes són escrites entre els dies 5-11 de febrer de 1428 per tal d’aclarir qui s’ha d’encar-
regar d’aquestes reparacions, si el municipi o el rei.59 Els consellers de Barcelona també
escriuen a l’abat de Montserrat, al de Santes Creus, al de Poblet, i al prior del mones-
tir d’Escaladei, per explicar-los tot el que ha passat a Barcelona (és una carta que no
aporta res de nou respecte a les que ja s’han presentat en relació amb aquesta pobla-
ció),60 i al dia següent adrecen una altra carta molt semblant al rei.61

La carta dels jurats de Girona també menciona de passada el cas de Barcelona: “...
En Barcelona e d’en altres parts de Cathalunya se diu en la hora demont dita esseren
seguits molts damnatges ...”.62
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56. Apèndix documental, núm. 126.
57. Apèndix documental, núm. 177.
58. CARRERAS CANDI, F. i GUNYALONS, B. (ed.): pàg. 377. 1912-1916.
59. Apèndix documental, núm. 122, 124, 128, 129, 130 i 131.
60. Apèndix documental, núm. 118.
61. Apèndix documental, núm. 120.
62. Apèndix documental, núm. 127.



Atesa la repercussió dels morts a Barcelona a causa del terratrèmol, fonts d’altres
localitats esmenten els fets, com per exemple Lleida,63 Perpinyà64 i Santa Coloma de
Queralt.65

Una informació complementària sobre Barcelona és la notícia que esmenta el Manual
de Novells Ardits, sobre un fort aiguat, que va provocar danys, succeït a la ciutat cinc
mesos abans del terratrèmol de 1428. Així, doncs, creiem que els edificis podrien estar
afectats a causa de la inundació.66

Valoració:
– La rosassa de Santa Maria del Mar es desplaça i cauen pedres.67

– Moren 20-30 persones, algunes aixafades i altres pel despreniment de la
rosassa. La població estimada a Barcelona en aquell moment seria de 34 400
persones, per tant va morir un 0,07% de la població (vegeu la taula 7.2).

– Segons les descripcions, la majoria de cases de la ciutat tenen danys a les
xemeneies i a les escales. Algunes parets van caure i altres es van haver
d’apuntalar. Quan un edifici s’ha d’apuntalar vol dir que no ha caigut. Es
van haver d’enderrocar alguns merlets de torres per tal que no provoques-
sin més danys si queien. No obstant, no tenim cap notícia que la gent surti a
viure fora de les seves cases, cosa que fa pensar que el dany no degué ser tan
gran com descriuen, ja que no s’aprecia trencament de la normalitat de la
vida ciutadana. A més, a la documentació municipal no es reflecteixen deman-
des insistents de reparacions.

– El cloquer de la Catedral sembla que ha quedat tort.
– Reparacions a Santa Maria del Pi. L’expressió gran dany és econòmica, i,

per exemple, restaurar la vidriera podia sortir molt car.
– Les esglésies fan ofici fora: es pot interpretar que tenen molts danys o bé que

tenen por que es repeteixi l’episodi de Santa Maria del Mar, on la gent va
morir aixafada i asfixiada intentant sortir.

– Segons el treball de Roser Salicrú, el Castell Nou estava en tan males con-
dicions després del pogrom de 1391, que no servia per a res més que per 
a presó, ja que necessitava una reparació massa costosa.68 Els consellers
volen que, tant aquest edifici com el Palau Reial, siguin reparats aviat, 
per tal que no caiguin sobre les cases veïnes. Les descripcions no faciliten
detalls suficients, però es pot suposar que el dany estaria, principalment, en

153

63. Apèndix documental, núm. 112.
64. Apèndix documental, núm. 116 i 117.
65. “... Car per la terra trèmol que feye gran queyen les lochs, e les torres, e los castells, specialment en lo

jorn de nostra dona Sta. Maria Caneler, que lo féu tant fort e tant gran que a Barcelona, a S. Maria de
la mar, caygué una O de la obra hon moriren ben L persones o més a la porta de església, car era tot
hom per beneyr les candeles ...”, SEGURA I VALLS, J.: 1885.

66. AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 172v. (1427, setembre, 13).
67. La construcció de l’església de Santa Maria del Mar s’inicià el 1329. En aquesta mateixa església, quan

encara no era acabada, la part alta del cloquer va patir danys a causa del terratrèmol que succeí el 1373
a la Vall d’Aran. Malgrat que al 1378 un incendi destrueix l’altar major, la sagristia, les voltes i el cor,
l’obra finalitzà el 1383. És, doncs, una obra feta en un temps molt curt. El 1428 ja feia 45 anys que
l’església era acabada.

68. Els Castells Catalans, vol. I, pàg. 527. 1967.



les parts altes, si no, s’hauria generat més documentació i més detallada,
sobretot del Palau Reial.

– L’aiguat succeït el 13 desembre de 1427 va provocar danys a la ciutat pre-
vis al terratrèmol.

Intensitat: VI-VII (b).

BELLPUIG. Segons la carta dels jurats de Girona: “... La casa de mossèn Roger Alemany
de Bellpuig, prop de Besalun, s’és enderrocades i sson·hi mortes tretze persones: entre
lles quals és morta sa mara de dos infants de mossèn Roger ...”.69 Toralles no 
menciona Bellpuig però la descripció ens fa pensar que es refereix al mateix lloc: 
“... e dejús Castell fullit morí una gran dona ab viij. persones; deÿen-li madona Blan-
ca de Bell puig.”.70 Aquests dos documents esmenten les notícies per dues raons, 
d’una part la importància de la família dins d’aquesta zona, i d’altra banda el fet que
hi hagi morts.

Segons la Catalunya Romànica, actualment, la “força de Bellpuig” s’anomena
“Casa forta de Bellpuig”, que pertany al terme municipal de Tortellà. Aquesta casa
forta era un edifici quadrangular, i a cada angle hi havia, originalment, una torre cir-
cular. Una d’aquestes torres “... es degué ensorrar o la van tirar a terra ...” al segle
XIV o al XV, i va ser refeta com a torre quadrada.71

Valoració:
– Entre 8 i 13 morts en un sol edifici sòlidament construït.

Intensitat: VIII (b).

BESALÚ. Ja sabíem que aquesta vila va sentir els efectes dels terratrèmols del 1427, que
potser van provocar alguna esquerda en els edificis, però els danys forts els van patir
amb el sisme del 2 de febrer de 1428. Segons la carta dels jurats de Girona: “... La vila
de Besalun ha pres gran dany en destrucció de edificis ...”.72 El rei, ja el març de 1428,
envia una carta a la reina perquè es cuidi que no es vegin perjudicats els interessos de
la gent de Besalú: “Ville Bisulduni. Regine. Los homes de la vila de Besolú temen ésser
vexats per vós o ministres de vostre offici segons dien ésser stats en temps passat per
vostres predecesors en lo qual temps podien mils portar moltes congoxes que ara
poques. Car en la gran disminució e per mortaldats, pobreça, deutes, càrrechs e altres
infortunis eren enconteguts. La ruhina del terratrèmol los és sobrevenguda, per la qual
són fora de lurs cases e quasi de tot lur bè, per què·us pregam affectuosament e us
manam que no permetats en alguna manera ésser congoxats ne molestats ans de totes
congoxes e molèsties que ... lurs volguessen fer los preservats e, sens preiudici ... ius-
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69. Apèndix documental, núm. 127.
70. MOLINÉ I BRASÉS, E.: 1915-1917.
71. Catalunya Romànica: vol. IV, pàg. 368-369. 1991. Respecte a la família dels Alemany de Bellpuig vegeu

la Gran Geografia Comarcal, vol. 3, pàg. 373. 1991: “La jurisdicció del lloc fou del llinatge dels Bellpuig,
probablement feudataris dels Sales, que hi tingueren des de segle XIII una casa forta dita la força de
Bellpuig, molt enrunada pels terratrèmols de 1428 (resten unes parets de la capella, que era dedicada
a Santa Maria). Passà per matrimoni als Alemany (segle XIV), dits Alemany de Bellpuig, que vers el 1610
heretaren la baronia veïna de Sales. Prop seu hi ha el mas de Bellpuig”.

72. Apèndix documental, núm. 127.



ticia e punició dels mals, los haiats en special protecció e favor. En manera que, ces-
sant lo dit terratrèmol, la dita vila se puxa reparar. Dada en València sots nostre segell
secret a XII dies de Març del any M.CCCC.XXVIII. Rex Alfonsus. Al amat Conseller
nostre mossèn Iohan ... l’offici de Governador del principat de Cathalunya. (Bernardus
Çabrugada mandato Rex ffecit ad el ... Ffrancisci Darinyo Secretarii et vidit eam
Raymundus de Papiolo. Probata.)”.73 Una carta del rei, en data posterior, confirma que
“... a la vila de Besalú, fora de la vila i als seus termes, per temor del terratrèmol i la
degeneració dels (edificis) sacsejats, és notòria la pobresa miserable i l’estat calami-
tós (en què es troben els habitants) ...”.74 Més tard el rei ordena al governador del
Principat de Catalunya, Joan Corbera, i als recaptadors de rendes eclesiàstiques que no
pressionin els habitants de Besalú, sinó que els protegeixin, ja que la vila es troba en
la destrucció i la misèria per causa del terratrèmol.75 El mateix monarca es veurà pri-
vat del cobrament d’uns censos perquè uns edificis que són sobre el portal de Sant
Martí de la dita vila estan derruïts a causa del terratrèmol i altres coses.76

Valoració:
– Els habitants es troben en la misèria per diverses causes, entre les quals el

terratrèmol.
– La vila ha pres gran dany, la gent és fora de les cases. No hi ha detall dels

danys.
– La població ja havia sofert els efectes de la seqüència sísmica del mes de

març de 1427.
Intensitat: VII-VIII (c).

CAMÓS. Tenim referències bibliogràfiques a propòsit dels danys en aquesta població.
Constans els atribueix al sisme de 1428, però com que no cita cap font coetània als fets
no podem saber si n’ha vist alguna o ho ha deduït: “Al año siguiente el terremoto lla-
mado de la Candelaria [...]. Derrumbáronse también varias payesías del contorno de
Bañolas, como Can Llopart, de Camós ...”.77 Per altra banda, la Catalunya Romànica
menciona que l’església de Sant Vicenç de Camós va ser modificada al segle XV des-
prés de les desfetes dels terratrèmols de 1427-28, i actualment només conserva el cam-
panar romànic.78 Malgrat que a les Visites Pastorals es menciona que l’església de Sant
Vicenç de Camós és totalment destruïda, no diu que sigui a causa del terratrèmol.79

Valoració:
– Les fonts són poc fiables.
– Església totalment destruïda, però no diu que la causa sigui el terratrèmol.
– Masos caiguts.

Intensitat: VII (c).
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73. Apèndix documental, núm. 141.
74. Apèndix documental, núm. 147.
75. Apèndix documental, núm. 141 i 148.
76. Apèndix documental, núm. 196.
77. CONSTANS, L. G.: 1951.
78. Catalunya Romànica, vol. V, pàg. 391. 1991.
79. ADG, Visites Pastorals, fol. 272v. 1432.



CASTELLFOLLIT DE LA ROCA. Tenim notícies que l’any 1428 els edificis de Castellfollit
van quedar molt malmesos, i van morir unes 80 persones. Segons la carta dels jurats
de Girona: “... En lo lloch de Castellfollit, que és sexanta fochs, à mortes vuitanta
persones e moltes afollades e nafrades e tots los edificis són per terra ...”,80 i segons
la relació de Toralles: “... e seguí’s a Castell fullit lo dia lo dia de nostra dona can-
daler del segon any que tornà fer tant gran terratrèmol que tornà enderrocar Castell
follit e Olot ... Moriren a Castell follit lxxxv. persones sens molts nafrats ... e dejús
Castell fullit morí una gran dona ab viij persones; deÿen-li madona Blanca de Bell
puig.”.81

La Visita Pastoral de l’any 1432 (vegeu annex A.3) indica danys a l’església d’aques-
ta localitat (Santa Trinitat de Castellfollit de la Roca), efecte acumulat de les sacseja-
des de 1427 i 1428.

Sabem que l’any 1435 una vídua compra un solar de cases enderrocades amb un
hort a Castellfollit per 13 lliures i 4 sous: “... comprà tot aquell pati de cases en el qual
acostumaven a haver cases, però van ser enderrocades pel terratrèmol, permetent-ho
Déu, i comprà també el jardí amb el seu hort ...”.82

Valoració:
– 80 morts, que representen el 30% aproximat de la població d’aquells moments

(vegeu taula 7.2). La menció d’estar tots els edificis per terra ens fa pensar
que probablement les morts s’haurien causat en diferents punts de la pobla-
ció.

– La majoria dels edificis es troben enderrocats. Cal considerar, però, que l’any
1427 ja s’havien produït danys materials, encara que no personals, almenys
que en tinguem constància. La intensitat assignada a Castellfollit pel terratrè-
mol del 15 de maig de 1427 és VII-VIII(b).

Intensitat: VIII (c).

CASTELLÓ D’EMPÚRIES. La Carta dels Jurats, única referència d’aquesta localitat,
menciona morts però no descriu danys: “... En la vila de Castelló de Empúries mori-
ren en la isglésia sis persones ...”.83 En base a aquesta descripció no es pot dir quins
danys podia haver causat el terratrèmol a l’església. Les sis persones van poder morir
esclafades per la caiguda de pedres o bé ofegades intentant sortir de l’església igual
que la situació descrita a Santa Maria del Mar de Barcelona. Posteriorment algunes
notícies dels anys 1434 i 1439 parlen d’obres a l’església, però no mencionen la causa
que les provoca.84 S’ha de tenir en compte que l’any 1421 hi van haver unes desas-
troses inundacions a l’Empordà que podrien haver contribuït als desperfectes de
l’església.85
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80. Apèndix documental, núm. 127.
81. MOLINÉ I BRASÉS, E.: 1915-1917.
82. Apèndix documental, núm. 276. Notícia facilitada per Xavier Puigvert.
83. Apèndix documental, núm. 127.
84. AHCB, Consell de Cent, VIII-1, fol. 47r-v (1434, gener, 29) i Consell de Cent, VIII-2, fol. 117r (1439,

juny, 3).
85. ANÒNIM: pàg. 359. 1880.



Valoració:
– Absència de documentació de danys.
– La sacsejada devia ser molt fortament percebuda. Morts causats probable-

ment per esclafament.
Intensitat: VI (c).

CASTELLVÍ DE ROSANES. L’estudi dels danys soferts en aquest edifici ha resultat molt
fàcil gràcies a l’excel·lent estudi dut a terme per Roser Salicrú.86 La naturalesa de la
font és excepcional, ja que el grau de detall de les descripcions és molt alt, a diferèn-
cia de la majoria de les dades disponibles.

Gràcies a aquest estudi podem afirmar que “almenys des dels primers anys del segle
XV i en bona mesura arran de les lluites de les quals fou escenari, el 1427-1428 l’estat
de conservació de la fortalesa era molt precari; els moviments sísmics actuaren, per
tant, sobre unes construccions que ja es trobaven molt malmeses. Però, en aquest cas,
tenim la gran sort de poder documentar –gràcies a la, almenys aparent, honestedat
del castlà– de quina manera ho feren, perquè la font diferencia clàrament, acurada i
–com podrem concloure– amb gran versemblança els danys que cal atribuir estricta-
ment als terratrèmols dels que són imputables a la vellesa dels edificis i dels que res-
ponen a una fatal combinació de tots dos factors”.87

El castlà, Bernat de Jonquers, havia comunicat al rei, ja el gener de 1428 (per tant
després dels terratrèmols de 1427 i abans del de 1428), l’estat del castell i les causes
d’aquesta situació, i el rei Alfons ordenà, el 2 de març de 1428, al batlle general de
Catalunya, Pere Becet,88 que visités ell personalment el castell amb un grup d’experts89

i que fessin un informe, amb dues còpies de les actes de la visita, una de les quals hau-
ria de quedar a l’Arxiu Reial.90 La inspecció es dugué a terme el 31 de maig de 1428,91

i en aquesta data ja s’havia deixat sentir el moviment sísmic del dos de febrer de 1428.
“L’acta de la visita, guiada per Bernat de Jonquers, identifica, amb el nom, cada torre,
edifici o cambra que és reconegut; anota el seu estat de conservació, les deficiències
que s’hi constaten i les causes que els són atribuïdes; assenyala la mena de repara-
cions que s’hi consideren necessàries; i taxa, d’acord amb el parer dels mestres de
cases i fusters, les despeses que cal destinar-hi per dur-les a terme.”.92

El document indica que una torre, anomenada de les Eures, o també, de la cambra
de la Bassa, amenaçava ruïna, perquè una gran pedra situada a la base de la torre havia
cedit per l’acció del terratrèmol, tant pel d’aquell mateix any, com pels dels anys ante-
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86. SALICRÚ, R.: vol. 2, pàg. 565-600. 2002.
87. SALICRÚ, R.: vol. 2, pàg. 529. 2002.
88. Apèndix documental, núm. 136.
89. Igual que en el cas de Camprodon, per tal de disposar d’informació de confiança, el rei envia el seu bat-

lle general de Catalunya a revisar personalment els efectes del terratrèmol.
90. Vegeu l’apèndix documental, núm. 107 pel manament reial i, per la còpia de les actes, SALICRÚ, R.: vol. 

2, pàg. 573-576. 2002, especialment les notes 37 i 44, que fan referència a aquesta còpia avui desapa-
reguda de l’Arxiu Reial.

91. SALICRÚ, R.: vol. 2, pàg. 577. 2002.
92. SALICRÚ, R.: vol. 2, pàg. 578. 2002. La font citada per l’autora va ser redactada entre el 27 i el 31 de

maig de 1428, i es pot consultar a l’AHCB, Consellers XX (Processos), caixa 1a, núm. 5.



riors. La paret del mirador, al lloc anomenat Prima Mola era trencada i amb esquer-
des, de manera que el mur havia quedat deslligat de l’edifici de la torre rodona del
mirador. El mur contigu a la casa de la rectoria de l’església es trobava derruït i devas-
tat, i Bernat de Jonquers va mostrar una part que s’havia de refer d’obra nova. El pòr-
tic, lo porxo, contigu a la casa de la rectoria de l’església també era derruït i devastat,
perquè havien cedit els murs de sobre, i necessitava reparació i nova obra. A la casa
de la Sisterna del castell, a la Prima Mola, l’arc escarsà, construït a la dita casa, era
esquerdat i trencat, a causa del terratrèmol, i a la mateixa cisterna, també a causa del
terratrèmol s’havia fet una obertura o fissura a causa de la qual la casa amenaçava ruïna.
Una altra sala, anomenada la cambra damunt lo terrat de la sisterna, tenia tantes esquer-
des i fissures que no podia sostenir la meitat superior de les seves parets i s’havia de
refer tota de nou, a més els merlets de la torre del Cargol estaven molt perillosos i
necessitaven una reparació urgent, igual que les bigues del sostre que es trobaven totes
mogudes, tot això a causa del terratrèmol. El castell també presentava desperfectes cau-
sats tant per la vellesa de l’edifici com pel terratrèmol: això passa al peu la torre de la
Cambra de la Comtessa, que a causa de l’antiguitat, i del terratrèmol, és trencat i quasi
derruït, de manera que amenaça ruïna. La bestorra del castell a la Prima Mola era tren-
cada i esquerdada a la seva part superior. Una altra torre del castell a la Prima Mola,
que estava al davant de l’església del castell, també era esquerdada i trencada, de mane-
ra que per a la seva reparació s’havia d’enderrocar la seva part superior, fins a l’alça-
da de la volta de l’església. Al menjador o porxo del dit castell a la Prima Mola, construït
al davant i molt a prop de la cambra solemne de la Comtessa hi havia una escala de
guix que portava a un segon sostre al mateix menjador que es trobava fissurada i devas-
tada, i s’havia de refer nova “... de rajoles e de guix”. El sostre de la cambra sobre el
dit menjador tenia les bigues “putrefactes” i devastades a causa de la seva vellesa i del
terratrèmol, de manera que s’havia de refer de nou tota la seva coberta. A la cambra
de la Comtessa, hi havia una rerecambra, separada de la cambra principal per una mit-
jana de rajola que era, juntament amb la coberta de la cambra, tota esquerdada i derruï-
da; i les latrines de la dita cambra eren derruïdes i destruïdes a causa de la vellesa i del
terratrèmol, de manera que tota s’ha de refer de nou. En dues cases i lo cel del castell,
l’antiguitat i el terratrèmol havien provocat desperfectes en bigues i teules, de manera
que la teulada necessitava obres. La torre de la fortalesa del castell, a causa de la velle-
sa i del terratrèmol tenia les parets esquerdades i trencades, i també el mur de la torre
i la seva teulada.93

En aquesta inspecció es posa de manifest l’interès fonamentalment econòmic, ja que
el grup d’experts valora en cada cas les despeses necessàries per a les reparacions. Sovint
es descriu una estructura com a devastada i derruïda, però després es detalla allò que s’ha
de reparar, i en pocs casos s’ha de fer l’obra nova, per tant els termes devastat i derruït
no es correspondrien a un grau 5 de la classificació de danys de l’escala EMS-98.

Valoració:
– Una torre esquerdada.
– Un mur esquerdat i trencat i deslligat de la torre i un altre mur que s’havia

de refer.
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93.Per a detall dels desperfectes d’aquest castell atribuïts als terratrèmols, en la dita inspecció, vegeu SALICRÚ, R.:
vol. 2, pàg. 584-600. 2002.



– Un porxo derruït i devastat que necessita reparació i obra nova perquè havien
cedit uns murs que hi havia a sobre.

– Un arc esquerdat i trencat i una esquerda a la casa de la cisterna a causa de
la qual amenaçava ruïna; una sala a sobre de la cisterna amb esquerdes que
s’havia de fer de nou.

– Els merlets d’una torre i les bigues del sostre necessitaven una reparació
urgent.

– Altres danys diversos provocats tant per l’antiguitat de l’edifici i el seu mal
estat de conservació com pel terratrèmol. Malgrat que no s’especifica, les
pluges del setembre de 1427 ben segur que van malmetre els edificis que ja
es trobaven en mal estat de conservació.94

Intensitat: VI (b).

CÁURS. D’entre els manuscrits de la vila de Cáurs redactats entre el segle XV i el segle
XVII, el Te Igitur té l’anotació següent: “L’an de nostre Senhor M CCCC XX VI lo tèrs
jorn de fevriè que fot nostra dona candelièra fot terra tremol per tot aquest país e per
tot lo realme e plus forta en Araguó e deroquet tors”.95 Aquest testimoni, sens dubte
tardà, si bé comet un error de data (el 3 de febrer de 1426 en lloc del 2 de febrer de
1427),96 es refereix a la sacsejada del 2 de febrer de 1428 a Catalunya com ho prova la
menció dels efectes a Aragó indicant danys a les torres. A Cáurs i als voltants, la sac-
sejada és percebuda sense danys.

Valoració:
– Sacsejada percebuda a Cáurs i als voltants.

Intensitat: V (c).

CERVERA. En el Llibre de Consells de Cervera, apareixen dues anotacions97 que parlen
dels danys que va patir la sala de Consells, motiu pel qual els consellers s’han de reu-
nir en el cementiri de Sant Joan, de la mateixa vila. Sembla que a les parets de la sala
es van obrir esquerdes, i es temia que caigués sobre els consellers si celebraven les reu-
nions allà. Hi ha un petit error, ja que la primera de les anotacions diu clarament que
és del dia divendres 4 de febrer, quan en realitat va ser dimecres, i la següent és del dia
dijous 5, que en aquest cas sí és correcta. “Divendres a IIII del mes de ffebrer any M
CCCC XXVIII foren a consell general los honorables pahers, consellers e prohòmens
desús scrits. Ço és en lo semintiri o fossar de sant Johan de la vila de Cervera. E açò
per tant com la sala de la paheria se ere tota consentida, e oberta. E açò per rahó del
gran terratrèmol que féu lo dia de santa Maria candaler prop passat ...”.98 “Digous,
a v. De ffebrer del any M CCCC XXVIII foren a consell los honorables pahers i con-
sellers desús scrits, lo qual consell tingueren en la casa del sant sperit de la vila de
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94. Vegeu nota 65 del present capítol.
95. Apèndix documental, núm. 119.
96. A Cahurs en aquella època es feia servir un sistema de datació diferent al de Catalunya, de manera que

mentre a Catalunya es canviava d’any al mes de desembre allà es feia al mes de març, per això quan aquí
el 2 de febrer ja era l’any 1428 allà encara era 1427.

97. DURAN I SAMPERE, A.: 1920.
98. Apèndix documental, núm. 121.



Cervera per rahó com lo terra trèmol ha consumada e cruxida la sala del consell de
la dita vila e per relevar les persones de perill acordaren de tenir-lo en la dita casa
...”.99 Cal recordar que la mateixa font ofereix una informació semblant per al terratrè-
mol de 1373 (vegeu capítol 5). També el Llibre de Consells de Cervera recull altres
notícies, dels dies 11 i 14 de febrer del mateix any, respecte a les mesures a prendre,
en forma de processons i causes pies, contra els terratrèmols.100

Posteriorment apareixen diverses informacions que donen idea que si bé la vila en
general es va ressentir del sisme, aquest va ser emprat com a excusa per a demanar
beneficis econòmics al rei durant molts anys després. En una primera notícia, el rei
comunica a les autoritats de Cervera que un habitant de la vila s’ha queixat perquè li
han requisat unes pedres que havia comprat per reparar la seva casa “que a causa del
terratrèmol amenaçava, segons ell diu, ruïna”.101 Aquesta notícia pot tenir certa inten-
cionalitat a exagerar el dany patit per la seva casa, per tal que li tornin les pedres requi-
sades més ràpidament.102 En els anys 1430 i 1431 la vila demana al rei la reparació i la
reconstrucció del castell que tenia a la vila, ja que es trobava derruït i inhabitable.103

Anys després encara es menciona a la documentació que el castell i la presó de la vila,
que van ser danyats pel terratrèmol, s’han de reparar.104

Valoració:
– Alguna esquerda a la casa de la vila.
– La vila en general sacsejada fortament.
– Danys al castell i la presó.
– Sensació de perill, en part per les notícies de danys que arriben d’altres llocs.

Intensitat: VI-VII (b).

FONTCLARA. Segons Mengel, que cita els Arxius de la Universitat de Perpinyà, “el
monestir de Fontclara, a l’est del Boulou, fou devastat”.105 Aquest monestir, desapa-
regut avui en dia, correspon al lloc anomenat actualment “Fontclara”, situat a la vore-
ra del Tec, comuna de Banyuls dels Aspres, 8 quilòmetres al nord-est del Voló.
Remarquem que Mengel no indica de manera específica que aquest monestir fos des-
truït pel terratrèmol de 1428. D’altres causes naturals, com les inundacions, podrien
haver contribuït als danys? La resposta a aquesta pregunta permetria avaluar l’abast
dels danys realment causats pel sisme. Com hem vist anteriorment, en parlar de la vila
d’Arles, pocs anys després del terratrèmol de 1428, a la zona es van produir fortes plu-

160

99. Apèndix documental, núm. 123.
100. AHCC, FM, Consells, 1428, 19v. (1428, febrer, 11) i AHCC, FM, Consells, 1428, 20v.-21r. (1428,

febrer, 14). Notícies facilitades per Pere Verdés.
101. Apèndix documental, núm. 151.
102. El fet que la reclamació es faci al rei, i que sigui aquest qui pressiona les autoritats de la vila, respon a

què el rei era la màxima instància en justícia a les seves terres jurisdiccionals, i Cervera era de juris-
dicció reial.

103. AHCC, FM, Pergamins, 1430, s/f (1430, octubre, 7) i AHCC, FM, Registre de Lletres, 1431, 84v.-85r. 
(1431, octubre, 4). Notícies facilitades per Pere Verdés.

104. AHCC, FM, Memorials, 1442, s/f (1442, novembre, 18), AHCC, FM, Memorials, 1446, s/f (1446,
agost, 16) i AHCC, Crides, 1447, 5r.-5v. (1447). Notícies facilitades per Pere Verdés.

105. MENGEL, O.: pàg. 72. 1909.



ges que van causar inundacions. A la mateixa vila d’Arles s’atribueixen els danys patits
a totes dues causes, en particular els ponts sobre el riu Tec van caure pels “diluvis”.

Malgrat que Mengel sempre cita l’origen de la font, en aquest cas només dóna
l’arxiu. La manca d’informació de la font primària ens impedeix fer-ne una valoració.

Valoració:
– Causa incerta de la destrucció del monestir.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. ? (c).

FORNELLS DE LA SELVA. Com ja s’ha explicat a l’estudi de la sèrie de 1427, el castell de
Fornells s’ha atribuït al terme de Fornells de la Selva. Per la seva situació geogràfica,
sembla molt probable que resultés afectat principalment pel sisme del juny de 1427
(vegeu apartat 6.2.5). La data tardana de la notícia, 1435, i la manca de precisió en la
descripció fa que l’avaluació de l’efecte del sisme de 1428 tingui una gran incertesa.

Valoració:
– Efectes acumulats 1427-1428.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar intensitat. Probable dany (c).

FREIXENET, CASTELL DE. Gràcies a les Visites Pastorals de Vic, sabem que a causa del
terratrèmol de 1428 la capella de Sant Francesc del castell de Freixenet necessitava
reparació: “... la capella de sant Francesc, construïda al castell de Freixenet, va ser
postrada pel terratrèmol ...”,106 i que en la visita anterior, de 1425, a l’edifici no li calia
cap obra.107 Aquest castell de Freixenet actualment no existeix, però per la seqüència
d’inspecció de la Visita Pastoral, correspondria al municipi Sant Guim de Freixenet.

Valoració:
– S’ha enfonsat la capella del castell.

Intensitat: VII (c).

GIRONA. Per a aquest terratrèmol sí que els jurats de Girona proporcionen dades sobre
la seva ciutat: “... E aquest segon terratrèmol féu dany en enderrochs e destrohir molts
alberchs en aquesta ciutat. Emperò, per gràcia de nostre senyor Déu, en tota la dita
ciutat no morí sinó una dona qui ixint de la isglésia de framenors fou farida de una
pedra. E una sirventa de mossèn Bernat da Raset, veguer d’açí, fonch escalabrada e
colpada en la casa on lo dit veguer estava, per los sostres de la qual casa se n’entra-
ren. Però aquesta no ha perill de morir. Som certificats, senyor, que per molts lochs
de montanyes en la dita hora se són seguits infinits damnatges per morts de moltes
persones e perdició de bens e destrucció de viles e lochs de Cathalunya ...”.108 Molt
probablement els edificis que després de tota la sèrie del 1427 havien quedat més vul-
nerables no van resistir una nova sacsejada tan forta com ho va ser la d’aquell any. Els
jurats de Girona, donades les circumstàncies, fan ordinacions contra el joc i les blasfè-
mies en la ciutat, per prevenir més terratrèmols només 4 dies després del sisme.109
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106. Apèndix documental, núm. 168.
107. AEV, Visites Pastorals, vol. 1201b, fol. 49 v-50 r (1425).
108. Apèndix documental, núm. 127.
109. Apèndix documental, núm. 125.



El terratrèmol de 1428 va trencar la normalitat de la vida a la ciutat de Girona, tal
com es pot observar a la carta que el rei escriu, el 17 de febrer, a un jutge de Girona
per tal que dicti sentència en un judici. El jutge al·lega que s’està retardant el judici
perquè la gent està tan espantada que no vol quedar-se dins la ciutat i no van a testifi-
car, i sense testimonis no pot tancar el cas.110

En una altra notícia del 31 de juliol demanen al rei que els eximeixi de contribuir
amb homes per a la host reial: “... Primerament liurada al dit senyor Rey la letra de
creença, expliqueran al dit senyor la gran tribulació en què és tota aquesta terra per
la convocació de la host e les gents com són pobres per morts, terratrèmols, e cares-
tia qui sit aparellam com les meses sien molt flaques [...] Ffou fet lo present memorial
diluns a XXXI de Juliol del anys MCCCCXXX.”.111

Valoració:
– Caiguda de pedres de l’església de framenors. Una dona morta.
– Enderroca moltes cases. En una el sostre cau sobre una dona.

Intensitat: VII (b).

LA GRASSA. Una súplica papal de 1432, publicada per Denifle, sobre el monestir de la
Grassa diu que l’església i el cor van resultar afectats pel terratrèmol “Monestir de la
Grassa. L’església i el cor es van ensorrar tant a causa del terratrèmol, com per una
“deixadesa” (per la manera com és redactat sembla que va restar sense reparació durant
8 anys) de vuit anys i també per altres sinistres”.112

Tenint en compte la confluència de situacions entorn al sisme, el mal estat 
del monestir i d’altres esdeveniments desastrosos (guerres, inundacions ??), és difí-
cil atribuir el grau de responsabilitat de la sacsejada de 1428 en la destrucció d’aquest
edifici.

Valoració:
– Enfonsament del cor i de l’església per diverses causes, entre les quals el

sisme.
Intensitat: VI (c).

LIMÓS. Un document trobat en aquesta localitat indica que el terratrèmol de la Candelera
va ser percebut a Limós (Llenguadoc), “L’an MIIIICXXVII e a dos febrièr fec grant e
terrible terra tremol per tot l’universal mont, per tot l’an o entorn e maiorment lo dit
jorn que era Nostra Dóna de la Candelor per l’espazi de mieja hora o entorn en esta
vila vizan tot lo mon.”.113

Valoració:
– Sacsejada percebuda per tota la població, sense danys.

Intensitat: V-VI (c).
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110. Apèndix documental, núm. 135.
111. Apèndix documental, núm. 195.
112. DENIFLE, H.: pàg. 235-236. 1897. “Monasterium de Grassa. Ecclesiam et chorum tam propter terre-

motumquam nimiam vetustatem ab octo annis citra aliosque sinistros eventus corruisse”.
113. Apèndix documental, núm. 115.



LLEIDA. El Llibre de Notes Assenyalades de Lleida, a part mencionar els desastres de
Santa Maria del Mar de Barcelona, i de l’església de predicadors de Puigcerdà, no parla
de danys a Lleida, així que sembla que només van percebre aquest sisme: “Dilluns,
qui·s comptave a dos dies del mes de ffebrer any Mil CCCC vint e huit, a les huit ores
de matí del dit dia, fou fet gran terratrèmol per totu Catalunya, qual durà per spay de
dir un Miserere mei, del quel terratrèmol fou axí terrible que s’enderroquaren molts
edifficis per tota Cathalunya e special caygué la vidriera de la sglésia major de Santa
Maria de la mar de la Ciutat de Barcelona, on matà ten xxv fins xxvi persones entre
hòmens e dones E més, se enderroquà la sglia de Puigcerdà del monestir de prehica-
dors, hon moriren ben dohentes persones o pus segons se dehie, plàcie a la misericòrdia
de Déu que·ns guart de glay e mala mort amorir. Amen.”.114

Valoració dels efectes:
– La menció de la durada confirma la percepció a la ciutat de Lleida.

Intensitat: V (b).

MANRESA. La documentació de la ciutat de Manresa no esmenta explícitament haver
percebut el terratrèmol del dia 2 de febrer de 1428. No obstant això, sí sembla que la
sacsejada vagi ser sentida a jutjar per la presa de mesures municipals en cas d’un terratrè-
mol, l’onze de febrer de 1428.115

L’altra notícia de què disposem és una carta enviada pels consellers de Manresa als
consellers de Barcelona, en la qual diuen que envien persones a Barcelona per recap-
tar almoines per a la reparació del monestir de Santa Clara, esquerdat en diverses
dependències pel terratrèmol, i que a causa de les pluges està molt ressentit. La carta
va ser rebuda el dia 17 de febrer de 1434.116 Si el terratrèmol hagués fet molt dany, la
notícia no seria tan tardana. Probablement, aprofiten el terratrèmol per demanar ajuda,
però són les pluges el que realment ha malmès el monestir, tot i que podia tenir algu-
na esquerda.

Valoració:
– Percepció a la ciutat sense esment de dany.
– El terratrèmol podria haver produït alguna esquerda al monestir.

Intensitat: V (b).

MONTAGUT. Aquest és un altre lloc del qual tenim notícia gràcies a la carta dels jurats
de Girona: “... En lo lloch de Montagut, prop Castellfollit, ha morta molta gent ...”,117

però no tenim més notícies de danys materials. Dues Visites Pastorals situades dins el
municipi, Santa Maria de la Costa i Sant Pere de Montagut, descriuen danys.

Valoració:
– No hi ha descripció de danys en edificis, però sí ha mort molta gent. Podem

suposar que molts edificis es trobaven danyats, corroborat per la informació
de les visites.

Intensitat: VII-VIII (c).
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MUNTANYOLA. Segons Junyent118 pels llibres de les Visites Pastorals de Vic, el castell
de Muntanyola i la seva església van resultar afectats pels terratrèmols de 1428. S’han
consultat les Visites Pastorals i, precisament, quan es menciona l’església de Sant
Quirze de Muntanyola, l’original es troba molt esborrat per humitats i fongs i en alguns
fragments no es llegeix bé: “... També visitàrem la casa de la mencionada rectoria n
... (nostra?), i indicàrem reparació general ...”.119 Atès que algun fragment és il·legi-
ble, fem confiança a la notícia de Junyent. Per la data del document, 1450, i la localit-
zació geogràfica, la notícia podria englobar també efectes del terratrèmol de l’any 1448.
No obstant això, per les característiques d’aquest sisme (vegeu capítol 8), creiem que
cal atribuir els danys principals al sisme de 1428.

Valoració:
– No hi ha descripció detallada del danys, però es diu que la reparació es gene-

ral.
Intensitat: VII (c).

NARBONA. Una súplica papal de 1436, publicada per Denifle, menciona danys causats
per terratrèmol sense concretar la data en què es van produir: “L’església narbonesa
(S. Just) és trencada i oberta a causa del terratrèmol [...] L’església predita, ha 
quedat inútil en les seves estructures i en altres parts dels edificis, de manera que, a
causa del terratrèmol, és trencada i oberta, i ha de ser reparada, si no, en una situa-
ció similar, certament quedaria en situació de col·lapse total ...”.120 Per la data de la
notícia, 1436, cal considerar que altres causes podien haver contribuït a malmetre 
la dita església.

Valoració:
– Església amb esquerdes.

Intensitat: VI (c).

OLETA. Segons Mengel, que treu la informació dels Arxius de la Universitat de Perpinyà
sense especificar la documentació exacta, aquesta població del Conflent va percebre
el moviment sísmic de 1428: “... La regió d’Oleta va ser també fortament sacsejada
...”. Queden per retrobar els documents originals d’aquesta afirmació.

Valoració dels efectes:
– Percepció o dany?

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. ?(c).

OLOT. Tal com ja s’ha explicat en parlar del terratrèmol de 15 de maig de 1427, la
població d’Olot presenta una reacció diferent a les altres localitats afectades, ja que
allà en cap moment no s’observa la intenció de reconstruir la vila. Segons Puigvert, el
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terratrèmol de 1428: “... no troba res per destruir a Olot, perquè els habitants no tor-
nen a ocupar l’antic emplaçament i aquest es degrada irremissiblement, com mostren
els pregons senyorials que intenten aturar el desmantellament dels edificis enderro-
cats.”.121 Sembla clar que el fet d’abandonar l’emplaçament antic de la vila no és degut
que els edificis fossin completament enderrocats, sinó que els olotins estaven interes-
sats a canviar l’emplaçament de la vila per raons polítiques i econòmiques.

La mancança de descripció precisa dels danys produïts pel terratrèmol del 2 de
febrer de 1428 dificulta la interpretació d’aquest sisme, com ho podem veure a la carta
dels jurats de Girona: “... En la vila de Olot, qui en lo mes de maig prop passat era
estada destrohida, ha mortes devuit persones e d’altres escalabrades ...”.122 Aquestes
persones poden haver mort a l’església, com en altres localitats, o bé a les cases. Tant
a l’antic, com al nou emplaçament, les construccions devien ser molt vulnerables: les
unes perquè tenien greus desperfectes causats pel terratrèmol del 1427, i a més la gent
utilitzava els materials caiguts per a la construcció de les noves edificacions, i les altres
perquè estarien en fase de construcció.

Toralles diu que el terratrèmol tornà a enderrocar Olot.123 És fàcil imaginar que els
edificis que ja eren molt malmesos quedessin completament arruïnats després d’aquest
nou sisme. A part aquestes notícies, hi ha autors que es qüestionen el canvi de lloc o
no, alguns fins i tot asseguren que actualment es troba a l’altre costat del Fluvià d’on
era abans. Però Xavier Puigvert124 deixa molt clar que la vila va canviar de lloc, però
immediatament al costat d’on era abans, i a la mateixa banda del riu on havia estat sem-
pre. La concessió de privilegis que va atorgar el rei a la vila d’Olot va comportar un
seguici de plets amb l’abat de Ripoll per motiu de la jurisdicció del lloc. Podem il·lus-
trar el conflicte amb dos document reials125 i Puigvert126 tracta el problema de manera
exhaustiva.

Dues Visites Pastorals de l’any 1432 indiquen desperfectes a les esglésies de Sant
Cristòfol les Fonts i Sant Esteve d’Olot (vegeu annex A.3). Aquesta informació con-
firma danys acumulats (1427-1428) entorn a Olot, però no aporta precisió sobre els
efectes produïts pel sisme de 1428.

Valoració:
– 18 morts.
– No hi ha cap descripció detallada dels danys. Ja hi havia danys previs (VIII)

del sisme succeït el 15 de maig de 1427.
Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. Dany (b).

PERPINYÀ. Una nota al marge d’un calendari del Libre Verd Menor de Perpinyà con-
firma que el sisme també es va sentir allà: “Aquest dia de l’any de la nativitat del sen-
yor mil quatrecents vint i vuit, entre les vuit i les nou del matí d’aquest dia, estant la
gent a l’església amb la cera per la benedicció, es va produir el més gran i terrible
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terratrèmol en aqueta vila de Perpinyà i per tota Catalunya, que va durar per espai
de dos parenostres i més, i va ser tan terrible, que la gent pensava que tots els edifi-
cis i tota la vila de Perpinyà seria enderrocada. Però gràcies a Déu cap edifici va ser
enderrocat a la dita vila, a Barcelona va cedir la O de l’església de Santa Maria del
Mar i va matar vint i dues persones, i en altres llocs molta gent va morir i molts edi-
ficis van caure”.127 Segons la notícia, a Perpinyà, la gent estava tan espantada que creia
que tots els edificis caurien per terra, però queda explicitat que no es van enderrocar.

També a Les memòries de la Comunitat de Sant Jaume de Perpinyà128 es mencio-
na el sisme: “A dos de febrer del any mil quatre cents e vint e vuyt fon gran terratre-
mol com se fehia la benedictió de la sera lo dia de la purificatió de nostra senyora, en
què tot hom stave spantat.”.

Valoració:
– La descripció especifica que no hi ha danys materials ni personals, però que

la sacsejada és tan forta que crea una sensació general de perill d’enderro-
cament. Això ens permet suposar que hi podria haver algun dany lleuger.

Intensitat: VI (b).

PRATS DE MOLLÓ. En un manuscrit conservat a les ADPO hi ha notícies referents a
Prats de Molló, on s’esmenta que uns oficials trameteren l’autorització del rei per a fer
les reparacions necessàries motivades per l’enderrocament dels murs i cases que ha
causat el terratrèmol: “... per rahon del terratrèmol, qui cascun jorn continua en la dita
vall, ha donat gran dampnatge en la dita vila e vall de Prats tant en derrocar murs
quant cases ...”.129 Segons l’índex de l’arxiu on es conserva la font, aquesta diu: “... la
réparation du château de Prats de Mollo, ajournée à cause du tremblement de terre
...”, però a la font original no es menciona cap castell; Mengel va transmetre l’error ja
que copia l’índex com a notícia sense contrastar-lo amb el text.130

A través de Mengel131 sabem que, en els llibres Verd i Vermell de la vila de Prats
de Molló, es conservaven uns privilegis reials que els permetien reconstruir els camins
i els ponts. Actualment, aquests llibres no són localitzables, no obstant això, la còpia
de les dues cartes originals es conserva a l’ACA i han permès verificar la notícia de
Mengel. A la primera carta, de l’onze de gener de 1430, el rei, un cop comprovada la
veracitat dels danys ocasionats als ponts i les rescloses per terratrèmol i inundacions,
i de la mortalitat a la vila de Prats de Molló, concedeix als prohoms de la vila i vall,
que quatre cinquenes parts dels impostos que li havien de pagar a ell, les podran dedi-
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car a les necessitats que considerin oportunes.132 És interessant, però, remarcar que
aquests privilegis són de l’any 1430, i tal com s’esmenta al document havien tingut, a
més del terratrèmol, unes inundacions. Tanmateix, el document de 1428, abans esmen-
tat, deixa clar que els danys a les muralles i a les cases els havia ocasionats el terratrè-
mol, mentre que el de l’any 1430 relacionaria els danys en ponts i camins amb les
inundacions.

I a la segona carta reial, molt més tardana (1449), la reina Maria fa una remissió
íntegra de les obligacions econòmiques pendents de la vila i vall de Prats de Molló amb
el rei i ordena a tots els oficials reials que compleixin aquesta ordre i no exigeixin els
impostos redimits per ella, ja que la vila ha estat molt afectada per mortalitats, pesta,
terratrèmol i inundacions.133

Valoració:
– Enderrocament de les muralles de la vila.
– Enderrocament de cases.

Intensitat: VII-VIII (c).

PRUIT. En les Visites Pastorals de l’any 1442, conservades a l’AEV, consta que l’esglé-
sia de Sant Andreu de Pruit, que era derruïda a causa del terratrèmol, està en plena
reparació: “... a la dita església destruïda a causa del terratrèmol també continuen les
reparacions de la capçalera de l’església ...”.134

Valoració:
– No és habitual que els desperfectes afectin la part de la capçalera de l’esglé-

sia. Pot ser que el campanar es trobés situat entre l’absis i la nau i hagués
caigut sobre l’absis, o pot ser que l’església es trobés en molt males condi-
cions.

– La situació geogràfica d’aquesta localitat fa pensar en l’existència de possi-
bles efectes acumulats o augment de la vulnerabilitat com a conseqüència de
les sacsejades de 1427.

Intensitat: VII (c).

PUIGCERDÀ. La descripció de la carta del jurats de Girona és molt semblant a la de
Camprodon: “... Car, per persona digne de fe, havem sabut que Puigcerdà en la dita
hora, per lo dit terratrèmol, fou destruït e abisat e·y moriren trescentes persones, e
que s’i mès foch. E attès que los edificis són de fusta en gran part, lo dit foch ha des-
trohida la vila ...”135 mentre que Toralles anomena danys a Puigcerdà sense esmentar
que hi han morts.136

Mentre que a Camprodon les descripcions donen idea d’un enderrocament gene-
ral, a Puigcerdà sembla que encara quedava en peu una part de la vila. La documenta-
ció municipal de Puigcerdà ens permet observar que l’enderrocament no va ser tan
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generalitzat com a Camprodon, perquè el dia 4 de març es plantegen la possibilitat
d’enderrocar alguns edificis danyats, que són al costat d’altres que encara estan bé,
perquè els fa por que els afectats no caiguin sobre els que no ho estan i així causar
encara més desperfectes: “... Tots aquests senyors, ajuntats en la era d’en Pere Capdevyla,
ab veu de crida per manament del honrat en Matheu d’Alb lochtinent del honorabla
en Berenguer de Copons, donzel, veguer de Cerdanya e Batlle de la vila de Puigcerdà,
fo proposat que, com molts e diverses alberchs stigan a caura dins la vila e si cahen
és perill que no enderroquen altres alberchs qui stan prop aquells, e aquels da qui són
no·ls volen enderrochar, per rahó dels censos que fan a·bacins, e almoynas, e a benef-
ficis de la vila, e aquels qui fan los censes dien que no·ls enderrocharan sinó los dits
censos no·ls són baxats e reduhits, e los altres alberchs qui fan adobar que aquels
da·qui són no·ls adobaran si los censos que fan no·ls són axí matex reduits, part e molts
del dits alberchs fàssan censos a les almoynas e bacins de la vila, per ço demanaran
conseyll, si los censos que les dites almoynas e bacins prenen si·s reduhiren a certa
quantitat per tant que mils los dits alberchs fossen reparats, finaren que los dits cen-
sos sien reduÿts aquella quantitat que als cònsols e a quatre prohòmens per los dits
cònsols elegidors, conexaran e ordonaran e axi mateis de baxar e reparar los dits
alberchs, e així mateix, sobre la fet de la torr de Sta. Maria, que hagen mestras, e a
consell de mestras e de prohomens què s’hage enderrocar o obrar ...”.137 Encara que
la carta del jurats de Girona mencioni que també a Puigcerdà s’hi va calar foc, cap dels
registres municipals, ni cap altra font, no ho comenta, a diferència de Camprodon, on
a més del jurats, també les cartes reials parlen del foc. Es pot contemplar la possibili-
tat d’un error en la transmissió de la notícia.

Sembla que a Puigcerdà la màxima preocupació és trobar les persones adequades
per a enllestir les obres de reparació; també volen aconseguir la reducció de censals,
igual que el rei, per tal que la vila no perdi població,138 i per recuperar la normalitat al
més aviat possible. A més, van tenir cura de continuar fent ordinacions contra el joc,
i processons,139 tal com havien fet abans de patir ells el terratrèmol.

A més dels murs i les torres de la vila, sabem que van patir danys la casa dels còn-
sols, i la torre de l’església de Santa Maria, de les quals els consellers municipals s’ocu-
pen en les seves decisions municipals: “Ítem més finaren que per obrar la yglea de
Santa Maria, qui·s plou, e la torr així mateix de la dita yglea e per repar los murs e
las torras de la dita vila que sie vanut l’arbatge dels ports de la vila, o que sie posat
cert dret per cascuna bèstia grossa e menuda que puyg e pastur en los dits ports de la
vila. E açò fo ramès als Cònsols.”.140

La nombrosa documentació generada per la cancelleria reial respecte a la població
de Puigcerdà,141 podria fer pensar que el dany va ser més gran que a Camprodon, però
el que mostra és que el rei tenia més interès en Puigcerdà per ser una zona comercial
molt destacada. Una mostra de com s’expressen la majoria de cartes és la següent: “...
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Ja sabets la vila de Puig cerdà en quin punt està, car a la dimi nució en què per mor-
talitats e altres infortunis era pervenguda, la gran ruïna del terratrèmol li és sobre-
venguda, axí que, si los habitadors qui hi resten no són ajudats e comportats, poch
interès los seria lexar la vila del tot deserta ...”,142 i també: “... sobre la restauració de
la vila de Puig cerdà e per consegüent dels censos que sobre los alberchs e cases
d’aquella són imposats, e per la església e causes pies possehits, la ruïna dels quals
alberchs e cases no ignorats, com sia massa notòria ...”.143 El fet que el rei no conce-
deix l’exempció del maridatge144 reforça la idea que els danys a Puigcerdà no devien
ser tan forts com a Camprodon.

També va patir danys l’església del convent de Franciscans de Puigcerdà, tema que
ha estudiat Jill Webster.145 Un contracte d’obres ens parla de la restauració d’una cape-
lla d’aquesta església, pagada per un parent de qui havia subvencionat originalment la
seva construcció: “... Et primo, que lo dit Pere Savina ..., als dits frares e esdeveni-
dors, que ell farà o fer farà devant totes coses obrar e reparar la dita capella, la qual,
o la major part de aquella és esbaltada per rahó e occasió de aquell terrible e spa-
ventabla terratrèmol lo qual, Déus disposant e volant, féu [interliniat: lany
M.CCCC.XXVIII, és el] lo jorn de la purifficacio de la verge Maria qui és lo jorn de
santa Maria Candalera o de ffabrer en aquella forma e manera, e mils si mills se pot
fer, que era la dita capella abans del dit terra trèmol e, aquella reparada e rehediffi-
cada, farà pintar axí com ja de abans era pintada tota dalt abaix a tot son cost e mes-
sions ...”.146 Sembla que, l’any 1433, els treballs afectarien fonamentalment els elements
ornamentals i que, per tant, l’estructura de la capella no era afectada. Atès que les cape-
lles són menys vulnerables que la nau central, aquesta devia ser la part ensorrada que
va produir la major part o la totalitat de les morts esmentades.

De la destrucció de l’església tenim tres notícies redactades lluny de la zona danyada.
La primera és una carta reial on la reina Maria demana l’ajut de la gent, per tal que facin
donacions que permetin la reconstrucció de l’església i el monestir dels frares predica-
dors de Puigcerdà: “... que varen ser derruits pel terratrèmol ...”.147 Una altra prové del
Llibre de Notes Assenyalades de Lleida: “Dilluns, qui·s comptave a dos dies del mes de
ffebrer any Mil CCCC vint e huit, a les huit ores de matí del dit dia, fou fet gran terratrè-
mol per totu Catalunya, qual durà per spay de dir un Miserere mei, del quel terratrèmol
fou axí terrible que s’enderroquaren molts edifficis per tota Cathalunya e special cay-
gué la vidriera de la sglésia major de Santa Maria de la mar de la Ciutat de Barcelona,
on mata ten xxv fins xxvi persones entre hòmens e dones. E més, se enderroquà la sglia
de Puigcerdà del monestir de prehicadors, hon moriren ben dohentes persones o pus,
segons se dehie. Plàcie a la misericòrdia de Déu que·ns guart de glay e mala mort a
morir. Amén.”.148 La tercera notícia prové de Santa Coloma de Queralt, i diu: “... aquest
dia metex a Puigcerdà caygué a preïcadós e a framenós la sgleia mentre deÿen la missa,
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hon moriren pus de C persones entre frares e capellans e homs e dones que eren a la
dita església per ohir missa novella.”.149 Tant en aquesta font, com en la de Lleida, es
menciona que en un sol edifici (l’església) van morir moltes persones. Remarquem que
a les fonts municipals no se’n troba cap referència, la qual cosa fa pensar que els morts
a la vila va ser un tant per cent molt petit de la població. A més, el nombre de morts varia
segons la font, cosa que podria reflectir la transmissió de la notícia de boca en boca, sense
que puguem atribuir-li gaire exactitud en cap de les referències.

Valoració:
– Sensació de normalitat o possibilitat de recuperar-la sense gaire problemes.
– En un sol edifici, església, moren entre 100 i 300 persones, que representa

entorn del 10 % de la població (vegeu taula 7.2). No hi ha més precisió en
les descripcions.

– Danys a un nombre indeterminat de cases, que no semblen representar la
majoria com a Camprodon, sinó moltes.

– Danys a les muralles, a la casa dels cònsols, a la torre de l’església de Santa
Maria, i a l’església del convent de Franciscans (on hi ha els morts).

Intensitat: VIII (b).

RIPOLL. Segons la relació de la carta dels jurats de Girona: “... En la vila de Ripoll és
cayguda la volta de la isglésia, és assí mort un Prohom qui estava ab mossèn lo Abbat,
e en la vila són cayguts dos alberchs ...”.150 De tots els autors que han tractat el tema
el que dóna més detalls és Junyent,151 ja que va utilitzar les notes de fra Roc d’Olzinelles,
que va ser monjo de Ripoll fins que aquest monestir va ser cremat el 1835. Olzinelles
era un gran coneixedor dels arxius de Ripoll i prenia notes de diversos temes que l’inte-
ressaven. Per sort les notes d’aquest frare encara es conserven a l’Arxiu Episcopal de
Vic,152 i gràcies a ell sabem que el sisme del 2 de febrer va enderrocar les voltes de
l’església i la sagristia del monestir: “... el campanar o el cloquer de l’església del
monestir va ser sacsejada i està en part enderrocada i en part amenaçant ruïna, i la
sagristia de l’església va ser totalment destruïda i roman al terra, i la carcassa de
fusta que contenia els vestits i els ornaments de l’església que es guardava en aques-
ta sagristia, per causa d’aquesta destrucció està totalment trencada, també la nau ano-
menada de Sant Gregori, a la dita església, està totalment destruïda i va ser enderrocada
...”.153 Menciona diverses escriptures que parlaven sobre els danys, les obres de repa-
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ració, la procedència dels diners per a les obres ..., però, evidentment, els originals es
van perdre en l’incendi del monestir.

Valoració:
– Caiguda de part del campanar de l’església del monestir.
– Ensorrament de les voltes de l’església, probablement a causa de la caiguda

del campanar.
– Per la descripció del document, la sagristia és totalment destruïda.
– Una persona morta, suposadament per la caiguda de la volta de l’església

del monestir.
– Enderrocament de dues cases de la vila.

Intensitat: VII-VIII (b).

RIUDAURA. Sabem que el terratrèmol del 15 de maig de 1427 va ocasionar danys en
aquesta població, per tant, la Visita Pastoral de l’any 1432 i la documentació tardana
de què disposem (1435 i 1456) no permeten separar els efectes dels terratrèmols de
1427 i 1428.

Gràcies a una notícia de 1435 facilitada per Xavier Puigvert, sabem que es fa la
venda d’un solar amb cases enderrocades a la vila de Riudaura: “... però tot aquell pati
o solar al qual acostumaven a haver cases va ser, plaent Déu, destruït i prostrat per
terra a causa del terratrèmol ...”.154

Monsalvatje ja va transcriure un document del 24 de maig de 1456 on es parlava
de danys i reparacions a l’església de Santa Maria de Riudaura, però era de data molt
posterior a aquests terratrèmols. Segons aquest document l’església parroquial de Santa
Maria de Riudaura va ser “... fossa, derruïda, enderrocada i demolida pel terratrèmol
...” i per això els oficis no es poden celebrar i l’església s’haurà de reedificar i cons-
truir de nou al mateix lloc on era. La notícia afegeix que tant la vila com la vall de
Riudaura van resultar totalment derruïdes pel terratrèmol, deixant els seus habitants en
una gran pobresa.155

Valoració:
– Vila enderrocada. Efectes acumulats 1427 i 1428.
– Església molt danyada ja l’any 1432 segons la Visita Pastoral.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. Dany (b).

SALSES. En un document reial del 16 de juny de 1430, es diu que l’estany o font de
Salses va resultar afectat pel terratrèmol. Malgrat que no especifica quin, considerem
que, lògicament, ha de ser a causa del sisme de 1428, que també va provocar danys en
altres poblacions de la França actual: “... la casa de la dita font o estany, abans men-
cionat, roman totalment sacsejada a causa del terratrèmol que van patir aquestes i
altres parts del Principat de Catalunya. Les parets de l’estany o font predita han cedit
a causa del terratrèmol i de les intenses i continuades pluges, i necessiten ser repa-
rades ...”.156

171

154. Apèndix documental, núm. 277. Comunicació de Xavier Puigvert.
155. MONSALVATJE, F.: vol. 3, pàg. 376-382. 1906.
156. Apèndix documental, núm. 194.



La caseta de la font deuria ser un edifici decoratiu construït en algun punt de l’estany
de Salses. I les parets de l’estany serien murs de contenció de terrenys guanyats a l’aigua
com a terres de conreu.

Valoració:
– Efectes conjunts del terratrèmol i les fortes pluges.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. Probable dany (c).

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL. El canonge Ripoll157 transmet una notícia segons la
qual es concedí una llicència, el 5 de setembre de 1435, per a reconstruir l’església de
Santa Eulàlia de Puig-oriol, que a causa de la seva gran vellesa i dels terratrèmols va
resultar totalment enderrocada.

Valoració:
– Església danyada que era molt vella.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. Probable dany (c).

SANTA MARIA DE FUCIMANYA. L’arxiver de l’Arxiu Episcopal de Vic, Mn. Cunill, va
facilitar l’any 1921 a Tomàs Balvey una notícia del Liber Justinianeus de la Cúria de
Vic,158 segons la qual el bisbe de Vic concedia 40 dies de perdó per contribuir a la repa-
ració de l’església de Santa Maria de Fucimanya, a la parròquia de Sant Martí de
Serraïma, que era malmesa pels terratrèmols. Per la data del document, 14 de juliol de
1450, i per la seva localització geogràfica pensem que els danys responen a l’efecte
del terratrèmol de 1428 i potser també de 1448 (vegeu capítol 8).

Valoració:
– Església malmesa pel terratrèmol de 1428 i potser també pel de 1448.
– La descripció no dóna detall del dany.

Intensitat: VI-VII (c).

SANTA MARIA DEL COLL. El canonge Ripoll159 transcriu una indulgència del bisbe Ornós,
per la qual concedeix 40 dies d’indulgència a tothom qui doni almoina per reparar
aquest monestir, que a causa dels grans terratrèmols es troba gairebé derruït. El docu-
ment citat és del 14 de juliol de 1428. Per la proximitat geogràfica d’aquest monestir
a la vall d’Osor, considerem que la majoria dels danys corresponen als sismes del març
de l’any 1427, però part dels efectes cal atribuir-los al terratrèmol de l’any 1428.

Valoració:
– Monestir gairebé derruït.
– Possibles efectes acumulats pels terratrèmols del març de 1427.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. Dany (c).

SANT BARTOMEU DE COVILDASES. El canonge Ripoll160 transmet una notícia, segons la
qual es concedí un llicència per a construir, al costat de l’església de Sant Bartomeu
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de Covildases, danyada pels terratrèmols, una església de fusta. El document citat és
del 26 de juny de 1428, per tant els danys es podrien atribuir tant als moviments de
1427 per la seva proximitat geogràfica a la vall d’en Bas, com als de 1428.

Valoració:
– Església danyada. Possibles efectes acumulats del sisme del 15 de maig de

1427.
Intensitat: VII (c).

SANT CRISTÒFOL D’ORISTÀ. El canonge Ripoll menciona aquest lloc com afectat pel
sisme de 1428, però com que la font original és desapareguda tan sols tenim aquesta
referència: el 9 de juliol de 1450 es concedí llicència a la parròquia d’Oristà per a cons-
truir de nou la capella de Sant Cristòfol: “situada al puig de Sant Joan, va ser profun-
dament postrada a terra per senyals que van aparèixer a diverses parts del principat
de Catalunya a causa del terratrèmol”.161 Per la data del document i per la seva loca-
lització geogràfica pensem que els danys responen a l’efecte del terratrèmol de 1428 i
potser també de 1448 (vegeu capítol 8). La descripció fa pensar que altres causes podrien
haver contribuït als danys esmentats.

Valoració:
– Església danyada. Efectes acumulats dels diversos terratrèmols? Altres cau-

ses?
Intensitat: VII (c).

SANT JAUME SESOLIVERES. El treball de restauració de l’església de Sant Jaume Sesoliveres
portat a terme per la Diputació de Barcelona (Servei del Patrimoni Arquitectònic Local)
i l’Ajuntament d’Igualada entre els anys 1993 i 1995 proposa162 el terratrèmol de 1428
com a causa de l’ensorrament de la volta romànica, les esquerdes i els desplomaments
d’algunes parts de l’església. Nosaltres pensem que, per la situació d’aquest edifici,
caldria considerar també com a causa d’aquests desperfectes el terratrèmol de 1448.

Valoració:
– Els danys són atribuïts, no confirmats per documentació d’arxiu.
– Els efectes observats es poden haver ocasionat pels terratrèmols (1428 i 1448)

i per d’altres causes.
Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat?(c).

SANT JULIÀ DE CABRERA. Pertanyent al municipi de Santa Maria de Corcó (l’Esquirol),
gràcies al canonge Ripoll163 disposem de la notícia d’una llicència concedida per repa-
rar “... obrar de nou, ampliar i augmentar ...” la capella de Santa Maria de Cabrera,
única part de l’església de Sant Julià danyada per terratrèmol. El document citat és del
22 de maig de 1429, per tant els danys es podrien atribuir tant als moviments de 1427,
per la seva proximitat a la vall d’en Bas, com als de 1428.
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161. RIPOLL, J.: 1846. [AEV, “Lib. Lit. Instit.” a 1450-58 fol. 45 (cremada al 1936)]; també citat al Butlletí del
Centre Excursionista de Vich, vol. V, Vic, pàg. 71-72, 1926. “sita in podio S. Joannis, que propter terre-
motus qui in principatu Catalonie et signater in his partibus viguerunt, fuit penitus in terram prostrata”.

162. LACUESTA, R.: 1995.
163. RIPOLL, J.: 1846. Curia Vicar. de Vich Lib. Com. á 1428 ad 1431, fol. 71 (cremada totalment al 1936).



A la Gran Geografia Comarcal, Pladevall diu que va patir danys la volta i l’absi-
diola sud, a més de l’absis central.164

Valoració:
– Danys a la capella de l’església. Efectes acumulats dels diversos terratrè-

mols?
Intensitat: VII (c).

SANT LLORENÇ DEL MUNT. Segons Junyent165 hauria existit un llibre de Visites Pastorals
a Vic que mencionaria desperfectes a causa de terratrèmol a l’església de Sant Llorenç
sobre Vilatorta (Sant Llorenç del Munt, de la comarca d’Osona). No hem pogut loca-
litzar la notícia en els llibres de Visites, perquè en alguns llibres gairebé no es veu res,
a causa de la humitat que ha esborrat la tinta, i altres no es conserven. Malgrat això,
considerem fiable la notícia aportada per Junyent.

Valoració:
– Desperfectes a l’església.

Intensitat: VI-VII (c).

SANT LLORENÇ PROP BAGÀ. Aquest monestir del terme de Guardiola de Berguedà ha
estat restaurat pel servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona166 i
també s’ha estudiat profundament en una monografia d’Artestudi per Jordi Bolòs i
Montserrat Pagès.167 D’aquesta es desprèn que la situació econòmica del monestir els
anys anteriors al terratrèmol era de penúria. A més de les referències escrites en les
Visites Pastorals (per la Congregació Claustral Tarraconense), l’estudi arqueològic
acurat de l’edifici ha confirmat aquestes dades.

La primera visita posterior al sisme és del 1441, una part del claustre es trobava al
descobert, i diversos edificis del monestir havien estat ensorrats pel terratrèmol, entre
els quals el refectori.168 Visites posteriors descriuen una situació molt semblant, ja que
no es van fer les reparacions oportunes; això ens fa pensar que l’estat de l’edifici abans
del terratrèmol podria ser tan descuidat com després.169
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164. Gran Geografia Comarcal, vol. 8, pàg. 202-203.
165. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: pàg. 176. 1971 (comunicació personal d’E. Junyent).
166. GONZÁLEZ, A., LACUESTA, R. I LÓPEZ, A.: 1990.
167. BOLÒS, J. i PAGÈS, M.: 1986.
168. “Die veneris III marcii anno quo supra nos super dicti visitatoris aplicuimus ad monasterium sancti

Laurencii prope Baganum [...] Postera reperimus unam partem unius claustri dischoperta et licet dic-
tus dominus abbas faciat preparamenta [...] Et quamvis in dicto invenissemusrefetorum et aliqua hedif-
ficia quam propter terremotum in terra fuenrunt prostrata qum postulant et requirunt reparaciones
...”, Arxiu de Montserrat, C.I.2, fol. 12v-13r. Facilitades les notícies d’aquestes visites pastoral per
Anna Castellano i Tresserra, del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

169. “Die jovis XVI mensis febroarii anno a natus domini MCCCCXLVII nos predicti visitatores aplicui
mus ad monasterium sancti Laurentii prope Baganum [...] Item fuit nobis quelerose denunciatum quod
ecclesia fere in omnibus suis partibus minater ruina, interus quod monachi ... non possunt ibidem stare
et seu moram trahere. In divino officio nisi cum maximo periculo mortis et timore, et si de celeri et
promptu remedio non providerata, ab inde intrare dictam ecclesiam [...] parietem aperte meridie dicte
ecclesie que iam peni desolata et destructa ac dislaratus existit refficiat plenissime et complete infra
quatuor mensis proxime sequentes nec non reficiat partem parietis versus terminum dicta ecclesie uti



Com que les rendes de què disposava el monestir eren molt poques i pobres, algu-
nes de les construccions enderrocades no es van reconstruir fins molt més tard, o no
es van refer mai. Gràcies a la monografia esmentada abans, podem saber que proba-
blement les reformes dutes a terme al monestir i a la cripta de l’església corresponen
a les reparacions posteriors al terratrèmol.

Valoració:
– S’han ensorrat part del sostre del claustre i diversos edificis del monestir,

que probablement no estava en bon estat de conservació.
Intensitat: VII-VIII (C).

SANT MARTÍ DE CANIGÓ. Segons Mengel, el terratrèmol de la Candelera va provocar forts
desperfectes en el cloquer i una part de l’església, que resultaren enfonsats, i els murs
resultaren fortament sacsejats, fins als fonaments: “... Sur le revers septentrional du
Canigou, le clocher de l’abbaye de Saint-Martin du Canigou, avec partie de l’église
s’écroulèrent, et les murs des lieus réguliers furent ébranlés jusq’aux fondements. (Michel
Llot) ...”.170 Michel Llot era un predicador dominic dels segles XVI-XVII. L’obra d’aquest
predicador, citat per Mengel, es troba a la Biblioteca Municipal de Perpinyà, però no
podem contrastar les dades amb els originals de Sant Martí de Canigó perquè alguns han
estat cremats, altres robats o extraviats (informació proporcionada per G. Soutadé).

En un altre document del 1433, proporcionat per Rodrigue Tréton, s’esmenta un
pagament per a la construcció del pinacle del monestir de l’abadia de Sant Martí de
Canigó.171 Al ser un document de data tardana i no mencionar el terratrèmol com a
causa que hagués destruït el pinacle i calgués tornar a construir, considerem aquesta
notícia només com a complement de l’anterior.

Valoració:
– Un cloquer caigut i part de l’església enfonsada, que podria ser causada per

la caiguda del cloquer.
– Els murs, en generals, sacsejats fortament.

Intensitat: VII-VIII (c).
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iam in incertum sibi fuerat per duos predessessores nostros visitatores. Item fuit nobis denunciatum
videmusque ad occulum totum clustrorum et seu claustri angulum aperte certi eret omnino est penitus
dirutum ... Mandamus quatenis hinc ...”, Arxiu de Montserrat, C.I.3, fol. 41-46. // El 1450 es va fer una
altra visita, però tot semblava estar en les mateixes condicions: “Item vidimus unum clastrorum seu
claustri angulare fore dirrutum ideo mandamus dicto reverendo abbati ut hinc ad anum ipsius rehedi-
ficare et hoc idem mandamus fieri de refectorio ...”, Arxiu de Montserrat, C.I.3, fol. 136-141.// Per fi,
l’any 1490, en una nova visita, es va observar que, tot i que el monestir estava igual, l’interior de l’esglé-
sia semblava tenir un aspecte més adequat. Continuaven enderrocats claustre, dormitori, refetor, la casa
abacial, i molts dels edificis que van ser destruïts pel terratrèmol: “Et nos dicti visitatores videmus tan-
tan destruccionem monasterii totumqueillud ruynosum ut superius diximus exoravimus dictum nobile
abbate administratorem ut dare vellet opera ad monasterium rehedificandum et reparandum se repa-
ratiorum et totis proviribus rehedificatimur dictum monasterium non post multum temporis spacium”,
Arxiu de Montserrat, C.I.2, fol. 42r-v. Facilitades les notícies de les visites pastoral per Anna Castellano
i Tresserra, del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

170. MENGEL, O.: pàg. 72. 1909.
171. Apèndix documental, núm. 270.



SANT PÀPOL. En un memorial del segle XV consagrat al bisbe de Sant Pàpol entre els
anys 1426 i 1431 i publicat per Hennet de Bernoville, llegim: “Sequuntur reparacions
a la casa episcopal i al territori de la ciutat de Sant Pàpol. El primer any que va haver-
hi gran terratrèmol en diverses parts, el dia de la Purificació de la Verge Maria, el
segon dia de febrer, es va ensorrar el sostre de tres cambres; el dit bisbe va gastar
molts diners en la reparació, teules, bigues, portes, i a reconstruir les cambres.”.172

El text original d’aquest memorial, molt probablement, deu ser en llengua occita-
na i el llatí utilitzat aquí no es més que una transcripció de Hennet de Bernoville, com
ho deixen suposar alguns mots restants en occità en la relació.

Valoració:
– Caiguda de teules de tres cambres de la casa episcopal.

Intensitat: VI (b).

SANT PERE DE MILANY. Església pertanyent al terme municipal de Vidrà. També és
gràcies al canonge Ripoll que coneixem el perill de celebrar oficis en aquesta esglé-
sia, a causa de la destrucció que havien provocat els sismes, i per això es concedeix
llicència, el 26 de juny de 1428, per a construir una església de fusta al costat de l’altra.173

Valoració:
– Destrucció de l’església.
– Possible contribució del terratrèmol del 15 maig de 1427.

Intensitat: VII (c).

SANT ROMÀ DE SAU. Notícia recollida en les Visites Pastorals de l’AEV: “... és cert que
la dita església està derruida a causa del terratrèmol, el pàrroc continua les tasques
de reparació, i el comissari considera la solicitud de pròrroga del temps que li ha estat
concedit ...”.174 El rector va començar les reparacions, però l’any 1442 encara no les
havia acabades i el visitador li concedeix més temps.

Valoració:
– Església derruïda principalment per terratrèmols de 1427 i també pels efec-

tes del terratrèmol de 1428.
Intensitat: VII (c).

SAVALLÀ DEL COMTAT. Segons Segura,175 en unes escriptures notarials de Santa Coloma
de Queralt, es menciona que van aparèixer senyals, però no diu si només hi va haver
percepció o s’hi va observar algun desperfecte: “En lo any de M.CCCC.XXVIII, lo dia
de sta. Maria (Candelera) la féu tal e tant gran a tot lo món fo spaventable, dos ixque-
ren ves Empurdà molts senyals: lo castell de Çavelà e de Argençola ...”.
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172. HENNET DE BERNOVILLE, H.: pàg. 295-296, 1863. “Sequuntur reparationes in domo episcopali et terri-
torio civitatis Sancti Papuli. Primo anno quo fuit terrae motus magnus quidem ubique, in die Purificationis
beatae Mariae, secunda die februarii, corruerunt tecta trium camerarum; dictus episcopus exposuit in
reparendo multas pecunias, tegulis, trabibus, postibus, cameras muniendo”.

173. RIPOLL, J.: 1846. (Curia Vicar. de Vich Lib. Com. á 1428 ad 1431, fol. XIIII (Cremada totalment el
1936)).

174. Apèndix documental, núm. 283.
175. SEGURA, J.: 1953.



Per les Visites Pastorals de Vic sabem que l’església de Sant Pere de Savallà esta-
va en bones condicions176 l’any 1425, però el novembre de 1428 s’ordena al rector que
dediqui els diners que cobra d’un cert benefici a reparar l’edificació.177 Suposem que
els danys poden ser deguts al terratrèmol del 2 de febrer de 1428, tot i que el document
no ho esmenta.

Valoració:
– Forta percepció del sisme al castell.
– Potser algun dany lleuger a la casa del rector de l’església.

Intensitat: V-VI (c).

TALAMANCA. Fontserè i Iglésies van obtenir una notícia procedent de l’Arxiu Episcopal
de Vic que informa de la llicència concedida, el 19 de setembre de 1437, per a dema-
nar almoines amb motiu de la reparació de la capella de Santa Magdalena, al terme de
Talamanca, malmesa pels terratrèmols i altres calamitats.178

Valoració:
– Desperfectes en una capella per diversos motius. Efectes acumulats dels diver-

sos terratrèmols? D’altres causes?
Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. Probable dany (c).

TOLOSA DE LLENGUADOC. Maurice Prin transmet una nota procedent d’un document
papal de 1451, referent als desperfectes causats pel terratrèmol al convent dels Jacobins
de Tolosa: “... a causa del terratrèmol, que en diverses vegades, en temps passats, va
afectar la dita església, en la majoria de les seves parts amenaça ruïna. I el dormito-
ri, que encara no era acabat, a més, en gran part manifesta col·lapse i dirrució, excep-
te cert nou afegit que va ser recolzat, resta enderrocat a terra, i a més es temia la seva
total desolació, no mitjana: però, d’altra banda, l’obra predita amenaçava tal ruïna
que aquelles reparacions de l’església i el dormitori s’estimen en quatre mil escuts
d’or, segons asseguren els experts arquitectes, nullatenus fieri possint ...”.179

En el seu estudi, Maurice Prin tempta una reconstrucció històrico-arquitectònica
del convent dels Jacobins de Tolosa posant èmfasi en els danys probables causats per
les sacsejades sísmiques del segle XV; conclou que els punts més danyats de l’edifici
foren l’angle nord de la façana occidental de l’església, les parets de les cinc primeres
voltes de la doble nau, les bases de la columna central i de l’escala del campanar; l’antic
dormitori contigu a la galeria nord del claustre fou reedificat i el sostre del refectori
completament refet.
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176. AEV, Visites Pastorals, vol. 1201B, fol. 45r (1425, agost, 10).
177. Apèndix documental, núm. 169.
178. FONTSERÉ, E. i IGLÉSIAS, J.: pàg. 202. 1971. No s’esmenta la referència del document original.
179. PRIN, M.: pàg. 87. 1992. “... occasione terre motus qui diversis inibi vicibus retroactis temporibus con-

tigit, ecclesia ipsa in plerisque eius partibus ruinam minatur et dormitorium, quod nondum completum
erat, adeo, in magna sui parte collapsum et dirutum extitit quod, nisi certa illi noviter apposita fuissent
sustentacula, ad terram corrueret, ac etiam de totali eius desolatione non mediocriter timendum erat:
cetere autem officine predicte talem etiam ruinam minantur quod illarum ac ecclesie et dormitorii repa-
rationes pro quatuor millibus scutorum auri, prout per architectoressatis expertos compertum et esti-
matum exititit, nullatenus fieri possint ...”.



Valoració:
– Església esquerdada.
– Caiguda de la teulada del dormitori que no era acabat de construir.
– El document papal és de 1451, molt posterior a la data del sisme. Cal pen-

sar que potser altres causes van contribuir a la ruïna del convent.
Intensitat: VI (c).

TONA. Fontserè i Iglésies van obtenir una notícia procedent de l’Arxiu Episcopal de
Vic que informa de la llicència concedida, el 27 de setembre de 1437, per a demanar
almoines amb motiu de la reparació de l’església de Santa Maria del Barri, al terme de
Tona, malmesa, principalment, pels terratrèmols.180 Sembla que d’altres causes van
contribuir als danys. Junyent també recull aquesta notícia.181

Valoració:
– Desperfectes en una església a causa dels terratrèmols.

Intensitat: VI-VII (c).

TORTOSA. Els efectes del terratrèmol de 1428 també es deixaren sentir en aquesta ciutat.
La notícia prové d’un llibre de despeses del castlà del castell reial de Tortosa. La font
comença la seva redacció el 4 de gener de 1428 i anota diferents despeses sense canviar
de data fins el mes de setembre, malgrat ser evident que aquestes s’anaren pagant en dife-
rents moments. Per tant, encara que no sabem exactament el moment en què s’anotaren
les despeses, podem afirmar que el sisme del 2 de febrer de 1428 va fer caure la pedra de
la torre de la Barbacana, una pedra del mur del mirador orientat cap a Remolins. A més,
els terrats també havien sofert alguns danys, ja que el 6 de setembre el castlà anota que
els ha de revisar perquè “... los trespols dels terrats eren tots uberts per rahó de la terra
trèmol ...”. Per la data del document es pot suposar que els danys de les teulades no devien
necessitar una reparació urgent; així, doncs, els danys serien lleugers i, a més, les pluges
podrien haver contribuït als desperfectes. D’altra banda, també es va haver d’apuntalar
tant la casa del cavallerís, situada al carrer dels estables del mateix castell, com la cober-
ta de la torre “trevera”,182 però, en aquests dos casos la font no atribueix els danys al terratrè-
mol. Tot això ens fa pensar que el castell no estava en bon estat de conservació.

Malgrat aquestes informacions, la documentació municipal existent per a l’any
1428 fins el mes de maig no mostra cap senyal d’altres danys a la ciutat, ni tan sols de
percepció del terratrèmol.

Valoració:
– Cau una pedra de la torre de la Barbacana.
– Cau una pedra del mur del mirador.
– Teulades amb esquerdes.
– Tots aquests edificis, en origen, eren de construcció musulmana, i feien ser-

vir maons d’adob, però els cristians aprofitaren les parts existents afegint-hi
construccions, que serien de pedra, no gaire ordenada.

Intensitat: V (b).
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180. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: pàg. 202. 1971. No s’esmenta la referència del document original.
181. JUNYENT, E.: 1933.
182. Apèndix documental, núm. 163.



LA VALL D’EN BAS. Aquesta vall va resultar molt danyada pels terratrèmols de 1427.
Els jurats de Girona en la seva carta del 10 de febrer mencionen que també va patir els
efectes del terratrèmol de 1428,183 de tal manera que acabà de destruir els edificis que
haurien pogut quedar en peu, però probablement molt danyats, o allò que s’hauria pogut
reparar. En qualsevol cas les estructures devien ser molt vulnerables, fet que explica
la destrucció i que morís molta gent.

En la descripció del terratrèmol del 15 de maig de 1427 ja s’han esmentat dues notí-
cies concretes de localitats dins la Vall d’en Bas, que testimonien els danys patits a
causa dels terratrèmols de 1427 i 1428. De Falgars d’en Bas tenim una notícia el 1429,
sobre la venda d’un solar amb runa de cases, que mostra clarament el grau de des-
trucció: “... aquells que van ser totalment destruïts, tant per la dura pesta del terratrè-
mol que durant un any i mig romania vigent en aquestes parts i destruint moltes viles,
castells, masos, cases i altres edificis i prostrant a terra, com a causa que aquells dos
masos eren situats a les muntanyes i llocs gairebé deserts i deshabitats ...”.184 Sobre el
Mallol tenim un document notarial sobre la reconstrucció de les parts del castell que
havien estat enderrocades per culpa dels terratrèmols: “... que la universitat del ves-
comtat de Bas i els particulars que participen a l’obra, i tornen al castell de la vila del
Maiol tot allò que va ser quasi del tot derruït i prostrat per culpa del terratrèmol ...”.185

Les Visites Pastorals que fan referència a aquesta zona confirmen que la Vall va
quedar devastada (vegeu terratrèmol del 15 de maig de 1427 i annex A.3).

Valoració:
– Ha mort molta gent, entorn de 200 persones (vegeu taula 7.2).
– La sèrie de terratrèmols succeïts el 1427 va destruir o va fer molt vulnera-

bles les edificacions de la Vall, raó per la qual va morir la major part de la
gent el 1428.

– Reconstrucció del castell del Mallol.
Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat. Dany (b).

VALLDONZELLA. Al monestir de Valldonzella, localitat situada prop de Barcelona, pro-
bablement es va percebre el terratrèmol del 2 de febrer de 1428, ja què, el juliol d’aquell
any, les monges del monestir feren el Consell i el Capítol dins l’església del monestir
en lloc de la sala capitular, perquè tenien por del terratrèmol que se sentia a Barcelona
i a diverses parts de Catalunya.186

Valoració:
– Probablement el sisme va ser percebut, i va provocar alguna esquerda que

dissuadiria les monges de reunir-se en la sala habitual.
Intensitat: V-VI (c).

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS. Un altre cop és el canonge Ripoll qui facilita la referència.
En aquesta població del Ripollès van resultar molt danyades, tant la parròquia de Sant
Julià de Vallfogona, com les tres capelles, de Santa Maria, Santa Cecília i Santa
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183. Apèndix documental, núm. 127.
184. Apèndix documental, núm. 174. Notícia comunicada per Xavier Puigvert.
185. Apèndix documental, núm. 281. Notícia comunicada per Xavier Puigvert.
186. Apèndix documental, núm. 160.



Magdalena, que en depenien. Es concedeix llicència, el 26 de juny de 1428, per a cons-
truir una església de fusta al costat de l’altra.187

Valoració:
– Capelles danyades que estan inutilitzades per al culte. El terratrèmol del 15

de maig de 1427 molt probablement va contribuir als danys.
Intensitat: VII-VIII (c).

VIC. Sembla que a Vic es van haver de fer reparacions per culpa del sisme de 1428. El
canonge Ripoll esmenta la indulgència que va concedir el bisbe de Vic als qui dones-
sin almoina per a la reparació de la capella de Sant Sadurní i la Caixa dels Sants Màrtirs:
“... la dita capella que a causa dels grans terratrèmols que van ocórrer a la dita ciu-
tat i llocs veïns, i la caixa on es conserven els cossos dels dits Màrtirs necessiten grans
reparacions, essent a més que per l’augment d’aquesta capella s’acometrà una nova
obra ...”.188 Remarca també que no van patir cap dany en canvi la Catedral, ni la torre
de la Catedral: “Mas aquí es de advertir que ésta es la única memoria que hemos encon-
trado de terremotos acaecidos en Vich y de daños ocasionados por ellos, y que los úni-
cos edificios que se resintieron fueron la capilla de S. Saturnino y el arca de los SS.
Mártires, no habiendo sufrido menoscabo alguno ni la iglesia catedral, poco aparta-
da de la de S. Saturnino, ni la misma torre de la catedral que todavía subsiste, ni otra
alguna de las capillas antiguas que aun subsisten no lejos de esta ciudad, S. Sisto, S.
Lorenzo, S. Bartolomé y Santiago. Obsérvese además que no se espresa en este docu-
mento que hubiesen quedado destruidas, quebrantadas o inutilizadas la capilla de S.
Saturnino, y urna de los SS. MM. como se dice con mucha claridad de las demas igle-
sias arriba mencionadas, y sólo sí se expresa que necesitan de reparación máxima, o
muy grande, es decir, muy costosa. No es inverosimil que el que estendió la escritura,
usase del adjetivo máxima, el qual no suena en ninguno de los documentos antece-
dentes, como ni el de máximo hablando de los terremotos, para más escitar a los fie-
les a que contribuyesen con mayor liberalidad a la reparación y no porque en realidad
fuese tal. ¿Cómo podia ser muy costosa o máxima la reparación de la caja, si es, como
lo tenemos por indubitable, la de piedra [...]. Si no fue muy costosa la de la urna de
los SS. MM. tampoco pudo serlo al parecer la de la capilla de S. Saturnino. Concluyamos
pues que fueron muy ligeros los daños que padecieron de los terremotos las espresa-
das capilla y urna ...”.189 Sabem que aquesta capella va resultar danyada el 1428 i no
el 1427 perquè una carta dels jurats de Vic de juliol de 1427 deixa clar que no tenien
desperfectes en els edificis: “... E la dita Ciutat de Vich e tota la terra de Osona fins
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açí és stada preservada dels dits enderrochs hoc e los blats e fruyts de la terra han
haüda de la gràcia de nostro senyor Déu, ço és de beneyta aygua ...”.190

Valoració:
– Reparacions de danys lleugers a la capella de Sant Sadurní, i l’arca dels Sants

Màrtirs.
– Altres capelles no tenien desperfectes, ni la torre de la Catedral, ni tampoc

la Catedral que era poc apartada de la capella de Sant Sadurní. Distribució
heterogènia dels danys dins la ciutat.

– Malgrat que no hi ha danys atribuïbles als sismes de 1427, probablement les
sacsejades van augmentar la vulnerabilitat dels edificis de Vic.

Intensitat: V-VI (b).

7.2.3 Dades descartades
Algunes localitats franceses que, anteriorment, havien estat incloses entre les afec-

tades pel terratrèmol del 2 de febrer de 1428, després de la revisió efectuada, han estat
desvinculades d’aquest sisme per les raons que s’exposen a continuació.

BORDEUS/BORDEAUX (AQUITAINE). Diversos autors fan referència a un terratrèmol a
Bordeus durant la primera meitat del segle XV; alguns el situen al 1427 i d’altres al
1428.

En primer lloc, De Lurbe, a la seva crònica redactada a la fi del segle XIV, es refe-
reix al sisme en aquests termes: “1427 - Le tremblement est si grand à Bourdeaux le
iour de la Chandeleur, que la voûte de la grand nef Sant-André, à l’endroit du lieu où
sont à présent les orgues, tumba à terre”.191 Aquesta informació és represa després per
la Gallia Christiana: “Anno 1427, pars fornicis navis ecclesiae terrae motus con-
quassata corruit die 2. Februarii, tempore Davidis”.192 Una relació extreta d’una súpli-
ca papal i publicada per Denifle esmenta un sisme sense precisar ni el mes ni el dia:
“Petrus Berland, archiepiscopus Burdigalen, totam dioecesim perlustravit. […] Ecclesiam
cathedralem, cujus pars fornicis navis terraemotu conquassata an. 1427 corruit, for-
tasse jam restauratam invenit”.193

En segon lloc, De Gaufreteau, a la seva crònica redactada “entrat ja el segle XVII”,
situa l’esdeveniment dos anys abans, el 1425, sense precisar ni el mes ni el dia, però
afegint un detall complementari sobre danys a cases que no indica De Lurbe: “1425. -
En cette année, il y eut un si grand tremblement de terre, en la ville de Bourdeaux, que
la grande voulte de la nef de l’église Sainct-André, à l’endroit où sont maintenant les
orgues, tumba par terre. Ce tremblement fit aussi grand mal en aultres endroits de la
dite ville, par l’abatement de plusieurs maisons du costé des Salinieres”.194

Hi ha doncs divergència entre els dos cronistes De Lurbe i De Gaufreteau. Un
dels dos té raó? Si cap “verificació dels fets amb informació provenint de diver-
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ses fonts” ha estat feta per part de Gaufreteau per l’any 1425, l’estudi crític de
Castelnau sobre l’església catedral de Sent-Andrieu refusa completament la data
del 2 de febrer de 1427 dita per De Lurbe. Atès, d’una banda, el registre escrit entre
1419 i 1430, de la mà de Pierre Berland, canonge de Sent-Andrieu de Bordeus, i
constatant que no hi ha cap sisme als anys 1426 i 1427, i d’altra banda, ateses les
consideracions arquitecturals que relaten la reparació de les voltes de l’església de
Sent-Andrieu al 1527, Castelnau conclou, tot recordant els nombrosos errors de
data de la crònica de De Lurbe: “Le tremblement de terre étant devenu très dou-
teux et sa date absolument invraisemblable, il ne reste plus dans l’assertion de De
Lurbe, d’autre vérité que la chute même des voûtes de la nef de Saint-André…Ces
voûtes, construites d’après des données imparfaites, s’écroulèrent en février 1527”.195

Pels arguments exposats i la manca de dades suficientment fiables, Bordeus no pot
ser considerat com una dada associada al terratrèmol de Catalunya del 2 de febrer
de 1428, al contrari del que escrivia Cadiot.196 Per la nostra part, sense posar en
discussió l’accident de les voltes de la catedral de Sent-Andrieu durant el segle XV,
en 1425 o 1427, queda per demostrar que aquest accident va ser degut a una causa
sísmica.

Valoració dels efectes:
– Fonts bibliogràfiques incertes i esdeveniment de natura dubtosa.
– Referència a eliminar.

CLAIRÀ/CLAYRA (LANGUEDOC-ROUSSILLON). Segons Lambron, aquesta població va patir
la sacsejada general de tot, amb el sisme de la Candelera: “1428 - Ecroulement de mai-
sons et de tours à Clayra”.197 Tot i que no cita cap notícia coetània, Mengel se’n refia
d’aquest autor, i Mengel era força acurat respecte a la fiabilitat de les seves referèn-
cies. L’anotació de Lambron no constitueix una font històrica i sembla totalment infun-
dada; hi ha nombrosos errors de datació, en particular, sobre el sisme del 2 de febrer
de 1428 que el situa al gener de 1421, per tant, els treballs de Lambron no tenen gens
de valor per a aquest esdeveniment.

Valoració dels efectes:
– Font bibliogràfica sense gens de valor.
– Referència a eliminar.

LIBORNA/LIBOURNE (AQUITAINE). Segons Souffrain, “Le Jour de la Purification de
l’année 1427, un tremblement de terre en trois secousses endommagea les murs de
l’Hôtel de ville de Libourne alors en construction et fit tomber la partie supérieure du
clocher de l’église Saint-Jean”.198 Segons l’autor, aquesta anotació hauria estat extre-
ta d’un memorial titulat: L’an deu tremblament de terre, Maria Purificante, mil-CCCC-
XX-VII. Des de fa molt temps, aquest document s’ha buscat, àdhuc pels historiadors
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locals, i no s’ha trobat mai. Diversos historiadors, com Ducasse,199 fan referència a
Souffrain com un “autor dels mes fantasiosos que utilitzen fonts misterioses que mai
ningú no ha retrobat”.

En aquestes condicions, convé dissociar la referència de Liborna del sisme de
Catalunya del 2 de febrer de 1428.

Valoració dels efectes:
– Font dubtosa.
– Referència a eliminar.

MONTPELLER/MONTPELLIER (LANGUEDOC-ROUSSILLON). Contràriament a l’estudi de
Cadiot,200 que considera Montpeller, cap dada documental no permet relacionar aquest
punt amb el sisme de 1428: en efecte, si la crònica romana del Petit Thalamus fa men-
ció de sacsejades sísmiques, es tracta de les de l’any 1427 (n.s.) i no de l’any 1428, ja
que la crònica s’acaba abans del terratrèmol de 1428.

Valoració dels efectes:
– Referència a eliminar.

LO PUÈI/LE PUY (AUVERGNE). Sobre aquesta localitat, una súplica papal de 1431 publi-
cada per Denifle menciona la deformació que va patir l’església d’aquesta localitat:
“L’Església Aniciensis a causa dels freqüents terratrèmols roman amb moltes defor-
macions en les seves estructures, i en ruïna”.201 En un segon document extret de la crò-
nica d’Étienne Médicis, burgès del Puèi (1475-1565), figura la menció d’un terratrèmol
del 2 de febrer de 1427: “L’an M. CCCC.XXVII, et le jour de la Purification de Nostre
Dame, deuxième jour de febvrier, la terre trembla en telle sorte que le voultement de
l’église Notre Dame du Puy, devers la partie de la chapelle Sainct-Nicolas, en rua jus.
Pareillement, partie du ciel ou voultement du lieu sus lequel on baptise les enfans en
l’église Sainct-Jehan, en tomba semblablement”.202 Aquesta anotació, que utilitza l’estil
de l’Anunciació, permet situar l’esdeveniment al 2 de febrer de 1428. Hi ha un lligam
entre el sisme al Puèi i el de Catalunya?

Per la nostra part, atès el nivell molt elevat dels danys (esfondrament d’una part de
les voltes de les esglésies de Nostra Dona i Sant-Nicolau) i atesa l’afirmació d’una
sèrie de sismes (frequentes terraemotus), ens inclinem a pensar que podria tractar-se
de terratrèmols locals i, per tant, diferents dels de Catalunya. Una altra hipòtesi con-
sistiria a interpretar els danys al Puèi com a resultat d’efectes locals; no obstant això,
la grandària de tals efectes és compatible amb la distància que separa aquesta ciutat de
la regió epicentral, és a dir 330 km? Davant el dubte, ens sembla raonable de dissociar
els esdeveniments relatius al Puèi dels succeïts a Catalunya.

Valoració dels efectes:
– Referència a dissociar del sisme de Catalunya.
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7.3 Avaluació sismològica del terratrèmol del 2 de febrer de 1428
De l’anàlisi de la documentació es desprèn que el terratrèmol del 2 de febrer de

1428 és el d’intensitat més elevada de tots els coneguts en temps històrics a Catalunya.
Aquest terratrèmol destructor va ser precedit per una altra sacsejada de menor inten-
sitat.

Algunes localitats i esglésies que havien estat danyades durant la crisi sísmica de
l’any 1427 van tornar a ser afectades pel terratrèmol del 2 de febrer de 1428; per tant,
per a aquest sisme, algunes descripcions podrien correspondre a efectes acumulats. No
obstant això, sortosament, les localitats que van patir els màxims danys no surten esmen-
tades en documents anteriors al 2 de febrer de 1428 com a afectades pels sismes de la
sèrie de 1427, i això permet avaluar la intensitat epicentral del terratrèmol del 2 de
febrer de 1428 sense considerar efectes d’acumulació.

Per a cada localitat afectada pel terratrèmol de 1428, es presenta a la taula 7.3 la
clau d’identificació, el topònim, la intensitat assignada (EMS98), la qualitat atribuïda
a la intensitat, el nombre de Visites Pastorals de Girona (VPG) en el cas que se’n dis-
posi, i l’estimació del nombre de morts. En alguns llocs considerem que la informació
disponible és insuficient per a assignar un valor d’intensitat i s’indica tan sols dany (D)
o probable dany (PD). Els valors d’intensitats puntuals s’han representat en els 2 mapes
de les figures 7.3 i 7.4, en les quals s’han traçat les isosistes.
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Taula 7.3: Intensitats assignades al terratrèmol del 2 de febrer de 1428. La taula conté informació sobre la
data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, la intensitat (EMS-98) i la seva qualitat (vegeu
criteris a l’apartat 4.3), el nombre de Visites Pastorals (VP) disponibles (vegeu annex A.3), el nombre de
morts produïts pel sisme i el percentatge de la població que representa. Nomenclatura: P (percepció), PD
(probable dany), D (dany) i ? (informació insuficient).

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP Morts
1428.02.02 8-9 h 2 Albi VI b

3 Amer PD b 2
5 Argençola V c
6 Arles VII c
7 Avinyó IV b
8 Banyoles VII-VIII c
9 Barcelona VI-VII b 20 (0,07%)

10 Bellpuig VIII b 13 (2%)
11 Besalú VII-VIII c
15 Bruguera VIII-IX c
19 Camós VII c
20 Campelles VIII-IX c
21 Camprodon IX b 200 (26%)
22 Capsec VIII-IX b
23 Castellfollit de la Roca VIII c 1 80 (36%)
24 Castelló d’Empúries VI c 6 (?%)
25 Castellví de Rosanes VI b 1
27 Cáurs V c
28 Cellera de Ter, la PD b 1
29 Cervera VI-VII b

(continua)
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Taula 7.3: Intensitats assignades al terratrèmol del 2 de febrer de 1428. La taula conté informació sobre la
data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, la intensitat (EMS-98) i la seva qualitat (vegeu
criteris a l’apartat 4.3), el nombre de Visites Pastorals (VP) disponibles (vegeu annex A.3), el nombre de
morts produïts pel sisme i el percentatge de la població que representa. Nomenclatura: P (percepció), PD
(probable dany), D (dany) i ? (informació insuficient). (continuació)

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP Morts
1428.02.02 8-9 h 31 Falgars d’en Bas D b

32 Fontclara ? c
33 Fornells de la Selva PD c
34 Freixenet VII c 1
35 Fustanyà VIII-IX c
36 Girona VII b 1 (0,03%)
38 Grassa, la VI c
42 Joanetes D b 1
44 Limós V-VI c
45 Lleida V b
49 Mallol, el D b 1
50 Manresa V b
54 Montagut VII-VIII c Molts (35%)
58 Muntanyola VII c 1
59 Narbona VI c
60 Núria VIII-IX c
61 Oleta ? c
62 Olot D b 1 18 (3%)
66 Pardines VIII-IX c
67 Perpinyà VI b
68 Pinya, la D b 1
69 Planes d’Hostoles, les PD b 1
70 Planoles VIII-IX c
71 Porreres VIII-IX b
72 Prats de Molló VII-VIII c
73 Pruit VII c 1
74 Puigcerdà VIII b 300 (11%)
75 Puigpardines D b 1
76 Queralbs VIII-IX c aprox. 148 

(90%)
77 Ral, la VIII-IX c
78 Rialb VIII-IX c
80 Ribes de Freser VIII-IX c
81 Ripoll VII-VIII b 1 (0,14%)
82 Riudaura D b 1
83 Salses PD c
84 Santa Cecília de Càrcer PD b 1

o Sacàrcera (les Serres)
85 Santa Eulàlia de Begudà D b 1
86 Santa Eulàlia de Puig-oriol PD c 1
88 Santa Llogaia del Terri D b 1
89 Santa Margarida Bianya VII-IX b
90 Santa Maria de Castellar VIII-IX b 1

(Castellar de la Muntanya)
91 Santa Maria del Colell PD b 1
92 Santa Maria de Fucimanya VI-VII c

(continua)
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Taula 7.3: Intensitats assignades al terratrèmol del 2 de febrer de 1428. La taula conté informació sobre la
data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, la intensitat (EMS-98) i la seva qualitat (vegeu
criteris a l’apartat 4.3), el nombre de Visites Pastorals (VP) disponibles (vegeu annex A.3), el nombre de
morts produïts pel sisme i el percentatge de la població que representa. Nomenclatura: P (percepció), PD
(probable dany), D (dany) i ? (informació insuficient). (continuació)

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP Morts
1428.02.02 8-9 h 93 Santa Maria de Granollers PD b 1

de Rocacorba
94 Santa Maria de la Costa D b 1
95 Santa Maria del Coll D c
96 Santa Maria de les Olives D b 1
97 Santa Maria de Lledó D c 1

(cases annexes)
98 Santa Maria de Rocacorba PD b 1
99 Santa Maria de Tortellà D b 1

100 Santa Maria de Vilamarí D b 1
102 Sant Andreu de Bestracà D b 1
103 Sant Andreu de Castanyet PD b 1
104 Sant Andreu de la Barroca PD b 1
107 Sant Andreu d’Estanyol PD b 1
108 Sant Aniol de Finestres PD b 1
110 Sant Bartomeu de Covildases VII c
111 Sant Cristòfol de Cogolls PD b 1
112 Sant Cristòfol dels Horts D c 1
114 Sant Cristòfol d’Oristà VII c
115 Sant Cristòfol les Fonts D b 1
116 Sant Esteve de Llémena PD b 1
117 Sant Esteve d’en Bas D b 1
118 Sant Esteve de Sords D c 1
119 Sant Esteve de Viladamí D c 1
120 Sant Feliu de Calabuig D c 1
122 Sant Feliu del Bac VIII-IX b 1
123 Sant Feliu de Pallerols PD b 1
124 Sant Feliu de Paret-rufí PD b 1

(Domeny)
125 Sant Feliu de Ventatjol PD b 1
126 Sant Genís d’Orriols D c 1
128 Sant Jaume Sesoliveres ? c
129 Sant Joan de les Abadesses VIII-IX b 40 (17%)
130 Sant Joan dels Balbs D b 1
131 Sant Julià de Cabrera VII c
135 Sant Llorenç del Mont D c 1

(o de Sous)
136 Sant Llorenç del Munt VI-VII c 1
138 Sant Llorenç prop Bagà VII-VIII c
137 Sant Llorens d’Espinavessa D c 1
139 Sant Marçal de Quarantella D c 1
140 Sant Martí de Canigó VII-VIII c
141 Sant Martí del Clot VIII-IX b 1

(o de Bianya)
142 Sant Martí de Llémena PD b 1
143 Sant Martí de Riudarenes PD b 1

(continua)
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Taula 7.3: Intensitats assignades al terratrèmol del 2 de febrer de 1428. La taula conté informació sobre la
data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, la intensitat (EMS-98) i la seva qualitat (vegeu
criteris a l’apartat 4.3), el nombre de Visites Pastorals (VP) disponibles (vegeu annex A.3), el nombre de
morts produïts pel sisme i el percentatge de la població que representa. Nomenclatura: P (percepció), PD
(probable dany), D (dany) i ? (informació insuficient). (continuació)

Data Hora Clau Topònim Intensitat Qualitat VP Morts
1428.02.02 8-9 h 144 Sant Martí de Solamal VIII-IX b 1

146 Sant Martí de Vallmala D c 1
147 Sant Martí de Vilallonga D c 1

de Ter
149 Sant Miquel de la Cirera D c 1
151 Sant Miquel de Pineda PD b 1
152 Sant Pàpol VI b
153 Sant Pere de les Preses PD b 1
154 Sant Pere de Milany VII c
155 Sant Pere de Montagut D b 1
156 Sant Pere Espuig VIII-IX b 1
157 Sant Pere Sacosta PD b 1
158 Sant Ponç d’Aulina VIII-IX b
159 Sant Privat d’en Bas D b 1
160 Sant Quintí d’en Bas D b 1
161 Sant Quirze i Santa Julita D c 1

d’Arbúcies
162 Sant Romà de Casamor D c 1
163 Sant Romà de Sau VII c 1
164 Sant Sadurní de Vilafreser D c 1
165 Sant Salvador de Bianya VIII-IX b 1
167 Sant Vicenç de Falgons PD b 1
169 Sant Vicenç de Sallent PD b 1
170 Savallà del Comtat V-VI c 1
175 Socarrats VIII-IX b 1
176 Talamanca PD c
178 Tolosa de Llenguadoc VI c
179 Tona VI-VII c
180 Tortosa V b
183 Valldonzella V-VI c
184 Vallfogona de Ripollès VII-VIII c
185 Vellanacorba (Sant Miquel VIII-IX b 1

de la Torre)
186 Ventolà VIII-IX c
187 Vic V-VI b
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Figura 7.3: Mapa d’intensitats (EMS-98), epicentre i isosistes corresponent al terratrèmol del 2 de febrer
de 1428 (vegeu informació completa a la taula 7.3). Nomenclatura: P (percepció), PD (probable dany), D
(dany), ET (efecte en el terreny). Els punts dins el rectangle són representats a la figura 7.4.



Els estudis anteriors a aquesta monografia203 proposen els màxims danys del terratrè-
mol del 2 de febrer de 1428 a la regió compresa entre Puigcerdà i Camprodon. La
diferència més important dels nostres resultats respecte a aquests estudis fa referència
a la intensitat assignada a Puigcerdà, perquè hem incorporat en la valoració l’anàlisi
de la documentació municipal d’aquesta vila. Puigcerdà havia estat considerat en estu-
dis anteriors com un dels llocs més danyats. Banda i Correig204 li assignaren una inten-
sitat de IX-X, i Cadiot,205 de X-XI. En la nostra valoració, feta a partir de documentació
fiable i abundant, té assignat un valor d’intensitat VIII, amb qualitat b.

Un primer resultat de la nostra interpretació és que Camprodon va ser la localitat
que va patir els danys més greus i més generalitzats. Per la importància d’aquesta afir-
mació, a continuació s’exposen els arguments que ens condueixen a aquest resultat:
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Figura 7.4: Mapa d’intensitats (EMS-98) i isosista de VIII de la zona epicentral del terratrèmol del 2 de
febrer de 1428. Nomenclatura: PD (probable dany), D (dany). La zona correspon al rectangle indicat a la
figura 7.3.



– Una notícia coetània esmenta que a Camprodon hi ha més de 200 morts i que a
Puigcerdà hi moren unes 300 persones. D’una banda, Puigcerdà era una localitat amb
més població que Camprodon (vegeu taula 7.2). D’altra banda, a la documentació
s’esmenten danys a l’església del convent de Franciscans de Puigcerdà, i que a la
dita església hi moriren 100 persones que eren a missa. Així, doncs, proporcional-
ment, a Puigcerdà moren menys habitants que a Camprodon, i dels 300 morts 100
són conseqüència dels danys en un sol edifici.

– Però el nombre de morts és tan sols una de les conseqüències de la destrucció i hi ha
altres elements més objectius per a avaluar-la. A Camprodon un dels monestirs es
“del tot aplanat” i les monges que viuen en el convent d’un altre dels monestirs de
la vila s’han de traslladar a viure a Vic perquè el convent és en ruïnes.

– És especialment significatiu que, a la carta que els cònsols de Camprodon envien a
finals de 1428 als jurats de Girona, s’acomiaden dient “la vila que era de Camprodon”,
transmetent la idea que la destrucció havia afectat tota la vila de forma generalitza-
da. Una carta del rei confirma aquesta idea per la forma en què es refereix a la vila
de Camprodon dient “està derruïda fins als fonaments o totalment destruïda”. Recordem
que el rei està ben informat, ja que abans de concedir reduccions de censals, per tal
d’estar segur que les notícies que li arriben sobre la pobresa i l’estat de destrucció
són certes, envia el batlle general de Catalunya a verificar directament els danys.

– Segons la documentació municipal de Puigcerdà la destrucció en aquesta vila no sem-
bla tan generalitzada com a Camprodon. Per exemple, en un text s’esmenta que a
Puigcerdà volen enderrocar alguns edificis danyats per evitar que si cauen no malme-
tin els que hi ha al costat en bon estat. El que més es reflecteix en la documentació és
la preocupació per trobar gent per a fer les reparacions. Aquesta reacció immediata ens
fa pensar que si volen reparar és que la destrucció era parcial i no total. S’esmenten
danys als murs i a les torres de la vila, a la casa dels cònsols i a la torre de l’església de
Santa Maria, i també a l’església del convent dels Franciscans. Veiem que es tracta 
de danys en diferents punts de la vila, però no fa la impressió de desolació que tenim
de Camprodon, on en cap moment no s’esmenta la reconstrucció. Tant a Camprodon
com a Puigcerdà es va produir foc, i les cases que eren de fusta es van cremar.

– El terratrèmol del 2 de febrer de 1428 va generar molta documentació reial, en la
qual es reflecteix l’interès del rei que les zones danyades no quedin despoblades,
especialment Puigcerdà, per ser la ruta de pas al Rosselló i França. Per evitar la des-
població es concedeixen reduccions de censals a totes les poblacions afectades. Un
document del mes de juny de 1428 esmenta que uns tintorers de Camprodon volen
anar a viure a Lleida, probablement perquè les condicions de vida eren difícils. El
1445, Camprodon encara demana privilegis, perquè encara no estan recuperats.

– La carta dels jurats de Girona també fa referència a Queralbs, sense especificar els
danys però dient que “són morts quasi tots quants hi habitaven”. Aquest text presenta
una certa ambigüitat pel que fa a la interpretació; o bé suposem que quasi tots eren
a l’església escoltant la missa i el dany es concentra en un sol edifici, o bé suposem
que hi morí molta gent perquè el poble va quedar derruït pel terratrèmol. A la carta
dels jurats de Girona no hi ha menció de cap localitat entre Camprodon i Puigcerdà
exceptuant Queralbs. No obstant això, el rei en una carta mostra la seva preocupa-
ció perquè no es quedi despoblada la vall de Ribes, a causa de l’estat de penúria i
desolació, per diverses causes, entre les quals el sisme. La població de Queralbs es
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troba a la vall de Ribes, i, d’altra banda l’església de Núria, localitzada a la mateixa
vall, va ser “quasi destruïda i derruïda”. És, doncs, raonable pensar que a Queralbs
la destrucció va ser general.

Respecte als efectes fora de l’àrea de màxims danys, hi ha dos punts que incidei-
xen en la interpretació:
– Un primer aspecte és que en allunyar-nos de la zona més danyada, la informació dis-

ponible no és homogènia. No es conserven notícies relatives a localitats properes
situades a l’oest de Puigcerdà. Queda, doncs, un buit d’informació i és així com es
considera en la interpretació, deixant les isosistes obertes (figura 7.3). Malgrat que
la isosista de VIII és oberta, a la vista dels valors d’intensitats puntuals disponibles,
creiem que molt probablement no va més enllà de Puigcerdà.

– Per a certes localitats destruïdes el març de 1427 (vall d’Amer i vall d’en Bas), i les
que van ser danyades pel terratrèmol del 15 de maig del 1427 (vall d’en Bas, Olot,
Castellfollit ...), les descripcions corresponen a efectes acumulats, i per tant, gene-
ralment, no els hem assignat valors d’intensitat puntual.

Una notícia206 de mitjan febrer de 1428 diu que a la ciutat de Saragossa es fa una
crida a una processó per salvaguardar la ciutat de la presència de terratrèmols. L’àrea
de percepció d’aquest terratrèmol s’estén cap a l’oest fins gairebé 300 km (la localitat
de Saragossa no s’ha representat en els mapes).

Segons estudis anteriors207 algunes poblacions de França com Bordeus, Clairà,
Liborna, Montpeller i Lo Puèi havien estat afectades pel terratrèmol del 2 febrer de
1428. Lambert208 va ser el primer que va posar en dubte aquesta interpretació. A l’apar-
tat 7.4 s’exposa, per a cadascuna d’aquestes poblacions, l’anàlisi de la documentació
i la justificació per la qual s’han desvinculat d’aquest sisme. La revisió i l’anàlisi de la
documentació provinent dels arxius de França ha estat una aportació important per a
avaluar l’extensió de l’àrea de percepció, la qual arriba fins a uns 300 km de distàn-
cia. Precisament, el gran abast de l’àrea de percepció va ser l’argument que va conduir
Cadiot209 a assignar una intensitat Io de X - XI. Després de la nostra revisió queda deses-
timat aquest valor tan elevat.

Un terratrèmol de les característiques del 2 de febrer de 1428, ben segur, va ser
seguit per altres sacsejades, rèpliques de diferents intensitats. Només un parell de notí-
cies indiquen que el juliol i l’agost encara es produïen petites sotragades. El gran impac-
te psicològic que va provocar aquest sisme fa que els següents perdin rellevança i no
quedin recollits per la documentació.

Segons la nostra valoració, a partir de documentació fiable i nombrosa, Camprodon
va ser la localitat que va patir més intensament la sotragada i li hem assignat un valor
d’intensitat IX amb qualitat b. Altres localitats com Sant Joan de les Abadesses, la Ral,
Queralbs (a la vall de Ribes) i la vall de Bianya tenen assignat un valor VIII-IX, però
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la qualitat no és homogènia en tots els casos (vegeu taula 7.3). La vall de Bianya, pro-
pera a la localitat d’Olot, podria haver estat afectada pel terratrèmol del 15 de maig de
1427, encara que no hi ha cap esment en la documentació que permeti confirmar aques-
ta sospita; en qualsevol cas, si es van produir alguns danys, aquests serien lleugers.

Atès que la destrucció de Camprodon va ser més forta que la d’altres llocs, s’ha
considerat l’epicentre a la zona de Camprodon amb una qualitat B, és a dir una incer-
tesa de 10-20 km, i li hem assignat un valor d’intensitat epicentral de IX, amb una qua-
litat C seguint els criteris exposats al capítol 4.

Tal com s’ha exposat a l’apartat 4.4, segons la relació proposada per Johnston210 el
terratrèmol del 2 de febrer de 1428, Imax = IX, hauria de tenir un valor de Mw de 6,4 ± 0,53.
Per a aquest terratrèmol hem fet una estimació de l’àrea de la isosista de VIII (aprox. 2 000
km2) amb la qual s’obté un moment sísmic Mo de 5,95 × 1018 N·m. Per aquest valor de Mo,
segons Hanks i Kanamori,211 s’obté una magnitud Mw de 6,5. No es calcula el moment a
partir de l’àrea d’intensitat VII perquè la seva delimitació és poc fiable, atès que inclou la
zona danyada prèviament per les sacsejades de l’any 1427.
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Figura 7.5: Valors d’intensitat observats I-Io en funció de la distància epicentral per al terratrèmol del 2 de
febrer de 1428. La corba s’ajusta segons la llei de Sponheuer.

I -
 I O



A la figura 7.5 es mostren els valors observats d’intensitat per al sisme de 2 de
febrer de 1428 i l’ajust de la llei d’atenuació amb la distància seguint el model de
Sponheuer.212 El millor ajust s’obté per a un valor de h = 9 km i un coeficient d’ate-
nuació anelàstica α < 0,001, valors en acord amb l’estudi de Banda i Correig.213

Segons la relació proposada per Gutdeutsch et al.,214 considerant els valors Io = IX
i h = 9 km, obtindríem un valor de Ms de 6,0 ± 0,29. Els mateixos valors de Io i h, amb
la relació empírica proposada per Kárník,215 donarien un valor de Ms de 6,3, dins el
mateix ordre de l’obtingut anteriorment. La diferència entre Ms i Mw s’explica per la
forta dependència de h en l’estimació de Ms (un augment d’1 km en la fondària es tra-
dueix en un augment de 0,1 en el valor de Ms).

Així, doncs, assignem com a paràmetres focals del terratrèmol del 2 de febrer de
1428 un moment sísmic de 5,95 × 1018 N·m, una magnitud Mw de 6,5 i una fondària de
l’ordre de 9 km.
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8. El terratrèmol del 25 de maig de 1448





8. El terratrèmol del 25 de maig de 1448

8.1 Introducció
Segons els diferents catàlegs, l’any 1448 va tenir lloc el darrer terratrèmol del segle

XV que produí danys de consideració a Catalunya. Un aspecte rellevant d’aquesta sac-
sejada és que l’epicentre és situat a la comarca del Vallès, actualment una àrea amb
una elevada densitat de població, a uns 30 km de la ciutat de Barcelona.

Amb l’objectiu de tenir un catàleg homogeni, hem analitzat la documentació histò-
rica del terratrèmol de l’any 1448 amb els mateixos criteris emprats en la interpreta-
ció dels altres sismes històrics destructors (1373, 1427 i 1428), tant pel que fa a l’avaluació
d’intensitats com a l’assignació de qualitats. L’avaluació del terratrèmol de 1448 s’ha
realitzat després d’interpretar la crisi sísmica dels anys 1427 i 1428 a fi de considerar
els danys, en determinades localitats, com a possibles efectes acumulats de l’acció dels
diferents sismes.

Com ja hem esmentat, l’obra de Fontserè i Iglésies1 recopila la informació sobre
l’activitat sísmica anterior al segle XX, i és doncs punt de partida obligat quan s’inicia
un treball de recerca documental de qualsevol terratrèmol percebut a Catalunya.

Amb posterioritat al treball de Fontserè i Iglésies, Roser Salicrú2 ha realitzat un
estudi amb documentació històrica sobre els efectes del terratrèmol del 25 de maig de
1448. Com veurem més endavant, malgrat que hi ha un error en la interpretació d’una
notícia, que ja hi era a l’obra de Fontserè i Iglésies, aquest treball és molt valuós per-
què aporta notícies inèdites respecte a la informació d’aquests autors, sobre 7 noves
localitats que van resultar danyades per l’esmentat sisme. R. Salicrú aporta descrip-
cions sobre els efectes del sisme en les edificacions i la reacció que va produir sobre
les persones, però el seu estudi és incomplet des del punt de vista sismològic ja que no
fa una avaluació de la intensitat en cada punt d’observació, sinó que tan sols dóna suport
a la intensitat epicentral proposada en catàlegs d’estudis anteriors.3 D’altra banda, no
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té en compte les possibles implicacions dels danys ocasionats pels sismes anteriors
(1373, 1427 i 1428), descrits en els capítols 5, 6 i 7 d’aquesta monografia.

En el nostre treball de revisió s’han localitzat algunes dades inèdites respecte a estu-
dis anteriors i s’aporten precisions sobre notícies ja conegudes. Per a cada localitat mos-
trem la informació documental i la intensitat junt amb la qualitat assignada, segons els
criteris exposats al capítol 4. A fi de facilitar la consulta, s’ha optat per presentar les
localitats per ordre alfabètic. S’han recopilat a la taula 8.1 els topònims que surten esmen-
tats en la documentació d’aquest terratrèmol i la clau d’identificació que s’indica a
l’annex A.2; en el mapa de la figura 8.1 és representada la situació de cada localitat.

Taula 8.1: Llista dels topònims, i la clau que els identifica (vegeu informació completa a l’annex A.2),
esmentats en les descripcions del terratrèmol del 25 de maig de 1448. La situació dels topònims és repre-
sentada a la figura 8.1.

Clau Topònim
9 Barcelona

13 Bigues
17 Calaf
30 Estany, l’
36 Girona
37 Granollers
45 Lleida
46 Llinars del Vallès
51 Mataró
55 Montornès del Vallès
65 Papiol, el
67 Perpinyà
92 Santa Maria de Fucimanya

106 Sant Andreu de Llavaneres
113 Sant Cristòfol de Monteugues
114 Sant Cristòfol d’Oristà
127 Santiga
128 Sant Jaume Sesoliveres
145 Sant Martí de Tous
150 Sant Miquel de Mata
166 Sant Salvador de les Espases
168 Sant Vicenç de Llavaneres
172 Sentmenat
174 Tagamanent
187 Vic

8.2 Anàlisi de les dades documentals del terratrèmol del 25 de maig de 1448
A diferència dels altres terratrèmols estudiats en aquest treball, disposem de poca

documentació per a analitzar els efectes del sisme de 1448. La informació principal apa-
reix al Dietari de Jaume Safont i al Dietari de la Generalitat de Catalunya, que prove-
nen de la mateixa mà, tal com s’ha explicat al capítol 3. Hi ha petites diferències entre
els dos textos, a més de la omissió en el Dietari de la Generalitat de la referència al cas-
tell de Calaf. Si no fos per aquests dietaris no seria possible la interpretació d’aquest
terratrèmol, per això reproduïm a continuació el text íntegre de les dues notícies:
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– Dietari de Jaume Safont:
Divendres, a XXIII de maig MCCCCXXXXVIII, al fil de la mijanit, féu un molt gran
terratrèmol en la ciutat de Barchinona e per tot lo Principat de Cathalunya, lo qual
féu molt gran dan a moltes possessions axí dins la present ciutat de Barchinona com
fora aquella. Primerament, obrí lo Castell Nou de la dita ciutat e féu-hi una fena-
dura que·y passeria bé un home per mig. Ítem, féu gran dan en les cases del abbat
de Ripoll e del abbat d’Àger, qui són prop la sgleya de Sent Miquel de la present
ciutat. Ítem, en l’alberch dels hereus d’en Bernat Splugues, en l’alberch d’en Bernat
Fivaller, en l’alberch d’en Joan de Barqueres, e en molts d’altres. E fora la dita ciu-
tat, enderrochà lo castell del Papiol e·y matà III hòmens, e lo castell de Sentmanat
e·y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs e sclafà e carafaxà
molt letjament lo castell de Calaf e la casa d’en Ombert de Bigues, e matà-y dues
dones, e enderrochà lo monestir del Stany, e matà-y un frare, e enderrochà part de
la sglésia de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies que ender-
rochà, e féu molt gran damnatge per tota Cathalunya. E en aquest mateix mes de
maig s’ic començaren a morir de glànola.4
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Figura 8.1: Situació dels topònims (cercles buits) i clau d’identificació (annex A.2) del terratrèmol del 
25 de maig de 1448 (vegeu taula 8.1).



– Dietari de la Generalitat:
Aquest die de divendres, ja passada mijanit e començant a pendre del dissabte següent,
per ço com foch entre XII e una hores de la nit, féu un molt gran terratrèmol en
Barchinona e per tot lo principat de Cathalunya, lo qual féu fort gran dan a moltes
possessions, axí dins la present ciutat de Barchinona com defora. E primerament,
obrí lo Castell Nou de Barchinona en tal forma que per mig la ubertura passarà bé
una persona. Ítem féu gran dan en les cases del abbat d’Àger qui són prop la sgle-
ya de Sent Miquel. Ítem, en l’alberch dels hereus d’en Bernat Splugues, en l’alberch
d’en Bernat Fivaller, en l’alberch d’en Joan de Barqueres e en molts d’altres. E fora
la dita ciutat enderrochà lo castell Dezpapiol e·y matà un fadrí, lo castell de Llinàs,
e la casa d’en Ombert de Bigues e matà-y dues dones, e enderrochà lo monestir del
Stany e matà-y un frare, e enderrochà part de la sglaya de Mataró e part de la sgle-
ya de Granollés, e féu molts altres damnatges per tot lo dit Principat, axí en morts
de moltes persones com en enderrochs de moltes proprietats. E en aquest mateix mes
de maig s’ic començaren a morir de glànola en Barchinona.5

Tant el Dietari de la Generalitat com el Dietari de Jaume Safont coincideixen que
el terratrèmol va fer danys per tot Catalunya.6 Els dos dietaris parlen també dels morts
que va causar, a partir del mes de maig, una epidèmia de glànola, en canvi només el
Dietari de la Generalitat indica que el sisme va causar molts morts, igual que el regis-
tre del Consell de Vic i que el manuscrit de la Revista de Gerona (on es mencionen
108 morts als voltants de Llinars). Pensem que el terratrèmol va causar la mort d’unes
poques persones, però quan es parla de “molts morts” s’estan barrejant els efectes del
sisme amb els de l’epidèmia de glànola.

Un fet molt important, no tingut en compte fins ara, va contribuir a causar danys en
els edificis de les actuals comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i el
Maresme. Abans del terratrèmol, fortes pluges i temporals de mar, afectaren aquestes
zones durant els anys 1447 i 1448. El dia 8 de setembre de l’any 1447 es va produir un
fenomen meteorològic generalitzat (forts vents, pluges abundats i temporal de mar) que
va afectar la zona indicada amb efectes catastròfics: MCCCCXLVII. Lo dit VIIIé die de
Septembre entra les VIII e VIIII hores ans del mig jorn se levà o insurgí temporal o tem-
pestat de vent. En aprés se mesclà gran inundació d’ayga en què molts foren de credu-
litat ésser seguits, prometent-ho Déu eternal, per diabolical operació. La qual tempestat
enderrocà per la ribera de la mar la major part de las teulades qui ixen fora los ediffi-
cis e part de la taulada de la casa de la Ala, novament feta, hon venen los draps a tayll,
devant la pescateria e lo apitray de la scala de la pedra alta qui és sobre lo terrat de la
Lotge de la Mar de la dita ciutat. E enderrocà e trencà molts arbres e moltes parres altes.
E caraffexà e mogué algun poch la creu de pedra nova del coll de la Salada. E més se
seguí a aquella hora e die que lo flum de Basòs per grans aygues inflà en tant que trencà
a la part de Sant Martí de Prohençals e umplí d’ayga la Lacuna e la part de Sant Martí,
sinó pres la torra de mossèn Bernat Fiveller. Aprés, lo Clot devers mar e enderrocà dues
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arcades del pont nou de pedre qui és dellà lo pont veyll qui va a Badalona e S ...7 grant
...,8 les cases d’en Llull, d’en Serra, àlies de Limona, de Sabater e d’en Oliver, qui eren
veÿns a la mar e a la Lacuna. E ha mort molt bastiar, gros e menut, segons relació de
molts. E aquell die matex enderrocà tres pontades del pont de Sant Boy e duas pilas de
pals del dit pont, e se’n manà la barca de Sant Andreu çes Mathoses. E ultra açò, peri-
clità una nau de Guillem Martí e Ffrancisco de Naso, qui donan a travers en la plage e
la nau de Sullo de Viterbo, qui donà a traversal capvent de Lobregat, en què hi moriren
V homes e una sclava. Ítem trabucà III lenys qui estaven surts en terra, sobre lo scar.9

El 15 de desembre de 1447 es va repetir el temporal de mar amb forts vents que va
afectar amb especial virulència la ciutat de Barcelona: “MCCCCXLVII, Desembre.
Divendres a XV del dit mes. Lo dessús dit die de digous de lo present, se mès molt gran
temporal en la mar, en tant, que a la cantonada de la plaça del Vi la mar, per sa tem-
pestat, destrohí los fonaments de algunes proprietats estants a l’emfront de la mar,
prenent lo camí de la dita cantonada anant vers Framenors.”.10

I el 10 de maig de l’any 1448, tan sols quinze dies abans del terratrèmol, es va viure
un nou temporal de mar a Barcelona: A 10 de Maig 1448, se diu que la mar havia derro-
cat la muralla. Nota que ja en est temps se veu lo dany que [en] lo moll ha causat, com
se veurà millor mes avant.11

Aquestes dades s’han tingut en compte en el moment d’efectuar l’avaluació d’inten-
sitat de les diferents zones afectades.

Exposem a continuació els resultats de la nostra anàlisi, presentant la documenta-
ció analitzada per a cada localitat, en ordre alfabètic.

BARCELONA. Segons el Dietari de la Generalitat i el Dietari de Jaume Safont, el terratrè-
mol “... obrí lo Castell Nou de la dita ciutat e féu-hi una fenadura que·y passeria bé
un home per mig. Ítem, féu gran dan en les cases del abbat de Ripoll e del abbat d’Àger,
qui són prop la sgleya de Sent Miquel de la present ciutat. Ítem, en l’alberch dels hereus
d’en Bernat Splugues, en l’alberch d’en Bernat Fivaller, en l’alberch d’en Johan de
Barqueres e en molts d’altres. ...”.12 És molt interessant contrastar els danys descrits
en aquest document amb els del 8 de setembre de 1447, que es refereix a unes cases
molt danyades per l’aigua i el vent, ja que una d’elles és la de Bernat Fiveller, coinci-
dent en tots dos casos.13 Aquest fet resta credibilitat a les descripcions dels efectes del
terratrèmol perquè demostra que a la ciutat hi havia diversos danys previs.

La Revista de Gerona esmenta enderrocaments de cases a la ciutat de Barcelona i que
el Castell Nou de la ciutat es va veure molt afectat.14 Les Rúbriques de Bruniquer són molt

201

7. Il·legible.
8. Il·legible.
9. AHCB, Consell de Cent (Dietari), XXVI-10, fol. 44v.

10. AHCB, Consell de Cent (Dietari), XXVI-10, fol. 54v.
11. CARRERAS CANDI, F. i GUNYALONS, B. (ed.): vol. IV, pàg. 281. 1912-1916. Informació facilitada per

Mariano Barriendos.
12. SANS I TRAVÉ, J. M. (ed.): pàg. 52-53. 1992.
13. OLIVERA, C. et al.: 2004.
14. ANÒNIM: vol. V, any 6, pàg. 467. “1881 ... et castrum novum Barchinone maximum sustinuit detrimen-
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més parques en informació, ja que només s’indica que el 25 de maig de 1448 hi va haver
un terratrèmol i es féu una processó.15 Cap d’aquestes notícies no indica que hi hagués
morts en aquesta ciutat a causa del terratrèmol. Cal tenir en compte, però, que el Castell
Nou Vescomtal ja havia patit diversos desperfectes anteriorment, primer durant l’atac al
Call que es va produir a la ciutat de Barcelona l’any 1391, i després a causa del terratrè-
mol del 2 de febrer de 1428, tal com s’ha exposat al capítol 7, per tant, devia romandre en
un estat de conservació no gaire bo. Cal recordar que, a més de les fortes pluges, aquesta
ciutat es va veure afectada per dos temporals de mar poc abans d’aquest terratrèmol.

Una notícia de Barcelona recull que el dissabte 24 de maig, just abans de les dotze
de la nit, es va sentir un terratrèmol a la ciutat i, poc després, entre les dotze i la una
de la matinada, se’n sentir un altre de més fort.16

Intensitat: V-VI (b).

BIGUES. En aquesta localitat, segons els dietaris de la Generalitat i de Jaume Safont el
terratrèmol va provocar greus danys a la casa d’Humbert de Bigues, causant la mort a
dues dones. E fora la dita ciutat enderrochà lo castell del Papiol e·y matà III hòmens,
e lo castell de Sentmanat e·y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs
e sclafà e carafaxà molt letjament lo castell de Calaf e la casa d’en Ombert de Bigues,
e matà-y dues dones, e enderrochà lo monestir del Stany, e matà-y un frare, e ender-
rochà part de la sglésia de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies
que enderrochà, e féu molt gran damnatge per tota Cathalunya.17

Intensitat: VI-VII (c).

CALAF. El Dietari de Jaume Safont recull que el terratrèmol: “... sclafà e carafaxà mot
letjament lo castell de Calaf ...”,18 mentre que al Dietari de la Generalitat no se’n parla
d’aquesta localitat: “E Primerament, obrí lo Castell Nou de Barchinona en tal forma
que per mig la ubertura passarà bé una persona. Ítem féu gran dan en les cases del
abbat d’Àger qui són prop la sgleya de Sent Miquel. Ítem, en l’alberch dels hereus
d’en Bernat Splugues, en l’alberch d’en Bernat Fivaller, en l’alberch d’en Joan de
Barqueres e en molts d’altres. E fora la dita ciutat enderrochà lo castell Dezpapiol e·y
matà un fadrí, lo castell de Llinàs, e la casa d’en Ombert de Bigues e matà-y dues
dones, e enderrochà lo monestir del Stany e matà-y un frare, e enderrochà part de la
sglaya de Mataró e part de la sgleya de Granollés, e féu molts altres damnatges per
tot lo dit Principat, axí en morts de moltes persones com en enderrochs de moltes pro-
prietats”.19 Com que tots dos dietaris són fets per la mà de Jaume Safont, l’absència
d’aquesta localitat pot ser atribuïda a un simple error de còpia, o bé a la voluntat d’esme-
nar la notícia en el cas que hagués rebut informacions posteriors que desmentissin els
danys al castell de Calaf atribuïts al terratrèmol de 1448.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.
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15. CARRERAS CANDI, F. i GUNYALONS, B. (ed.): 1912-1916.
16. ACA, Concilii Civiles (1447-1448), núm. 18, s/f. Notícia facilitada per Rubén Cruz Sasal.
17. SALICRÚ, R.: 1993, pàg. 5, seguint SANS I TRAVÉ, J. M. (dir.): pàg. 181. 1994. SANS I TRAVÉ, J. M. (ed.):

pàg. 52-53. 1992.
18. SANS I TRAVÉ, J. M. (ed.): pàg. 53. 1992.
19. SANS I TRAVÉ, J. M. (ed.): 1994.



L’ESTANY. El monestir de Santa Maria de l’Estany, segons els dietaris de Jaume
Safont i de la Generalitat va ser enderrocat i un frare hi va morir: “E fora la dita ciu-
tat enderrochà lo castell del Papiol e·y matà III hòmens, e lo castell de Sentmanat
e·y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs e sclafà e carafaxà
molt letjament lo castell de Calaf e la casa d’en Ombert de Bigues, e matà-y dues
dones, e enderrochà lo monestir del Stany, e matà-y un frare, e enderrochà part de
la sglésia de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies que ender-
rochà, e féu molt gran damnatge per tota Cathalunya”.20 L’enderrocament d’aquest
edifici també és recollit pels consellers de la ciutat de Vic, que no esmenten la mort
de cap frare en el dit monestir, però parlen d’enderrocs d’esglésies, cases i masos,
sense concretar la zona.21

En el moment de produïr-se el terratrèmol, el monestir de l’Estany es trobava en
mal estat de conservació. Després d’un llarg període d’abandonament (41 anys), quan
els monjos tornaren a residir-hi l’any 1436, segons diu un document coetani esmentat
per Pladevall, “... encontraron el claustro convertido en un claper de pedres y la igle-
sia abandonada y resquebrajada”.22 Segons Pladevall va caure el campanar, que era
construït sobre la cúpula del creuer i va arrossegar la volta de la nau.

Les obres de reconstrucció es van iniciar l’any 1451 i van ser molt llargues. Segons
la monografia sobre el castell de Llinars “A Santa Maria de l’Estany devia caure algu-
na part que després es va poder tornar a refer tal com era, car l’església i el claustre
conserven la fesomia romànica”.23 Prop d’aquest edifici tenim documentats danys oca-
sionats pels terratrèmols, tant de 1373 com de 1428.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

GIRONA. A la ciutat de Girona només es va percebre el terratrèmol, i no es té notícia
de l’existència de cap dany.24

Intensitat: IV (c).

GRANOLLERS. Els dos dietaris indiquen que va caure part de l’església de Granollers:
“E fora la dita ciutat enderrochà lo castell del Papiol e·y matà III hòmens, e lo cas-
tell de Sentmanat e·y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs e sclafà
e carafaxà molt letjament lo castell de Calaf e la casa d’en Ombert de Bigues, e matà-
y dues dones, e enderrochà lo monestir del Stany, e matà-y un frare, e enderrochà part
de la sglésia de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies que ender-
rochà, e féu molt gran damnatge per tota Cathalunya”.25
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1992, pàg. 52-53.

21. Apèndix documental, núm. 291.
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Les Visites Pastorals de l’any 1413 indiquen que les esglésies del Vallès Oriental
presentaven un estat de descurança generalitzat.

Intensitat: V-VI (c).

LLEIDA. El Llibre de Notes Assenyalades de Lleida esmenta que el dissabte 25 passa-
da la mitjanit hi va haver un gran terratrèmol que va fer que la gent de la ciutat de Lleida
deixés els seus llits; tenien molta por perquè no sabien ni el dia ni l’hora que es podria
repetir.26

Intensitat: IV (b).

LLINARS DEL VALLÈS. El Dietari de Jaume Safont i el Dietari de la Generalitat men-
cionen el castell de Llinars com un dels enderrocats a causa d’aquest terratrèmol,
sense aportar més detalls: “E fora la dita ciutat enderrochà lo castell del Papiol e·y
matà III hòmens, e lo castell de Sentmanat e·y matà un fadrí, lo castell de Montornès,
lo castell de Llinàs e sclafà e carafaxà molt letjament lo castell de Calaf e la casa
d’en Ombert de Bigues, e matà-y dues dones, e enderrochà lo monestir del Stany, e
matà-y un frare, e enderrochà part de la sglésia de Materó e part de la sglésia de
Granollers, e moltes masies que enderrochà, e féu molt gran damnatge per tota
Cathalunya”.27

La Revista de Gerona transcriu una notícia d’un manuscrit del notari de Girona
Onofre Queixàs, on es menciona la mort de més de 108 persones als llocs veïns del
castell de Llinars, i enderrocaments de cases al Vallès,28 però el Dietari de Jaume
Safont aclareix que els morts que hi havia a partir del mes de maig van ser per la
glànola.

Una monografia sobre el castell de Llinars29 confirma que el castell va ser destruït
d’una manera molt sobtada, ja que, durant la seva excavació, s’hi va trobar tot l’aixo-
var.30 Els autors indiquen que “... la ruïna va ser total i que des d’aquell mateix moment
la mansió va deixar de ser habitada. Com que el lloc era tan escarpat, les runes es van
precipitar al fossat i el van omplir; terres, enderrocs i objectes, tot va quedar barre-
jat. Ha estat impossible d’establir cap estratigrafia, ja que tot va quedar remogut.”.31

En el moment del terratrèmol no hi devia haver ningú, però no era deshabitat, ja que,
en les excavacions no es van trobar restes humanes i cap document no menciona morts
al castell, però el fet d’haver-hi restes de menjar emmagatzemat indica que estava a
punt per si era visitat en qualsevol moment.32

Intensitat: VII-VIII (c).
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MATARÓ. En aquesta localitat el terratrèmol va causar la caiguda de part de l’església
parroquial, segons els dietaris de Jaume Safont i de la Generalitat: “E fora la dita ciu-
tat enderrochà lo castell del Papiol e·y matà III hòmens, e lo castell de Sentmanat e·y
matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs e sclafà e carafaxà molt
letjament lo castell de Calaf e la casa d’en Ombert de Bigues, e matà-y dues dones, e
enderrochà lo monestir del Stany, e matà-y un frare, e enderrochà part de la sglésia
de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies que enderrochà, e féu
molt gran damnatge per tota Cathalunya”.33

Segons una notícia publicada per Roser Salicrú,34 els danys queden confirmats per
una llicència del bisbe de Barcelona, atorgada l’agost de 1448, per a recaptar almoi-
nes en favor de l’església parroquial de Santa Maria de Mataró, ja que el terratrèmol
ha deixat el pinacle de l’església mig trencat i les campanes danyades i, si no es repa-
ren, és de témer que l’església quedi demolida per complet.35

Una altra llicència, aquesta concedida per la reina Maria l’any 1453, per a prorro-
gar unes imposicions a la vila de Mataró per tal de poder reparar el campanar i les cam-
panes de l’església de Santa Maria.36 Segons Salicrú, “la primera reacció de la població,
quasi immediata, fou recórrer a l’autoritat eclesiàstica. Però cinc anys després, el
1453, de forma més meditada, els mataronins saberen aprofitar l’excusa del terratrè-
mol per arrencar de la reina Maria diverses concessions fiscals i una major autono-
mia en el regiment municipal”.37 El mateix passa amb les esglésies de Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Miquel de Mata i Sant Vicenç de Llavaneres (o de Montalt). Però,
segons la Visita Pastoral de 1446 l’església de Mataró no devia estar en perfecte estat:
“A Mataró, la visita no menciona deficiències a l’obra de l’església, perquè segura-
ment quedaren eclipsades per les de la casa i hort de la rectoria, de tal magnitud que
el delegat episcopal hagué d’ordenar que les reparacions es fessin sota les ordres de
dos mestres d’obra experts; l’ampli termini per a dur-les a terme (un any) i la con-
tundència de la pena [econòmica] (50 lliures) són també un clar exponent del seu
abast”.38

Intensitat: V (b).

MONTORNÈS. Els dietaris de Jaume Safont i de la Generalitat mencionen el castell de
Montornès com un dels enderrocats a causa d’aquest terratrèmol, sense aportar més
detalls: “E fora la dita ciutat enderrochà lo castell del Papiol e·y matà III hòmens, e
lo castell de Sentmanat e·y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs
e sclafà e carafaxà molt letjament lo castell de Calaf e la casa d’en Ombert de Bigues,
e matà-y dues dones, e enderrochà lo monestir del Stany, e matà-y un frare, e ender-
rochà part de la sglésia de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies
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que enderrochà, e féu molt gran damnatge per tota Cathalunya”.39 En canvi la mono-
grafia sobre el castell de Llinars diu que “... es va salvar, si més no, la gran torre cilín-
drica, que encara és parcialment en peu.”40

Intensitat: VII (c).

EL PAPIOL. Els dietaris de Jaume Safont i de la Generalitat recullen que el castell del
Papiol va ser enderrocat per aquest terratrèmol i que allà van morir tres persones: “E
fora la dita ciutat enderrochà lo castell del Papiol e·y matà III hòmens, e lo castell
de Sentmanat e·y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs e sclafà
e carafaxà molt letjament lo castell de Calaf e la casa d’en Ombert de Bigues, e matà-
y dues dones, e enderrochà lo monestir del Stany, e matà-y un frare, e enderrochà
part de la sglésia de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies que
enderrochà, e féu molt gran damnatge per tota Cathalunya”.41 La monografia del cas-
tell de Llinars indica que al castell del Papiol, després del terratrèmol, es van refer els
pisos alts, però “... les sales amb volta de la planta baixa i alguna torre varen aguan-
tar bé.”.42

Intensitat: VI-VII (c).

PERPINYÀ. Segons el Llibre Verd de Perpinyà, el dissabte vint-i-cinc de maig, vers la
una de la matinada, es va sentir un “màxim” terratrèmol a la vila de Perpinyà i a tota
la terra del Rosselló. La seva durada va ser equivalent a resar un Parenostre i un
Avemaria, o més. La gent va quedar molt espantada.43

Intensitat: IV (b).

SANTA MARIA DE FUCIMANYA. Tal com hem vist a l’estudi del terratrèmol de 1428, el
bisbe de Vic va concedir 40 dies de perdó per contribuir a la reparació de l’església de
Santa Maria de Fucimanya, a la parròquia de Sant Martí de Serraïma, que havia estat
malmesa pels terratrèmols. Per la data del document, 14 de juliol de 1450, i per la seva
localització geogràfica, hem atribuït una I = VI - VII als efectes del terratrèmol de 1428.
Pot ser que la sacsejada de 1448 produís també efectes a l’església, però no tenim ele-
ments per a avaluar-los.

Fontserè i Iglésies atribueixen erròniament els danys al terratrèmol del 16 de setem-
bre de 1450, data posterior a la notícia, per això Salicrú l’esmenta al seu estudi de 1448
sense tenir en compte els efectes del sisme de 1428.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

SANT ANDREU DE LLAVANERES. En aquesta localitat el terratrèmol va causar danys al
campanar i les campanes de l’església parroquial, tal com ho indica una llicència de la
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reina Maria, l’any 1453, per a prorrogar unes imposicions a la vila de Mataró per tal
de poder reparar el campanar i les campanes de l’església parroquial de Sant Andreu
de Llavaneres,44 però la documentació és tardana, i possiblement influïda per interes-
sos econòmics. Segons Salicrú, “... Però cinc anys després, el 1453, de forma més
meditada, els mataronins saberen aprofitar l’excusa del terratrèmol per arrencar de
la reina Maria diverses concessions fiscals i una major autonomia en el regiment muni-
cipal.”.45

A més, la Visita Pastoral de 1446 manifesta que “a Sant Andreu de Llavaneres
havia de reparar-se la teulada abans de la festa de Pasqua de 1447”.46

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

SANT CRISTÒFOL DE MONTEUGUES. Salicrú47 recull una llicència del bisbe de Barce-
lona, feta l’any 1449, segons la qual, l’església de Sant Cristòfol de Monteugues, a 
la comarca del Vallès, s’havia de refer de nou, ja que havia estat destruïda pel terra-
trèmol.48

Les Visites Pastorals de l’any 1413 indiquen que les esglésies del Vallès Oriental
presentaven un estat de descuit generalitzat.

Intensitat: VI-VII (c).

SANT CRISTÒFOL DE RIPOLL. La cita d’aquest lloc és errònia. No existeix aquest topò-
nim per a denominar cap ermita, església, barri, població o despoblat, etc. Atribuïm
aquesta menció a una equivocada interpretació i transmissió de la dada, per Fontserè
i Iglésies. La notícia original no es pot consultar perquè va ser cremada l’any 1936,49

però el canonge Jaume Ripoll, l’any 1829, va fer un recull de notícies a partir de la
documentació original. En aquest recull apareix la concessió, el 9 de juliol de 1450,
d’una llicència al rector i feligresos d’Oristà per a construir de nou la capella de Sant
Cristòfol.50 Fontserè i Iglésies inclouen aquesta notícia al 1428, com a obtinguda de
l’article de Ripoll,51 i també en parlar del terratrèmol del 16 de setembre de 1450, però
obtinguda per conducte de Tomàs Balvey (l’any 1921)52 i dient que la capella de Sant
Cristòfol pertany a la parròquia de Ripoll. Aquesta segona menció conté diversos errors,
en primer lloc un document fet al juliol de 1450 no pot respondre a un terratrèmol del
setembre del mateix any, en segon lloc s’ha atribuït la capella de Sant Cristòfol a la
parròquia de Ripoll per confusió amb el nom del canonge Ripoll que va publicar la
dada per primer cop. No hi ha dubte que es tracta de la mateixa notícia ja que la referèn-
cia citada és la mateixa: Liber Justinianeus de la Cúria de Vic i la transcripció gaire-
bé idèntica.
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Roser Salicrú, encara que menciona al seu estudi certes irregularitats53 en l’atribu-
ció que fan Fontserè i Iglésies de la dada en qüestió al terratrèmol de 1450, no s’adona
de la duplicació que fan de la notícia, ni de l’error d’identificació toponímica. Per això
ella relaciona la notícia correctament amb el terratrèmol de 1448, però situa el lloc da-
nyat equivocadament.

SANT CRISTÒFOL D’ORISTÀ. La notícia atribuïda erròniament per Fontserè i Iglésies i
R. Salicrú a Sant Cristòfol de Ripoll (vegeu l’entrada anterior), correspon a Sant Cristòfol
d’Oristà.

Creiem que aquesta localitat va ser danyada pel terratrèmol de 1428 i no tenim ele-
ments per a dir si el terratrèmol de 1448 va contribuir als danys.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

SANTIGA. Segons una llicència del bisbe de Barcelona de l’any 1449, publicada per
Salicrú,54 l’església parroquial de Santiga s’havia de reparar perquè no es podien cele-
brar els oficis ja que el terratrèmol l’havia destruïda.55

Les Visites Pastorals de l’any 1413 indiquen que les esglésies del Vallès Oriental
presentaven un estat de descurança generalitzat.

Intensitat: V-VI (c).

SANT JAUME SESOLIVERES. El treball de restauració de l’església de Sant Jaume
Sesoliveres portat a terme per la Diputació de Barcelona (Servei del Patrimoni
Arquitectònic Local) i l’Ajuntament d’Igualada entre els anys 1993 i 1995 proposa56

el terratrèmol de 1428 com a causa de l’ensorrament de la volta romànica, les esquer-
des i els desplomaments d’algunes parts de l’església. Nosaltres pensem que, per la
situació d’aquest edifici, caldria considerar també com a causa d’aquests desperfec-
tes el terratrèmol de 1448.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

SANT MARTÍ DE TOUS. El Llibre de Notes Assenyalades de Lleida esmenta que el dis-
sabte 26 de maig de l’any 1448 entre la una i les dues després de mitjanit hi va haver
un gran terratrèmol a Catalunya que enderrocà gran part del castell de Tous;57 sembla
que l’escrivà es va confondre entre el dia 25 i el dia 26, cosa freqüent quan els sismes
són de matinada.

Prop d’aquest edifici tenim documentats diversos danys ocasionats pel terratrèmol
de 1428.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.
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53. SALICRÚ, R.: pàg. 5. 1993.
54. SALICRÚ, R.: pàg. 5. 1993.
55. Apèndix documental, núm. 293.
56. LACUESTA, R.: 1995.
57. Apèndix documental, núm. 288.



SANT MIQUEL DE MATA. Segons una notícia publicada per Salicrú,58 la reina 
Maria, muller d’Alfons el Magnànim, concedeix, l’any 1453, una pròrroga en impo-
sicions a la vila de Mataró, per tal que es puguin reparar el campanar i les campa-
nes de l’església de Sant Miquel de Mata, que va quedar molt danyat a causa del terra-
trèmol,59 però la documentació és tardana, i devia ser influïda per interessos 
econòmics. Segons Salicrú, “... Però cinc anys després, el 1453, de forma més medi-
tada, els mataronins saberen aprofitar l’excusa del terratrèmol per arrencar de la
reina Maria diverses concessions fiscals i una major autonomia en el regiment muni-
cipal”.60

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

SANT SALVADOR DE LES ESPASES. Segons una notícia de l’any 1453, publicada 
per Salicrú,61 aquesta parròquia d’Esparreguera va ser destruïda en la seva major 
part, a causa tant d’un incendi com del terratrèmol, tal com ho indica una llicència 
del bisbe de Barcelona, de manera que ningú no podia habitar-hi sense perill de gran
dany.62

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

SANT VICENÇ DE LLAVANERES (O DE MONTALT). Segons una notícia publicada per
Salicrú,63 la reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, l’any 1453 concedí una pròr-
roga en les imposicions a la vila de Mataró, per tal que es poguessin reparar el cam-
panar i les campanes de l’església de Sant Vicenç de Llavaneres,64 però la documentació
és tardana, i devia ser influïda per interessos econòmics. Segons Salicrú, “... cinc anys
després, el 1453, de forma més meditada, els mataronins saberen aprofitar l’excusa
del terratrèmol per arrencar de la reina Maria diverses concessions fiscals i una major
autonomia en el regiment municipal”.65 A més, la Visita Pastoral de 1446 manifesta
que “a Sant Vicenç, s’havien de tancar i adequar la sagristia i els cancells de l’altar
major i, a més, reparar un arc i fer un portal abans del dia de Sant Joan de 1447, tal
com ja havien acordat per endavant el rector i els parroquians”.66

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

SENTMENAT. Segons els dietaris de Jaume Safont i de la Generalitat, el castell de
Sentmenat va ser enderrocat pel terratrèmol i va causar la mort d’un fadrí: “E fora la
dita ciutat enderrochà lo castell del Papiol e·y matà III hòmens, e lo castell de Sentmanat
e·y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de Llinàs e sclafà e carafaxà molt
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58. SALICRÚ, R.: pàg. 5. 1993.
59. Apèndix documental, núm. 296.
60. SALICRÚ, R.: pàg. 3. 1993.
61. SALICRÚ, R.: pàg. 5. 1993.
62. Apèndix documental, núm. 297.
63. SALICRÚ, R.: pàg. 5. 1993.
64. Apèndix documental, núm. 296.
65. SALICRÚ, R.: pàg. 3. 1993.
66. SALICRÚ, R.: pàg. 7. 1993.



letjament lo castell de Calaf e la casa d’en Ombert de Bigues, e matà-y dues dones, e
enderrochà lo monestir del Stany, e matà-y un frare, e enderrochà part de la sglésia
de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes masies que enderrochà, e féu
molt gran damnatge per tota Cathalunya”.67

Intensitat: VI-VII (c).

TAGAMANENT. A l’Arxiu Diocesà de Barcelona es conserva una notícia molt tardana, de
l’any 1466, que indica que la parròquia de Tagamanent va ser derruïda pels grans terratrè-
mols.68 Creiem que els danys poden ser causats per altres motius a més dels terratrèmols.

Les Visites Pastorals de l’any 1413 indiquen que les esglésies del Vallès Oriental
presentaven un estat de descurança generalitzat.

Intensitat: Informació insuficient per a assignar-hi intensitat.

VIC. Els consellers de la ciutat de Vic, al novembre de 1448, recorden el gran i espan-
tós terratrèmol que es va sentir la mitjanit del dia 24 de maig, però com que la ciutat
de Vic ha estat protegida per Déu i per sant Just, acorden fer cada any, el dia 23 de
maig, una gran solemnitat davant la parròquia de Vic, per agrair la protecció que sant
Just proporcionà a la ciutat.69

Intensitat: IV (b).

8.3 Avaluació sismològica del terratrèmol del 25 de maig de 1448
Quan succeeix aquest terratrèmol la població encara estava sota la commoció que

va provocar la sacsejada del 2 de febrer de 1428, tan sols 20 anys abans, fet que sens
dubte va condicionar a l’hora de descriure la percepció i els danys del terratrèmol de
1448. De manera especial, els 7 morts ocasionats pel terratrèmol de 1448, contribuei-
xen a augmentar l’impacte psicològic, amb el record també de les nombroses víctimes
que van morir pel terratrèmol del 1428. Probablement per aquesta raó, a les notícies
es magnifica el nombre de morts pel terratrèmol, 7 en lloc de 108, confonent-los amb
els que realment van ser conseqüència d’una epidèmia de glànola.

D’altra banda, tal com hem descrit en el text, durant els anys 1447 i 1448, prèviament
al terratrèmol, es van produir diversos episodis meteorològics extrems, que ocasionaren
danys a la mateixa regió, que tornà a ser afectada pel terratrèmol del 25 de maig de 1448.

A la taula 8.2 i a la figura 8.2 es mostren els resultats de la nostra valoració d’inten-
sitats per a les diferents localitats. La recerca documental ens permet aportar algunes
notícies inèdites, no considerades en el treball més recent de R. Salicrú, sobre els efec-
tes del terratrèmol de 1448 a Lleida, Sant Martí de Tous, i Tagamanent, i també una
possible contribució als danys a Igualada i Oristà, localitats ja danyades pel terratrè-
mol del 2 de febrer de 1428. Cal remarcar que l’àrea afectada pel terratrèmol de 1448
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67. SALICRÚ, R.: pàg. 5. 1993, seguint SANS I TRAVÉ, J. M. (dir.): pàg. 181, 1994. SANS I TRAVÉ, J. M. (ed.):
pàg. 53. 1992.

68. Apèndix documental, núm. 299. Informació facilitada per Anna Castellanos.69. Apèndix documental,
núm. 291.

69. Apèndix documental, núm. 291.



és inclosa dins la zona de danys de 1428, raó per la qual, a molts dels llocs, hem con-
siderat que la informació és insuficient per a assignar un valor d’intensitat.

Un altre aspecte a destacar és que la majoria de descripcions de danys fa referèn-
cia a un sol edifici i que en alguns casos és tracta d’esglésies que podrien estar en mal
estat abans del terratrèmol. La documentació no permet resoldre el dubte de si real-
ment els danys no van ser generals o bé responen a la intencionalitat de la font. A
Barcelona es mencionen efectes a diferents edificis, però sabem que molts van ser
deguts a les destrosses que ja prèviament havia patit la ciutat a conseqüència dels tem-
porals de vent i pluges (vegeu referència a la nota 13). També s’esmenten danys a mol-
tes masies sense concretar la zona; nosaltres suposem que devia ser la zona del Vallès.

Amb la informació disponible, s’ha considerat que el valor d’intensitat més eleva-
da pot correspondre a la intensitat epicentral, Io = VII - VIII, qualitat C. La distribució
d’intensitats (vegeu figura 8.2) no permet traçar isosistes i mostra un buit d’informa-
ció a la zona nord-est. Proposem un epicentre prop de Granollers (Vallès Oriental), a
41o38’N i 2o17’E, amb una qualitat C (10-20 km), compatible amb la distribució de les
intensitats puntuals i la qualitat de cadascun dels valors.
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Taula 8.2: Intensitats assignades al terratrèmol de 25 de maig de 1448. La taula conté informació sobre la
data i l’hora del sisme, la clau d’identificació i el topònim, la intensitat (EMS-98) i la seva qualitat (vegeu
criteris a l’apartat 4.3) i el nombre de morts mencionat en les notícies. Nomenclatura: P (percepció), PD
(probable dany), D (dany) i ? (informació insuficient).

Data Clau Topònim Intensitat Qualitat Morts
1448.05.25 9 Barcelona V-VI b

13 Bigues VI-VII c 2
17 Calaf PD b
30 Estany, l’ D b 1
36 Girona IV c
37 Granollers V-VI c
45 Lleida IV b
46 Llinars del Vallès VII-VIII c
51 Mataró V b
55 Montornès del Vallès VII c
65 Papiol, el VI-VII c 3
67 Perpinyà IV b
92 Santa Maria de Fucimanya PD b
106 Sant Andreu de Llavaneres PD c
113 Sant Cristòfol de Monteugues VI-VII c
114 Sant Cristòfol d’Oristà PD b
127 Santiga V-VI c
128 Sant Jaume Sesoliveres ? c
145 Sant Martí de Tous PD c
150 Sant Miquel de Mata PD c
166 Sant Salvador de les Espases PD c
168 Sant Vicenç de Llavaneres PD c
172 Sentmenat VI-VII c 1
174 Tagamanent D b
187 Vic IV b



A més de les noves notícies, és la primera vegada que es proposa per al terratrèmol
de 1448 valors d’intensitats puntuals i de qualitats. Per tant, els paràmetres macrosísmics,
epicentre i intensitat epicentral, que aportem al catàleg, detallat al capítol 9, són avaluats
a partir de dades de major fiabilitat que en els treballs anteriors,70 i, a més, per primer
cop, s’ha tingut en compte l’avaluació dels danys produïts pels sismes anteriors (1373,
1427 i 1428).

L’escàs nombre de valors d’intensitat puntual i la qualitat que els hem assignat no
permeten una avaluació fiable dels paràmetres focals del terratrèmol de 1448. Segons
la relació proposada per Johnston,71 exposada a l’apartat 4.4, considerant Io = VII - VIII,
la magnitud esperada per aquest terratrèmol estaria dins l’interval 5,3-5,8.
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Figura 8.2: Mapa d’intensitats (EMS-98) assignades a les localitats afectades pel terratrèmol del 25 de maig
de 1448 (vegeu taula 8.2) i la situació de l’epicentre. Nomenclatura: PD (probable dany), D (dany), EF (efec-
tes a fonts).

70. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: 1971; SURIÑACH, E. i ROCA, A.: 1982; SUSAGNA, T. i GOULA, X.: 1999;
RODRÍGUEZ SOLARES, J. M. i MEZCUA, J.: 2002.

71. JOHNSTON, A. C.: 1996b.



9. Catalogació dels terratrèmols dels segles XIV i XV





9. Catalogació dels terratrèmols dels segles XIV i XV

9.1 Introducció
A més dels estudis específics dels terratrèmols destructors que van afectar Catalunya

(1373, 1427, 1428 i 1448), i que formen la part principal d’aquest treball, s’ha fet una
revisió de la sismicitat corresponent als segles XIV i XV, recopilada en diverses obres.
Una simple anàlisi dels diferents catàlegs1 fa sospitar l’existència de possibles errors
(duplicacions de sismes, falses sacsejades ...), però només un examen crític de la docu-
mentació primària permet confirmar-los i condueix a una revisió fiable.

Alguns errors s’expliquen pel fet que, de vegades, les notícies van ser redactades
molt de temps després dels esdeveniments i els escrivans s’equivocaven en no recor-
dar els fets amb exactitud. També trobem errors gràfics com la confusió, per exemple,
de març per maig. Al llarg del temps, errors en la transcripció de les notícies han con-
duït a errors en la catalogació. En altres casos la data de redacció d’un document s’ha
atribuït erròniament a data d’un sisme, o la mala interpretació de les fonts porta a cata-
logar com a terratrèmols altres fenòmens com esllavissaments per pluges, cops de vent
molt forts, etc. Alguns autors que han confeccionat catàlegs de terratrèmols, com Galbis,
Mengel, Munuera, Navarro-Neumann, Perrey,2 no precisen bé la data ni l’hora, ni tam-
poc no aporten cap font primària per a justificar les seves afirmacions. Sovint es copien
l’un a l’altre sense verificar les fonts, i per tant el que copien són errors que es van
reproduint en les diferents catalogacions.

La revisió efectuada dels segles XIV i XV permet afirmar que les fonts documentals
corresponents a aquest període són suficients per detectar un terratrèmol que hagués
provocat danys a Catalunya, és a dir, que no pot haver passat desapercebut cap sisme
amb implicacions per al càlcul del risc sísmic. Volem remarcar que les nombroses notí-
cies aïllades procedents d’una única localitat, com és el cas de Barcelona, es generen
a causa de la importància de la localitat; si bé assenyalen la percepció d’una sacseja-
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1. GALBIS, J.: 1932; MENGEL, O.: 1909; MUNUERA, J. M.: 1963; NAVARRO-NEUMANN, M. M.: 1916-1918;
PERREY, A.: 1847.

2. Ídem.



da, l’epicentre no té per què correspondre necessàriament amb el lloc de redacció de
la notícia.

A continuació presentem el resultat de la revisió dels terratrèmols del període estu-
diat, fent un comentari per a cada un d’ells que justifica la seva classificació3 (47 sis-
mes, 45 sismes falsos i 4 sismes dubtosos). Les dates d’alguns sismes i les localitats
afectades per aquests han sofert algunes modificacions respecte estudis anteriors.4

9.2 Revisió de catàlegs anteriors

1321, desembre, 25 DUBTÓS
Mengel segueix els escrits de Michel Llot, frare del segle XVI que esmenta la percep-
ció d’un terratrèmol a la vila de Perpinyà, fort però breu i sense conseqüències. No
sabem quina documentació original ha estat utilitzada. Els sismes en dia 25 de desem-
bre poden ser més simbòlics que reals; a més de ser Nadal, comença l’any civil i es pot
voler crear un sentiment expiatori.

1330, febrer, 21 6 h FALS*
Confusió de data amb el 21 de febrer de 1376.

1340, setembre, 2 DUBTÓS
Tres sacsejades a la ciutat de Tarragona citades en una crònica (d’un erudit local?). No
hi ha documentació primària.

1347, novembre, 28 FALS
No hi ha documentació primària. Probablement confusió amb el sisme de Lisboa de
l’1 de novembre de1755.

1349 FALS
No hi ha documentació primària. Un erudit local menciona un terratrèmol de gran inten-
sitat a l’Empordà. És improbable que un sisme d’aquestes característiques no quedi
recollit en altres fonts.

1370, febrer, 21 FALS*
Confusió de data amb el 21 de febrer de 1376.

1372, febrer, 2 nit FALS*
Confusió de data amb el sisme principal del dia 3 de març de 1373.
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3. La classificació dels sismes exposats a continuació serà Sisme, Dubtós i Fals. En els casos que s’hagi
revisat la documentació original, s’acompanyarà la notació amb un asterisc.

4. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: 1971; SURIÑACH, E. i ROCA, A.: 1982; OLIVERA, C. et al.: 1994b; OLIVERA, C.
et al.: 1999; SUSAGNA, T. i GOULA, X.: 1999; MARTÍNEZ SOLARES, J. M. i MEZCUA, J.: 2002; BRGM, EDF,
IRSN: 1980-2004.



1373, febrer, 2 capvespre FALS*
Confusió de data amb el sisme principal del dia 3 de març de 1373.

1373, març, 2 capvespre FALS*
Confusió de data amb el sisme principal del dia 3 de març de 1373.

1373, març, 3 vers la 1 h SISME*
Sisme principal de la sèrie de 1373, revisat al capítol 5 d’aquesta monografia.

1373, març, 3 vers les 3 h SISME*
Rèplica al sisme principal de la sèrie de 1373.

1373, març, 3 vers les 6 h SISME*
Rèplica al sisme principal de la sèrie de 1373.

1373, març, 8 0-2 h SISME*
Rèplica al sisme principal de la sèrie de 1373.

1373, març, 11 mitjanit FALS*
Confusió de data amb el dia 2 de març de 1373, perquè Galbis va confondre el dia 2,
escrit en xifres romanes (II) amb el número 11.

1373, març, 18 vers les 18 h FALS*
Confusió de data amb el dia 19 de març de 1373.

1373, març, 19 vers les 18 h SISME*
Rèplica al sisme principal de la sèrie de 1373.

1373, maig, 3 15-18 h SISME*
Rèplica al sisme principal de la sèrie de 1373.

1373, maig, 22 FALS*
Confusió de data amb el dia 23 de maig de 1373.

1373, maig, 23 vers les 19 h SISME*
Rèplica al sisme principal de la sèrie de 1373.

1373, maig, 24 FALS*
Confusió de data amb el dia 23 de maig de 1373.

1373, juliol, 22 vers les 19 h SISME*
Rèplica al sisme principal de la sèrie de 1373.

1374, febrer, 2 2 h FALS*
Confusió de data amb el sisme principal del dia 3 de març de 1373.
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1375, febrer, 21 vers les 6 h FALS*
Confusió de data amb el 21 de febrer de 1376.

1376, febrer, 1 vers les 6 h FALS*
Confusió de data amb el 21 de febrer de 1376.

1376, febrer, 21 vers les 6 h SISME*
El Llibre Verd Menor de Perpinyà5 recull la percepció d’un sisme a la vila, de duració
igual a la de resar un Ave Maria. Es tracta d’una anotació marginal al calendari d’Elna.
També el recull el Petit Thalamus de Montpeller,6 la Crònica del Racional de Barcelona7

i el Llibre de Clavaria de Cervera.8

1378 FALS*
Confusió de data amb el sisme principal del dia 3 de març de 1373.

1381, abril, 27 13 h SISME*
El Llibre Verd Menor de Perpinyà9 recull la percepció d’un sisme a la vila, d’intensi-
tat moderada. Es tracta d’una anotació marginal al calendari d’Elna.

1382, maig, 21-24 SISME*
Mengel menciona percepció al Rosselló i, especialment, Montpeller. En el catàleg de
França, SISFRANCE, s’esmenta un sisme el dia 21 i una rèplica el dia 24 a la regió
epicental de la Mar del Nord-Gran Bretanya.10

1394 DUBTÓS
Aquest sisme només apareix citat per Mengel, que no cita la font original d’on extreu
la notícia. El sisme hauria afectat Montpeller.

1396, maig, 2 FALS
Confusió de data amb el dia 2 de maig de 1404.

1397, maig, 28 vespre SISME
Monsalvatje recull la notícia d’un sisme percebut a la ciutat de Girona, seguint el lli-
bre dels Estatuts de l’arxiu de la catedral de Girona.
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5. ACPe, AA3 (Llibre Verd Menor), fol. 2v. “Ista die que erat dies jovis anno MºCCCºLXXºV ante galii
cantum sive primum ... fuit terremotus in villa Perpiniani per pausam unius ave maria vel circiter”. El
21 de febrer de 1375 va caure en dimecres, no en dijous, que correspon en canvi a l’any 1376. Probablement
l’escrivà s’oblidà d’afegir el pal a la data . Vegeu OLIVERA, C. et al.: 1994a, fitxa 68.

6. PEGAT, F. et al.: 1836-1840. Vegeu també OLIVERA, C. et al.: 1994a, fitxa 69.
7. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: pàg. 86. 1971.
8. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: pàg. 86. 1971.
9. ACPe, AA3 (Llibre Verd Menor), fol. 2v.

10. BRGM, EDF, IRSN (1980-2004): Base de données de la sismicité historique de la France
(www.sisfrance.net).



1400 FALS*
Madoz va confondre la data en què un terratrèmol va danyar el monestir de Santa Maria
de l’Estany. La data correcta és el 25 de maig de 1448, terratrèmol estudiat al capítol
8 d’aquesta monografia. Fontserè i Iglésies el consideren probablement erroni, però
clarament és fals.

1404, maig, 2 DUBTÓS
El 2 de maig de 1404 es va enderrocar la torre Gironella, a la ciutat de Girona. No
hi ha documentació primària que atribueixi el fet a un terratrèmol. Segons J. Pla
Cargol la torre tenia desperfectes i hi havia hagut una llarga temporada de pluges.
Aquest esdeveniment seria un exemple d’una mala interpretació de les fonts. La cai-
guda de la torre Gironella de Girona va ser identificada amb l’efecte d’un terratrè-
mol només perquè aquell dia l’atmosfera estava tranquil·la: “L’antique et solide tour
Gironell aux assises romaines s’effondre. On attribue cette chute par atmosphère
tranquile, à un mouvement du sol”,11 però no es pot catalogar un sisme només amb
aquest raonament.

1408 FALS
Falta documentació primària.

1409 FALS
Falta documentació primària.

1410, març, 30 4-5 h SISME*
La Crònica del Racional de la ciutat de Barcelona esmenta un terratrèmol aquest dia,
que es va sentir a tot Catalunya. La font també indica que hi havia mortaldats, sense
especificar-ne la causa.12 També es recull aquest terratrèmol en les Rúbriques de
Bruniquer,13 mentre que en els Novells Ardits14 no hi ha cap anotació per a aquest dia.
El Llibre Verd de Barcelona només recull un terratrèmol el dia 30 de maig (probable-
ment per confusió amb març). Fontserè i Iglésies cataloguen el sisme amb una inten-
sitat VIII a Barcelona, però, vista la documentació, no es creïble un valor tan elevat ni
tan sols que es produïssin danys.

1410, maig, 30 FALS*
Confusió de data amb el dia 30 de març de 1410.

1410, juliol, 27 SISME
Monsalvatje recull la notícia d’un sisme percebut a la ciutat de Girona, seguint el lli-
bre dels Estatuts de l’arxiu de la catedral de Girona.
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11. MENGEL, O.: pàg. 4. 1909.
12. Crònica del Racional, pàg. 172.
13. ACHB, Ms. L-44, fol. 139v.
14. ACHB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 4 (1409-1416), fol. 38r.



1410, agost, 5 1-2 h SISME
La Crònica del Racional de la ciutat de Barcelona esmenta un terratrèmol a l’agost
quan explica el sisme del 30 de març, però l’espai per al dia resta en blanc.15 La font
també indica que hi havia mortaldats, sense especificar la causa. També es recull aquest
terratrèmol en les Rúbriques de Bruniquer,16 però no apareix a Novells Ardits.17 El
Llibre Verd de Barcelona qualifica el terratrèmol de gran.

1420 FALS*
Confusió amb la sèrie de 1427.

1421 FALS*
Confusió amb la sèrie de 1427.

1424, març, 4 FALS*
Confusió amb els terratrèmols de 1427 i 1428.

1425, febrer, 9 FALS*
El Manual de Novells Ardits de la ciutat de Barcelona esmenta una gran processó aquest
dia sense especificar-ne la causa,18 sembla que quan la notícia va ser copiada a les
Rúbriques de Bruniquer es va afegir per error que la causa era un terratrèmol.19

1426, març, 3 FALS*
Confusió amb els terratrèmols de 1427 i 1428.

1427, febrer, 2 FALS*
Confusió de data amb el dia 2 de febrer de 1428.

1427, febrer, 23 (finals) SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia. No se’n precisa la data, es considera
a finals de febrer.

1427, març, 1 FALS*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia. Sembla que la data més probable seria
el 2 de març.

1427, març, 2 21 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, març, 3 1-2 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.
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15. Crònica del Racional, pàg. 173.
16. AHCB, Ms. L-44, fol. 139v.
17. AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 4 (1409-1416), fol. 48v.
18. AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 93r.
19. AHCB, Ms. L-44, fol. 142r.



1427, març, 4 2 h FALS*
Confusió de data amb el dia 3 de març de 1427.

1427, març, 7 FALS*
Confusió. Fontserè i Iglésies van prendre la data d’un document com a data d’un sisme,
a més la data del document era del dia 8 (no el 7) del mes de maig i no de març.20

1427, març, 13 11 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, març, 14 12 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, març, 15 23 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, març, 19 21 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, març, 21 12 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, març, 22 13 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, març, 31 FALS*
Confusió. Fontserè i Iglésies prenen la data del document com a data d’un terratrèmol.

1427, abril, 13 1-24 h SISME*
Diverses sacsejades en un sol dia. Vegeu revisió al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, abril, 22 22 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, abril, 23 11 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, maig, 15 15-16 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, maig, 16 / juny, 4 SISME*
Diverses sacsejades durant aquest període. Vegeu revisió al capítol 6 d’aquesta mono-
grafia.
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20. Vegeu capítol 6 i apèndix documental núm. 64.



1427, juny, 8 SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, juny, 12 1-24 h SISME*
Diverses sacsejades en un sol dia. Vegeu revisió al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, juny, 14 8 h SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1427, juny, 15 / agost, 31 SISME*
Diverses sacsejades durant aquest període. Vegeu revisió al capítol 6 d’aquesta mono-
grafia.

1427, desembre, 25 SISME*
Sisme revisat al capítol 6 d’aquesta monografia.

1428, febrer, 2 vers les 8 h SISME*
Sisme precursor del terratrèmol principal d’aquest dia, revisat al capítol 7 d’aquesta
monografia.

1428, febrer, 2 8-9 h SISME*
Sisme principal revisat al capítol 7 d’aquesta monografia.

1428, febrer, 3 / agost SISME*
Tenim documentades, a Osona i Puigcerdà, rèpliques de baixa intensitat al sisme prin-
cipal del dia 2 de febrer de 1428, entre aquesta data i el mes d’agost del mateix any.21

1428, desembre, 25 FALS*
Confusió de data amb el dia 25 de desembre de 1427.

1429, febrer, 2 FALS*
Confusió de la data amb el sisme principal del dia 2 de febrer de 1428.

1430, gener SISME*
Percepció d’un terratrèmol a Puigcerdà dies abans del 12 de gener de 1430.22

1431, abril, 24 FALS
Sisme considerat fals en el catàleg de França, SISFRANCE.23

1431, juny, 24 FALS
No hi ha documentació que justifiqui aquest terratrèmol.
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21. RIPOLL, J.: 1829 i apèndix documental núm. 161.
22. Apèndix documental, núm. 188.
23. www.sisfrance.net



1431, octubre, 20 FALS*
Confusió. Fontserè i Iglésies prenen la data del document com a data d’un terratrèmol.
El document fa referència a les conseqüències dels sismes de 1427 a la vila d’Amer.

1431, desembre, 23 FALS*
Confusió. Fontserè i Iglésies prenen la data del document com a data d’un terratrèmol.
El document fa referència a les conseqüències dels sismes de 1427 a la vila d’Amer.

1432, desembre, 15 FALS*
Confusió. Fontserè i Iglésies prenen la data del document com a data d’un terratrèmol.
El document fa referència a les conseqüències dels sismes de 1427 a la vila d’Amer.

1433, març, 10 FALS*
Confusió. Fontserè i Iglésies prenen la data del document com a data d’un terratrè-
mol.24

1435, octubre, 20 FALS*
Confusió. Fontserè i Iglésies prenen la data del document com a data d’un terratrèmol.

1435, novembre, 6 SISME*
El Manual de Novells Ardits de la ciutat de Barcelona recull la percepció de dos terratrè-
mols entre les 5 i les 6 del matí d’aquest dia.25 A les Rúbriques de Bruniquer es copia
la notícia.26

1435, desembre, 6 5-6 h FALS*
Confusió de data amb el dia 6 de novembre de 1435.

1436, novembre, 6 FALS*
Confusió de data amb el dia 6 de novembre de 1435.

1437 FALS*
Confusió. Fontserè i Iglésies prenen la data de document com a data d’un terratrèmol.
El document fa referència a les conseqüències del sisme de 1428 a Talamanca i Tona.27

1439, agost, 1 1-2 h SISME
El Llibre Verd de la ciutat de Barcelona recull la percepció d’un terratrèmol entre la 1
i les 2 de la matinada d’aquest dia.
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24. Apèndix documental, núm. 266.
25. AHCB, Consell de Cent, XXV-8, fol. 14r. “1435, novembre, 6 “Lo dit die entre V e VI hores de matí

ans de mig jorn féu dues verdugades de terratrèmol”.
26. AHCB, Ms. L-44, fol. 142v.
27. Vegeu capítol 7.



1439 FALS
No hi ha documentació que justifiqui aquest terratrèmol. L’única notícia que l’esmen-
ta sembla voler fer servir la referència com a símil de desgràcia o calamitat. Curiosament
el 18 de novembre de 1439 està documentat un fort temporal de mar a Barcelona que
provocà danys a les obres del moll.28

1443, març, 24 SISME
El Llibre Verd de la ciutat de Barcelona recull la percepció d’un terratrèmol aquest dia.

1448, maig, 24 vers les 24 h SISME*
Sisme revisat al capítol 8 d’aquesta monografia.

1448, maig, 25 vers la 1 h SISME*
Sisme revisat al capítol 8 d’aquesta monografia.

1448, octubre, 11 FALS*
Les Rúbriques de Bruniquer de la ciutat de Barcelona esmenten pregàries per terratrè-
mols i pestilències. Aquesta notícia no afirma la ocurrència d’un terratrèmol, tan sols
mesures preventives, probablement a conseqüència del sisme del 25 de maig de 1448.
A Novells Ardits es diu que el bisbe i el capítol faran pregàries per demanar Déu que
aturi els terratrèmols i les pestilències que afecten la ciutat.29

1450, setembre, 16 10-11 h SISME*
El Llibre Verd Menor de Perpinyà30 recull la percepció d’un sisme a la vila, que va
durar per espai d’un parenostre i una avemaria, que va enderrocar una casa. Es tracta
d’una anotació marginal al calendari d’Elna. El Llibre de Consells de Tàrrega recull
que els consellers, que estaven en plena sessió, van sortir corrents de la Paheria i aca-
baren el Consell a l’església.31 Una notícia procedent de Lleida recull la percepció del
terratrèmol i permet establir l’hora del mateix: entre les 10 i les 11 abans de dinar.32

Fontserè i Iglésies inclouen unes notícies procedents de l’Arxiu Episcopal de Vic, que,
per la seva data, cal atribuir als terratrèmols de 1428 i, especialment, 1448.

1456, febrer, 2 21-22 h FALS
Confusió de data amb el dia 9 de febrer de 1456.

1456, febrer, 9 nit SISME
El Registre de deliberacions del consell de Puigcerdà recull la percepció d’un sisme
durant la nit.
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28. AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV-8, fol. 156. “Aquest die fou gran fortuna en la mar, en tant, que
desbaratà la caxa qui era en la dita mar per començament del moll qui és començat de fer en la plaia
de aquesta ciutat, axí que tot ço de la dita caxa qui era de la aygua·munt enderrocà la dita mar”.

29. AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 10 (1446-14521), fol. 82r.
30. ACPe, AA3 (Llibre Verd Menor), fol. 5r.
31. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: pàg. 211. 1971.
32. AML, Reg. 742, fol. 97. Notícia facilitada per Esther Martí Sentañes.



1458, juny, 26 6 h SISME
El Llibre Verd de la ciutat de Barcelona recull la percepció d’un terratrèmol aquest dia.

1464, novembre, 28 3-5 h SISME
El Dietari de la Generalitat i el Llibre Verd de la ciutat de Barcelona recullen la per-
cepció d’un terratrèmol aquest dia.

1466, febrer, 9 FALS
Confusió de data amb el dia 9 de febrer de 1456.

1471, desembre, 18 matinada SISME
El Dietari de la Generalitat i el Llibre Verd de la ciutat de Barcelona recullen la per-
cepció d’un terratrèmol aquest dia.

9.3 Taula de resultats
La taula 9.1 sintetitza la informació disponible per a cada terratrèmol succeït als

segles XIV i XV, i la taula 9.2 conté una llista dels esdeveniments considerats falsos o
dubtosos.

Molts dels sismes de la taula 9.1 indiquen com a únic lloc de percepció Barcelona,
una ciutat que generava més documentació que d’altres. A més, sabem que els sismes
recents succeïts als Pirineus, de manera habitual, han estat percebuts a Barcelona. Per
aquesta raó, a fi d’evitar la catalogació d’epicentres erronis, si només tenim notícies
d’una localitat no donarem epicentre ni intensitat epicentral, ni tampoc no assignarem
un valor d’intensitat puntual.
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Taula 9.1: Catàleg de terratrèmols dels segles XIV i XV. La taula conté informació sobre la data i l’hora del
sisme, el lloc de percepció, la zona epicentral, les coordenades de l’epicentre (latitud i longitud) i la seva
qualitat, i la intensitat (EM-98) i la seva qualitat (per a les qualitats Qe i Qi, vegeu criteris a l’apartat 4.3).

Data Hora Lloc de percepció Zona epicentral Lat. Lon. Qe Io Qi

1373.03.03 1-2 h vegeu cap. 5 Ribagorça 42o 38’ 0o 41’ D VIII-IX C
1373.03.03 vers les 3 h (rèplica) Ribagorça 42o 38’ 0o 41’ D <V C
1373.03.03 vers les 6 h (rèplica) Ribagorça 42o 38’ 0o 41’ D <V C
1373.03.08 0-2 h (rèplica) Ribagorça 42o 38’ 0o 41’ D <V C
1373.03.19 vers les 18 h (rèplica) Ribagorça 42o 38’ 0o 41’ D <V C
1373.05.03 15-18 h (rèplica) Ribagorça 42o 38’ 0o 41’ D <V C
1373.05.23 vers les 19 h (rèplica) Ribagorça 42o 38’ 0o 41’ D <VI C
1373.07.22 vers les 19 h (rèplica) Ribagorça 42o 38’ 0o 41’ D <V C
1376.02.21 vers les 6 h Barcelona, Perpinyà Probablement <VI C

Cervera, Montpeller Pirineus
1381.04.27 13 h Perpinyà
1382.05.21-24 Montpeller, Rosselló Mar del Nord-

Gran Bretanya
1397.05.28 vespre Girona ?
1410.03.30 4-5 h Barcelona ?
1410.07.27 Girona ?
1410.08.05 1-2 h Barcelona ?
1425.02.abans 9 Barcelona ?
1427.02.finals vegeu taula 6.2 Zona d’Amer 42o 02’ 2o 35’ C <IV C
1427.03.02 21 h vegeu taula 6.2 Zona d’Amer 42o 02’ 2o 35’ C V C
1427.03.03 1-2 h vegeu taula 6.2 Zona d’Amer 42o 02’ 2o 35’ C V C
1427.03.13 11 h vegeu taula 6.2 Zona d’Amer 42o 02’ 2o 35’ C VI-VII C
1427.03.14 12 h vegeu taula 6.2 Zona d’Amer 42o 02’ 2o 35’ C VI C
1427.03.15 23 h vegeu taula 6.2 Amer 42o 02’ 2o 35’ B VI C
1427.03.19 21 h vegeu taula 6.2 Osor-Amer 41o 59’ 2o 35’ B VIII C
1427.03.21 12 h vegeu taula 6.2 Osor-Amer 41o 59’ 2o 35’ C IV-V C
1427.03.22 13 h vegeu taula 6.2 Osor-Amer 41o 59’ 2o 35’ C IV-V C
1427.04.13 1-24 h vegeu taula 6.3 Osor-Amer 41o 59’ 2o 35’ C <VI C
1427.04.22 22 h vegeu taula 6.3 Lloret Salvatge 41o 59’ 2o 35’ B VI-VII C
1427.04.23 11 h vegeu taula 6.3 Lloret Salvatge 41o 59’ 2o 35’ B VI C
1427.05.15 15-16 h vegeu taula 6.3 Vall d’en Bas-Olot 42o 10’ 2o 26’ B VIII C
1427.05.16/06.04 vegeu taula 6.3 Vall d’en Bas-Olot 42o 10’ 2o 26’ C <IV C
1427.06.8 vegeu taula 6.3 Caldes de Malavella 41o 51’ 2o 49’ C V C
1427.06.12 1-24 h vegeu taula 6.3 Caldes de Malavella 41o 51’ 2o 49’ C <VI C
1427.06.14 8 h vegeu taula 6.3 Caldes de Malavella 41o 51’ 2o 49’ C VI-VII C
1427.06.15/08.31 vegeu taula 6.3 Caldes de Malavella 41o 51’ 2o 49’ C <V C
1427.12.25 vegeu taula 6.3 ?
1428.02.02 vers les 8 h vegeu cap. 7 Zona de Camprodon 42o 18’ 2o 20’ C <VI C
1428.02.02 8-9 h vegeu cap. 7 Zona de Camprodon 42o 18’ 2o 20’ B IX C
1428.02.03/08 Osona, Puigcerdà Zona de Camprodon 42o 18’ 2o 20’ C <V C
1430.01.abans 12 Puigcerdà ?
1435.11.06 5-6 h Barcelona ?
1439.08.01 1-2 h Barcelona ?
1443.03.24 Barcelona ?
1448.05.24 vers les 24 h vegeu cap. 8 Zona de Granollers 41o 38’ 2o 17’ C <V C
1448.05.25 vers l’1 h vegeu cap. 8 Zona de Granollers 41o 38’ 2o 17’ C VII-VIII C
1450.09.16 Perpinyà, Tàrrega Probablement als <VII C

Lleida Pirineus orientals
1456.02.09 nit Puigcerdà ?
1458.06.26 6 h Barcelona ?
1464.11.28 3-5 h Barcelona ?
1471.12.18 matinada Barcelona ?
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Taula 9.2: Llista d’esdeveniments dels segles XIV i XV classificats com a falsos o dubtosos (l’asterisc indi-

ca que s’ha revisat la documentació original).

Data Hora Classificació
1321.12.25 dubtós
1330.02.21 6 h fals*
1340.09.02 dubtós
1347.11.28 fals
1349 fals
1370.02.21 fals*
1372.02.02 nit fals*
1373.02.02 capvespre fals*
1373.03.02 capvespre fals*
1373.03.11 mitjanit fals*
1373.03.18 vers les 18 h fals*
1373.05.22 fals*
1373.05.24 fals*
1374.02.02 2 h fals*
1375.02.21 vers les 6 h fals*
1376.02.01 vers les 6 h fals*
1378 fals*
1394 dubtós
1396.05.02 fals
1400 fals*
1404.05.02 dubtós
1408 fals
1409 fals
1410.05.30 fals*
1420 fals*
1421 fals*
1424.03.04 fals*
1426.03.03 fals*
1427.02.02 fals*
1427.03.01 fals*
1427.03.04 2 h fals*
1427.03.07 fals*
1427.03.31 fals*
1428.12.25 fals*
1429.02.02 fals*
1431.04.24 fals
1431.06.24 fals
1431.10.20 fals*
1431.12.23 fals*
1432.12.15 fals*
1433.03.10 fals*
1435.10.20 fals*
1435.12.06 5-6 h fals*
1436.11.06 fals*
1437 fals*
1439 fals
1448.10.11 fals*
1456.02.02 21-22 h fals
1466.02.09 fals
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10. Conclusions

10.1 Els terratrèmols més rellevants
A continuació es presenta una breu síntesi dels resultats obtinguts per a cada un

dels terratrèmols i sèries sísmiques. Es donen els valors dels principals paràmetres cal-
culats d’acord amb la metodologia presentada al capítol 4.

La sèrie sísmica de l’any 1373
El primer treball sobre la sèrie sísmica de l’any 1373 va aportar noves i valuoses

dades per a l’avaluació dels risc sísmic (Olivera et al.).1 D’una banda, la zona epi-
central d’aquesta sèrie, que en molts catàlegs havia estat situada erròniament a Olot
(vessant sud dels Pirineus orientals), es va corregir, situant-la uns 200 km a l’oest, al
comtat de Ribagorça (vessant sud dels Pirineus centrals). D’altra banda, dos sismes
catalogats amb intensitat IX i VIII van ser qualificats com a falsos, i es posà de mani-
fest l’existència d’un únic terratrèmol principal, d’intensitat epicentral Io = VIII - IX
(MSK).

Després d’aquell estudi de la sèrie sísmica de 1373 es va continuar la recerca i l’anà-
lisi de la documentació d’altres terratrèmols rellevants succeïts a Catalunya (1427,
1428 i 1448). La interpretació conjunta de tots els terratrèmols duta a terme en aques-
ta monografia ha aportat elements nous que han permès reavaluar el terratrèmol prin-
cipal del 3 de març de 1373. Les aportacions respecte a l’estudi anterior són:
– assignació d’intensitat a algunes localitats que no en tenien,
– reavaluació d’alguns valors d’intensitat ja assignats,
– assignació de qualitats a tots els valors d’intensitat,
– determinació de l’epicentre,
– càlcul de paràmetres focals: moment sísmic, magnitud moment i fondària.

El terratrèmol del 3 de març de 1373 va assolir una intensitat epicentral de VIII-IX
(EMS-98), amb qualitat C (vegeu figures 5.2 i 5.3). L’àrea epicentral seria entorn de
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la franja limítrof entre el comtat de Ribagorça i la Vall d’Aran, a 42º 38’N i 0º 41’E
amb una qualitat D (incertesa de 20-50 km). El focus del terratrèmol seria dins l’escorça,
a una fondària entorn de 16 km, compresa entre 10 i 20 km. L’energia alliberada per
aquest terratrèmol correspondria a un moment sísmic, Mo, de 2,56 × 1018 N·m i una
magnitud moment Mw de 6,2.

La seqüència de l’any 1427
La seqüència de nombroses sacsejades que van tenir lloc durant l’any 1427 ha estat

poc coneguda i estudiada, eclipsada probablement pel terratrèmol, més destructor, del
2 de febrer de 1428. Malgrat la dificultat que comporta la valoració d’una seqüència
sísmica, l’interès en aquest cas és doble. D’una banda, és important la catalogació dels
sismes de la seqüència perquè van ser destructors. D’altra banda, l’anàlisi dels efectes
d’aquesta seqüència, en certes localitats que posteriorment varen ser afectades també
pel terratrèmol de 1428, és imprescindible per a una correcta avaluació d’aquest últim
sisme.

En treballs realitzats fins ara no s’havia tingut en compte tota la documentació,
per tant, considerem que l’avaluació dels sismes presentada en aquesta monografia
és més completa i fiable ja que proporciona l’epicentre i la intensitat epicentral, amb
índex de qualitat, per a cadascun dels sismes de la seqüència (vegeu taula 6.4). L’anà-
lisi de les descripcions indica que la cronologia exposada a la taula 6.4 és fiable. Els
epicentres proposats tenen una incertesa de com a màxim 20 km. A la taula 6.4 es
mostren també les intensitats epicentrals, les quals s’han obtingut tenint en compte
l’extensió de l’àrea de percepció i el grau de percepció de les sacsejades en algunes
localitats.

Queda esborrada qualsevol sospita de duplicitat entre el terratrèmol del 15 de març
i el del 15 de maig: les notícies permeten donar la cronologia i l’hora de cadascun dels
dos esdeveniments.

El 15 de març va tenir lloc un sisme que va provocar danys al monestir d’Amer i
va centrar l’interès de la societat per la simbologia que representava, però va ser menys
intens (VI EMS-98) que d’altres de la seqüència.

Els sismes més importants de la seqüència són el del 19 de març, amb epicentre a la
zona compresa entre Osor i Amer (vegeu figura 6.3), i el del 15 de maig, localitzat entre
la Vall d’en Bas i Olot (vegeu figura 6.6), les dues localitzacions amb qualitat B. Ambdós
terratrèmols van assolir un valor d’intensitat epicentral VIII, amb qualitat C. L’energia
alliberada pel terratrèmol del 19 de març correspondria a un moment sísmic Mo de 8,43
× 1017 N·m i una magnitud moment Mw de 5,9; al sisme del 15 de maig li correspondria
un moment sísmic Mo de 6,31 × 1017 N·m i una magnitud moment Mw de 5,8.

El terratrèmol del 2 de febrer de 1428
El terratrèmol del 2 de febrer de 1428 va produir danys a Catalunya i a França, i va

causar un gran impacte perquè va provocar més de 1 000 morts (vegeu taula 7.2). El
sisme va ser estudiat per Cadiot,2 i per Banda i Correig.3
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Si bé els resultats del nostre treball no contenen grans discrepàncies respecte als 
de Banda i Correig, sí que aporten elements nous per a la interpretació d’aquest terra-
trèmol:
– S’han incorporat dades de localitats franceses (vegeu figura 7.3). La revisió i anàli-

si de la documentació provinent dels arxius de França4 ens ha portat a desvincular
d’aquest sisme algunes poblacions –Bordeus, Clayra, Libourne, Montpellier i Le
Puy– incloses en estudis anteriors. Aquest resultat és una aportació important a l’hora
d’avaluar l’extensió de l’àrea de percepció, la qual arriba només fins a uns 300 km
de distància. Cadiot5 proposava una intensitat epicentral de X-XI basant-se justament
en una àrea de percepció més gran.

– S’han considerat els efectes destructors previs produïts en algunes localitats pels sis-
mes de 1427. Sortosament, les zones epicentrals dels sismes de 1427 i 1428 no coin-
cideixen, la qual cosa permet avaluar les intensitats epicentrals de manera independent.
En canvi, per a certes localitats destruïdes el març de 1427 (vall d’Amer i vall d’en
Bas), i les que van ser danyades pel terratrèmol del 15 de maig de 1427 (vall d’en
Bas, Olot, Castellfollit...), les descripcions recullen efectes acumulats dels sismes de
1427 i 1428. Per aquestes localitats en què la discriminació d’efectes dels diferents
sismes no és possible, no hem assignat valor d’intensitat, sinó que indiquem tan sols
si van ser danyades o bé si pensem que és un probable dany.

Aquí, per primer cop, s’ha portat a terme una revisió de la documentació origi-
nal concernent al sisme de 1428. També és la primera vegada que es fa una inter-
pretació d’aquest terratrèmol tenint en compte la reavaluació de la seqüència sísmica
de 1427 i del terratrèmol de 1448, que contaminaven alguns resultats d’estudis ante-
riors.

Els estudis de Cadiot,6 i Banda i Correig7 proposen com a àrea epicentral del terratrè-
mol la regió compresa entre Puigcerdà i Camprodon, assignant el mateix valor d’inten-
sitat a ambdues localitats, X-XI segons Cadiot8 i IX-X segons Banda i Correig.9 Una
anàlisi acurada de la documentació ens porta a considerar que a Camprodon (I=IX) 
la destrucció va ser més generalitzada que a Puigcerdà (I=VIII) (vegeu figura 7.4).
Aquest fet ens condueix a assignar com a intensitat epicentral IX (EMS-98), amb una
qualitat C, i com a àrea epicentral la zona de Camprodon, a 42º 18’N i 2º 20’E, amb
qualitat B (incertesa entorn de 10 km). El focus del terratrèmol seria dins l’escorça, a
una fondària entorn a 9 km i l’energia alliberada correspondria a un moment sísmic
Mo de 5,95 × 1018 N·m i una magnitud moment Mw de 6,5.

El terratrèmol del 25 de maig de 1448
Quan va tenir lloc el terratrèmol del 1448, a Catalunya, encara estava present en la

memòria de la gent l’impacte que va deixar el sisme del 2 de febrer de 1428. Aquest
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esdeveniment, ocorregut tan sols 20 anys abans, molt probablement va condicionar les
notícies que tenim del terratrèmol de 1448.

Les aportacions d’aquest treball respecte a anteriors estudis són:
– És la primera avaluació dels efectes d’aquest sisme en termes d’intensitat puntual.
– És el primer estudi del terratrèmol de 1448 que té en compte els danys de sismes

anteriors (1373, 1427, 1428).
– A més, en l’avaluació del terratrèmol de 1448, s’ha considerat la incidència d’epi-

sodis meteorològics extrems succeïts uns mesos abans del terratrèmol en la zona epi-
central.

A la figura 8.2 es presenten els valors d’intensitat puntual. Per a moltes localitats no
s’ha assignat valor d’intensitat per manca d’informació precisa i per possibles efectes
d’acumulació en les descripcions amb el terratrèmol de 1428. La sacsejada va produir
7 morts, repartits de manera dispersa en 4 localitats, fet que contribueix a augmentar la
incertesa a l’hora d’avaluar els paràmetres macrosísmics (vegeu taula 8.2 i figura 8.2).

El terratrèmol va tenir lloc a la zona de Granollers (Vallès Oriental), amb epicen-
tre a 41º 38’N i 2º 17’ E, amb una qualitat C (10-20 km). La intensitat epicentral té un
valor assignat de Io = VII-VIII (EMS-98), amb qualitat C. Aquesta intensitat li corres-
pon un valor esperat de Mw de 5,6.

10.2 Discussió
De tots els terratrèmols dels segles XIV i XV hem seleccionat els 8 que tenen inten-

sitat epicentral > VI (EMS-98), hem llistat a la taula 10.1 els valors dels seus paràme-
tres, i hem representat els epicentres a la figura 10.1.

A tots els sismes els hem assignat qualitat C (vegeu apartat 4.4) per a la intensitat
epicentral, tot i que pensem que el 15 de maig de 1427 i el 2 de febrer de 1428 tenen
una menor incertesa. Pel que fa a la qualitat de l’epicentre, el més incert és el de 1373.
Malgrat que molts aspectes de la seqüència sísmica de 1427 poden semblar incerts,
l’àrea de màxims danys és ben definida i, per tant, hem assignat una qualitat B a alguns
epicentres.

Només per a alguns sismes, indicats a la taula amb un asterisc a la data, ha estat
possible fer una estimació de l’àrea de les isosistes i calcular valors de Mo i de Mw. En
la resta de casos, es dóna el valor esperat per a Mw, obtingut a partir del valor de la
intensitat màxima (vegeu apartat 4.4).

Els terratrèmols més importants del període estudiat són el de 1428 i el de 1373,
tant per la seva magnitud, 6,5 i 6,2, com per la seva intensitat epicentral, IX i VIII-IX,
respectivament.

Els dos sismes més intensos de la seqüència de l’any 1427 són el del 19 de març i
el del 15 de maig; ambdós tenen el mateix valor d’intensitat epicentral, VIII, i magni-
tuds semblants, properes a 6. Cal tenir en compte que l’acumulació d’efectes de tots
els terratrèmols que varen succeir (vegeu taula 6.4) seria equivalent, a l’àrea de màxims
danys, a una intensitat de IX.

Malgrat que el terratrèmol de 1428 és el més intens, la seva àrea de percepció, 300
km, és inferior a la del terratrèmol de 1373, per al qual tenim notícies a distàncies de
360 km. Aquest fet dóna suport al resultat que hem obtingut en relació a la fondària:
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Taula 10.1: Terratrèmols baix-medievals amb Io > VI (EMS-98) resultat de la revisió. Nomenclatura: Lat.
(latitud nord), Lon. (longitud est), Qe (qualitat de l’epicentre; vegeu l’apartat 4.3), Io (intensitat epicentral), Qi

(qualitat de Io; vegeu l’apartat 4.3), h (fondària en km), Mo (moment sísmic en N·m), Mw (magnitud moment).

Data Hora Lat. Lon. Qe Io Qi h Mo Mw

1373.03.03* 1-2 h 42o 38’ 0o 41’ D VIII-IX C 16 2,56x1018 6,2
1427.03.13 11 h 42o 02’ 2o 35’ C VI-VII C 5,0
1427.03.19* 21 h 41o 59’ 2o 35’ B VIII C 6 8.43x1017 5,9
1427.04.22 22 h 41o 59’ 2o 35’ B VI-VII C 5,0
1427.05.15* 15-16 h 42o 10’ 2o 26’ B VIII C < 5 6,31x1017 5,8
1427.06.14 12 h 41o 51’ 2o 49’ C VII C 5,3
1428.02.02* 8-9 h 42o 18’ 2o 20’ B IX C 9 5,95x1018 6,5
1448.05.25 1 h 41o 38’ 2o 17’ C VII-VIII C 5,6

Figura 10.1: Epicentres dels terratrèmols dels segles XIV i XV, amb Io > VI, segons resultats del nostre estu-
di. Es presenten sobre un mapa de sismicitat del període 1977-1997 i un fons estructural (ICC, 1999).



el sisme de 1373 es va produir a més fondària (16 km) que el de 1428 (9 km). Podem
dir que tots els sismes es van produir dins l’escorça, en els primers 20 km.

Els epicentres dels terratrèmols amb I>VI s’han representat a la figura 10.1 sobre
un mapa de sismicitat de Catalunya10 corresponent a un període de 20 anys (1977-
1997). No és objecte d’aquesta monografia fer una anàlisi sismotectònica, però sí fem
esment d’alguns dels trets més importants:
– El terratrèmol de 1373 és situat en els Pirineus centrals, en una zona caracteritzada

per sismes freqüents de petita magnitud, distribuïts en una franja d’uns 10 km d’ampla-
da, d’orientació NW-SE, en acord amb l’orientació de les principals estructures tectò-
niques observades.11

– Els sismes de l’any 1427 corresponen a trencaments que afectaren durant el mes de
març la zona d’Amer, al maig la zona d’Olot, i al juny la zona de Caldes de Malavella
(vegeu capítol 6). Els epicentres d’aquests sismes mostren un alineament geogràfic
que es correspon amb els sistemes de falles, d’orientació NW-SE, de l’anomenada
Zona de Transferència.12 Tal com s’observa a la figura 10.1, en la dita zona, el nivell
d’activitat sísmica recent és escàs, excepte a l’extrem sud, en el marge meridional
de la depressió de la Selva, i també en l’extrem nord, en el marge meridional dels
Pirineus.

– El terratrèmol de 1428, el més important de tots, tingué lloc als Pirineus orientals,
uns 20 km al nord de la Zona de Transferència. Durant aquest període de 20 anys,
en aquesta zona s’hi anaren produint sismes de magnitud entorn a 4. La nostra inter-
pretació d’aquest terratrèmol, presentada al capítol 7, aporta elements a la controvèrsia
suscitada per diferents autors sobre la possible falla que hauria ocasionat aquest sisme.
Segons les isosistes i la situació de l’epicentre entorn de Camprodon, el terratrèmol
de 1428 seria associat a estructures d’encavalcament d’orientació E-W que hi ha a
l’àrea epicentral. Per ésser l’epicentre lluny de Puigcerdà, desestimem la proposta
feta per Brias et al.,13 segons la qual el sisme seria associat al moviment de la falla
de la Tet, que transcorre des de Perpinyà fins a Puigcerdà.

– El terratrèmol de 1448 se situa a la depressió del Vallès, flanquejada per les serrala-
des costaneres, on l’activitat sísmica en aquests darrers anys ha estat poc nombrosa.

10.3 Conclusions generals
La recerca documental ha proporcionat un volum de documentació molt abundant,

de vegades amb descripcions molt precises. Algunes notícies són de nova aportació,
respecte a la documentació inicial disponible. D’altres no, però, gràcies a l’anàlisi crí-
tica de les fonts i del context històric, han estat valorades diferentment respecte a estu-
dis anteriors.

A fi d’obtenir una avaluació dels terratrèmols al més fiable possible, s’ha adoptat
el criteri d’utilitzar, en principi, només fonts primàries. En algun cas, si el context i el
tipus de font ho permeten, hem considerat alguna font secundària, fet que es reflecteix
en l’índex de qualitat.
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El SGC ha creat un fons documental format per microfilms i fotocòpies obtinguts
de bona part dels arxius consultats. La informació obtinguda s’ha gestionat mitjançant
una base de dades, que permet efectuar consultes combinant diferents criteris i facili-
ta l’actualització en cas d’incorporació de noves notícies. És també un excel·lent punt
de partida per a treballs posteriors.

Per primera vegada, hem tingut la possibilitat de fer una anàlisi del conjunt de la
documentació referent a tots terratrèmols històrics i aplicar-hi criteris homogenis de
valoració. Respecte a estudis anteriors, la nostra avaluació dels terratrèmols ha millo-
rat en dos aspectes: el nombre i la qualitat de les descripcions, i llur homogeneïtat.

Cap de les escales existents no és ben adaptada per a un valoració completa de les
dades macrosísmiques de terratrèmols històrics. Hem seguit les directrius de l’escala
EMS-98, la més actual a Europa, i l’hem aplicada amb criteris adaptats a la nostre situa-
ció (context històric, tipus de fonts, tipus d’edificacions, etc.). En algun cas, hem fet
hipòtesis fruit del coneixement adquirit en l’avaluació de terratrèmols actuals per tal
d’obtenir els paràmetres sísmics dels terratrèmols històrics, en particular de les seqüèn-
cies sísmiques. La catalogació dels terratrèmols històrics, objecte d’aquesta monogra-
fia, esdevé un element especialment rellevant en territoris on la taxa de deformació és
baixa, com és el nostre cas.

Tots els terratrèmols destructors tenen assignat per a cada localitat, sempre que la
informació sigui suficient, un valor d’intensitat puntual i un índex de qualitat. Així,
també, els paràmetres macrosísmics, intensitat epicentral i epicentre, tenen associat un
índex de qualitat que permet la seva catalogació.

És fonamental presentar de forma exhaustiva tota la documentació en què es basen
els resultats obtinguts. Un dels aspectes importants d’aquesta monografia és precisa-
ment que proporciona la recopilació de tota la informació sobre els terratrèmols histò-
rics i, per tant, permet seguir la traça de l’estudi realitzat.

S’ha elaborat un catàleg dels terratrèmols succeïts als segles XIV i XV. Al capítol 9
es dóna la llista dels sismes, l’epicentre i la qualitat assignada, i la intensitat epicentral
i la qualitat assignada. D’aquest catàleg es desprèn que el terratrèmol d’intensitat més
elevada, IX, va tenir lloc el 2 de febrer de 1428, i la seva magnitud, 6,5, correspon
també al valor més gran. L’altre terratrèmol important, succeït el 3 de març de 1373,
té una magnitud de 6,2 i una intensitat epicentral de VIII-IX.

A la vista de tota la investigació documental realitzada, creiem que és altament
improbable que hi hagi hagut en la nostra àrea d’estudi d’altres terratrèmols baix-medie-
vals amb Io > VII que no siguin catalogats en aquest treball.
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Annexos





A.1 Apèndix documental

1

1373, març, 3. Barcelona.
L’escrivà de la Reial Audiència recull la percepció d’un terratrèmol molt terrible a la
ciutat de Barcelona, la mitjanit del dia 2 al 3 de març, tant a terra com a mar, i que
va durar el temps suficient per a fer 300 o 400 passes. Al mar, les naus grosses s’aixe-
caven impulsades per l’aigua de manera diferent de quan hi ha tempesta. A terra, va
caure la part alta del cloquer de Santa Maria del Mar. Alguns altres edificis de la ciu-
tat de Barcelona no s’ensorraren, però a tot el Principat alguns castells es van tren-
car i quedaren derruïts. Tot això va passar a la mateixa hora tant a una banda com a
l’altra dels Pirineus i a la part més baixa com la més alta de Montserrat.
ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68r-v.

2

1373, març, 3. Barcelona.
L’escrivà de la Reial Audiència torna a registrar un altre terratrèmol a Barcelona,
una estona més tard que l’anterior, vers les 3 de la matinada del dia 3 de març, que
no va ser tan terrible ni de tanta durada.
ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68v.

3

1373, març, 3. Barcelona.
L’escrivà de la Reial Audiència recull un nou tremolor, a l’alba (cap a les 6 del matí)
del dia 3 de març, que aquest cop va ser lleuger.
ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68v.
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4
1373, març, 3. Lleida.
El Llibre de Notes Assenyalades de Lleida recull la percepció d’un fort terratrèmol,
cap a la mitjanit del dia dos de març, que va ser universal i que va fer estremir el lli-
natge humà.
BNE, Mss. 18496, f. 17r.
L’original és gairebé il·legible, però s’ha completat amb l’article d’ARDERIU, E.: pàg. 142. 1910.

5

1373, març, 3. Lleida.
Els consellers de Lleida acorden fer processons, pregàries i almoines, ja que la mati-
nada del dia 3 de març es va sentir un gran terratrèmol a la ciutat.
AML, Llibre de Consells, 1372-1373, fol. 57r.

6

1373, març, 3. Perpinyà.
El dia 2 de març es va percebre un terratrèmol a la ciutat de Perpinyà i a tota la terra
del Rosselló, una estona abans de mitjanit i va durar quasi un quart d’hora.
ACPe, AA3 (Llibre Verd Menor), fol. 2r.

7

1373, març, 3. Perpinyà.
Les memòries de la Comunitat de Sant Jaume de Perpinyà recullen que es va sentir al
Rosselló i a tot Catalunya un terratrèmol que va durar per espai de nou hores i tot-
hom estava espantat.
ACPe, Ms. 84, fol. 1r.

8

1373, març, 5. Tortosa.
Els clavari de la ciutat de Tortosa paga diverses despeses generades per la processó
en honor de Déu, a causa del terratrèmol.
AML, Llibre de Clavaria, 1372-1373, fol. 85v.

9

1373, març, 8. Barcelona.
El dia 8 de març a la matinada, després de la mitjanit del dia 7, es va sentir de nou el
terratrèmol a la ciutat de Barcelona, no va ser tan fort ni tan terrible, però algunes
persones van sentir dues sotragades, segons recull l’escrivà de la Reial Audiència.
ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68v.
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10

1373, març, 8. Lleida.
Els consellers de la ciutat de Lleida, a instàncies del veguer, adopten mesures per a
eradicar el vici, molt difós entre els veïns, de fer sagraments de Déu, de la Verge i dels
sants.
AML, Llibre de Consells, 1372-1373, fol. 57v.

11

1373, març, 9. Lleida.
Els consellers de la ciutat de Lleida tornen a adoptar mesures per eradicar el vici,
existent entre els veïns, de fer sagraments de Déu, de la Verge i dels sants.
AML, Llibre de Consells, 1372-1373, fol. 58v.

12

1373, març, 9. Cervera.
Els paers, consellers i prohoms de Cervera, reunits en l’obrador de Guillem Lambart,
acorden fer ordenacions contra les blasfèmies, per aplacar la ira de Déu, que els ha
enviat el terratrèmol, acorden també pagar per fer sonar les campanes cada nit per-
què tothom resi alhora quan es retirin a les seves cases.
AHCC, Llibre de Consells, 1373, fol. 12r-v.

13

1373, març, 11. Tortosa.
El clavari de Tortosa paga vuit lliures barceloneses a Domingo Siurana per setanta
lliures de cera obrada que s’empraren per a les processons per a aplacar Déu, moti-
vades pel terratrèmol que es va sentir el dimecres al vespre, dia 2 de març.
AHCTE, Llibre de Clavaria, 1372-1373, fol. 86r.

14

1373, març, 19. Perpinyà.
El dinou de març, dissabte, es va percebre, a l’hora d’encendre els llums, un altre petit
terratrèmol a la ciutat de Perpinyà, que va durar mitja avemaria.
ACPe, AA3 (Llibre Verd Menor), fol. 2r.

15

1373, abril, 2. Tortosa.
El clavari de la ciutat de Tortosa paga diverses despeses de fer pintar deu brandons
per a la processó en honor de Déu, a causa del terratrèmol.
AML, Llibre de Clavaria, 1372-1373, fol. 87r.
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16

1373, abril, 2. Tortosa.
El clavari de la ciutat de Tortosa paga diverses despeses de fer quaranta-vuit senyals
en vuit brandons per a la processó en honor de Déu, a causa del terratrèmol.
AML, Llibre de Clavaria, 1372-1373, fol. 87r.

17

1373, abril, 9. Barcelona.
El rei Pere el Cerimoniós assigna diners a les obres de reparació del castell de Castèth-
leon, que a causa del terratrèmol ha perdut un gran tros de la torre major, de mane-
ra que no es pot defensar.
ACA, Cancelleria, reg. 1466, fol. 108r.

18

1373, abril, 18. Lleida.
El rei Pere el Cerimoniós atorga llicència als homes de Vila per a obtenir aigua de la
riera de Montcorbau, fent sèquies per on els sembli més convenient, ja que la font que
brollava a Vila ho ha deixat de fer a causa dels grans terratrèmols que s’hi van pro-
duir.
ACA, Cancelleria, reg. 927, fol. 111r.

19

1373, maig, 21. Barcelona.
L’escrivà de la Reial Audiència recull un nou terratrèmol a la ciutat de Barcelona, a
l’hora del crepuscle del dia 19 de març, quan tocaven per resar la Salve. Va ser prou
fort per a fer caure algunes persones que en aquells moment baixaven escales i algu-
nes altres s’espantaren tant que es van desmaiar. Aquest terratrèmol es va sentir a
diverses parts de Catalunya.
ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68v.

20

1373, maig, 4. Barcelona.
L’escrivà de la Reial Audiència registra la percepció d’un altre gran terratrèmol a
Barcelona, entre les dues i les tres de la tarda del dia 3 de maig.
ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68v.
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21

1373, maig, 24. Barcelona.
El rei Pere el Cerimoniós vol saber si el terratrèmol que es va percebre a Barcelona,
el vespre del dia 23, també es va sentir a Perpinyà i si va causar algun desperfecte al
castell reial d’aquesta ciutat. A Barcelona va durar poc, però sacsejà els edificis.
ACA, Cancelleria, reg. 1089, fol. 59v.

22

1373, maig, 24. Barcelona.
L’escrivà de la Reial Audiència recull un altre gran terratrèmol a la ciutat de Barcelona,
al vespre del dia 22 de maig.
ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68v.

23

1373, maig, 24. Perpinyà.
El 23 de maig, a l’hora de tocar la campana de vespres, es va sentir un terratrèmol a
la ciutat de Perpinyà.
ACPe, AA3 (Llibre Verd Menor), fol. 3r.

24

1373, juny, 8. Tortosa.
Els clavari de la ciutat de Tortosa paga la cera que es va fer servir en els brandons
per a la processó en honor de Déu, a causa del terratrèmol i de la pluja.
AML, Llibre de Clavaria, 1372-1373, fol. 94r.

25

1373, juny, 25. Barcelona.
El rei Pere el Cerimoniós eximeix els prohoms de la vila d’Albalat de Cinca de pagar
la primícia aquell any (466 sous i 6 diners) per tal que puguin reconstruir el cloquer,
destruït pel fortíssim terratrèmol que es va sentir un temps enrere en aquella locali-
tat, ja que, a més del terratrèmol, la vila va ser cremada i saquejada per contingents
armats que hi van passar.
ACA, Cancelleria, reg. 1239, fol. 65r-v.

26

1373, juliol, 13. Albi.
El dia 13 de juliol es va sentir a Albi una gran tempesta, i que el dia 2 de març pas-
sat, que va ser el primer de Quaresma, s’havia sentit a la localitat el terratrèmol.
AMA, AA1, [1220-1472], T.1.
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El document original és datat l’any 1372 perquè a Albi, en aquella època, s’emprava un siste-
ma de datació diferent al de Catalunya, fet que obliga a rectificar la data, per equiparar-la a la
resta de documents.

27

1373, juliol, 23. Barcelona.
L’escrivà de la Reial Audiència registra un nou terratrèmol a la ciutat de Barcelona,
el vespre del dia 22 de juliol, que va durar el temps de fer cinc o sis pases.
ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68v.

28

1373, agost, 23. Barcelona.
El rei Pere el Cerimoniós ordena a Pere de Montanyà i Miquel Moliner que facin les
reparacions convenients a la capella del Palau Reial de Lleida, que va resultar afec-
tada pel terratrèmol, a més d’unes altres obres de construcció d’un dormitori per al
rei al costat de la capella.
ACA, Cancelleria, reg. 1088, fol. 38v.

29

1373, setembre, 2. Barcelona.
La reina Elionor, muller de Pere el Cerimoniós, concedeix dos mil sous a l’abadessa
de Santa Clara de Barcelona perquè pugui fer les obres del dormitori, que amenaça
ruïna.
ACA, Cancelleria, reg. 1582, fol. 61v-62r.

30

1373, novembre, 29. Barcelona.
El rei Pere el Cerimoniós ordena al canvista Miquel Moliner, rebedor de les primí-
cies de les diòcesis de Lleida i Osca, que doni 100 lliures jaqueses a Francesc de Sant-
climent, castlà de Castèth-leon, per a la reparació d’aquest castell.
ACA, Cancelleria, reg. 1466, fol. 113r-v.

31

1373, desembre, 12. Barcelona.
El rei Pere el Cerimoniós concedeix dos mil sous a l’abadessa de Santa Clara de
Barcelona perquè pugui fer les obres del dormitori, que, a causa del terratrèmol, ame-
naça ruïna.
ACA, Cancelleria, reg. 1356, fol. 123r-v.
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32

1374, febrer, 3. Barcelona.
El tresorer de la reina Elionor dóna a sor Sobirana Sarrovira, abadessa del monestir
de Santa Clara de Barcelona, els dos mil sous que la reina ha concedit per a les obres
del dormitori.
ACA, R. P., M. R., reg. 503, fol. 60v.

33

1374, febrer, 18. Barcelona.
El rei Pere el Cerimoniós allarga el termini del pagament que la gent de la ciutat de
Vic i de la vegueria d’Osona han de fer per a les reparacions del castell de Gurb, a
causa dels desperfectes que li ocasionà el terratrèmol de l’any anterior.
ACA, Cancelleria, reg. 925, fol. 118v-119r.

34

1427, març, 1. Barcelona.
El Dietari de la Generalitat assenyala el dia 1 de març com a data orientadora de les
primeres percepcions dels sismes a la ciutat de Barcelona, d’aquesta nota es desprèn
també que la percepció no va ser breu.
ACA, Dietari de la Generalitat, N-3, 1422-1428, fol. 39r.

35

1427, març, 3. Barcelona.
L’escrivà del Consell anotà al Dietari la percepció d’un terratrèmol de poca durada
i no gaire fort a la ciutat de Barcelona la nit del diumenge 2 de març al dilluns 3 de
març, després de les 9 de la nit. Poc després, entre la una i les dues de la matinada de
la mateixa nit, es produí un altre sisme, una mica més llarg que l’anterior.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 156v.

36

1427, març, 13. Barcelona.
El Dietari del Consell de la ciutat de Barcelona recull la percepció, el dia 13 de març,
a les onze del matí, d’un terratrèmol major que els anteriors.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 157r.

37

1427, març, 13. Pàmies.
El registre de deliberacions de Pàmies assenyala que, el dia 13 de març, vers migdia,
la casa del Consell de la ciutat va tremolar. En altres llocs de la dita ciutat també es
va sentir la tremolor i el soroll.
ACPa, BB 17, fol. 122v.
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38

1427, març, 14. Barcelona.
L’escrivà del Consell de Barcelona recollí al Dietari, la percepció a la ciutat, el dia
13 de març, a les onze del matí, d’un terratrèmol tant o més gran que el del dia ante-
rior.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 157v.

39

1427, març, 16. Manresa.
El Consell de la ciutat de Manresa ordenà una processó general, que es faria durant tres
dies consecutius, a causa de la multiplicació dels terratrèmols percebuts a la ciutat.
AHCM, Manual del Consell, I-18 (1422-1429), s/f.

40

1427, març, 17. Barcelona.
L’escrivà del Consell de Barcelona descriu al Dietari la processó feta a la ciutat de
Barcelona, el dia 17 de març, motivada pels terratrèmols. També es va celebrar un
ofici religiós a Santa Maria del Mar, on Felip de Malla pronuncià el sermó.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 157v.

41

1427, març, 17. Barcelona.
El Dietari de la Generalitat recull la multitudinària processó feta a la ciutat de Barcelona,
el dia 17 de març, des de la catedral fins a l’església de Santa Maria del Mar, a la
qual assistiren moltes personalitats, tant eclesiàstiques com civils. Els assistents resa-
ven i feien penitència per demanar misericòrdia a Déu.
ACA, Dietari de la Generalitat, N-3, 1422-1428, fol. 39v.

42

1427, març, 19. Pàmies.
El registre de deliberacions de Pàmies recull la percepció d’un terratrèmol a la ciu-
tat el dia 19 de març, tres hores abans de mitjanit. Aquest sisme va ser la meitat més
llarg que l’anterior.
ACPa, BB 17, fol. 122v.
El terratrèmol anterior que recull aquesta font és el del dia 13 de març.

43

1427, març, 19. Barcelona.
L’escrivà del Consell de Barcelona anota al Dietari la percepció d’un terratrèmol a
la ciutat, el dia 19 de març, poc abans de les nou de la nit. Aquest sisme va ser més

248



espantós que els anteriors i la gent, amb molta por, acudí a la catedral i a d’altres
esglésies, on s’organitzaren processons.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 157v.

44

1427, març, 20. Cervera.
Els paers de la ciutat de Cervera prohibeixen el joc i les blasfèmies dins la ciutat per
evitar que Déu continués castigant-los amb els terratrèmols, que cada dia eren més
grans. Tenen entès que a Barcelona els terratrèmols ja no eren tan grans després de
les processons organitzades en aquella ciutat.
AHCC, Llibre de Consells, 1427, fol. 42r-v.

45

1427, març, 21. Manresa.
Els consellers de Manresa prohibeixen blasfemar i jugar a jocs prohibits a causa de
la freqüent percepció de terratrèmols a la ciutat. També ordenen la celebració de pro-
cessons solemnes.
AHCM, Manual del Consell, I-18 (1422-1429), s/f.

46

1427, març, 21. Barcelona.
El Dietari del Consell de Barcelona recull la percepció de dues sacsejades a la ciutat
el dia 21 de març, una abans de migdia i l’altra una hora després.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 158r.

47

1427, març, 22. Barcelona.
L’escrivà del Consell de Barcelona, anota al Dietari la percepció d’un terratrèmol a
la ciutat el dia 22 de març, vers les onze de migdia. Va ser tan gran com els anteriors.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 158r.

48

1427, març, 31. Amer.
L’abat del monestir de Santa Maria d’Amer nomena, davant notari, Rafel Artés, prior
i cambrer del monestir, com a procurador especial per a obtenir llicències i recoma-
nacions per a demanar almoines i sol·licitar privilegis i altres drets per tal de poder
reconstruir el monestir. Cap a la mitjanit del 15 de març un terratrèmol va fer caure
la quarta part dels merlets del cloquer del monestir sobre la volta de l’església, la qual
cosa destruí completament aquesta volta, que caigué sobre l’altar major i les cadires
del cor, i els trencà; també van destruir una quarta part del claustre. Els dies següents
continuaren els sismes de dia i de nit, de tal manera que totes les cases, edificis i murs
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han estat totalment ensorrats i destruïts i no queda al monestir cap cambra on poder
habitar. Totes les cases de la vila d’Amer han estat igualment derruïdes i ja no hi viu
ningú, així que el monestir ha perdut els censos i per afrontar la reconstrucció caldrà
recórrer a les almoines.
AHG, Notaria d’Amer, reg. 641, fol. 261v-262r.

Noverint universi quod nos, frater1 Raymundus, Dei gracia abbas monasterii Beate
Marie Ameriensis, ordinis Sancti Benedicti, Gerundensis diocesis, scientes et atten-
dentes quod die sabbati que erat XVa dies mensis marcii2 infrascripti, circa media
nocte ipsius diey, propter terremotus, quartam partem marlacorum sive garlande clo-
querii nostri monasterii proiecit supra voluta ecclesie Beate Marie dicti monasterii;
et ipsam volutam ilico totaliter diruit et proiecit, tam supra altare maius3 quam supra
cathedras ipsius cori; et ipsum altare et cathedras fregit et dissipavit et quartam par-
tem claus[tri] ipsius monasterii similiter deruit. Et in sequentibus diebus, usque nunc,
continue, tam de die quam de nocte, propter dictum terremotus universa et singula
hospicia et edifficia et meniam dicti monasterii4 omnino fuerunt et sunt diruta et [dis-
tructa] totaliter, quod nunc aliqua habitacio in ipso monasterio non est infra quam
homo posset se sustentare. Scientes et eciam5 attendentes quod similiter omnia et
singula hospicia ville de Amerio sunt totaliter diruta, taliter quod nullus homo nunc
habitat infra dictam villam; propter quod nos amissimus census et quasi maiorem
partem valoris dicti nostri monasterii. Nosque, cupientes et affectantes predicta, in
quantum nobis erit, redifficare et reparare et non habemus modum nec viam cum
quibus predicta possemus facere et adimplere6 nissi mediantibus elemosinis fidelium
ortodoxorum.
Ideo, circa revocacionem aliorum procuratorum nostrorum per nos actenus costituto-
rum, constituimus, facimus et ordinamus procuratorem nostrum certum et specialem,
et ad infrascripta generalem, vos, venerabilem fratem Raphaelem Artes, priorem et
camerarium dicti monasterii, presentem et onus huismodi procuracionis acceptantem.
Videlicet, ad impetrandum et obtinendum a reverendis7 dominis episcopis et eorum
vicariis et officialibus et aliis personis quascumque litteras et indulgencias et licenciam
acceptandi et ponendi accaptatorem et8 accaptatores in quibuscumque locis et parro-
chiis quibus vobis videbitur; et ipsas elomisinas petendum, habendum et ricipiendum
et inde apocham et apochas faciendum et firmandum. Et omnia privilegia, inmunita-
tes et iurisdiccionem et alia iura dicti nostri monasterii petendum et, pro predictis, sere-
nissimo domini Regi et cuicumque alii suplicandum, et quascumque litteras inde
impetrandum, petendum et ricipiendum; et, si vobis videbitur, in et super predictis,
iudicem et iudices, tan seculares quam ecclesiasticos, impetrandum. Possitis eciam
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ducere et tractare omnes littes sive causas, tam principales quam apellatorias, motas et
movendas, agendo et deffendendo in quibuscumque curiis ecclesiasticis et secularibus
et contra cuiscumque iudicibus ordinariis, delegatis et subdelegatis. Dantes nichilo-
minus et concedentes vobis plenam et liberam potestatem trahendi ad iudicium omnes
et singulas personas que nobis vel dicto monasterio, pro premissis vel aliis, tenentur
vel teneantur nunc vel in futurum. Et inde eciam querimonias et retroquerimonias expo-
nendi, et quibuscumque querelantibus de nobis vel de personis, bonis et rebus dicti
nostri monasterii ius firmandi; et pro ipsa iuris firma omnia bona nostra et dicti monas-
terii obligandi et agendi, deffendendi, excipiendi, respondendi, replicandi et triplican-
di, iurandi de calumpnia et cuislibet alterius generis iuramentum. Et sentencias, tam
interlocutorias quam diffinitivas, |f. 262 [±17]9 et a quolibet gravamine illato inferendi,
si vobis videbitur, appellandi; et appellacionum causas prosequendi et ducendi ad effec-
tum, protestandi et requirendi, monendi et supplicandi de iure nostro et dicti monaste-
rii quibuscumque contra quoscumque; et protestatis, requisitis, monitis et supplicatis
contra nos et dictum monasterium respondendi; et de predictis et infrascriptis tot et
talia quot et qualia neccessaria fuerunt intrumenta fieri faciendi nostri et dicti monas-
terii nomine firmandi procuratoresque, unum vel plures, ante littem contestatam et post,
in predictis substituendi, qui eandem habeant potestatem, et eum vel eos revocandi et
officium procuracionis resumendi quod et quando et tociens quociens vobis videbitur.
Et generaliter omnia alia in premissis et circa premissa faciendi, procurandi et exer-
cendi que in premissis et circa premissa fuerint necessaria et opportuna et que [eccle-
siarum] merita postulant et requirunt, et que verus et legittimus procurator10 ad similia
constitutus facere potest et que nos facere possemus si presens essemus. Quoniam nos,
super premissis onmibus et dependentibus seu emergentibus ex eisdem, vobis com-
mittimus plenarie vices nostras cum libera et generali administracione. Et volentes vos
et subrogandos a vobis relevare ab omni onere satisdandi fideiuvendo. In hiis pro vobis
et ipsis promittimus vobis et notario infrascripto, tamquam publice persone, nomine
vestro et omnium quorum interest et intererit stipulantis et recipientis, iudicio sisti et
iudicatum solvi, cum suis clausulis universis, et nos semper habere ratum, gratum et
firmum quicquid per vos vel substituendos a vobis in premissis actum fuerit et procu-
ratum, et nunquam revocabitur aliqua racione sub bonorum nostrorum et dicti monas-
terii obligacione.
Actum est hoc in parrochia de Amerio, XXXI die marcii, anno a nativitate Domini
MCCCCXXVIIº.
Sig+num fratris Raymundi, Dei gracia abbatis predicti, qui hec firmamus et laudamus.
Testes huius rei sunt: venerabiles frater Bartolomeus Arboret, sacrista maior, et frater
Bernardus Buada, elemosinarius, dicti monasterii de Amerio.

Idem dominus abbas firmavit similiter venerabili11 fratri Bartolomeo Pellisserii, infir-
mario dicti monasterii [de Amerio].
Testes iidem.
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49

1427, abril, 2. València.
El rei Alfons comunica a tots els seus oficials certes disposicions en el procés per a
determinar jurisdiccions entre els síndics de la vila d’Olot i les parròquies de Sant
Andreu del Coll i Sant Cristòfol les Fonts i el síndic de la ciutat de Girona.
ACA, Cancelleria, 2488, fol. 121r-v.
Aquest document serveix per a determinar la normalitat de la situació a Olot després dels terratrè-
mols del mes de març.

50

1427, abril, 5. Besalú.
La gent de Besalú està molt espantada perquè de manera incessant, gairebé cada dia,
a la vila, parròquia i vegueria es percebien grans terratrèmols, de manera que a tot
Catalunya havien enderrocat molts edificis i s’esperava que en caiguessin més. Per
això demanaren al prior del monestir de Santa Maria poder treure en processó per la
dita vila la reliquia de la Vera Creu de fusta i així combatre els esmentats terratrè-
mols. La petició fou atesa i, a la desfilada, hi van participar tant els veïns de la vila
com camperols vinguts de la rodalia.
AHCO, MnOrn, fol. 18v-19r.

Noverint universi quod, die sabbati que fuit quinta mensis aprilis, anno predicto, vene-
rabiles Iacobus Portel[ls], Bernardus Michelis et Martinus Cames, iurati anno presen-
ti universitatis ville de Bisullduno, absente ab inde Petro Terragona, eorum coniurato,
Guillemus Rog, Guillelmus Vilaret, de Pampilona, Petrus Conch, de Ffornellis, Iacobus
Sacosta, de Argimonte, Iohannes Baiuli, Petrus Casell[as], de Casellas, Ca[si]lio Borror,
Anthonius Cadella, de Guilar, et Iohannes de Pallatges, omnes parrochie Sancti Vincencii
dicte ville, [exeuntes] coram reverendo domino ffratre Asberto, Dei gratia abbate monas-
terii Sancti Laurencii de Monte, procuratore honorabilis domini prioris monasterii Beate
Marie de Infra Castrum Bisullduni, intus ecclesiam proxime dicti monasterii persona-
liter adinvento; in presencia mei, Iohannis de Ornos, notarii Bisullduni, et testium, 
[± 5] venerabilium Berengarii de Sancto Stephano, minoris dierum, et Dalmacii Cavallerii,
domicellorum, intus dictam villam domiciliatorum, et ffratris Anthonii de Vilardello,
monachi monasterii Beate Marie de Rivipullo, ad hec specialiter assumptorum, verbo
proposuerunt coram eodem quod, cum quasi cotidie incessanter magni terremotus
viguerint in dictis villa et parrochia ac vicaria Bisullduni et etiam in tota vicaria et, ut
creditur, in toto Cathalonie principatu, propter quos terremotus predictos plura hedif-
ficia et hospicia iam fuerunt corructa et in brevi, prout primis apparebat aspectibus,
corrui sperabantur. Scientes inquam, ut dixerunt, quod homines et mulieres dictarum
ville et parrochie, divino flamine inspirati, habent devocionem et firmiter credunt quod
facta processione per dictam villam, in quaquidem processione portetur reverenter
Sanctum Lignum Vere Crucis, in qua Dominus Noster Iesuschristi voluit cruciffigii,
quod est intus ecclesiam dicti monasterii Beate Marie, dicti terremotus cessabunt.
Igitur, supplicarunt dicto reverendo domino abbati, procuratori predicto, ut dictum
Sacratissimum Lignum portaret seu deferret per dictam villam processionaliter. Et
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dictus reverendus dominus abbas, procurator qui supra, attendens dictam supplica-
cionem, concessit dictum Sagratissimum Lignum12 Crucis hac vice tamen per dictam
villam processionaliter portari, offerens se, dictus dominus abbas, ob reverenciam Dei
et amorem populi dictarum ville et parrochie, dictum Sacratissimum Lignum Crucis
portare. Predicta tamen concessit et obtulit dictus dominus abbas, nomine quo supra,
facta tamen primitus per dictos venerabiles iuratos et dictos parrochianos seccurita-
tem sequentem, videlicet, quod, si per reverendum dominum abbatem monasterii
Sancti Petri de Bisulluno aut eius venerabilem conventum pro predictis fieret [± 5]
vel demanda eidem domino abbati Sancti Laurencii, procuratori predicti, et inde idem
reverendus dominus procurator dampnum aliquod vel interesse sustineret vel mis-
siones et cetera, dicti venerabiles iurati ipsum et eius bona deffenderent eorum mis-
sionibus et expensis et sine dispendio atque dampno |f. 19 dicti domini abbatis Sancti
Laurencii, et salvo et sibi dicto nomine expresse retento, quod dictus dominus prior
monasterii Beate Marie nec successores sui13 in dicto prioratu non teneantur decete-
ro dictum Sacratissimum Lignum extra dictum monasterium Beate Marie extrahere
nisi ad eorum libitum. Et venerabiles Guilelmus Reynardi, sacristà, et Martinus
Rossinyolli, subsacristà, canonici dicti monasteri, gratis predictas consencierunt. Et
dicti venerabiles iurati et parrochiani supra nominati, refferentes gracias dicto reve-
rendo domino abbati Santi Larencii, consencierunt predictis et firmarunt seccurita-
tem predictam modo et forma superius declaratis. Et pro predictis attendendis et
complendis dicti venerabiles iurati obligarunt dicto reverendo domino abbati Santi
Laurencii omnia bona eorum propria et dicte universitatis, presencia et futura, ubi-
que. Et dicti parrochiani eciam obligarunt omnia eorum bona et iura propria et alio-
rum parrochianorum dicte parrochie.
Et dicta processione facta quasi per totam dictam villam et etiam extra dictam villam,
scilicet,14 usque ad pratum dels Tiradors, situatum de ultra pontem dicte ville, defe-
rendo semper dictum Sacratissimum Lignum Crucis, quod dictus reverendus dominus
abbas Sancti Laurencii reverenter portavit. Et reverso dicto domino abbate intus eccle-
siam dicti monasterii Beate Marie, una cum dicto Saccratissimo Ligno et cum magna
multitudine hominum et mulierum, tam intus dictam villam quam extra degencium,15

tam idem dominus abbas, procurator predictus, quam eciam dicti venerabiles Gullelmus
Reynardi, sacristà, et Martinus Rossinyolli, subsacristà, in presencia mei, dicti nota-
rii et testium, scilicet, dicti venerabilis ffratris Anthonii de Vilardello et discretorum
Guillelmi de Carrariis et Iohannis Goday, presbiterorum Bisulluni, ad hec assumpto-
rum, confessi fuerunt et recognoverunt dictis venerabilibus iuratis et parrochianis pre-
dictis quod dictus dominus abbas, sine impedimento et contradiccione alicuius, tornaverat
et intus ecclesiam dicti monasterii Beate Marie miserat et supra altare maius dicte eccle-
sie posuerat16 dictum Sacratissimum Vere Crucis Lignum.
Que omnia supradicta acta fuerunt intus dictum monasterium Beate Marie die et anno
predictis, presentibus me, supra et inffrascripto notario, et testibus prelibatis.
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1427, abril, 8. Girona.
Els jurats de Girona presenten als consellers de Barcelona uns almoiners que han
enviat en aquesta ciutat per recaptar diners en favor de la gent i del monestir d’Amer,
que a causa dels terratrèmols han perdut cases, queviures i quasi tots els béns mobles.
BNF, Baluze 238, fol. 80r-v.

Molt honorables e savis senyors.
A vostra gran saviesa veiem és manifesta la destrucció qui per aquests terretrèmols se
és seguida a la vila e pobla de Amer e al monastyr e esgleyes de aquella en gran deso-
lació dels habitants en la dita pobla, qui no solament són privats de llurs cases e habi-
tacions ans han perduts los viures e quax tots los béns mobles segons de aquestes coses
e de /[80v.] altres de gran admiració qui en diversos llochs de aquest bisbat se són
seguits feran relació a vostra gran saviesa en Salvador Olivera e en Pere Conques de
la dita vila, portadors de la present, qui van aquí, per obtenir de Déu e de vosaltres
algun socors.
Perquè molt honorables e savis senyors, vers obra axí piadosa e charitativa vos pre-
gam ab affecció vullats atendre e haver-los per recomenats: car per semblant nosaltres
e tots de les parròquies e llochs de aquesta vegaria los havem socorreguts e farem con-
tínuament que en pus dolorós cas són posats qui jamés sia estat vist en aquestas parts.
E si algunes coses, molt honorables e savis senyors, podem fer per vosaltres, fiable-
ment nos escriurets. E sia lo Esperit Sant en contínua protecció vostra e nostra, que·ns
vulla preservar de aquests axí espaventables senyals.
Scrita en Gerona a VIII de Abril del any 1427.
Als molt honorables e de gran saviesa senyors los Concellers de Barcelona.
Los jurats de la ciutat de Gerona aparellats a vostra honor.
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1427, abril, 8. Lleida
El Llibre de Notes Assenyalades de Lleida recull la percepció d’un terratrèmol, el dia
1 de març de 1427, entre les onze i les dotze de migdia, a les ciutats de Barcelona,
Lleida i Tortosa i a molts altres llocs de Catalunya. Es van continuar sentint terratrè-
mols durant tot el mes de març fins el dia 8 d’abril, probable data de redacció de la
notícia.
BNE, Mss. 18496, fol. 50v.
Encara que la notícia, inicialment, fa referència al dia 1 de març, la menció del vuit d’abril indi-
caria que es va escriure, aquest dia o amb posterioritat.

Disapte,17 primer dia de març, any mil CCCC XXVII, entre les onze e les dotze hores
del mig jorn, ffonch fet terratrèmol en la ciutat de Barchinona, de Leyda e de Tortosa,
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17. Tot precedint el paràgraf i sense relació aparent amb el text: que, qui·s comptave a X de giner lo h hono-
rable.



e per moltes parts de Cathalunya e seguí’s lo dit tereratrèmol per tot lo18 dit mes de
març fins a huyt d’abril per entrevay[s] de temps.
Ítem, lo dimarts a vespre, ço és [± 6],19 entre nou e deu hores [± 10]20 qui comptàvem
[...].21

53

1427, abril, 10. Girona.
Els jurats de la ciutat de Girona envien una carta al rei Alfons el Magnànim per
explicar-li els esdeveniments viscuts a la ciutat i bisbat de Girona, especialment al
monestir d’Amer. A finals de febrer es van començar a sentir els terratrèmols, però
encara eren pocs. El 2 de març, diumenge, a la nit i a la una de la matinada del
dilluns, es van sentir terratrèmols forts. Després, en diversos dies del mes de març,
els sismes foren més forts i terribles i la gent temia l’enderrocament d’edificis, per
això començaren a viure en tendes, lluny d’edificis i parets. El monestir de Santa
Maria d’Amer, la mitjanit del dissabte 15 de març va caure l’església i part del claus-
tre, de manera molt sobtada i amb un gran soroll, i alguns asseguraren haver vist
molts monjos negres amb la cara coberta i que provocaven grans sorolls. Per això
s’organitzaren processons, i a l’església trencada es van trobar diverses relíquies.
Després de l’enderroc de l’església van caure totes les cases del monestir i els habi-
tatges del lloc d’Amer, que eren setanta o vuitanta focs. També caigué la capella de
Sant Miquel. Així que la gent ha perdut els queviures i quasi tots els béns mobles.
La destrucció d’Amer és la més forta fins ara, però totes les cases de la vall i lloc
d’Osor són enderrocades, i el castell d’Anglès, el lloc de les Planes, el de Sant Feliu
de Pallerols, el castell d’Hostoles i Sant Martí de Llémena, Sant Esteve d’en Bas i
Mieres, també són derruïdes moltes esglésies, parròquies, torres i cases que eren
molt fortes, de manera que la reparació de tot això serà molt costosa. A la ciutat de
Girona no s’ha produït cap dany. El dia en què es fa la carta els terratrèmols con-
tinuen però de manera més feble, per això la gent continua fent pregàries, dejunis i
processons.
BNF, Baluze 238, fol. 80v-81v.

Molt alt e molt escel·lent Príncep e Senyor.
A vostra molt alta senyoria notificam que en la fi del mes de febrer proppassat, en
aquesta ciutat e bisbat comenssaren terratrèmols, emperò foren pochs, tro a dos de Març
prop paçat que fonch diumenje a vespre e aprés lo dilluns a nit ans de Carnestoltes,
una hora aprés mijanit hic foren terratrèmols assats forts. Mas aprés en diverses jor-
nades del dit mes de Març hic són estats molt pus forts e terribles, en tant que quax
totes les gents, havents gran pahor que·ls edificis no she derrocassen, han desempara-
des les cases de llurs habitacions, e estan en tendes que han fetes per camps e patis luny
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18. Segueix mes de ma ratllat.
19. Espai il·legible a causa del mal estat del foli.
20. Espai il·legible a causa del mal estat del foli.
21. Segueix la resta de l’assentament, cinc línies, il·legible.



de perill de alberchs e parets. Fins assí, Senyor, s’ich són seguides e vistes coses de
gran admiració e qui jamés en aquestes parts se troba ésser-hic estades fetes ne segui-
des. Car lo monestir de monjos negres de Madona Santa Maria de Amer, luny de aques-
ta ciutat per tres llegues, és del tot enderrocat, del qual monastir primerament, un
dissapte vers les onze hores en la mija nit, a quinze del dit mes de Març, caigué la isglé-
sia e partida del claustre, fort soptadament, e ab gran brugit. E és estat dit per molts
hòmens del loch de Amer, que·l<s> dit dissapte, assats jorn e ans del sol post, veieren
molts hòmens vestits ab hàbits de monjos negres ab grans caperons ab què·s cobrían
les cares e menaren gran brugit en l’àer a manera de trons. E per aquesta rahó, mossèn
lo Abat e los monges e clergues faheren processó, dient devotes oracions e portants lo
sagrat cors de Jhesu-Crist. E faent la via dels dits hòmens, presumits ésser mals espe-
rits, fugiren e desaparegueren los dits mals sperits.
Aprés, senyor, que la dita església fou axí destrohida, los dits monjos e clergues entra-
ren en la dita església e trobaren la pedra del altar major trosseiada a la part esquerra;
e en lo pilar on era posada la dita pedra en una capça poqua de fust de box han troba-
da la hòstia sagrada, la qual segons se presumeix fou mesa /[f. 81r.] per lo Sant Rey
Carles Maynes en lo temps que feta per ell conquesta de aquesta ciutat e vegueria (d’on
foragità los moros), hedifica lo dit Monastir: he ha passats de set-cents setanta anys. E
és trobada la dita hòstia axí censera com lo jorn que foch consagrada. Sinó que és un
poch mudada de color, sens màcula alguna. E en lo mitg del dit pilar s’és trobada capça
de plom, segellada de quatre segells, hont havia moltes relíquies de sants. E en la part
esquerra era un petit pot de terra ahont se presomeix fos estat mès lo Sanguis en lo
temps demont dit. D’açò, Senyor, és estada rebuda informacio per lo official de mossèn
lo bisbe.
Aprés, Senyor, que la dita isglésia fou, segons dit és, cayguda, són estades enderroca-
des totes les cases del dit monastir e tots los alberchs e cases de dit lloch de Amer, que
éran en setanta o vuitanta fochs, una molt fort capella de St. Miquel. Per lo qual diru-
ció e destrucció los poblats en lo dich loch, ha perduts tots los viures e quax tots los
béns mobles: remanents en desolada e extrema necessitat. Sinó que per aquesta ciutat
e per los lochs de aquesta vegueria són estats socorreguts de viures e de diners per llur
sustentació. La destrucció de Amer és estada molt pus fort que de altre loch fins assí.
Bé és ver que totes les cases de la Vall e loch de Ossor se són enderrocades e en lo cas-
tell de Anglès, e en lo loch de ses Planes ne en lo de Sant Feliu de Pallarols e lo cas-
tell de Hostoles e Sant Martí de Lémena, e de Sant Steve Celuy e Myeres, moltes cases
e casi tot lo castell de Anglès e moltes isglésies de diverses parròquies e moltes torres
e cases que éran molt forts, la reparació de les quals és inestimable.
En aquesta ciutat, per gràcia de Nostre Senyor Déu, no s’i ha seguit damnatge nengun.
De aquest cas, senyor, molt admiratiu e digne de memòria, havem caucom tardat con-
sultar vostra molt alta senyoria, estats dels altres llochs e de aquesta ciutat ab gran pahor
com se seguiria. E ara, per gràcia de Déu confiam ser en esperança de escapar; attès
que set o vuit jorns traspassats los dits terretrèmols són estats e són pochs en esguart
dels passats: jatsia no·n sien encara quitis. En continent, senyor, que los dits terratrè-
mols hic continuaren, lo clero e totes les gents ab gran contrició són recorregudes a la
misericòrdia de nostre Senyor Déu, continuant de nits e de dies solemnes processons
e ab dejunis e longues oracions, e ab santes invocacions, ab plors e llàgrimes piadosa-
ment fetes altres obras virtuoses. Per les quals crehem que la Divinal Magestat, placa-
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da per contínua intercessió de la molt humil e sagrada madona santa Maria e dels glo-
riosos cossos sants de mossèn sant Narscís e quatre màrtyrs de aquesta ciutat, haurà
mercè de nosaltres pecadors.
E per tal, molt excelent senyor, com aquest temps importa causa de gran admiració,
crehents que la divina potència, excitada per nostres greus pecats, permet siam axí tri-
bulats per terratrèmols, penssant en quant humana fragilitat, pot compèndrer que·s
seguexen principalment per dues destruccions assí introduïdes. La una devalla de ban-
dositats, qui si hic continuam e destruam aquesta terra e és prest en breu seguir-s’ic
per aquesta rahó grans escàndols e perills si no·y és obviat. Car assí és gran bandosi-
tat entre Senesterra e sos amichs e valedors de una part, e en Joan de St. Miquel e 
sos amichs e valedors d’altra. Altra bandositat és entre mossèn Jullà, e sos amichs 
e valedors de una part, e en Bernat Çarriera (f. 81v) e sos amichs e valedors d’altra
part. Aquestes són las bandositats principals e pus fortes. Que ultra aquestes n·y ha
altres. Grans inconvenients, senyor, estan aparellats per aquestes bandositats de què
estam ab ància e·y fem so que podem. La altra destrucció, senyor, és poca justícia, 
así és perida justícia, car en la presó estan preses persones fins que a morir de fam,
attès lo jutge no·s cura de absolre’ls ne condemnar ne axí poch de coses civils, hic à
justícia. De què·s segueix que les gents ab manaçes, se escusen si·ls és res demanat o
ab menaces demànan ço que·ls és degut. E si nosaltres, per vigor de nostres privilegis
fem ordinacions sobre les bandositats, los batle e jutge no·s curen servar-les ne dúptan
rómprer nostres privilegis que vós, senyor, per vostra mercè, nos observats e vostre
governador. D’açò, senyor, per lo cas de mossèn Pere de Donç, havem ja temps con-
sultada vostra senyoria. E si per provisió vostra, los dits Batle e jutge eren corregits,
dubtarían de tornar-se-hi axí com són. Car, axí com contra nostre voler desarrestaren
n’Aymerich de la Via, axí ara pochs dies ha, sens cabuda e voler nostre, an desarres-
tat mossèn Pere Donç, lo qual ha continuat tracte de nosaltres havia atorgat fer tal pau
o treva, com vós senyor, per vostra mercè ordonaríets. Més avant, senyor, se apòrtan
ballestas parades per la ciutat, de nits e de dies: no contrasents ordinacions prohibiti-
ves axí per nostres predecesors com de manament vostre fetes a relació d’en Luís de
Torramorell y lletra de crehença per vós, senyor, assí tramesa: ni contrastant reques-
tes per nosaltres fetes per virtuts de privilegis com altrament. Aquestes destruccions,
senyor, creem ésser causa excitant la ira de Déu, permetent aquests terratrèmols en
gran vexació e tribulació de vostres sotmesos. E los innocents e justs pòrtan pena per
las iniquitats dels pecadors.
Per aquesta rahó, senyor, havent primerament recors al sobiran Rey eternal, qui, per
sa infinida clemència, nos vulla preservar de aquests perills; recorrem, per semblant,
a vós, senyor, qui per divinal disposició havets càrrech de corregir, castigar e punir los
maleficis, e tractar-nos en pau e tranquilitat e justícia per las quals se segueix saluda-
ble remey a las gents, e glòria e honor a vós, senyor. Per què, molt alt e molt excel·lent
Príncep e senyor, a vostra molt gran Excel·lencia molt humilment suplicam, que, exci-
tant vostra acostumada diligència e fer sobre les dites coses, aquelles promptes degu-
des provisions qui a vostra senyoria ocorreran en conservació de aquesta terra. Sia
vostra mercè haver-nos en especial recommendació, per açò, senyor, de què obtindrets
divinal premi, reputaran a vostra Real Magestat a singulars gràcia e mercè. La Sagrada
Trinitat, senyor, per sa infinida potència, vos faça virtuosamet víurer e regir per lonch
temps ab exalçament benaventurat de vostra corona.
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Scrita en Gerona a deu del mes de Abril del any mil quatre-cents vint-y-set.
Al molt alt e molt Excel·lent Príncep e Senyor, lo Senyor Rey.
Vostres humils sotsmesos, qui, ab humils besaments de vostres mans e peus, se comà-
nan en gràcia e mercè de vostra senyoria, los jurats de la ciutat de Gerona.
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1427, abril, 10. Girona.
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen a totes les autoritats eclesiàstiques, civils
i nobles que durant el mes de març es van produir uns terratrèmols molt forts al lloc
d’Amer, de manera que l’església del monestir de monjos benedictins de Santa Maria,
la capella de Sant Miquel, tots els edificis del monestir i quasi totes les cases i altres
edificis del lloc, que conformaven vuitanta focs, han quedat totalment enderrocats i
destruïts, i s’han perdut els queviures i gairebé tots els béns mobles. Com que a Amer
resten en extrema necessitat, els jurats els han enviat aliments i col·laboren tant com
poden en la reconstrucció del monestir i del lloc, però cal més ajuda, per això dema-
nen col·laboració a tots aquells que rebin la present carta.
BNF, Baluze, 238, fol. 82r.

Als molt Reverents, magnífichs, nobles, e honorables senyors tots, e sengles Archabisbes,
Bisbes, abbats, priors e altres prelats, duchs, comtes, vescomtes, barons, nobles e cava-
llers, consellers, paheers, jurats e cònsols de qualsevol ciutats e viles e a tots altres de
qualsevol condició als quals las presents pervindran e a cascú de ells los jurats de la
ciutat de Gerona: Salut ab crexement de tota prosperitat e honor.
Ab tenor de les presents vos notificam e fem autèntica fe que en lo mes de Març prop
passat, nostre senyor Déu ha permès que terratrèmols són estats axí forts e terribles
en lo loch de Amer, constituhit tres llegues luny de aquesta ciutat, que la iglésia del
monestir de Monjos del Orde de St. Benet, sots invocació de Madona Santa Maria,
edificat per lo Sant Rey Carles Maynes (Nota al marge diu: “lo matex diuen en altra
semblant carta espatxada a 22 de agost 1427”) e una isglésia o capella de Mossèn
Sant Miquel, e tots los edificis del dit monastir e generalment tots los alberchs e edi-
ficis de la pobla del dit lloch qui eren en gir vuitanta fochs són del tot enderrocats e
destruïts; e los dits monjos e les altres gents del dit loch han perdut tots los viures que
eren en los dits monastir e alberchs e quaix tots los béns mobles. Per la qual cosa los
dits monjos e los habitadors al dit lloch són venguts en molt dolorosa e extrema neces-
sitat; de la qual, Déu, per sa pietat vulla preservar tots christians. E nosaltres, havents
gran dolor que axí per aquesta ciutat com per molts llochs de aquest bisbat són estats
subvenguts de vitualles e sustentació de lur vida. E com aquest axí fort e dolorós cas,
e de gran admiració, null temps sia estat vist en aquestes parts, per tal que los dits
monastir e loch de Amer no peresqueren e lo Divinal ofici sia continuat en lo dit
monastir assats insigne; nosaltres, per aquests esguarts, e per tal que nostre senyor
Déu, per la sua misericòrdia infinida, nos vulla preservar de aquests perills, treballam,
per nostre poder, en fer reparar lo dit monastir e lloch fahent-lus tota aquella charita-
tiva subvenció qui a la dita ciutat e als habitants en aquesta vegueria sia possible.
Emperò la cosa és axí sumptuosa e inestimables despeses que convé excitar-hi la ajuda
de molts.
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Perquè, per esguart de axí piadosa, meritòria e charitativa obra, vos pregam e exortam
en nostre senyor Déu, que donant plena fee e creença sobre la dita destrucció al religiós
frare fra Rafael Arters, Prior claustral e Camarer del dit monastir, exhibidor de les pre-
sents, qui ab affecció treballa sobre aquests afers, vos plàcia haver-lo per recomenat en
fer-li ministral subvenció saludable, en tal manera que vosaltres e tots los benfactors de
aquesta axí piadosa obra, siats participants dels virtuosos premis que la divinal mages-
tat ministre, per esguard de axí virtuoses caritatives obres. Oferints-nos prests a vostra
honor. E sia en contínua protecció vostra e nostra la Trinitat Santa, en testimoni de la
qual cosa manam ésser feta la present dels segells de la dita ciutat segellada.
Dada en Gerona a deu del mes de Abril del any mil quatrecents vint-y-set. (Nota al
marge diu: “A.2. de juny de 1427, semblant lletra per los de St. Julià de Loret de la
vall de Amer, per los quals aplego”).
Fuit facta similis litera Religiosi fratri Bartholomeo Pelicerii infirmario dicti Monasterii.

55

1427, abril, 10. Girona
Representants del monestir d’Amer i dels jurats de Girona acorden que tots els diners
aportats per persones o societats es farien arribar a Miquel Vilar, apotecari de Girona,
que distribuiria les quantitats de diners per a reconstruir el dit monestir.
BNF, Baluze, 238, fol. 82r-v.

Die iovis decima menssis Aprilis anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesi-
mo vigesimo septimo. Dicti religiosi fratres Rafael Arters, prior claus-/[f. 82v.] tralis
et camerarius, et Bartholomeus Pelicerii, infirmarius predicti monasterii Beate Marie
de Amerio, existentes intus quandam cambram hospicii venerabilis Petri de Terradis,
promiserunt honorabili Petro de Terradis, Geraldo Strucii, Iacobo Anglesii, Bartholomeo
Agustini, et Bernardo Andree, iuratis anno presenti civitatis Gerunde, ibidem presen-
tibus, ac sponte juraverunt per dominum Deum et eius santa quator Evangelia, corpo-
raliter ab eis tacta, quod omnes pecunie quantitates et alia bona eisdem, vigore preincerte
littere ac intercessu dictorum honorabilium iuratorum, per quascumque personas cuis-
cunque status gradus aut dignitatis existant largiendas et largienda, ponerent et immi-
tant in posse venerabilis Michaelis Vilar, Apothecarii Gerunde, qui eas et ex tanquam
depositarius tenebit, deductis tamen ex dictis pecunie quantitatibus largientis sumpti-
bus per dictos monachos faciendis hac de causa. Testes etcetera.
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1427, abril, 11. Girona.
Antoni Masferrer, obrer de l’església de la vall d’Osor, manifesta la destrucció de
totes les cases de la dita vall, a causa dels terratrèmols.
BNF, Baluze, 238, fol. 82v.

Semblant carta fonch feta a onze de Abril per Antoni de Masferrer, obrer de la isglé-
sia de la vall d’Ozor, a hont totes les cases éran derrocades per lo terratrèmol. E lo dit
Masferrer prestà semblant homenatge com los monjos.
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1427, abril, 22. Barcelona.
El Dietari del Consell de Barcelona recull la percepció d’un terratrèmol a la ciutat,
entre les deu i les onze de la nit del 22 d’abril. Va ser gran i espantós, i se’n van sen-
tir rèpliques durant tota la nit.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 160v.
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1427, abril, 22. Terrassa.
Els jurats de la vila i terme de Terrassa acorden fer una crida pública contra blasfè-
mies, juraments i jocs.
AHMT, Secció 20, Sèrie 10, Llibres de Consells, núm. 3, fol. 38v.

59

1427, abril, 23. Terrassa.
El batlle de Terrassa fa pública la crida ordenada pels jurats de la vila contra els jocs
de daus i de cartes i contra les blasfèmies i juraments.
AHMT, Secció 1a., Sèrie 1a., Llibre del Batlle de Terrassa, núm. 39, fol. 168r.
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1427, abril, 25. Girona.
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei Alfons els darrers esdeveniments.
El dia 23 d’abril els pagesos de la parròquia de Lloret, a una mitja llegua d’Amer en
lloc montanyós, observaren que la teulada de l’església de Lloret havia caigut a causa
dels terratrèmols i cap a les onze del migdia sentiren un gran soroll com un tro, però
feia bon dia i temeren que el lloc d’Amer s’hagués soterrat. Per saber-ho enviaren tres
homes a mirar i entre els llocs d’Amer i Lloret sentiren una gran pudor de sofre i plom
de manera que no van poder continuar. Hi van enviar uns altres tres homes, que obser-
varen el mateix i a més es va començar a veure fum en quatre llocs diferents i algunes
llengües de foc blau. Aleshores dos homes anaren a avisar la gent d’Amer, que amb els
monjos del monestir es dirigia en processó cap al lloc d’on sortia el fum. Però la pro-
cessó s’acostà massa al fum i un home morí intoxicat i la processó es va dispersar i
tornà a Amer. Però la gent de Lloret que havia vist venir la processó els havia prepa-
rat vitualles i set homes i dues dones els les anaven a portar i quan la processó es va
dispersar el vent empengué el fum vers on es trobaven les nou persones, de manera que
van morir les dues dones i els homes van resultar intoxicats (en el moment de redactar
la carta es pensava que cinc d’ells moririen). A la mateixa carta es comunica que l’inqui-
sidor ha empresonat una dona acusada d’invocar diables i fer-los sacrificis.
BNF, Baluze, 238, fol. 82v-83v.

Molt alt e molt excelent Príncep e virtuós Senyor.
A vostra molt alta senyoria, ab altre lletra nostra, dies ha, notificam especificada-
ment les novitats seguides per terratrèmols en aquesta terra e singularment en lo loch

260



de Amer. Aprés, senyor, s’i és seguit senyal de molt gran maravella, ço és que dime-
cres prop passat a vint-y-tres del present mes los pagesos de la parròquia de Loret,
estant prop dit loch de Amer en gir mija legua en lloch montanyós, descubrints la
taulada de la isglésia de Loret qui s’enderrocà per aquests terratrèmols, per restau-
rar les teules, la onzena hora ans de mitg jorn oÿren un gran brugit a manera de un
gran tro. E attès que lo temps era clar e no plujós e no vehien rahó de tronar, presu-
miren que lo dit lloch de Amer ab aquell brugit se’n fos entrat en abís. E per ésser-
ne certs trameteren tres hòmens qui anassen en loch on poguessen mirar lo dit loch
de Amer si se’n fóre entrat. E quant los dits tres hòmens foren en una montanya qui
és entre los dits lochs de Amer e de Loret sentiren molt gran e insoportable pudor e
corrupció de sofra, de plom e de alcafoll; ab tal infecció com si fossen ous podrits e
pijor. E perçò, no posqueren passar pus avant, e tornaren-se’n a la dita isglésia comp-
tant-ho als altres, los quals no·u cregueren ne·y donaren fe. E trameteren-hi altres
tres hòmens qui, estants en la dita montanya hon los primers tres havien sentida la
dita corrupció, sentiren per semblant aquella pudor e corrupció, per la qual no pogue-
ren passar fahent aquell camí: mas mudant altre camí e que poguessen vèurer lo dit
loch de Amer, lavors en aquell punt en la dita montanya spirà gran fum que·l vehe-
ren los qui estàvan en la dita isglésia, qui cridaren los dits darrers tres hòmens que
se’n tornassen. E de fet se’n tornaren al (fol. 83r) dit loch de Loret. E aprés los dits
hòmens de Loret, vehents lo gran fum qui exia de aquella montanya en quatre llochs
per espai de un tret e mitg de ballesta, fent gran brugit a manera de les nus quant deu
pedrejar. E vehent-hi algunes lengües de fochs de color blau no sobrepujants molt
sobre la terra, sinó lo fum qui puge fort alt: e sentint la gran corrupció e infecció qui
és per los lochs on his lo dit fum en la dita muntanya i trameteren dos hòmens al dit
loch de Amer per demanar lo dit senyal.
E feta aquesta denunciació en lo dit loch de Amer, encontinent los Monjos capellans
e tot lo poble de aquell loch de Amer, fahent processó, anaven vers la dita montanya
on ix lo dit fum, acostant-se prop de un lloch del dit fum per espay de dues astes de
lança larga; e un ca de un home de Amer anant devant la dita processó, pus avançat e
prop de dit fum, per la gran corrupció que sentí, caygué mort soptosament. E per aques-
ta corrupció molts dels hòmens e dones seguints la dita processó, e quaix tots los qui
seguían la dita procesó cridants tots temps: “Senyor ver Déu, misericòrdia”, s’i esmor-
tiren però no·y morí ningú, per gràcia de Déu, e per bon acorriment qui·ls fou fet, lu-
nyant-se de dit fum e tornant-se’n al dit loch de Amer.
E los dits hòmens de Loret, vehents de luny venir la dita processó, partiren de llurs
tendes nou persones ço és set hòmens e dues dones, aportants pa, vi, e altres vitualles
per refrescament dels seguints la dita processó. E estants en lo lloch d’on miraven la
dita processó, e la veheren girar e tornar-se’n al dit loch de Amer, estants un tret e
mitg de ballesta luny del fum demunt dit (e era en torn de hora de mitg jorn del dit
dimecres) moch-se gran vent soptós qui aquestes nou persones lançà per terra, e jague-
ren com a morts, ne·s pugueren levar per la gran infecció. E les dites dues dones mori-
ren en lo dit loch. E un dels dits set hòmens, aprés espay de una hora, o de més, haç
esforç de levar-se. E levant-se no·s veÿa, mas aprés cobrà la vista e ab gran afany
tornà a la sua tenda, la qual sa muller e sos infants havían desemparada per lo fum e
per la corrupció. E aprés lo sol post, en la nit, arribà en lo dit loch de Amer e comptà
lo dit fet.
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E per aquesta rahó, lo dijous matí a vint-y-quatre del present mes, la dita processó de
Amer, anà en lo loch ahont jahien les dites vuit persones, ço és, sis hòmens e dues
dones. E ans que la dita processó hi arribàs, molts hòmens del lloch de Anglès, qui és
en lo veÿnat del dit loch de Loret, vengueren vèurer la dita montanya on exien los dits
fums e, estants en lo dit loch hont jahien los dits hòmens e dones, era tanta la corrup-
ció damunt dita, que no s’i pogueren acostar, sinó que un dels dits hòmens hac esforç
de pèndrer un dels dits sis hòmens estant quax mort; e rossegà’l tant que·l tragués del
dit loch. Mas ell ni los altres no s’i gosaren pus acostar tro arribada la dita processó.
La qual, estant en lo dit loch, nostre Senyor Déu miraculosament cessà la dita corrup-
ció, e los de la dita processó deslliuraren los dits sinch hòmens e portaren-se’n les dites
dues dones mortes. E jatsia los dits sis hòmens sien vius, emperò són colpats e cascats,
e no han memòria alguna de lur cas, ans penssen haver estat en lurs tendes e es dupte
que visquen molt.
Dien los hòmens que·y són estats que tots los arbres de la dita montanya són axí soca-
rrats com si foch los havia tots cremats, jatsia visiblement lo foch no·s mostrés, sinó
algunes llengües blaves de grandària de un palm. Dien més (fol. 83v) que per la dita
muntanya s’és feta una gran fretura qui té en gir dues legües de lonch, emperò no és
molt ample ne molt pregon encara. Mes dien que per la dita montanya on són los dits
fums (Nota al marge: “no era donchs passat lo fum, sinó la corrupció”) senten brogit
en tal manera que, si totes quantes manxes ha al mont hi bufaven, no seria major bro-
git. Aquest senyal, senyor, és molt singular e qui jamés fou vist en aquestes parts; de
què estam ab gran terror recorrents a la divinal ajuda de nostre senyor Déu ab proces-
sons, oracions e altres coses pies salutables a les ànimes.
Así, senyor, ha bandositats de que·s esperan seguir escàndols, damnatges e inconve-
nients a la dita ciutat, e a tot aquest bisbat per potència de les parts. Ço és, d’en Çenesterra
que·s tornà e d’en Joan de sant Miquel, e de mossèn Jullà, e d’en Bernat Çarriera, e
d’altres que n’hic ha. Ja ab la dita altra letra vos ne havem supplicat sia mercè vostra,
senyor, de provehir-hi prestament e haver-nos per escusats, car fet hi havem so que
havíam pogut, e us ne havem a diverses letres supplicat.
En poder del inquisidor de la pravitat heretical de aquesta ciutat e bisbat està presa una
dona, appellada Margarida, muller d’en G. Devesa, forner de la dita ciutat, delada de
invocar diables e sacrificar a aquells. E lo inquisidor superior a aquest, ço és fra Francesch
Sala, Mestre en Theologia del ordre dels Preÿcadors, ab letres impetrades a instància
de micer Pere Becet, Batle General de Cathalunya, empatxa la execució del procés de
aquesta dona. Sia mercè vostra senyor, de provehir-hi, manant ab vostra letra al dit fra
Francesch Sala que no·s cur ambargar fra Pere Bramon, Mestre en Theologia del dit
Orde, loctinent seu, en la prosecució del dit Procés. Car temps tenim que tals heretgies
deuen ésser estirpades.
Més avant, senyor, nos entranyem molt, de la abscència de Mossèn lo Bisbe assí molt
necessari per aquests temps axí terrible. Supplicants-vos que, per vostra mercè, de part
vostra sia amonestat que venga de continent. Per semblant li n’escrivim nosaltres que
vinga.
E jasia les dites coses, senyor, sien molt pròpries a vostra molt alta senyoria, bé acos-
tumada en virtuosament regir a vostres sotsmesos e en extirpar bandositats: emperò,
senyor, a vostra molt gran Excel·lencia reputarem a molt singular gràcia e mercè tota
salutable provisió per vós fahedora a pacífic estament de aquesta terra. Nostre Senyor
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Déum, per la sa mercè vos faça llongament víurer e regnar ab continuació de actes vic-
toriosos en exalçament benaventurat de vostra Corona. Dada en Gerona a 25 del mes
de Abril del any mil quatre-cents vint-y-set.
Al molt alt e molt Excel·lent Príncep e victoriós Senyor, lo Senyor Rey.
Senyor, vostres humils.
Dit dia escriuen al bisbe encarint en quant séntan la sua longa triga sabent lo fet de
Amer que no penssàvan que en saber-lo no partís. Preant-lo vingués encontinent a dar-
los via de spiritual medicina segons confiàvam. Dient no li escriuen los nous succesos
confiant que ab la prompta vinguda ja los sabria.
Ítem dit dia fan carta de avís als concellers de Barcelona, insertant lo tenor de la (fol.
84r) del Rey de dit dia fins allí on hont diu major brugit.
Ítem als Pahers de Leyda.
Ítem als Cònsols de Perpinyà.
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1427, abril, 25. Amer.
Els síndics d’Amer, davant la necessitat de reconstruir la vila, completament destruï-
da pels terratrèmols de manera que no queda cap edifici, escullen dos procuradors,
Pere Figuereda i Antoni Simó, i els envien als jurats de Girona a demanar-los permi-
sos i recomanacions per tal que puguin recaptar almoines en favor de la gent i el
monestir d’Amer, que els procuradors podrien administrar amb completa llibertat.
AHG, Notaria d’Amer, reg. 160.

62

1427, abril, 27. València.
La reina Maria anuncia la visita de fra Mateu, gran predicador especialista en terratrè-
mols, a una ciutat sense precisar (potser Girona), ja que la gent es troba desolada a
causa dels terratrèmols.
ACA, Cancelleria, 3170, fol. 46r-v.
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1427, maig, 1. Girona.
Els jurats de Girona escriuen als representants de l’orde de Sant Benet, que celebra-
ven capítol a Barcelona, i a diverses autoritats municipals i als diputats del General
de Catalunya, per demanar-los actuacions que puguin ajudar a la reconstrucció del
monestir i del lloc d’Amer, destruïts pels terratrèmols.
BNF, Baluze, 238, fol. 84r.

Molt Reverents senyors.
Pus Nostre senyor Déu ha permès que lo monestir de madona santa Maria de Amer,
del vostre Orde, e lo loch de Amer, per aquests terratrèmols, són en perdició e desola-
ció, per los edificis que·y són del tot destruïts e enderrocats, és molt necessari que, sens
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delació, se don manera e partit en rehedificar los dits monastir e loch; la qual repara-
ció desijam ab affectió molt gran, axí per lo divinal offici de antich en lo dit monastir
celebrat, qui no volem cessàs, com per la disposició del dit lloch en lo qual éran poblats
en gir vuitanta fochs, de qui·s seguia gran profit a aquesta ciutat vehina ab dit loch a
tres llegües. E com la celebració de vostre capítol sia molt pròpria e pertinent a trobar
expedient e remey en reedificar los dits monastir e lloch, per interès de vostre Orde, e
confiam que vosaltres, señors, ho tenets molt a cor.
Per ço, molt reverents señors, de part de nostre Señor Déu vos excitam e de part nos-
tra afectuosament vos pregam, que us plàcia ab diligència vetllar e enténdrer a la dita
reparació dels dits monastir e lloch prestament fahedors. E serà cosa plasent a Déu, de
què·ns seguirà reintegració a vostre Orde, e que devets molt attendre; e nosaltres, per
los esguarts demont dits, vos ho reputarem a plaher molt agradable. E sia en contínua
protecció vostra la Divinitat Santa.
Scrita en Gerona lo primer dia de Maig del any 1427.
Als molts Reverents Senyors los Presidents del Orde de St. Benet celebradors Capítol
en Barcelona, los Jurats de la ciutat de Gerona aparellats a vostre honor.
Lo mateix dia escrigueren als Diputats de Catalunya per a que pregassen afectuosa-
ment als presidents que, ab diligència, volguessen enténdrer en la reparació de dits
monestir e lloch.
Lo mateix feren ab los Concellers de Barcelona.
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1427, maig, 8. Vic.
El Llibre d’Acords de Vic recull una multitudinària processó a la ciutat per pregar
Déu la fi dels espantosos terratrèmols que se sentien a diari a la ciutat de Vic i a tot
Catalunya. Els consellers de Vic s’encarregaren de comprar els queviures per als
assistents.
AHMV, Lib. Acords, 4.1, I, fol. 46r.

Dijous, a VIII de maig, any M CCCC vicesimo septimo, ffo feta en la ciutat de Vich
sellempna professó, en la qual vengueren moltes parròquies e gran multitud de perso-
nes per esguard del gran e molt expeventabla senyal, axí de terratrèmol com d’altres,
los quals continuadament se són seguits e·s seguexen tots dies en la present ciutat e en
tota Cathalunya. Per los quals esguards fo feta per la dita ciutat e per los honorables
consellers, segons digeren22 a mi, scrivà, lo següent dia en la casa de la ciutat, la següent
subvenció23 de menjar e de beure a les dites persones,24 segons se seguex:
Et primo, foren comprats, segons digeren, de la dona na Rovira CCL dobleres, qui leva-
ren XXXXI sous, VIII [diners].
Ítem, d’en Pere Riera, CLXX dobleres, qui levaren XXVIII sous, IIII [diners].
Ítem, d’en Pere Despuig, LXXX dobleres, qui levaren XIIII sous, III diners.
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23. Segueix a les ratllat.
24. Segueix del ratllat



Ítem, d’en Johan Bru, spacier, un sester de vi, qui·s banie a X diners per cascun25 cor-
ter, levà XXXXI sous, VIII [diners].
Ítem, foren comprades per en Ffrancesch de Cuspineda CXIII lliures de cireres, a raó
de II diners per lliura, levaren XVIII sous, X diners.
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1427, maig, 10. Vic.
Els consellers de Vic consideren necessari acabar amb les disputes entre dues famí-
lies de la ciutat, els Puigsalius i els Fabre, especialment en el moment en què els espan-
tosos terratrèmols se senten contínuament, ja que la creença general és que el mal
comportament de la gent agreuja la situació perquè enutja Déu.
AHMV, Cartes enviades per la ciutat (1424-1438).
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1427, maig, 11. Girona.
Els jurats de Girona demanen a fra Mateu d’Agrigent que acudeixi a la ciutat per a
corregir els costums de la gent, amb sermons i pregàries, ja que si acontenten Déu,
Ell podria retirar els terratrèmols.
BNF, Baluze, 238, fol. 84r.

A onze del mateix mes y any, escrigueren al Reverent Pare en Christ fra Matheu Gemini,
del Orde de Frares Menors, de la ciutat de Agrigentis, del regne de Sicília, lo qual era
ple del thesor inmarcessible de la sagrada escriptura y tenia lo culto e increment de la
ortodossa religió en gran cuidado, ab piíssimes y devotes oracions y predicacions y
sagrades doctrines; y dada rahó dels terretrèmols y affliccions que per ells patían, lo
pregaren que, a glòria del Senyor y salut de llurs ànimes y correcció de costums, espe-
rant ab Déu que per ell serían alçats los flagells que patían, fos servit venir a la dita
ciutat de Gerona; y per assò li enviaren a fra Andreu de Costa, del mateix seu Orde, ab
crehença y diuen allí ad urbem hanc laborioso terremotorum certamine gravatam gres-
sus vestros dirigere dignemini incunctitanter. De hont apar que la ciutat de Gerona en
aquest temps també patia terratrèmols.
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1427, maig, 12. València.
La reina ordena al seu músic que torni a la ciutat de València i ironitza sobre la por
que aquest tenia als terratrèmols abans de viatjar a Barcelona, mentre que ara s’ha
oblidat de tornar a València.
ACA, Cancelleria, 3170, fol. 48r.
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1427, maig, 15. Lleida.
El Llibre de Notes Assenyalades de Lleida recull la percepció d’un fort terratrèmol,
entre les tres i les quatre de la tarda, a la ciutat de Lleida. En aquells moment hi havia
alguns paers i altres persones a la Paeria, que sortiren i feren dues o tres voltes a la
casa per assegurar-se que el terratrèmol no havia fet cap desperfecte.
BNE, Mss. 18496, f. 51r.

Ítem, lo dijous a XV de maig del dit any [± 5],26 entre les tres e quatre hores aprés mig
jorn,27 fonc feyt terratrèmol; e eren en la casa de la Paheria los honorables micer Pere
de les Ponces e en Jacme [Soler], pahers, e en Ffrancesch [± 8],28 [Ffranc  Marical], 
[± 10],29 n’Anthoni Gili, síndich, e d’altres;30 ben dues o tres voltes, [retornant]31 e pul-
sant tota la dita casa, en tant que n’i hac alguns que se n’ysqueren y [± 5]sament32 de
la dita casa, per gran [temor] del dit terratrèmol e terrior que agueren, e en special
Guillem de Tàrrega, scrivent de la dita casa.
E per ço que en les dites coses hi sia [± 17],33 lo dit [lochtinent] ho ha [manat] scriure
de sa pròpria mà.34
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1427, maig, 16. Perpinyà.
Les memòries de la Comunitat de Sant Jaume de Perpinyà assenyalen la col·locació
el dia 16 de maig de la campana major de l’església de Sant Jaume, a la vila de
Perpinyà, ressaltant que va ser fet en temps dels terratrèmols, pels mestres Bernat i
Joan Godmachs de Banyoles, i el dia 23 de maig va ser col·locada la campana menor,
feta pels mateixos mestres.
ACPe, Ms. 84, fol. 2r.
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1427, maig, 16. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà convoquen oracions per tal que Déu retiri els terratrè-
mols: cada vespre, les campanes de la torre de Santa Maria i les campanes dels mones-
tirs de Predicadors, Framenors i Santa Clara menaran a la oració.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 154v.

266

26. Espai il·legible a causa del mal estat del foli.
27. aprés mig jorn interlineat.
28. Espai il·legible a causa del mal estat del foli.
29. Espai il·legible a causa del mal estat del foli.
30. e d’altres interlineat.
31. En lloc de retronant.
32. Espai il·legible a causa del mal estat del foli.
33. Espai il·legible a causa del mal estat del foli.
34. Al marge esquerre una manícula ressalta aquest darrer paràgraf.
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1427, maig, 19. Vic.
Els consellers de la ciutat de Vic demanen a Pere Vilardell, de l’orde de framenors,
que s’asseguri de les indicacions donades per fra Mateu d’Agrigent a Jaume Taulats,
canonge de Barcelona, per als llocs que patien terratrèmols, ja que ells les han segui-
des escrupolosament i els terratrèmols no s’han aturat.
AHMV, Cartes enviades per la ciutat (1424-1438).
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1427, maig, 19. Manresa.
Els consellers de la ciutat de Manresa escullen dos almoiners per recaptar diners en
ajuda dels habitants d’Amer.
AHCM, I-18 (Manuals del Consell)
AHCM, I-162 (Memorials dels Consellers)
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1427, maig, 25. Vic.
Els consellers de la ciutat de Vic demanen orientació als consellers de Barcelona,
sobre la manera millor de fer ordinacions dirigides a mitigar la ira de Déu i així poder
aturar els terratrèmols.
AHMV, Cartes enviades per la ciutat (1424-1438).

74

1427, maig, 25. Vic.
Els consellers de la ciutat de Vic demanen a Pere Vilardell, de l’orde de framenors,
que intercedeixi per convèncer fra Mateu d’Agrigent d’anar a predicar a la ciutat de
Vic, ja que aquesta està amenaçada per terratrèmols i altres perills.
AHMV, Cartes enviades per la ciutat (1424-1438).

75

1427, maig, 27. Olot.
La viuda de Jaume Molera, habitant d’Olot, mort el dia 15 de maig, fa un inventari
dels béns del seu marit a la vila d’Olot, entre els quals consta una casa derruïda i una
botiga, també derruïda, a la plaça de la vila. El mobiliari que s’hi va trobar a dins, es
va extreure amb gran perill i es diposità en un hort de la parròquia de Sant Cristòfol
les Fonts.
AHCO, MnCor, fol. 26v.

[Postea] die martis, vicesima septima dicti mensis madii, dicta domina Iohanna, qui
fuit uxor dicti Iacobi Molera, quondam, attendens quod dictus martius suus decessit
quinta decima presentis mensis madii, nullo condito per eum testamento; attendens
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quod mulieres, infra XXX dies35 post virorum suorum obitum, tenentur incipere et,
infra sexaginta dies, consummare inventarium de omnibus bonis que invenient in [here-
di]tate dictorum virorum suorum.
Idcirco et cetera, facto signo venerabilis sancte cru+cis, incepit facere inventarium de
predictis bonis et cetera, presente Ffrancisco Molera, [fratre dicti] deffuncti, ut sequitur:
Primo, igitur, invenit in dicta hereditate bona sequencia, scilicet: unum hospicium in
dicta villa Oloti, contiguum hospicio heredum Bartholomei Stephani, quondam, dicte
ville, nunc durutum propter pestilentiam36 terremotus,37 et quandam botigiam in platea
dicte ville nunc durutam.38 [...]
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1427, juny, 2. Girona.
Els jurats de la ciutat de Girona enviaren cartes a totes les autoritats eclesiàstiques,
civils i nobles, per explicar que durant el mes d’abril el lloc i parròquia de Sant Julià
de Lloret Salvatge va ser totalment destruït pels terratrèmols, que han enderrocat
l’església i les cases del dit lloc. També s’han obert esquerdes, d’algunes de les quals
brolla aigua que va a parar al Ter i està matant peixos, d’altres esquerdes surten
llançades pedres, i d’altres, una gran pudor que mata les persones, els animals i els
ocells que s’hi acosten.
BNF, Baluze, 238, fol. 84v.

Als molt reverents magnífichs nobles e honorables Senyors tots e sengles Archabisbes
et cetera ut simil a 10 de Abril, continua aprés.
En lo mes de Abril prop passat, nostre Senyor Déu ha permès que lo loch e parròquia
de St. Julià de Loret, de la vall de Amer, és estat e és del tot destrohit per terratrèmols,
qui han enderrocades la isglésia, cases e habitacions del dit loch; e qui pus fort és, en
la dita parròquia se són fetes boques pregons, e de algunes de aquelles procehex aygua.
Per rahó de la qual moren los peixos en lo riu de Ter, on decorre la dita aygua. E de
algunes altres boques hixen pedres al alt. E de altres boques procehex pudor terrible e
insuportable, ab tal infecció que ha aucir les persones, bèsties e aucells stants prop la
dita infecció e pudor. E com los hòmens habitants en la dita parròchia, per los ender-
rochs haguts de llurs habitacions, hàyan perduts quasi tots los viures e béns mobles,
etcètera. Vos pregam e exortam etcètera a 2 de juny 1427.
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1427, juny, 2. Puigcerdà.
Els cònsols de Puigcerdà prohibeixen tot tipus de joc dins la vila: daus, cartes, pilo-
ta, bitlles i altres.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 155v-156r.
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35. infra XXX dies interlineat.
36. Segueix vel ratllat.
37. motus interlineat, corregeix trèmol ratllat
38. Segueix et ratllat.
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1427, juny, 6. Barcelona.
El Dietari del Consell de Barcelona recull una multitudinària processó a la ciutat, el
dia 6 de juny, a la qual assistiren més de trenta mil persones i més de tres mil fadrins.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 164r.
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1427, juny, 10. Amer.
El capítol de monjos del monestir d’Amer, reunits en una tenda a causa de la des-
trucció del monestir pels terratrèmols, acorden reconstruir el monestir tan ràpid com
puguin, ja que no queda ni una cambra. Però la reconstrucció no es podrà dur a terme
sense almoines, per això nomenen procurador especial el frare Bernat Buada, almoi-
ner del monestir, per sol·licitar llicències a totes les autoritats eclesiàstiques, civils i
als nobles per a demanar almoines als seus territoris i per a posar tants captaires com
sigui necessari. De tot allò que aconsegueixi haurà de fer rebuts i podrà administrar-
ho tot amb plena llibertat.
AHG, Notaria d’Amer, reg. 641, fol. 262r-v.
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1427, juny, 11. Girona.
Els consellers la ciutat de Girona, el veguer i els oficials del bisbe de Girona, encar-
regaren a Miquel Vilar, apotecari de Girona, l’entrega a Pere Congrés, sabater de la
vila d’Amer, de sis lliures, deu sous i quatre diners que Nicolau de Bordill, ciutadà,
Joan Devesa, drapaire, i Francesc Repart, mercader de Girona, van recaptar en nom
dels jurats, per fer una capella de fusta a les rodalies de la vila d’Amer. Miquel Vilar
els entregà en forma de vuitanta-quatre rals i mig de Barcelona.
AHMG, Manual d’Acords, 48, fol. 57r.
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1427, juny, 14. Manresa.
Els consellers de Manresa, amb la intenció de mitigar la ira de Déu, decreten ordi-
nacions contra el joc, els juraments i la conducta moral, per un període de temps inde-
terminat.
AHCM, I.162 (Memorials dels Consellers).
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1427, juny, 15. Girona
El rei autoritza el canvi de dia en la celebració del mercat a la ciutat de Girona, per
tal que no interfereixi en la celebració de les festivitats en honor dels sants màrtirs
Feliu i Narcís, que han protegit la ciutat dels terratrèmols que van començar a ame-
naçar la ciutat quatre mesos enrere de la data del decret.
ACA, Cancilleria, 2595, fol. 47r-v, 47v-48r.
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1427, juny, 16. Barcelona.
Fra Mateu d’Agrigent sortí el diumenge 16 de juny, per mar, de Barcelona cap a Sant
Feliu de Guíxols en el seu viatge als territoris de Girona, afectats pels terratrèmols
que havien causat grans danys i enderrocs de llocs, viles i castells.
ACA, R.P., Batllia, 1239, fol. 1v.
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1427, juny, 21. Girona.
Els jurats de la ciutat de Girona celebren la sessió del Consell als jardins de la por-
xada de la nova llotja, a causa dels terratrèmols, que encara se senten a la ciutat.
AHMG, I.1.1, Manual d’Acords, 48, fol. 116r-v.
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1427, juny, 25. Girona.
L’abat del monestir de Santa Maria d’Amer i els jurats de Girona nomenen l’apote-
cari Miquel Vilar com a receptor i dipositari de totes les almoines rebudes en favor
de la reconstrucció del mencionat monestir i de la vila d’Amer, destruïts pel terratrè-
mol. Haurà de fer i rebre albarans, rebuts i papers d’acceptació.
AHMG, I.1.1, Manual d’Acords, 48, fol. 60r.
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1427, juliol, 9. Barcelona.
El rei Alfons permet a la universitat de Sant Feliu de Guíxols la venda de censals per
valor de 6 600 sous barcelonins, per tal de sufragar la reconstrucció dels murs de la
vila, derruïts en la seva major part a causa dels terratrèmol. El mur necessita urgent
reparació, ja que la vila és al costat del mar i s’ha de protegir contra l’atac sorpresa
dels sarraïns o de qualsevol altre enemic.
ACA, Cancelleria, 2753, fol. 28r-v.
ACA, Batllia, 829, carta 68.

Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et
Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie ac etiam Comes Rossilionis
et Ceritanie.
Percepto insunuacione humili pro parte vestri, iuratorum et proborum hominum uni-
versitatis Sancti Ffelicis Guixolensis, qualiter terremotus qui hoc anno prothervo dolo-
ri viguit fere per totum Cathalonie principatum dedit ruin[e] et diruccioni magnam
partem murorum ipsius ville, que in litore maris existit; qualiterque necessitas ingerit,
pro evitandis periculis sarracenorum et inimicorum quorumcumque, quod dicti muri
pretermissa mora refficiantur debite atque prompte; quequidem refeccio fieri nequit
sine preparamento peccuniarum, quas viis aliis perquisitis cum minore dispendio quod
per viam vendicionum censualium habere aliquatenus non potestis.
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Ad vestri supplicacionem super his nobis humiliter factam, volentes quem possimus
dare locum conservacioni et utilitatibus vestris et dicte ville, tenore presentis, conce-
dimus vobis, dictis iuratis et probis hominibus ac universitati et signularibus dicte ville,
et plenam licenciam in [± 8] quod, pro solvendis expensis necessariis circa reffeccio-
ne et reparacione dictorum murorum, sine metu alicuius pene incursu, non obstantibus
quibusvis provisionibus, inhibicionibus, pragmaticis, sanccionibus, ordinacionibus,
capitulis curie, statutis aut aliis edictis quibuscumque in contrarium editis sive factis,
possitis et licite valeatis, per vos seu vestros procuratores et sindicos, quos ad hec semel
et pluries et quandocumque constituere possitis pro libito voluntatis, super vos et ves-
tra universitate et singularium eiusdem, presencium, absencium et futurorum, vende-
re, coniunctim et divisim, personis quibuslibet mediante perpetuo gracie instrumento,
in una vendicione vel pluribus, tot censualia, quorum precia tamen sex mille et sex-
centos solidorum monete Barchinone de terno non excedant; quorum precia in solu-
cionem expensarum necessariarum reffeccioni et reparacioni dictorum murorum, non
in alios usus, convertere omnino habeatis. Quasquidem vendicionem seu vendiciones
facere possitis cum vel sine scriptura tercii, excomunicationis seu interdicti sentencia,
et cum aliis capitulis, provisionibus, pactis, stipulacionibus, renunciacionibus seu sub-
missionibus et aliis, de quibus vobis aut dictis vestris procuratoribus et sindicis fuerit
bene visum. Nos enim, suplentes omnem deffectum solemnitatis [omisse], si quem in
contractibus dictarum vendicionis seu vendicionum posset [obici] seu dici, ommissum
fuisse quomodolibet in futurum, vendicionem seu vendiciones easdem fiendas per vos
seu vestros procuratores et sindicos, nunc pro tunc et viceversa, laudamus, approba-
mus, ratificamus et confirmamus.
Mandamus, insuper, huius serie quibusvis notariis seu scriptoribus quod de vendicio-
ne seu vendicionibus eisdem, sine alicuius pene incursu, quociens fuerint requisiti,
publicum seu publica confirmacionis instrumentum vel instrumenta. Mandamus, nec-
minus, per hanc eandem vicegerenti gubernatoris in Cathalonie principatu necnon uni-
versis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris et locatenentibus [eorundem]
quatenus licenciam et concessionem nostras huiusmodi teneant firmiter et observent
tenerique et observari faciant per quoscumque et contra non veniant nec aliquem con-
travenire permitant quavis causa. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus,
nostro sigillo munitas.
Data Barchinone, nona die iulii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesi-
mo vicesimo septimo.
Pelegrí.
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1427, juliol, 21. Barcelona.
El rei ordena al sotsbatlle de Girona que no demori més temps l’esclariment dels fets
que van passar quan Pere Güell va atacar Nicolau Anglès, que vivia en una tenda per
por dels terratrèmols.
ACA, Cancelleria, 2491, fol. 83r-v.
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1427, juliol, 26. Vic.
Els consellers de Vic envien cartes a tots els oficials, eclesiàstics o seglars, demanant
l’assignació d’una o dues persones que recaptin almoines per a les obres de la cape-
lla dels Sants Màrtirs de Vic. A Vic han patit terratrèmols, pudors i pluges, igual que
els que a tot Catalunya han enderrocat monestirs, esglésies, viles, llocs i masos. És de
l’opinió general que aquestes desgràcies són causades pels pecats de la gent. Per sort
la ciutat de Vic i les terres d’Osona no han patit enderrocs i no han perdut la collita
gràcies a la intercessió de la Verge i dels sants màrtirs Llucià i Marcià. Per això els
consellers han decidit oferir almoines a la Verge i als màrtirs. Però la capella dels
Sants Màrtirs de Vic, per motius no especificats, necessita reparació, una campana,
un cloquer, i no té rendes assignades que puguin finançar aquestes obres, per això
necessiten les almoines de la gent.
AHMV, Cartes enviades per la ciutat (1424-1438), s/f.

89

1427, agost, 2
Els jurats de Girona comuniquen als cònsols de Perpinyà la destrucció que els terratrè-
mols van causar a Sant Pere d’Osor, trencant els ponts i enderrocant l’església.
BNF, Baluze, 238, fol. 85r.

Scriuen als cònsols de Perpinyà en favor dels de Sant Pere de Osor, als quals, per los
terretrèmols, eren trencats los ponts y enderrocada la isglésia. Scrita a 2 de agost 1427.
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1427, agost, 2
Els jurats de Girona informen als cònsols de Perpinyà que la vila d’Olot va patir un
fort terratrèmol que destruí totes les cases i els murs, i deixà la vila desolada i des-
habitada.
BNF, Baluze, 238, fol. 85r.

Ítem ab carta feta com la de 10 de abril, diuen que en la vila de Olot, sobtosament fou fet
sobtosament axí fort e terrible terratrèmol que del tot destrohí totes les cases, edificis e los
murs de la dita vila, dexant-la del tot desolada e deshabitada, etcètera. Scrita dit dia y any.
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1427, agost, 26. València.
El rei Alfons comunica al batlle general de Catalunya, Pere Becet, que ha acceptat la
petició verbal feta per la gent d’Olot de reconstruir la vila en un alou de l’Almoina
local, ja que el terratrèmol provocà l’enderroc de cases i altres edificis. A més, confir-
ma tots els privilegis i disposicions reials que tenien la vila i les seves parròquies. El
rei també ordena al batlle general que sobreseeixi el cas que la gent d’Olot havia inter-
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posat contra l’abat de Ripoll a causa de la jurisdicció de diverses parròquies, perquè
havien quedat en la pobresa. El batlle hauria de cercar la manera d’afavorir la ràpi-
da reconstrucció, emprant, si calguès, el patrimoni reial, però sense perjudici a tercers.
ACA, Cancelleria, regs. 2647, fol. 73r.

Lo Rey.
Batle. Per part del hòmens de Olot nos és stat de paraula humilment suplicat que, com
les cases e altres edifficis de la39 vila se sien enderrocats, per causa del terratrèmol, e
ells vullen rehedificar e tornar la vila, no en aquell loch hon era, mas en altre loch qui
és, segons se diu, alou de la almoyna comuna del dit loch, o en altre loch en aquelles
circumferències, no molt luny de aquell, los vullam sobre açò nostra licència atorgar.
Ítem més, que com ells hajen diversos privilegis dels reys antecessors nostres a ells e
a la universitat del dit loch atorgats, los vullam confirmar los dits privilegis; axí que,
rehedificada la dita vila en aquell loch que volen, los sien confirmats los dits privile-
gis, libertats, ffranqueses e bons usos, axí de les imposicions com de altres coses con-
cernents utilitat de la universitat e de les parròquies contigües e dels singulars de
aquelles, e encara lo mercat que han cascun jorn de dimecres, e la fira lo jorn de sent
Luch, per antigua costuma e observança.
Ítem, que com, per causa del dit terratrèmol, ells sien fets pobres més que no eren e no
hajen bé manera de perseguir la qüestió que·s mena davant vós entre l’abat de Ripoll
et ells, per rahó de la jurisdicció o alias; volguéssem manar sobreseure, en la qüestió
sobredita, e encara en totes altres qüestions tocants la jurisdicció del dit loch e parrò-
quies de aquell et de Sent Christòfol de Ses Fons e de Sent Andreu dez Coll.
E com Nós vullam sobre les dites coses e cascuna de aquelles sebre vostra intenció, e
haver vostres40 vot e consell sobre aquelles; per ço us encarregam e manam estreta-
ment que decontinent nos scrivats clarament vostra intenció sobre les dites coses, per
tal que, en atorgar o denegar aquelles, puscam, ab vostre consell, degudament provehir
e donar tot loch que puscam a la reparació de la dita vila; encerquant en açò la utilitat
de nostre patrimoni, sens lesió, interès o prejudici de tercer.
Dada en València sots nostre segell menor a XXVI dies d’agost del any M CCCC XXVII.
Rex Alfonsus.
Dirigitur al feel conseller nostre e batle general en lo principat de Cathalunya, micer
Pere Beçet.
Dominus Rex mandavit mihi Raymundo Baiuli. Visa per Alfonsus de Borja.
Probata.
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1427, agost, 30. Girona.
Els jurats de Girona i el rei comuniquen en un pregó fet a la ciutat que els jurats, el
bisbe i el capítol de la Seu volen agrair a Déu que els hagi preservats dels danys cau-
sats pels terratrèmol amb una missa solemne, un sermó i una processó, amb la imat-
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ge de la Verge Maria, que ajuntarà totes les parròquies de la ciutat. El bisbe conce-
dirà 40 dies de perdó a tots els que assisteixin a missa, sermó i processó. Els carrers
i places per on passarà la processó hauran d’estar ben escombrats i si no ho estan es
multarà els responsables.
AHMG, Manual d’Acords, 48, fol. 63v-64r.
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1427, setembre, 1. Amer.
Pere de Maestre retorna els set diners, del cens que cobra de set diners i el delme, a
Pere de Rubianet per una parcel·la de terra a la parròquia de Sant Martí Sacalm, ja
que la terra és inutilitzada perquè a causa del terratrèmol hi té unes roques trenca-
des.
AHG, Notarials, Amer, 161, fol. 44r.
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1427, setembre, 30.
El rei demana al bisbe de Girona que redueixi els censals que rebia de la gent d’Olot,
ja que la vila i la parròquia, juntament amb les parròquies de Sant Cristòfol les Fonts
i Sant Andreu del Coll han estat enderrocades pels terratrèmols i la gent viu en barra-
ques fins que pugui refer els edificis danyats. Si no es redueixen els censals la gent no
podrà reconstruir els llocs i encara seria més perjudicial per a tots; els censals enda-
rrerits es podran cobrar després de la reconstrucció.
ACA, Cancelleria, 2789, fol. 122r-v.
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1427, setembre, 30. València.
El rei Alfons comunica a tots els seus oficials la llicència concedida a la vila d’Olot
per a reconstruir la dita vila de la manera que millor els sembli, ja sigui reparant-la
en el mateix lloc, ja reedificant-la en una altra part del seu terme, perquè a causa del
terratrèmol és totalment destruïda. En cas d’agafar nous terrenys es pagaria els pro-
pietaris amb diners de la vila i privats.
ACA, Cancilleria, 2594, fol. 64v-65r.
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1427, setembre, 30. València.
El rei Alfons informa tots els seus oficials que ha concedit la seva plena protecció i
guiatge a la vila d’Olot, enderrocada pels terratrèmols, tant al lloc antic com al nou,
ja que a petició dels prohoms de la vila concedí llicència per a reconstruir de la mane-
ra que millor els semblés. Per tant el rei pren sota la seva protecció la vila i totes les
persones, animals, collites i altres béns mobles i immobles presents i futurs. En cas
d’agafar nous terrenys es pagaria als propietaris amb diners de la vila i privats.
ACA, Cancelleria, 2594, fol. 65v-66r.
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1427, setembre, 30. València.
El rei Alfons concedeix llicència a la vila d’Olot per a reconstruir la dita vila de la
manera que millor els sembli, ja sigui reparant-la en el mateix lloc, ja reedificant-la
en una altra part del seu terme, perquè a causa del terratrèmol és totalment destruï-
da. En cas d’agafar nous terrenys es pagaria als propietaris amb diners de la vila i
privats.
AHCO, pergamí 201.
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1427, octubre, 15. Olot.
Joan Sacoma presta declaració en una investigació judicial duta a terme a la vila
d’Olot per la desaparició d’un llibre de comptes. Segons ell, el dia del terratrèmol, la
seva muller i el seu germà van perdre aquest i altres llibres que eren en un mateix sac.
AHCO, MnCor, fol. 43r.
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1427, desembre, 10. Girona.
Els jurats de Girona paguen la fusta que s’emprà per a la construcció d’una tenda que
es va fer perquè el rei passés la nit de camí cap a Perpinyà, ja que, a causa dels terratrè-
mols, tenia por de dormir en un edifici.
AHMG, Notarials, Girona I, vol. 401-402, fol. 12v.
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1427, desembre, 15. Terol.
El rei Alfons ordena al governador, el batlle general de Catalunya i tots els seus ofi-
cials a Olot que suspenguin totes les causes contra els habitants d’Olot, Sant Cristòfol
les Fonts i Sant Andreu del Coll, ja que els terribles terratrèmols els han enderrocat
els edificis i els han deixat en la pobresa, de manera que el rei els vol donar un respir
econòmic.
ACA, Cancelleria, 2486, fol. 193r-v.
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1427, desembre, 15. Terol.
El rei demana als preveres Bernat Guixar i Ramon Descamps la reducció dels cen-
sals de la vila d’Olot, fins a sis diners per lliura, perquè si no la gent no podrà recons-
truir els edificis i la vila quedaria deserta. Els recorda que la majoria de creditors ja
han fet reduccions.
ACA, Cancelleria, reg. 2491, fol. 157r-v.
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1427, desembre, 15. Terol.
El rei Alfons confirma tots els privilegis que tenia la vila d’Olot, encara que la recons-
trucció dels grans danys que causà el terratrèmol es faci en un altre lloc.
ACA, Cancelleria, 2595, fol. 58r.
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1427, desembre, 15. Terol.
El rei Alfons estableix la manera en què s’hauran de fer les imposicions a Olot, Sant
Cristòfol les Fonts i Sant Andreu del Coll, destinades a la reconstrucció dels danys
causats pel terratrèmol.
ACA, Cancelleria, 2595, fol. 59r-60r i 60r-v.
AHCO, Llibre de Privilegis del Comú d’Olot, full 35.
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1427, desembre, 24. Girona.
Jaume Miró reconeix que el tresorer dels jurats de Girona, Pere de Terrats, li va pagar
les despeses corresponents a l’estança del rei a la ciutat de Girona, en el seu camí cap
a Perpinyà. Entre aquestes despeses s’inclou la construcció d’una tenda de fusta per
a allotjar el rei, a causa dels terratrèmols.
AHMG, I.3.3.2.4, Lligall 26 (Llibre de censals i àpoques del Clavari).
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1427, desembre, 31. Terol.
El rei respon a una consulta del batlle general de Catalunya autoritzant l’exempció,
per aquest cas únicament i sense que serveixi de precedent, del maridatge per la infan-
ta Elionor a la vila d’Olot, ja que els terratrèmols que han destruït la vila els han dei-
xats en una situació de gran pobresa.
ACA, Cancelleria, 2577, fol. 88r.
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1427, desembre, 31. Olot.
Els procuradors i administradors de l’Almoina del Pa d’Olot es reuneixen amb els
cònsols, els jurats i amb trenta persones de la vila, ja que aquesta ha estat enderro-
cada, prostrada a terra i totalment destruïda pels terratrèmols. En virtut dels privile-
gis reials obtinguts decideixen escollir l’horta de la Coromina, que està sota domini
directe i alou de l’Almoina, per a construir i edificar la nova vila d’Olot.
AHCO, Perg., 12.
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1428, gener, 8. Terol.
El rei Alfons comunica al batlle general de Catalunya, Pere Becet, i als seus llocti-
nents, que el castell de Castellví de Rosanes, a causa de la vellesa i dels terratrèmols
de l’any anterior, necessita moltes reparacions, perquè, si no, ningú no hi podrà viure
i l’edifici s’enderrocarà totalment.
ACA, Cancelleria, 2752, fol. 103v-104r.
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1428, gener, 12. Barcelona.
Pere Becet, batlle general de Catalunya, comunica als seus lloctinents a la vegueria
i bisbat de Girona i als encarregats de recaptar el maridatge de la infanta Elionor que
el rei Alfons ha ordenat no cobrar aquest impost, com a gest extraordinari i únic, a la
vila d’Olot, a causa de la situació de pobresa en què els han deixats els terratrèmols.
ACA, Batllia, 868, fol. 37v.
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1428, gener, 12. Terol.
El rei Alfons ordena la prohibició total, sota pena, de jugar a daus i altres jocs, i també
els juraments i les blasfèmies a la vila de Puigcerdà i tota la terra de Cerdanya, col-
pida pels terratrèmols.
ACA, Cancilleria, reg. 2492, fol. 95v-96r.
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1428, febrer, 2. Barcelona.
L’escrivà de la Generalitat anota al Dietari la percepció d’un fort terratrèmol a la
ciutat de Barcelona el dia 2 de febrer, que va fer caure un gran fragment de la rosas-
sa de Santa Maria del Mar i matà quinze persones.
ACA, Dietari de la Generalitat, N-3, 1422-1428, fol. 56v.
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1428, febrer, 2. Barcelona.
El Dietari del Consell de Barcelona recull la percepció d’un gran, espantós i llarg
terratrèmol a la ciutat el dia 2 de febrer vers les vuit del matí. Moltes cases patiren
danys a les parets i en algunes s’enderrocaren envans, sortides de fums i escales. A
l’església de Santa Maria del Mar caigué una part de la rosassa, i allà hi moriren vint-
i-una o vint-i-dues persones.
AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6 (1422-1428), fol. 183r.
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1428, febrer, 2. Lleida.
L’escrivà de la Paeria de Lleida descriu al Llibre de Notes Assenyalades la percep-
ció d’un gran terratrèmol a la ciutat vers les vuit del matí i que durà tant com resar
un “Miserere mei”. Aquest terratrèmol enderrocà molts edificis a tot Catalunya: a
Barcelona va fer caure la vidriera de Santa Maria del Mar, on matà vint-i-cinc o vint-
i-sis persones, i a Puigcerdà enderrocà l’església del monestir de Predicadors, on
moriren dues-centes o més persones.
BNE, Mss. 18496, fol. 47v.

Diluns qui·s comptaven a dos dies del mes de ffebrer, any mill CCCC vint-et-huyt, a
les huyt ores de matí del dit dia, fou fet gran terratrèmol per tota Catalunya, lo41 qual
durà per spay de dir un “Miserere mei”. Del qual terratrèmol fou axí terrible que s’ender-
roquaren molts edifficis per tota Cathalunya, et special caygué la vidriera de la sglé-
sia maior de Santa Maria de la Mar, de la ciutat de Barcelona, hon mataren XXV fins
en XXVI persones, entre hòmens et dones. E més, se endorroquà la sglésia de Puigcerdà
del monestir de prehicadors, hon moriren ben dohentes persones o pus, segons se dehie.
Plàcie a la misericòrdia de Déu que·ns guart de glay et mala mort a morir. Amén.

113
1428, febrer, 2. Albi.
El cartulari d’Albi recull la percepció d’un terratrèmol a la ciutat, vers la sortida del
sol, tan gran i tan fort que ni els més grans no en recordaven un d’igual.
AMA, AA1, [1220-1472], T.1, fol. 35r.
El document és datat l’any 1327 perquè es datava mitjançant l’estil de la Pasqua, fet que obliga
a rectificar la data, per a equiparar-la a la resta de documents.
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1428, febrer, 2. Albi.
Una anotació al cartulari d’Albi deixa constància de la percepció a la ciutat d’un gran
terratrèmol que va matar molta gent en altres llocs i a Albi va tombar algunes xemeneies.
AMA, AA1, [1220-1472], T.1, fol. 40r.
El document és datat l’any 1327 perquè es datava mitjançant l’estil de la Pasqua, fet que obliga
a rectificar la data, per a equiparar-la a la resta de documents.
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1428, febrer, 2. Limós.
El cartulari de Limós recull la percepció de grans i terribles terratrèmols a tot el món
i durant tot l’any [1427], en especial el dia de la candelera [1428] que a la vila es va
sentir durant, aproximadament, mitja hora.
ACL, AA2, Cartulaire de Limoux, [1272-1562], fol. 77v.
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El document és datat l’any 1427 perquè es datava mitjançant l’estil de la Pasqua, fet que obliga
a rectificar la data, per equiparar-la a la resta de documents.
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1428, febrer, 2. Perpinyà.
Una anotació al Llibre Verd Menor de Perpinyà descriu la percepció del terratrèmol
a la vila entre les vuit i les nou del matí, mentre la gent era a les esglésies per a la
celebració de la Candelera. El terratrèmol durà més que resar dos parenostres i va
ser tant terrible que la gent pensava que tots els edificis de Perpinyà serien enderro-
cats, però, finalment, no va passar res. A Barcelona el terratrèmol va fer caure la
rosassa de Santa Maria del Mar i matà vint-i-dues persones; en altres llocs sense espe-
cificar molts edificis es van derruir i moriren moltes persones.
ACPe, AA3 (Livre Vert Mineur), fol. 1v.

Ista die, anno a nativitate Domini M CCCC vicesimo octavo, inter octavam et nonam
horam ante meridiem ipsius diei, existentibus gentibus in ecclesiis cum cereis pro ipsis
benedictendis, fuit et viguit maximus et terribilis terremotus in hac villa Perpiniani et
per totam Cathaloniam, ita quod perduravit per spacium duorum patre-nostres et ultra.
Et fuit ita terribilis et sic terra fortiter contremuit quod omnes gentes putabant et yma-
ginabantur quod tota presens villa Perpiniani omnino corrueret. Attamen, per Dei gra-
tiam, nullum edificium corruit in dicta villa, sed in Barchinona cecidit la O42 ecclesie
Beate Marie de Mari et occidit viginti duas personas, et in aliis locis multe gentes mor-
tue sunt et quam plurima et edificia ceciderunt.
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1427, febrer, 2. Perpinyà.
Les memòries de la Comunitat de Sant Jaume de Perpinyà assenyalen la percepció
d’un gran terratrèmol a la vila mentre la gent era a l’església per a la benedicció de
la cera i tothom es va espantar molt.
ACPe, Ms. 84, fol. 2r.
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1428, febrer, 3. Barcelona.
Els consellers de Barcelona demanen als abats de Montserrat, Santes Creus, Poblet i
al prior d’Escaladei que cada dia facin oracions i commemoracions especials, tal com
es fan ja a totes les esglésies i monestirs de la ciutat, perquè sense l’ajuda de Déu no
es podran aturar els terratrèmols. El dia 2 de febrer es produí un gran i espantós
terratrèmol a la ciutat, mentre la gent era a les esglésies, més gran que tots els de l’any
anterior i de més durada, de manera que hi ha hagut morts i diversos enderrocs a
esglésies, campanars, cases i altres propietats de la ciutat.
AHCB, Consellers, C-I, vol. 1, (1303-1428).

279

42. En referència a la rosassa.
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1428, febrer, 3. Cáurs.
La ciutat de Cáurs va percebre el tercer dia de febrer [sic], festa de la Candelera, un
terratrèmol que afectà tot el regne i va ser més fort al d’Aragó, on va enderrocar torres.
AMC, Lot, Ms, ‘Te Igitur’, fol. 13r.
El document és datat l’any 1426 perquè es datava mitjançant l’estil de la Pasqua, fet que obliga
a rectificar la data, per equiparar-la a la resta de documents. Això redueix la data a 1427, però
s’ha considerat que és un error i en realitat fa referència a 1428.
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1428, febrer, 4. Barcelona.
Els consellers de Barcelona comuniquen als seus representants a la cort del rei que
el dia 2 de febrer, mentre la gent era a les esglésies, hi va haver a la ciutat un gran i
espantós terratrèmol que va provocar morts a Barcelona, especialment a l’església de
Santa Maria del Mar, on va caure la meitat de la rosassa. També han patit sotraga-
des i enderrocs esglésies, campanars, albergs i altres propietats de la ciutat i la gent
no se sent segura a les seves cases, per això moltes persones han sortit de la ciutat per
por i els consellers temen que no sigui això un dany pitjor que els terratrèmols. Els
consellers demanen als representants a la cort que demanin al rei que intenti posar
treva a les desavinences d’Hug de Vilafranca i Jofre de Sentmenat amb Manuel de
Rajadell, i que insisteixin a Pere Becet sobre la procuració de la baronia de Castellví
de Rosanes.
IMHB, Consellers, C-I, vol. 1, (1303-1428).

Als molt honorables e molt savis senyors los missatgers de la ciutat de Barchinona en
la cort del senyor Rey.
Molt honorables e molt savis senyors, ab gran enuig e despler notificam a vostres grans
savieses que diluns proppassat, que fou festa de nostra dona Santa Maria, dementres
sermonava en les esgléyes d’aquesta ciutat, és stat en la dita ciutat un gran e speven-
table terratrèmol e43 tan gran que no és memòria d’òmens que jamés sie stat en la dita
ciutat; de què s’a[n]44 seguides en aquella morts de persones, especialment a Santa
Maria de la Mar, d’on és cayguda la meytat de la O,45 emperò les persones no són esta-
des moltes en nombre, e sodeguaments e endorracaments d’esgléyes, campanars,
alberchs e altres proprietats de la dita ciutat, ultra lo esmeyament46 gran dels coratges
de las gents de aquella, car no·s tenen per segurs en lurs cases, ans són exides e47 ixen
fora la dita ciutat per restaurar lurs persones; de què nosaltres som posats en gran per-
plex, axí per lo dit cas com per reçel gran que havem que no·s seguescha en la dita ciu-
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tat, en dan irreparable de aquella, altre semblant o major terratrèmol, si donchs la divi-
nal clemència no ych ajuda, Déus, per la sua merçè, nos en preserve.
Més avant, senyors molt honorables, és vist a nosaltres que·l senyor Rey, per sa merçè,
degués metre treva en la bandositat que vuy és entre mossèn Huc de Vilafrancha e en
Joffre de Sentmenat e lurs48 valedors, de una part, e mossèn Manuel de Rajadell e sos
valedors, de la part altre, car dispost és de seguir-se un gran inconvenient entre les dites
parts, si donchs no y és obviat per la dita treva. Perquè, senyors, vostras grans savie-
ses preguams molt affectuosament que, de part nostra e de la dita ciutat, supliquets al
dit senyor que, per la sua merçè, li plàcia metre e posar la dita treva entre les dites parts
e·ls faça presentar aquella.
Encara, senyors, preguam les dites vostras grans savieses que us plàcia de continuar la
suplicació de què us havem scrit, en favor del honrat en Pere Buçot, per la procuració
de la baronia de Castellví de Rosanes, no contrestants les rahons de què·ns havets scrit
ab vostra letra.
Senyors molt honorables, feta la present nos és occoregut49 que, en los dies presents,
fra Camós serie en la cort del dit senyor [Rey] e que, per rahó de la nova del terratrè-
mol, se saguesca dir algunes paraules tocants lo regiment de aquesta c[iutat], segons
ha bé acustumat.50 Plàcie-us, senyors, que no digua res indegut hi satisfaçats, segons
de vosaltres a ple confiam.51

E tengue-us, senyors, la Santa Trinitat en la sua guarda, rescrivents-nos fiablament de52

tot ço que per vostres plers e honor puscam fer.
Scrita en Barchinona ut supra.
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1428, febrer, 4. Cervera.
Els paers de Cervera es reuneixen al cementiri de la vila perquè la sala de la Paeria
era esquerdada per culpa del gran terratrèmol del dia de la Candelera.
AHCC, Llibre de Consells, 1428, fol. 12r.
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1428, febrer, 5. Barcelona.
Els consellers de Barcelona demanen el batlle general de Catalunya la reparació de
la presó comuna de la ciutat, que es troba molt danyada per culpa dels terratrèmols,
especialment el del 2 de febrer. No tan sols està en perill de caure, sinó que amenaça
de danyar els edificis veïns.
IMHB, Notularum, XIV-2, fol. 53r.
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1428, febrer, 5. Cervera.
Els paers i consellers de Cervera es reuneixen a la Casa del Sant Esperit de la dita
vila perquè el terratrèmol ha afectat la sala del Consell, de manera que fer la reunió
allà podria ser perillós.
AHCC, Llibre de Consells, 1428, fol. 16r.
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1428, febrer, 5?. Barcelona.
Els consellers de Barcelona no estan d’acord amb el batlle general de Catalunya, que
vol que les reparacions de propietats reials a la ciutat siguin pagades de les lleudes i
altres impostos municipals.
IMHB, Consell de Cent, Notularum, XIV-2, fol. 54r.
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1428, febrer, 6. Girona.
Els jurats de Girona volen posar fi als terratrèmols a la ciutat i una de les mesures
preses és la imposició de penes econòmiques i físiques als blasfems i els qui facin jura-
ments contra Déu, la Verge o els sants, contra els alcavots i contra els jocs de daus i
altres activitats pecaminoses.
AHMG, Manual d’acords núm. 49, fol. 6v-7v.
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1428, febrer, 9. Barcelona.
Els diputats de la Generalitat de Catalunya comuniquen al rei els fets del dia de la
Candelera, en què, entre les vuit i les nou del matí, es produí un terratrèmol molt fort,
llarg i espantós, que seguia a un altre d’un poc anterior. A conseqüència d’això el clo-
quer de la Seu de Barcelona resta tort i resulta perillós i la rosassa de Santa Maria del
Mar es va trencar, a causa de la qual cosa resultaren ferides vint o més persones per
la compressió de la mateixa gent en intentar fugir; també ha patit gran dany l’església
de Santa Maria del Pi. Moltes altres esglésies tenen danys de manera que els oficis han
de celebrar-se fora i molta gent viu fora les seves cases per por. Mai no s’havia viscut
una situació semblant a la ciutat ni a Catalunya, on moltes viles són danyades, s’han
enderrocat castells, hi ha cases prostrades i molta gent morta i enfollida per la pena.
ACA, Generalitat, 642 fol. 101v-102v.

Letra tramesa al senyor Rey per avisar-lo del terratrèmol qui fou lo jorn de Sancta
Maria Candeler en lo mes de ffebrer en.53

Molt alt e molt excel·lent Príncep e molt poderós Senyor.
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Ab gran dolor del passat e temor del qui pot ab egual facilitat evenir, notificam a la vos-
tra serenitat e senyoria lo ju  divinal, digne de admiració e de stupor, sobre lo vostre
principat de Cathalunya, e vertaderament ju  de gran spaventament e terror e evident
judici e senyal de gran ira, indignació del Omnipotent sobre los habitadors de la terra.
Senyor molt alt, lo dia de la Purificació de la gloriosa e pura Verge Maria, entre VIII
e VIIIIº hores, succehí a un altre poch abans precedent un terratrèmol innopinat, inu-
sitat e sobiranament spevantable, e tal e tant en duració e en violència, que cascun pre-
sumí ésser vengut a son derrer dia, majorment de aquells qui·s trobaren dins les sgleyes,
en les quals, per sguard de la jornada e de la hora, era la major part de tota la gent.
Lo cloquer de la Seu de aquesta ciutat és romàs desjunyt de la rectitud de son funda-
ment e sta molt perillós. La sgleya de madona Sancta Maria de la Mar, en la qual per
trebucament de una gran part de la O54 major, vint persones o més, ultra les nefrades
e per gran pressura e compressió dels uns als altres, molt affigides e castades. Ha pres
gran dan la sgleya del Pi e és molt carafaxada, e les sgleyes de Prehicadors e de Frares
Menors e totes les altres de aquesta ciutat, en tant, Senyor, que lo divinal offici se ha
a ffer fora los lochs acostumats de fer, ço és, en capelles, cases de capítols e en los
ciminteris.
Les cases, totes malmanades, mostren dins e defora llur lesió, d’on les gents són roma-
ses molt tribulades e no sens gran raó, car tal tribulació no és stada may vista en aques-
ta ciutat ne en moltes altres parts del principat de Cathalunya; e no solament no és stada
vista, mas no és venguda en oppinió e no·s pot explicar lo gran dampnatge que ha ree-
but aquest vostre Principat, axí per viles, en gran part avisades, castells enderrocats,
cases prostrades, de gent molta morta e affollada; de què, Senyor, los vestigis de la
dolor seran memorials de glay als qui aprés vindran. E vertaderament, senyor, se mos-
tre que açò és stada ira del cell e gran divinal indignació, per la qual, la justícia de Déu,
jassia ornada de infunda misericòrdia, no se és contenguda ne abstanguda, ans ha des-
pertat e ferit, e no sabem si la sua mà sta encara per ferrir55 estesa, car la terra no cesse
de tremolar.
Bé creem, senyor, haver sguard a les sues offenses més que jamés multiplicades que
hoc, si la sua misericòrdia, veent la nostra misèria, no la reté e, si a semblança de la
ciutat de Níniva, gran penitència e emendació de vida no la mittiga e no l’aplacca,
Senyor molt excel·lent, aquest ju  tocha a Vós, qui sots cap nostre, qui sens falta serets
conponet [sic] de gran compassió de vostres pobles e terres; e a qui convendrà sentir
per nostra experiència, jassie sentíssets per certa fe e per sapiència, quina és la potèn-
cia del Rey Major, qui tol com a ell plau l’espirit als prínceps; cor no és, Senyor, que
lo flagell tan universal e tan greu de aquest Principat no redunda a vostra reyal coro-
na en gran pèrdua e dampnatge, car lo bé e lo mal dels vassals en lo príncep redunde,
axí com és scrit, que lo servent al seu senyor sta o cau; e toca semblantment a nosal-
tres qui serem eximpli de emendació a les56 nacions christianes, e si Déus |f. 102 no·ns
socorre, matèria de ludibri als pobles infaels. Ara se elegiran aquells quis [± 10],57 irats
e blastomats sentint-sse de la tribulació que passada han per nostres gents e per nos-
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tres cossaris, car dies ha que som en odi del món, e per ve[ritat], no sens causa, car
robat e flagelat havem, e ara és vengut lo nostre dia, lo qual may no passe al qui mal
[sic] obra, e lixar-nos-en de menypressar e [no] serem menypressats, car tal és lo ju
de Déu segons dix Isahies.
Senyor, la sanch innòxia és stampada per tot vostre Principat [se]ns punició, més sanch
impunidament se stampa, de part a part e entre compatriotes, per privada rigor e ran-
cor, en vostres regnes e terres que per tot lo residuu de christiandat, [parant] moltes
altres coses, les quals totes ensemps nos reten Déu irat e, ja insurgent, la terra la sua
juvada inmobilitat no·ns pot pus comportar, ans, fremint en si mateixa, se alleuge de
tal somada. O senyor molt excel·lent!, plàcia a la vostra altra magnificència advertir al
fort e dur ju  que és vengut en los vostres dies e en los nostres, sobre los pobles vos-
tres, lo qual no han may sentit ne per alguna oppinió redubtat los nostres pares ne tots
los nostres antichs en los dies passats. Plàcia a Déu, Senyor, que a Vós recorde del Rey
de Nínive e a nosaltres de tot lo seu poble, e que us do virtut de gràcia que, faent la
justícia, convertiscats la ira divinal en benignitat, car en mà vostra, Senyor, és redres-
sar la dita justícia, la qual huy és morta en la mà de vostres officials e axí soterrada,
que res no resta de memòria de aquella sinó lo nom. Senyor, aquesta serà a Vós dema-
nada, per la qual servar e mantenir sots rey e ministre de Déu, e la qual, Senyor, vos
farà éssser temut per los malsfactors e amat per tots los bons qui zelen lo bé de la cosa
pública. E qui més és per Déu remunerador de tots béns prosperat e mantengut en la
ànima e en lo cors, Senyor, lo sgard del Rey qui sta en cadira de judici dreturer dissi-
pa tot inconvenient e tot mal, segons diu la Scriptura.
E Senyor molt alt e molt excel·lent girats a nosaltres lo[s]58 uulls de la vostra clemèn-
cia, car gran clemència és la virtut de justícia en sguart del benifici públich, car ab
eximpli de pochs en nombra, corregits e castigats vui tota la multitud, e tranquilitat e
en pau e en gran concòrdia; e tant com en Vós sia e per vostra mercè, Senyor, tollets
de vostres pobles los greus peccats qui·l fan ésser59 enamich del ver Déu; Senyor, si
los nostres demèrits nos han fet flagellar, la vostra obediència a Déu e a la sua ley porà
nosaltres reparar e vostra ampla excel·lència conservar en altra manera a nosaltres, si
no·ns corregim, perirem totalment en nostre peccat e a Vós, Senyor, la hora que no
pensarets serà demanat, en pensats; Senyor molt excel·lent, que nosaltres, ab tota humi-
litat e devoció e en tota aquella representació que·ns és atorgada e promesa, demanants
a Vós nostre redressament, nos justificam faents lo que devem perquè Déu nos haja
per la sua misericòrdia scusats e lançant sobre Vós, senyor, e sobre vostres reyals spat-
les la càrrega qui tot sol hi podets provehir, car a nosaltres és [pertinent] parlar e dema-
nar e ab tota humilitat supplicar, e a Vós, Senyor, lo obrar e lo manar. E axí, Senyor,
vejats-hi per tots, per vostra mercè, e hajats pietat del vostre poble, car lo vostre vir-
tuós obrar pot la divinal ira contra aquell concebuda placar e fer cessar, car molts són
stats los reys la virtut e la humilitat dels quals ha revocada o placada la indignació
celestial sobre llurs regnes e terres, axí que en llurs dies no venien los mals e cessaven
per llur oració e devoció, car molt plau a Déu la humilitat del reys, e açò sab per expe-
riència lo rey Acab, jassia poch li aprofitàs a la fe, car la sua iterada iniquitat li obstà.
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Ara, senyor, és axí que nostra dolor nos força de parlar e vostra amor vos forçarà a ore-
lla donar a la nostra60 justa clamor e provehir, ab vostra oració e de totes aquelles jus-
tes e clements persones a les quals vostra providència deliberrarà recórrer, axí per
vostres regnes e terres com per altres parts, a la nostra tribulació. E més avant, Senyor,
vos farà fer lo qui en Vós és e que |f. 102v algú no pot fer sinó Vós, ab virtuosa operació
de justícia, la qual no deliurarà a destre ne a sinistre; recordant-vos, Senyor molt
excel·lent, de la instrucció la qual, en lo seu Deuteronomini, leixà Moisés als61 rey de
Israel e la qual, si haguessen saguida aprés, pacífich e62 prosperat regne mortal foren
pervenguts a eternal fruïció; la qual instrucció no és necessari a nosaltres specificar,
car parlam ab Rey qui ha reebuda de la divinal clemència alta il·luminació.
Senyor molt poderós, alguns dies ha, reebem una affectuosa letra de vostra senyoria
per la qual nos demostràvets que hauríets a singular complacència que volguéssem
pagar VIIIM D florins en quitament e luhició del empenyorament de les seques, les
quals són familiar patrimoni vostre, Senyor. E verament, Senyor, decontinent delibe-
ram en nostres coratges de obeir a vostres precs, los quals havem en estima de mana-
ments, pus per los quitadors haguéssem, axí com lo acte requer, suficients cauteles.
Despuys, Senyor, és venguda aquesta dura plaga, per occasió de la qual veem que lo
General sostindrà gran detriment, car ja los mosquins de arrendadors no saben què·s
façen e vénen a nosaltres clamant-se de lurs inconvenients e dispendis, temptants si·ns
porien retre los setgels e los arrendaments que tenen. Emperò, Senyor molt excel·lent,
confiam en aquell qui és reparador de totes pèrdues e qui pot convertir tribulació en
consoloció, e aprés tempestat dar bon port e fer la mar tranquil·la e suau, que nosaltres
complirem als dits VIIIM D florins, veents que és servey vostre, Senyor, e serà, si plau
a Déu, bé avenir de aquest vostre Principat per sguard de les monedes; lo just aleya-
ment de les quals és pública consolació e provisió contra molts perills e inconvenients,
als quals obstar és obligada la reyal salvetad e advertència, com sia ull e cap e mà dreta
de tots los pobles a ella inclinats e súbdits. Plàcia, Senyor, a la inmensitat de la divi-
nal clemència, que pus vos ha dotat de tants béns corporals e del bé de enteniment, que
us do cor e voluntat de emparar vostres basauts en lo servey de Déu e en la utilitat de
vostres regnes e terres, de guisa que com vindrà lo vostre jorn, vos tròpia ab aquells
multiplicats e regnats ab Jesús en lo son regne.
Scrita en Barchinona a VIIIIº dies de ffebrer de·l any M CCCC XXVIII.
Senyor, vostres vassalls e sotsmessos qui humilment se recomanen en vostra gràcia e
mercè, los deputats del General de Cathalunya residents en Barchinona.
Domini deputati mandarunt mihi Petro Ramis.
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1428. febrer, 10. Girona.
Els jurats de Girona escriuen al rei per explicar-li la situació viscuda el dia dos de
febrer a causa dels dos terratrèmols viscuts en menys d’una hora. El primer va ser a
les vuit del matí i l’altre, molt més fort, entre les vuit i les nou, va provocar danys i
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destruí moltes cases a la ciutat, però només va morir una dona que sortia de l’esglé-
sia de Framenors i va ser ferida per una pedra. Una altra dona va ser ferida dins una
casa, però no morí. A molts llocs de les muntanyes hi ha hagut molts danys i molta
gent ha mort o ha perdut els seus béns i moltes viles i llocs han estat destruïts a tot
Catalunya. A Puigcerdà el terratrèmol ha destruït la vila i hi han mort tres-centes per-
sones o més i, com que els edificis són de fusta, el foc els ha destruït. A Ripoll va caure
la volta de l’església i va morir un prohom que estava amb l’abat, a la vila caigueren
dos edificis. A Sant Joan de les Abadesses moriren quaranta persones i part de la vila
va ser enderrocada. A la vila de Camprodon moriren més de dues-centes persones,
inclòs el veguer, també es va calar foc, que ha estat cremant alguns dies. El monestir
del Carme d’aquesta vila està tot aplanat i només queden dos monestirs, els de Sant
Benet i el de dones i també s’ha salvat el carrer de Santa Maria. Els llocs de la vall
de Bianya i de la muntanya del vescomtat de Bas han estat destruïts i ha mort molta
gent. A Castellfollit, de seixanta focs, han mort vuitanta persones i moltes resten feri-
des i embogides i tots els edificis són per terra. A la vila d’Olot, que va ser destruïda
el mes de maig anterior, han mort divuit persones i altres han estat ferides. A Queralbs,
prop de Camprodon, han mort quasi tots i a Montagut, prop Castellfollit, ha mort molta
gent. La casa de Roger Alemany de Bellpuig, prop Besalú, ha estat enderrocada i hi
han mort tretze persones, entre elles la seva mare i dos fills d’ell. A Besalú molts edi-
ficis han estat danyats. A Castelló d’Empúries moriren a l’església sis persones. I es
diu que a Barcelona i altres llocs de Catalunya hi ha hagut molts danys.
BNF, Baluze, 238, fol. 85r-v.

Molt alt e molt Excel·lent Príncep e Victoriós Senyor.
A vostra molt alta senyoria molt humilment notificam, que dilluns a dos del present
mes de febrer, dia de les festes de la purificació de la Verge Maria, foren fets en aques-
ta ciutat dos terratrèmols en espay de menys de una hora. Lo primer, no molt gran, fou
fet a vuit hores de matí, e l’altre, molt gran e fort, fou entre vuit e nou hores. E aquest
segon terratrèmol féu dany en enderrochs e destrohix molts alberchs en aquesta ciutat.
Empero, per gràcia de (fol. 85r) nostre senyor Déu, en tota la dita ciutat, no morí sinó
una dona qui ixint de la isglésia de Framenors fou ferida de una pedra. E una sirventa
de mossèn Bernat de Raset, veguer d’açí, fonch escalabrada e colpada en la casa on lo
dit veguer estava, los sostres de la qual casa se n’entraren. Però aquesta no ha perill de
morir. Som certificats, senyor, que per molts lochs de montanyes, en la dita hora, se
són seguits infinits damnatges per morts de moltes persones e perdició de béns e des-
trucció de viles e lochs de Cathalunya. Car, per persona digne de fe, havem sabut que
a Puigcerdà, en la dita hora, per lo dit terratrèmol, fou destruït e abisat e·y moriren tres-
centes persones, e que si mès foch. E attès que los edificis en gran part són de fusta de
pi, lo dit foch ha destrohida la vila. En la vila de Ripoll, és cayguda la volta de la isglé-
sia, és assí mort un prohom qui estava ab mossèn lo abbat, e en la vila són cayguts dos
alberchs. En la vila de Sant Joan ses Abbadesses, han mortes quaranta persones e part
de la vila enderrocada. La vila de Camprodon, en aquella hora, pres infinit dan per lo
dit terretrèmol e essí mort en Call, qui n’era veguer, e més de dos-centes persones. E
en aquell instant, mès-se foch per totes les cases, que en gran part són de fusta de pi,
he ha cremat lo foch per tots aquests dies aprés passats, ab inestimable dampnatge de
persones e de béns. Lo Monastir del Carmen de aquesta vila és tot aplanat e general-
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ment tota la vila, sinó dos monastirs de monjos de Sant Benet e l’altre de dones, e·y és
restat lo carrer appellat de Santa Maria. Los llochs de la vall appellada Bisanya e de la
Montanya del vescomtat de Bas són destrohits e·y és morta molta gent. En lo lloch de
Castellfollit, que és de sexanta fochs, à mortes vuitanta persones e moltes affollades e
nafrades, e tots los edificis són per terra. En la vila de Olot, qui en lo mes de maig prop
passat era estada destrohida, ha mortes devuit persones e d’altres escalabrades. En lo
lloch de Caralbs, prop Camprodon, són morts casi tots quants hi havitàvan. En lo lloch
de Montagut, prop Castellfollit, ha morta molta gent. La casa de mossèn Roger Alemany
de Bellpuig, prop de Besalun, s’és enderrocada i són-hi mortes tretze persones: entre
les quals és morta sa mara e dos infants de mossèn Roger. La vila de Besalun ha pres
gran dany en destrucció de edificis. En la vila de Castelló de Empúries, moriren en la
isglésia sis persones. En Barcelona e en altres parts de Cathalunya, se diu, en la hora
damont dita, ésser-se seguits molts dampnatges. E com tals senyals e dans nultemps
se mostre ésser estats en aquestes parts, de què estam ab gran congoxa, ordenants ora-
cions e altres devotes obres mijançant les quals sia placada e mitigada la furor del eter-
nal Rey, irat per nostres greus pecats. Per ço, molt alt e molt excel·lent senyor, les
novitats demont dites, qui són de gran admiració, molt humilment notificam a vostra
real excel·lència, la qual nostre Senyor Déu, per sa clemència infinida, vulla tenir en
especial protecció ab exalçament benaurat de vostra Corona.
Scrita en Gerona a 10 del mes de Febrer del any 1428.
Al molt alt e molt escel·lent Príncep e senyor, lo Senyor Rey.
Senyor, vostres humils sotmesos etcètera, los jurats de la ciutat de Gerona.
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1428, febrer, 11. Barcelona.
Els consellers continuen discrepant sobre si correspon pagar a la ciutat de Barcelona
els desperfectes en edificis públics (com el Palau Reial), tal com vol el batlle general
de Catalunya, o si correspon al rei, tal com diuen ells.
IMHB, Notularum, XIV-2, fol. 55r.

Die mercurii XI mensis februarii anno a nativitate Domini M CCCC XXVIII.
Responent los dits consellers, per mitgà d’en Johan de Fontcuberta, síndich de la demunt
dita ciutat de Barchinona, a la raquesta e prestació a ells fetes per lo molt honorable
batlla general de Cathalunya, deneguades primerament totes e sengles coses en aque-
lles contingudes, en tant quant són vistes fer contra ells; dien que ells, encontinent que
lo gran terratrèmol ara darrerament fo fet, per evitar dan qui a lur parer se poguera sde-
venir en lo dit palau del senyor Rey e alberchs de singulars e al púbblich de la63 dita
ciutat, han fet reguonèxer a hòmens experts en semblant art lo dit cucler64 axí com altres
hedificis púbblichs e obres de aquella dita ciutat; e entenen e fan entendre contínua-
ment, ab tota diligència,65 en reformar, reparar e, en tota altre manera que fer se pus-
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cha, prohevir, singularment en lo dit cluquer, per manera que66 de aquell, per lo dit
terratrèmol ja sdevengut e encara sdevenidor, ço que Déus no vulla, cas algú no·s pogués
seguir qui fos dampnós o anugós al dit senyor Rey, per lo dit palau, o als singulars67 e
públich de la dita ciutat, per lurs hedificis o en altre manera, segons que manifestament
pot veura lo dit mossènyer lo batlla general e cascú a qui ho plàcia veura.
E per tal dien los dits consellers e lo dit síndich, per part lur, que les raquestes e coses68

protestades per part del molt honorable batlla general, ab honor sua parlant, no han
loch, ans com69 aquelles, segons són cominades,70 fossen meses en exequció, ço que
no crehen procehir de tanta [saviesa] o discreció, protesten contra ell, dit molt hono-
rable batlla general, de tots dans, dampnatges que a ells, dits consellers, pogués deve-
nir e de totes altres coses protestadores per a conservació de lur plen dret; no ometent-se,
emperò, la raquesta ja feta a ell, dit mossènyer lo batlle general, per part de la dita ciu-
tat, en la qual ara per la present stan e perseveren los dits consellers e síndich, qui no
poch se meravellen com en aquell no vehen axí obrar o provehir per ell, dit mossèn lo
batlla, com71 se fa en lo dit cluquer per ells, dits consellers, e raqueren la present ésser
inserida per vós, notari et cetera.
Testes honorabiles Emanuel Icart, miles, discretus Didacus Garcie, in presencia Iohannis
Carreres, notarii et scriptoris.
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1428, febrer, 11. Barcelona.
El batlle general de Catalunya insisteix que les reparacions de certs edificis han de
correspondre a la ciutat de Barcelona i els consellers no hi estan d’acord.
IMHB, Notularum, XIV-2, fol. 56r.
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1428, febrer, 11. Barcelona.
Els consellers tornen a manifestar que la reparació del castell correspon al rei o al
batlle general de Catalunya i no a la ciutat de Barcelona, ja que segons els privilegis
reials la ciutat només s’ha d’encarregar del Castell Nou i no de l’altre.
IMHB, Notularum, XIV-2, fol. 57r.
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1428, febrer, 11. Barcelona.
El batlle general de Catalunya continua dient que els palaus del príncep i els castells dins
les ciutats, com a edificis públics, han de ser reparats amb impostos de les dites ciutats.
IMHB, Notularum, XIV-2, fol. 58r.
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1428, febrer, 11. Manresa.
Els consellers de la ciutat van escollir Romeu Seguí i Pere de Pellisser per a recaptar
diners per a fer tocar una campana, que sonaria contínuament en cas d’un terratrè-
mol.
AHCM, Manual del Consell, I-18, (1422-1429), s/f.
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1428, febrer, 13. Ojos Negros.
El rei comunica als prohoms de Puigcerdà la seva aflicció pels danys que el terratrè-
mol va ocasionar a la vila, però que no ha pogut convèncer les persones encarrega-
des de cobrar l’impost del maridatge de la infanta Elionor de fer-los remissió, ni total
ni parcial, del pagament. Així mateix el rei intentarà compensar-los d’alguna altra
manera sense concretar.
ACA, Cancelleria, reg. 2490, fol. 71v.
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1428, febrer, 13. Ojos Negros.
El rei comunica als representants de la vila de Puigcerdà que malgrat no haver con-
cedit la remissió del maridatge de la infanta Elionor, intentarà compensar-los en el
futur d’alguna altra manera.
ACA, Cancelleria, reg. 2682, fol. 140v.
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1428, febrer, 17.
El rei escriu a Joan Arnau, jutge de Girona, per tal que dicti sentència en un judici.
Aquest al·lega que s’està retardant el judici perquè la gent està tan espantada, a causa
dels grans i terribles terratrèmols, que no vol quedar-se dins la ciutat i no van a tes-
tificar, i sense testimonis no pot tancar el cas.
ACA, Cancelleria, 2491, fol. 197r-v.

136

1428, març, 2. Terol.
El rei demana al batlle general de Catalunya, Pere Becet, doctor en lleis, que exami-
ni les escriptures de la baronia de Castellví de Rosanes, per saber quines reparacions
es poden fer.
ACA, Batllia, 829, carta 72.
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1428, març, 4. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà acorden la conveniència d’enderrocar els edificis que
estan a punt de caure abans no ho facin sobre els que encara estan bé, malgrat l’opo-
sició d’aquells qui perdran els censos si enderroquen aquells edificis.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 165r-v.

Iovis quarta marcii. Jacme Mauri, Jacme Mercader, cònsols; Ramon Sent Johan; Arnau
Puig; Johan Sala, notari; Anthoni Mercer; Guillem Bonadona; Pere Rocha; Pere Vidal;
Jacme de Palau; Barthomeu Forner; Johan Texidor; Guillem Martí; Barthomeu Lera;
Johan Sunyer; Berenguer Moreta; Ramon Mamera; Ramon Savina; Bernat Puig; Gabriel
Montaner; Joan Ysern; Pons Pepenyà; Pere Quintà; Guillem Iranals; Ramon Monteyllà;
Johan Pere; Pere Bonadona; Ffrancesc Planela; Bernat Jover; Johan Serra; Arnau Stariu;
Jacme Rexach; Anthoni Arnau; Ffrancès Bonet; Bernat Sarga; Johan Sala, çabater;
Johan Minongeu; Pere Duran; Pere Palau; Johan Monteyllà; Johan Asprà. Guillem
Berenguer; Ffrançès Geli;72 Anthoni Monegals.
Tots aquests senyors, ajustats en la73 era d’en Pere Capdevila ab veu de crida per mana-
ment del honrat en Matheu Dalb, lochtinent del honorabla en Berenguer de Copons,
donzel, vager de Cerdanya e batlle de la vila de Pugcerdà, fo proposat que, com molts
e diverses alberchs stígan |f. 165v. a caura dins la vila,74 e, si cahen, és perill que no endor-
roquen altres alberchs75 qui stan prop aquells; e aquels de qui són no·ls volen enderro-
char, per rahó dels censos que fan a bacins e almoynas e a benefficis de la vila;76 e
aquels qui fan los censos dien que no·ls enderrocharan, si77 los dits censos no·ls són
baxats e reduhits;78 e los altres alberchs qui fan adobar, que aquels de qui són no·ls ado-
baran, si los censos que fan no·ls són axí matex reduïts;79 e molts dels dits alberchs fàs-
san censos a les almoynas e80 bacins de la vila.
Per ço, demanaran conseyll si los censos que les dites almoynes e bacins prenen 
si·s reduhirien a certa quantitat, per tant que mils los dits alberchs fossen reparats; 
finaren que los dits censos sien reduïts aquella quantitat que als cònsols e a quatre
prohòmens per los dits cònsols elegidors conexaran e ordonaran, e així mateix de 
baxar e reparar los dits alberchs, e així mateix, sobre lo fet de la torr[e]81 de Santa Maria,
que hagen mestras e, a consell de mestras e de prohòmens, que s’hage endorracar o
obrar.
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1428, març, 8. Terol.
El rei aconsella al bisbe d’Urgell i els creditors privats que redueixin tant com puguin
els censals morts que haurien de cobrar a la vila de Puigcerdà, ja que es troba molt
danyada pels terratrèmols, perquè si no la gent no podria fer front a les reconstruc-
cions i la vila quedaria despoblada. Berenguer de Copons els donarà més detalls sobre
la situació.
ACA, Cancelleria, reg. 2682, fol. 142r-v.
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1428, març, 8. Terol.
El rei recomana al bisbe d’Urgell que no sigui massa exigent a l’hora de cobrar els
censos sobre els edificis de Puigcerdà, ja que molts estan en rüines. Berenguer de
Copons s’encarregarà de donar-li més detalls de la situació.
ACA, Cancelleria, reg. 2682, fol. 143r.
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1428, març, 8. Terol.
El rei comunica als creditors de censals morts sobre Puigcerdà que Berenguer de
Copons els informarà de la situació de ruïna en què ha quedat la vila.
ACA, Cancelleria, reg. 2682, fol. 143r.
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1428, març, 12. València.
El rei comunica al governador del Principat de Catalunya que els homes de Besalú
temen els abusos que ell o els seus oficials puguin cometre, tal com ha passat amb
alguns dels seus predecessors. Per això ordena que siguin justos, ja que a més dels
deutes i la pobresa habituals, el terratrèmol els ha fet perdre cases i béns.
ACA, Cancelleria, reg. 2790, fol. 4r.

Lo Rey. Regent.
Los hòmens de la vila de Besolú temen ésser vexats per vos o ministres de vostre offi-
ci, segons dien ésser stats en temps passat per vostres predecessors; en lo qual temps
podien mils portar moltes congoxes que ara poques, car, en la gran dismunició que per
mortaldats, pobreza, deutes, càrrechs e altres infortunis eren encorreguts, la ruhina del
terratrèmol los és sobrevenguda, per la qual són fora de lurs cases et quasi de tot lur
bé.
Per què us pregam affectuosament e us manam que no permetats en alguna manera
ésser congoxats ne molestats, ans de totes congoxes e molèsties que altres lus vol-
guessen fer los preservats e, sens prejudici de la justícia et punició dels mals, los hajats
en special protecció e favor, en manera que, cessant lo dit terratrèmol, la dita vila se
puxa reparar.
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Dada en València sots nostre segell secret a XII dies de març de·l any M CCCC XXVIII.
Rex Alfonsus.
A l’amat conseller nostre mossèn Johan de Corbera, regent l’offici de governador del
principat de Cathalunya.
Bernardus Çabrugada mandato regio ffacto ad [± 8] Ffrancisci d’Arinyo, secretarii, et
vidit eam Raymundus de Papiolo. Probata.
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1428, març, 22. Terol.
El rei Alfons ordena al governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya, al veguer de
Cerdanya i al batlle de Puigcerdà que permetin allargar el període per a escollir nous
consellers a la vila fins a la festa de Sant Joan de juny, ja que acostumen a canviar-
los per la festa de la Candelera i aquest any, amb el terrible terratrèmol i els ender-
rocaments a la vila, no s’ha pogut fer encara.
ACA, Cancelleria, reg. 2490, fol. 73v.
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1428, abril, 6. Sant Joan de les Abadesses.
El capítol del monestir de Sant Joan de les Abadesses ha de reunir-se en una barra-
ca, lloc improvisat de residència de l’abat, per les destruccions que han sofert les
dependències a causa dels terratrèmols.
AMSJA, Llibre de l’abat Pere de Montcorb [I210], fol. 107r.
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1428, abril, 8. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà prenen mesures per tal de fer les obres necessàries i per
a reduir els censos a les cases de la vila.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 168r-v.
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1428, abril, 9. València.
El rei comunica al batlle general de Catalunya que els homes de Camprodon li han
fet certes peticions per a reparar la vila, desolada i arruïnada pels terratrèmols. Li
ordena que vagi personalment a inspeccionar la situació amb els seus propis ulls i
després que consulti amb un grup de savis i nobles de la ciutat de Barcelona, escollits
pel mateix batlle general, quines d’aquestes demandes pot concedir o no el rei.
ACA, Cancelleria, reg. 2485, fol. 134r.

Lo Rey. Batle general.
Per part del hòmens de la vila de Camprodon som stats suplicats sobre certes provi-
sions, les quals, per alguna reparació de la dita vila, per occasió dels terratrèmols en
aquelles parts e altres del principat de Cathalunya enseguits, venguda en total excidi e
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desolada ruïna, dien haver necessàries. E Nós, sobre les coses contengudes en la dita
suplicació, moguts de compassió per tan greu cas e destrucció, hajam deliberat trame-
tre a vós translat de la dita suplicació dins la present intercessió, segons en aquells pus
largament porets vuere, manam-vos que, vista la present, partiats e anets personalment
a la dita vila de Camprodon e, vist a ull lo dan qui per occasió dels dits terratrèmols se
és seguit a aquella, sobre les coses en la dita supplicació mencionades diligentment
vos informets; e explicat lo cas e la informació per vós reebuda a alguns doctors e altres
nobles persones en sciència de la ciutat de Barchinona, los quals vós elegirets, hajats
e cullats los vots de aquells sobre la deliberació a les coses per aquells suplicades e
provisions demanades, a ffi de reparació e població, segons dret comú, Constitucions
de Cathalunya e Capítols de Cort per Nós faedora; los quals vots exigits e, ensemps ab
lo vostre, reduhits en scrits, ab la informació per vós rehebuda, closos e segellats, nos
remetats al pus prest que porets, a fi que Nós, vists e reconeguts aquells en nostre con-
sell, puxam sobre les coses suplicades e demanades per los dits prohòmens deguda-
ment provehir. E en açò no metats dilació alguna car, considerat lo punt en què, per lo
dit cas, la dita vila e habitadors d’aquella se dien constituhits, a aquells e encara a Nós
seria molt dampnosa.
Dada en València sots nostre segell secret a VIIII dies de abril de·l any Mil CCCC
XXVIII.
Rex Alfonsus.
Digitur baiulo generali Cathaloniae.
Johannes Olzina ex provisione facta in consilio et vidit eam Alfonsus de Borja et
Raymundus de Papiolo. Probata.
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1428, abril, 13. Barcelona.
El rei Alfons ordena al governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya, als veguers
de Rosselló, Vallespir i Puigcerdà i a tots els seus oficials a la dita vila que suspen-
guin totes les causes contra els habitants de Puigcerdà, ja que el terratrèmol i altres
infortunis els han deixats en la pobresa, de manera que el rei no els vol fer exigències
econòmiques.
ACA, Cancelleria, reg. 2494, fol. 177v.
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1428, maig, 4.
El rei Alfons comunica a tots els oficials de Girona, Camprodon, Figueres o Besalú,
que aquells que abusin de la gent de Besalú o els seus termes rebran una pena de mil
florins, ja que aquesta vila es troba en una extrema pobresa, a causa dels terratrè-
mols.
ACA, Cancelleria, 2493, fol. 49v-50r.

Alfonsus et cetera. Dilectis et fidelibus vicariis, subvicariis et iudicibus ordinariis
Gerunde et Campirotundi, baiulisque vilarum de Ffigueriis et Busulduni ceteris-
que universis et singulis officialibus, tam nostris, prelatorum et ecclesiasticorum 
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personarum quam eciam baronum, militum et aliorum quorumcumque, ad quos 
spectet, dictorumque officialium locatenentibus, presentis et futuris; salutem et dilec-
cionem.
Quia, ex regalia82 et preheminencia nostra, onmes causas marcharum et represaliarum
contra universitates et singulares subditos nostros, presertim miserabiles, quacumque
occasione seu causa adiudicatas seu riquisitas possimus et debemus ubicumque fueri-
mus ad nostrum consistorium seu audienciam evocare; ad humilen igitur suplicacio-
nem sindici seu procuratoris |f. 50 universitatis et singularium ville Busulduni, extra
dictam villam et lares proprios terremotus timore et contussione degencium –de quo-
rum paupertate, miserabilitate ac calamitate satis a notorio constat– omnes et singulas
causas macharum et represaliarum, requisitarum seu requirendarum, aut per vos seu
vestrum quospiam ad instanciam creditorum dictarum universitatum et miserabilium
personarum adiudicatarum seu adiudicandorum, ad nostrum consistorium huius serie
evocantes, vobis inhibemus. Dicimus et mandamus de certa sciencia et expresse, sub
incursu nostre indignacionis et ire penaque mille fflorenorum auri de Aragonia mone-
ta, si contrario feceritis, erario aplicandorum, ne de dictis causis marcharum seu repre-
saliarum earumve [exonere] modo aliquo ulterius vos intromitatis, sed processus earum
cum partibus ad nos remitere procuretis, abdicantes vobis et cuilibet vestrum contra-
rium peragendi, omne posse irritumque decernentes et inane, si quid agere seu tenta-
re presumseritis quoquomodo in premissis.
Data Valencie sub nostro sigillo comuni die quarta madii, anno a nativitate Domini Mo

CCCCo83 XXVIII.
Pelegrí.
Bernardus Çabrugada ex provisione facta in consilio. Visa per Raymundum de Papiolo.
Probata.

148

1428, maig, 5. València.
El rei demana que els recaptadors de les rendes eclesiàstiques no siguin molt durs
amb la vila de Besalú, que es troba en la misèria, per tal que els veïns puguin fer front
a les reparacions.
ACA, Cancelleria, 2577, fol. 145v-146r.

149

1428, maig, 11. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà determinen quines persones s’encarregaran de les obres
a la vila i com es faran, tant les de les cases com les de la torre de Santa Maria.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 170v.
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1428, maig, 22. València.
El rei Alfons informa a tots els seus oficials qui els que abusin de la gent de la vall de
Ribes o els seus termes seran sancionats, ja que aquesta vila es troba en una gran
pobresa per motius ja coneguts.
ACA, Cancelleria, reg. 2494, fol. 35r-v.

151

1428, maig, 29. València.
El rei ordena a tots els seus oficials a la vila de Cervera que s’assegurin que a Manuel
Cardona, que va pagar 25 florins d’or per unes pedres que servirien per a reparar
casa seva, que amenaçava ruïna a causa del terratrèmol, li són retornats els diners,
ja que no ha rebut les pedres.
ACA, Cancelleria, 2493, fol. 66r-v.
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1428, maig, 31. València.
El rei demana a alguns creditors privats que tinguin paciència per a cobrar els cen-
sals a la vall de Ribes, ja que, a més d’altres problemes, el terratrèmol els va deixar
en la pobresa i si són massa exigents la zona podria quedar despoblada.
ACA, Cancelleria, reg. 2490, fol. 85v.

153

1428, juny, 10. Lleida.
Els consellers de Lleida estudien la proposta d’uns tintorers i paraires de Camprodon,
que es traslladarien a la ciutat de Lleida si els facilitaven les condicions d’establiment
dels seus negocis.
AML, Llibre d’Actes del Consell General 1428-1429, reg. 409, fol. 9v.
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1428, juny, 28. València.
El rei demana al bisbe de Girona que controli els seus oficials, tal com ell mateix ja
ho ha fet, perquè tinguin paciència a l’hora de cobrar als habitants de Camprodon,
que estan en extrema misèria perquè el terratrèmol els ha arruïnat i destruït la vila.
ACA, Cancelleria, reg. 2490, fol. 87v.
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1428, juny, 28. València.
El rei recomana als creditors privats que tinguin paciència a l’hora de cobrar als habi-
tants de Camprodon, perquè queden pocs habitants i el terratrèmol ha deixat les cases
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de la vila demolides i destruïdes, i si no els donen facilitats podrien optar per aban-
donar la vila.
ACA, Cancelleria, 2490, fol. 88r.

Lo Rey. Mossèn Ponç.
Ja sabets la vila de Camprodon en quin punt està, car a la disminució en què per mor-
talitats, deutes e altres infortunis era pervenguda, la gran ruÿna del terratrèmol li és
sobrevinguda; axí que, si los habitadors qui pochs hi resten no són ajudats e compor-
tats, attès que les cases e altres edificis de la dita vila són demolides e destroïdes en
major part, axí que sens construir-ne de novelles no y poran habitar, poch interès los
serà lexar la dita vila del tot deserta; car los càrrechs que abans los oppremien ara los
abisarien e ço que ab afany sostenien molts e potents no ho sostendrien pochs e dèbils.
Cové, donchs, que humana societat hi caritat hi suplesquen, e com entengam que a pro-
moure lo benefici de la restauració de la dita vila serà salutífera a vostra intercessió,
trametem-vos sobre açò una letra de creença, dreçada a·n Bernat Beuda, de la ciutat de
Gerona, lo qual ha grans quantitats de censals sobre la dita vila; e lo qual, donant medi
de reducció e comport a la dita vila, creem que tots les creedors de aquella, prevenents-
ne exemple, faran semblant. Pregants e encarregants-vos stretament que axí, per com-
passió dels dits habitadors de la vila sobredita, qui a present han a star e habitar per
barraques e tendes en los camps, e benefici públich de tota la terra, com per contem-
plació de nostra honor, donets84 al dit Bernat Beuda la dita letra, e, aquella presentada,
explicarets la creença, en aquella millor, pus inductiva e persuasiva manera que us serà
ben vist, a effecte que reduesqua les penssions dels dits censals a açò que la dita vila
bonament porà bastar e vinga a algun bon partit; per lo qual, ell recobrant ço del seu,
los hòmens de la dita vila puxen respirar e ésser potents a fer bones pagues dels dits
censals, avisant-lo que tant com serà a Nós greu e dampnós a la cosa pública de nos-
tres regnes, tant serà al dit Bernat Beuda dampnós e perillós que tal vila, construÿda
en frontera, per sa durícia, se hagués del tot a destruvist. E que a Nós no fallirà85 deguts
remeys d’on la dita vila e, per consegüent, les propietats dels dits altres censals puxen
restaurar. Los quals remeys no poríem lexar, com sien sobiranament necessaris, major-
ment que tal regió freda, extrema e fragosa, si dels naturals era desemparada, nuncha
d’altres serà poblada. E de açò que en les dites coses farets per vostra letra nos avisats,
a fi que la dita vila no romanga destruïda, destituhida de remeys e d’auxili condescents.
E en aquests affers vos hajats ab aquella diligència que de vós confiam, certificants-
vos que, ultra la honor e mèrit que·n reportarets, conexerets en les dites coses haver-
nos86 grantment complagut e servit.
Dada en València sots nostre segell secret a XXVIII dies de juny del any M CCCC
XXVIII.
Rex Alfonsus.
Dirigitur Poncio Dezcallar, militi.
Johannes Olzina ex provisione facta in consilio et vidit eam Alfonsus de Borja. Probata.
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1428, juny, 28. València.
El rei està descontent amb el batlle general de Catalunya perquè havent-li ordenat
que anés personalment a Camprodon per veure l’estat de la vila i després pogués acon-
sellar de quines concessions podia fer seguint la llei, el batlle general, en lloc de visi-
tar Camprodon, hi envià un grup de doctors en lleis. Per això li ordena que, mentre
els enviats del batlle estudien la situació amb els doctors en lleis de Camprodon, vagi
a aquella vila i observi personalment els danys.
ACA, Cancelleria, 2490, fol. 88v.
ACA, Batllia, 829, carta 74.
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1428, juny, 28. València.
El rei demana Bernat Beuda que no sigui molt exigent amb la gent de Camprodon, ja
que la vila és destruïda i enrunada pels terratrèmols. Si ell i altres creditors no tenen
paciència la vila podria quedar deserta; per això el rei envia Ponç Descatllar a expli-
car-li la situació detalladament.
ACA, Cancelleria, 2490, fol. 89r.
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1428, juny, 30. València.
El rei informa els creditors de censals morts sobre la vila de Puigcerdà que els envia
Jaume Jusseu per explicar-los la situació de ruïna en què es troba la vila.
ACA, Cancelleria, reg. 2485, fol. 140r.
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1428, juny, 30. València.
El rei comunica a Jaume Jusseu que serà l’encarregat d’explicar la situació de ruïna,
causada pel terratrèmol, en què es troba la vila de Puigcerdà als creditors de censals
morts, perquè si aquests són massa exigents podria quedar despoblada.
ACA, Cancelleria, 2485, fol. 140v.

160

1428, juliol, 8. Barcelona.
Constança de Cabrera, abadessa del monestir de Valldonzella, convoca el Consell i
el capítol de monges dins l’església del monestir en lloc de la sala capitular, perquè
tenen por del terratrèmol que se sent a Barcelona i a diverses parts de Catalunya. Han
de decidir la venda d’ unes propietats que la reina Margarida de Prades, segona espo-
sa i viuda de Martí I l’Humà, que es va retirar al monestir de Valldonzella com a
monja, havia llegat en el seu testament al noble Ramon de Perelló. El rei Alfons ja
havia concedit llicència per a vendre a l’abadessa.
ADPO, Bp. 948, fol. 161v-178r.
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1428, agost, 11 o 12. Perpinyà.
Bernat Albert, delegat del jutge del patrimoni reial als comtats de Rosselló i Cerdanya,
informa el batlle de la vila i vall de Prats de Molló que s’ha retirat el termini per a les
reparacions dels efectes dels terratrèmols, que provocaren l’enderrocament de murs
i cases. Encara es perceben alguns sismes a la vall.
ADPO, 1B, 234, fol. CLIIr (153r).

En Pere Roure, lochtinent del honorable mossèn Bernat Albert, cavaller, procurador
reyal e feudal en los comtats de Rossellon e de Cerdanya, e en Ramon de Serinyà, doc-
tor en decrets, jutge del patrimoni reyal en los dits comtats. Al honrat lo batlle de la
vila e vall de Prats de Molló e a son lochtinent, salut e honor.
Com als honrats cònsols e prohòmens de la dita vall sia estat manat, ab certa pena, que,
dins temps sert, ells haguessen obrar o fer obrar;87 e siam clarament informats que, per
rahon del terratrèmol qui cascun jorn continua en la dita vall, ha donat gran dampnat-
ge en la dita vila e vall de Prats, tant en dorrachar murs quant cases; per la qual rahon
havem deliberat que, en la obra la qual era manada fer als dits cònsols e prohòmens,
sia sobrecegut tant e ten longament, fins que de nós hajats manament en contrari.
Per so, de part lo senyor Rey e per auctoritat dels officis dels quals usam, a vós, dit
batlle, e a vostre lochtinent, qui ara és o per avant serà, spressament e de certa scièn-
cia, [manam]88 que lo dit sobrecehiment tingats e servets, e tenir e servar fassats, e con-
tra aquell no vingats en neguna manera. Tolent a vós e a vostre lochtinent a cautela tot
poder de fer lo contrari.
Dada a Perpinyà.

162

1428, agost, 13. Puigcerdà.
El Consell de la vila de Puigcerdà decideix que no es pot trigar més en la reparació
de la torre de l’església de Santa Maria, que és esquerdada i a punt de caure, i que
pateix amb cada toc de campanes.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 173r.

163

1428, setembre, 6. Tortosa.
El castlà del castell reial de Tortosa anota que el terratrèmol del 2 de febrer va fer
caure la pedra de la torre de la Barbacana i una pedra del mur del mirador orientat
cap a Remolins i també es van haver de reparar els terrats. També, per motius sense
especificar, es va haver d’apuntalar tant la casa del cavallerís, situada al carrer dels
estables del mateix castell, com la coberta de la torre “trevera”.
ACA, R. P., M. R., reg. 2440, s/f.
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1428, setembre, 13. València.
El rei Alfons ordena al veguer de Roselló i Vallespir o al seu lloctinent que interce-
deixin davant els creditors de censals morts sobre la vila de Puigcerdà, ja que aques-
ta és trencada per la vinguda del total extermini del terratrèmol.
ACA, Cancelleria, reg. 2494, fol. 88v-89r.

165

1428, setembre, 26. València.
El rei Alfons demana al bisbe de Girona i als seus oficials que intervinguin en la dis-
puta que l’abat del monestir de Ripoll ha iniciat perquè el rei ha permès que la vila
d’Olot, derruïda per les tremolors, canviï de lloc.
ACA, Cancelleria, 2493, fol. 108r.

166

1428, setembre, 26. València.
El rei comunica a l’abat de Ripoll que ha informat el bisbe de Girona de les accions
que aquell ha iniciat contra Olot perquè la vila ha canviat de lloc a causa del seu
enderrocament per les tremolors.
ACA, Cancelleria, 2493, fol. 108v.

167

1428, octubre, 4. Camprodon.
Els consellers de Camprodon informen Miquel Pere, notari de Girona, de la irrepa-
rable destrucció de la vila i demanen que rebi Joan de Moixons, enviat per explicar
la situació.
AHMG, Correspondència amb diversos pobles, I.1.2.6, lligall 1.
El més important de la carta és la manera d’acomiadar-se: la vila que era de Camprodon.

Al molt honorable e molt savi e discret sényer en Miquell Pere, notari de Gerona.
Molt honorable sényer e singular amich nostra. Bé som certs con, per relació de molts,
vostra saviesa és informada de la molt gran e irreparabla destrucció d’equesta vila, le
qual a negun que vista le haje no·s poria dar per [enterat] sens mirar, en tant que som
posats nós e aquell patit pobla, que demás hic és en tan gran inòpia que, si la virtut del
Altísim, ensemps ab trabayl de persones devotes e piadoses, no·ns soccorren, som per
de [± 6] le vila que és tota descapdelada.
E nós, vaent que vós, molt honorable sényer, tostemps havets portada bona afecció en
aquesta vila, afectuosament vos pregam per reverència de Déu nos vuylats ajudar de
vostra persona, e que us plàcia de ajudar al sényer en Johan de Moxens, de la present
portador, lo qual tot sol, per inòpia, hi trametem e que li vuylats dar fe e creenza en tot
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zo que de nostra part vos dirà. E si negunes coses, molt honorable sényer, vos són pla-
sents que vos fazam sagrament, nos scrivits.
Scrita pres la vila que era de Camprodon a IIII de octubra.
Los cònsols de la vila de Camprodon prests a vostra honor.

168

1428, novembre, 17. Freixenet.
La capella de Sant Francesc, al castell de Freixenet, es trobava prostrada pels terratrè-
mols quan l’inspector del bisbat de Vic li va efectuar la corresponent Visita Pastoral.
AEV, Visites Pastorals, vol. 1201C, fol. 32v.

169

1428, novembre, –. Castell de Savallà.
L’encarregat d’efectuar les Visites Pastorals del bisbat de Vic ordenà al rector de la
capella del castell de Savallà que efectués les reparacions necessàries a la casa del
seu benefici eclesiàstic.
AEV, Visites Pastorals, vol. 1201C, fol. 31r-v.

170

1429, març, 10. Saragossa.
El rei Alfons pren sota la seva plena protecció i guiatge tots els habitants de la vila de
Camprodon i els seus termes, juntament amb les cases, masos, terres, vinyes, posses-
sions, censos, rendes, animals, fruits agraris i tots els béns mobles i immobles, ja que
la dita vila va ser totalment destruïda i resta a terra a causa del terrible terratrèmol
del dia dos de febrer de l’any 1428.
ACA, Cancelleria, reg. 2595, fol. 119v-120r.

171

1429, març, 10. Saragossa.
El rei exposa la dramàtica situació de la vila de Camprodon, que el mes de febrer de
1428 va patir un terrible terratrèmol que enderrocà els seus edificis i els deixà a terra.
Gran part dels que no van poder fugir resten compresos, juntament amb les seves per-
tinences, entre la runa. Només alguns fragments de cossos, extrets amb gran esforç,
han pogut rebre sepultura. Els que es van salvar, per protegir-se del fred, van encen-
dre fogueres, però les flames es van estendre i es calà foc al que quedava de la vila.
El rei tem que si la vila no és restaurada aviat la gent es dispersarà i el lloc quedarà
totalment desert, per això envia Arnau Guillem de Solera, per confirmar els capítols
i concessions reials a la vila.
ACA, Cancelleria, reg. 2595, fol. 123v-124r.

Nos Alfonsus et cetera. Miserabilem casum ville Campirotundi dolenter refferimus,
cuius edifficia, de mense ffebruarii anno proxime preterito, tremore terribili corrue-
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runt, solis menibus fere stantibus, et partem magnam incolarum ville ipsius, quibus
fuga non profuit, cum rebus omnium ruina compressit; quorum corpora et bona sepul-
ta reliqua pars hominum, que evaserat libenter, cum labore maximo extraxisset; sed
ecce nix, glacies et spiritus procellarum, ignes qui per domos intensi erant, quia frigus
erat et calefaciebant se, in flamas validas adauxerunt,89 quibus magna pars eorum subs-
tancie conflagravit. Et demum quod flama reliquid humiditas90 putrefecit. Et sic omnia
elementa in exterminium dicte ville et eius habitantium coniurarunt. Ob quod supers-
titum habitantium alia pars extra et prope, alia longe muros, sed iura vicariam, et alia
extra vicariam Campirotundi, per misera triccuria, vagi et profugi errare coguntur; et
inde murorum vacuus ambitus et nimis prope confines terre nostre91 fundatus hostilis
occupacionis discrimini faciliter se exponit; necesse est92 ergo quod omne opus et auxi-
lium impendatur ut dicte ville populatio restauretur et pietatis nostre providencia repe-
ret quod delenit occasio ad effectum igitur tanti et tam necessarii beneficii consequendi
et ut facilius onera dicte ville supportentur.
Habita super hiis consilii nostri deliberacione matura, tenore presentis, ad humilem
supplicacionem vestri, consulum et proborum hominum dicte ville, seu Ffrancisci Fabra
et Arnaldi Guillelmi de Folcia, nunciorum eiusdem, circa tamen praeiudicium confir-
macionis et nove concessionis capitulorum per nos vobis et dicte ville, cum alia carta
nostra die presenti indultorum, providemus, statuimus ac eciam ordinamus quatenus
omnes persone cuiuscumque sexus vel condicionis existant, qui tempore dicte ruine et
ante in dicta villa habitabant seu domicilia sua sive incola[timi] fovebant in eadem,
que in censualibus |f.124 et aliis oneribus dicte ville debebant93 et debent contribuere, et
que, ratione dicte ruine, a dicta villa exierunt et infra limites baiulie dicte ville sua
domicilia aut habitaciones fovent, habeant et teneantur ac precium decentibus reme-
diis compellantur contribuere in omnibus oneribus supradictis, prout et quemadmo-
dum contribuebant et contribuere tenebantur ante casum ruine predicte, non obstante
quod pro eis excusandis seu alia ab habitacione dicte ville videantur elongasse. Et nichi-
lonimus, ut villa eadem reformetur populacioni, que valde necessaria est, attento situ
dicte ville, pro deffensione confinium regni nostri et inde hostilis accupacio evitetur,
prefate persone supra designate, que, ratione dicte ruine, a dicta villa exierunt et infra
dictos limites eiusdem baiulie dicte ville sua domicilia aut habitaciones fovent, rever-
ti habeant ad habitandum in eadem villa cum effectu infra tres annos, a die data pre-
sencium continue numerandos. Et quia quidquid spacii inter dictos muros est materia
ruine informis existit, que non humanum sed reptile recipiunt incolatum, et edifican-
di ordinem et fabricam impediunt; ideo, expedit quod prius ipsum spacium emunde-
tur, ut, eo mundato, omnia ordinanda et reficienda, ibidem hospicia et domus,94 vici et
platee decentibus designetur et operentur, et per consequens populacionis et recollec-
cionis ac tuicionis habilis et capax efficiatur. Et enim fieri hec non poterunt sine labo-
ribus et impensa quos omnes de his reportantes beneficium debent subire; et in his
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nedum habitatorum sed omnium de recollecta dicte ville utiliter geri negocia dinos-
cantur.
Ideo volumus, providemus, statuimus ac eciam ordinamus quod omnes persone cuius-
vis status vel condicionis existant, tam habitatores dicte ville quam eius baiulie et vica-
rie, que tempore guerre vel insultus hostium recolligere solent et debent in eadem villa,
per vicarium et baiulum earundem ville et vicarie compellantur per capita preture viri-
bus quibus decet adiuvandum et contribuendum in purgacione et mundacione spacii
dicte ville, donech tigna materies et rudera superflua extraantur, et vel abtum reddatur
solum ad edifficandum et populandum dictam villam; quemadmodum enim sacra muro-
rum construccio omnes recolligentes ad contribucionem et iuvamen eius fabrice vocat,
pari racione ad ea opera sine quibus recollecte benefficium non posset consequi seu
haberi. Mandamus igitur gubernatori Cathalonie necnon vicario et subvicario ac baiu-
lo et subbaiulo dictarum ville et vicarie Campirotundi ceterisque universis et singulis
officialibus nostris et eorum locatenentibus, presentibus et futuris, sub incursu nostre
indignacionis et ire penaque mille florenorum auri nostro applicandorum erario, qua-
tenus sancciones, ordinaciones ac provisiones nostras huismodi teneant firmiter et
observent ac faciant, per exacciones penarum et alias, ab omnibus inviolabiliter obser-
vari, nulla a nobis expectata consultoria aut alia dilacione quacumque, in cuius rei tes-
timonium presentem fieri iussimus nostro comuni sigilo inpendenti munitam.
Data Cesarauguste, decima die marcii, anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XXVIIIIº
regnique nostri XIIIIº.
Rex Alfonsus.
Dominus Rex ex delliberacione concilii mandavit mihi Guillelmo Bernardo de Brugada.
Visa per Alfonsum de Borja et Raymundum de Papiolo.

172

1429, març, 10. Saragossa.
El batlle general de Catalunya Pere Becet tramet al rei Alfons una carta enviada per
Esteve Serradell, de la vila de Camprodon, en què aquest exposa la situació de la vila
i demana la confirmació dels seus privilegis de poblament. El terratrèmol del dia 2 de
febrer de 1428 va derruir tots els edificis de Camprodon, i deixà cent quinze morts o
més. Els supervivents han abandonat el lloc i s’han dispersat per tot el terme de la bat-
llia.
ACA, Cancelleria, 2595, fol. 124v-126r.

Nos Alfonsus et cetera. Visa et in nostro consilio recensita carta huismodi seriey:
“In Christi nomine. Noverint universi quod nos, Petrus Becet, legum doctor, serenis-
simi domini Regis consiliarius ac pro eodem domino Baiulus Cathalonie Generalis;
intendentes circa reparacionem ville Campirotundi ipsiusque hospiciorum et ediffi-
ciorum novam instructuram fiendam quemadmodum ex officio astringimur, que hos-
picia et edifficia ex illo quidem magnanimis et terribili terremotu, facto secunda die
mensis ffebrauarii proxime preteriti, in solis ortu, diruta penitus fuere, ultra damna
quam plurima que, pro hac dirucione, habitatores ville eiusdem, quos divina potestas
promisit vivere sustulerunt merito movemur, ea de novo concedere et firmare que popu-
lacionem ville ipsius concernunt et profectum. Oblatis igitur nobis per venerabilem
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Stephanum Sarradelli, habitatorem et missetgerium ville prefate, capitulis continencie
subsequentis:
A vós, molt honorable micer Pere Becet, doctor en leys, conseller del molt alt e molt
excel·lent Príncep, lo senyor Rey, e per lo dit senyor batle del principat de Cathalunya,
exposa, lacrimablement e ab dolor no pocha de cor, n’Esteve Serradell, mercader, mis-
satger de la vila de Camprodon, que per rahó del molt gran, terrible e speventable
terratrèmol, qui fou fet, permetent Nostre Senyor Déus, quasi per tota Cathalunya la
dia de sancta Maria de ffebrer proppassat de matí, tots los alberchs e edificis de la dita
vila sien stats derruïts e posats en ruïna, axí e en tal forma que algú dins los murs e clos
de aquella no valen95 de present habitar; ultra que moriren de mort cruel, lo dit die,
entre hòmens, fembres e infants qui allí habitaven, cent quinze persones e més; de què
la dita vila, axí com a privada de sos habitadors, és feta vuy inútil e ruïnosa, car los qui
són restats per permisió divinal, tements perdre lur propri ésser, desemparada del tot
la dita vila, se són dispargits deçà e dellà, axí dins lo terme e batlia de aquella, com
fora. E ara los cònsols e prohòmens de la dita vila, moguts de lur jurada feeltat, haüts
sobre açò entre ells diverses col·loquis, hajen delliberat altra vegada instaurar la dita
vila e aquella de nou poblar e habitar; e per aquesta sola rahó hajen destinat e tramès
a vostra aprovada saviesa lo dit missatger per explicar-li les dites coses e ab gran instàn-
cia demanar et suplicar que·ls capítols devall inserts, qui són sens dupte a la novella
pobació en la dita vila fahedora granment profitosos, e los quals lo dit Steve Serradell,
en nom et per part de la universitat e singulars qui vuy resten, offer e presenta a vos-
tra gran providència, vos plàcia los vullats atorgar, loar e fermar, en nom et per part
del dit senyor e per auctoritat de vostre offici, e són de la continència subsegüent:
”Primo, demana e suplica lo dit missatger que los cònsols qui ara són o per temps seran
puxen, sens pahor e incorriment de alguna pena, ordonar que, dins los dits murs e clos
de la dita vila, sia feta una decent plaça en aquella part o loch que ells, ab assentiment
e voler de la major part e pus sana part de la dita universitat e singulars, volran e deli-
beraran”. Plau al dit Batle.
”Ítem, demana e suplica lo dit missatger que, feta la dita plaça, e abans o aprés, los
dits cònsols, ab los dits assentiment e voler, puxen fer e statuir axí sobre la dita nove-
lla població fahedora, ço és que tots aquells singulars qui habiten dins lo terme e
batlia de la dita vila, encara que fossen hostelers o altres, sien forçats e destrets fer,
d’ara·vant emperò tostemps, lur domicili habitador e star dins los dits murs e clos de
la dita vila, e no fora aquells en alguna manera; perquè tota via de scàndol sia tolta,
que fàcilment poria ésser uberta, per tant, com los dits singulars stan vuy scampats
e dispergits en diverses lochs; e sobre lo tenir e vendre de qualsevulla blats, de legums,
d’oli, de sal e d’altres vitualles, de fruytes qualsevol, axí tendres com seques, de
capons, de gallines, de polls e de tota volateria, de cabrits, de porcells, de perdius,
de conills, de lebres e de tota altra cassa qui en la dita vila, terme e batlia de aquella
seran mesos per qualsevol persones stranyes; com encara sobre lo tenir e vendre del
pa, de la flequa e del vi de la taverna e del altre vi qui·s vendrà, així als allí decli-
nants com als habitadors, e de les mercaderies qualsevol qui seran meses dins la dita
vila. E noresmenys sobre lo tenir e casa de la notaria pública e96 de la scrivania de
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les corts del veguer e batle, e de les carniceries e pescateria de la dita vila e sobre
totes altres coses concernents la dita novella població e ben avenir dels dits habita-
dors, aquelles provisions e ordinacions ab adjeccions de penes pecuniàries que ben
vistes los seran”. Plau al dit Batle.
”Ítem, demana e suplica lo dit missatger que los dits cònsols puxen lícitament mudar
lo dia del merquat que han cascuna setmana a altra dia que eligeran e ordonaran, ab
los dits assentiment e voler”. Plau al dit Batle.
”Ítem, demana lo dit missatger que, sots les dites provisions e ordinacions que supli-
ca ésser exeguides a la ungla e de les penes d’aquèn comeses exegudes per los dits offi-
cials qui ara són o per temps seran, a simple requeste dels dits cònsols, sien compresos
tots aquells singulars, encara que fossen hostalers o altres, qui dins la dita vila, terme
e batlia de aquella habiten vuy e per avant habitaran”. Plau al dit Batle.
”Ítem, demana e suplica lo dit missatger que, per atorgament dels presents capítols, ne per
les dites provisions e ordinacions fahedores en virtut de aquelles, no puxa ésser fet preju-
dici, novació o |f. 125v. derogació alguna als dits drets que·l dit senyor ha en la dita vila, terme
e batlia d’aquella, axí en proprietat com en possessió, ne a la preheminència de la reyal
dignitat, ne axí poch a privilegis, libertats e franqueses de la dita vila. Plau al dit Batle.
Lo dit Batle, per tant com la vila no pot sopportar despeses per anar al Senyor Rey,
tant com se pertany a son offici e no plus, atorga los capítols dessús dits, singularment
per lo perill en què està lo loch, qui és murat de murs assats covinents, e perquè los
dits murs estants desabitats porien ésser occupats e se’n poria seguir dan. E lo dit ator-
gament fa, salva tostemps la voluntat del dit Senyor e de tots sos drets, los quals per
alguna de les coses dessús specifficades no puxen ésser diminuïdes ne prejudicats, e
axí mateix li plau sien salves sos drets a la dita vila, però que en los dits statuts haja
entervenir lo batle de la dita vila.
Nomine ipsius Domini Regis, si et quantum possumus et ad nos spectet, et salva sem-
per eius voluntate et disposicione, ipsa presinserta capitula et unum quodque ipsorum
et omnia et singula in ipsis contenta, confidentes de eiusdem domini regis gracia cum
id, pro conservacione dicte ville et eius incremento, faciamus, laudamus, concedimus
et firmamus, iuxta responsiones cuiuslibet dictorum capitulorum factas ac prout sunt
modo predicto utrique concessa. Mandantes ex parte dicti Domini Regis et auctorita-
te officii quo fungimur vicario et baiulo aliisque officialibus ville prefate vel eorum
locatenentibus, qui nunc sunt et erunt pro tempore, quatenus laudacionem, firmam et
concessionem nostras huismodi firmiter teneant, et observent tenerique et observari
faciant inviolabiliter per quoscumque, et non contraveniant nec aliquem contravenire
permitant aliqua racione. In cuius rei testimonium presens publicum instrumentum fieri
iussimus per notarium et scrivam infrascriptum.
Que fuerunt acta Barchinone vel in eius suburbio XXIIIª die septembris anno a nati-
vitate Domini Mº CCCCº97 vicesimo octavo.
”Sig+num Petri Becet, baiuli generalis predicti, qui hec, dicto nomine, modo et forma
premissis, laudamus, concedimus et firmamus.
”Testes huius rei sunt: discreti Iacobus Natalis et Gabriel Artedó, notarii, cives Barchinone.
Sig+num mei Iohannis Texera, notarii auctoritate regia publici per totam terram et98
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dicionem serenissimi domini Regis Aragonum alteriusque ex scribis baiulie Cathalonie
generalis, qui premissis interfui eaque scribi feci et clausi, cum litteris rasis et correc-
tis in prima lineis, in XVª sobre, et in XXIIª per.”.
Quavis concessio et firma dictorum capitulorum in seu de potestatte dicti nostri Baiulis
Generalis Cathalonie non sit, attamen ad terribilem casum |f. 126 terremetus conflagra-
cionis et alterius infortuni qua dicta villa miserrime est [eversa], pium compassionis
gerentis affectum, capitula preinserta et contenta in eis et quidquid vigore ipsorum
hactenus gestum est et decetero fiet, ad humilem suplicacionem consulum et probo-
rum hominum dicte ville seu Ffrancisci Fabra et Arnaldi Guillelmi Folcia, nunciorum
eisdem, laudamus, aprobamus, ratifficamus et confirmamus et de novo concedimus
ac huis nostri rescripti presidio roboramus, salvis tamen iuribus nostris que pro pre-
dictis non possent tolli et diminui nec preiudicari et eciam salvis iuribus dicte ville.
Quodque in statutis iam dictis habeat intervenire noster Baiulus Cathalonie Generalis
seu baiulus dicte ville, mandantes Gubernatori et Baiulo Generali Cathalonie necnon
vicario et baiulo dicte ville Campirotundi ceterique officialibus nostris et locatenin-
tibus eorundem quatenus capitula supradicta et omnia et singula in eis contenta ac
cartam nostran huiusmodi, prout per nos concessa sunt, teneant firmiter et observent.
In cuius rei testimonium presetem cartam fieri iussimus nostro comuni sigillo in pen-
denti munitam.
Data Cesarauguste decima die marcii anno a nativitate Domini Mº CCCCº XXVIIIIº
regnique nostri quartodecimo.
Signum99 Alfonsi et cetera. Rex Alfonsus.
Testes sunt: Iohannes, episcopus Elnensis, confessor. Dalmacius, achiepiscopus
Tarraconensis. Iohannes d’Ixar. Iohannes de Luna, camerlengus et Raymundus Boil,
coperis, milites.
Signum100 mei Gullelmi Bernardi de Brugada, dicti domini regis Aragonum secretarii
qui de mandato ipsius scribi feci et clausi. Corregitur autem in lineis decima et voler
de la et in XIIIª de la ac in XXVIIIª dicte.
Dominus Rex ex delliberacione concilii mandavit mihi Gullelmo Bernardo de Brugada.
Visa per Alfonsus de Borja et Raymundus de Papiolo. Probata.

173

1429, març, (entre el 10 i el 17). Saragossa.
El rei Alfons permet que els jurats i prohoms del castell i parròquia de Fornells, a la
diòcesi de Girona, venguin censals morts per valor de cent cinquanta lliures barcelo-
neses que reclamen Guillem Vinyoles, ciutadà de Girona, i altres persones.
ACA, Cancelleria, 2595, fol. 120r-v.
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1429, abril, 2?.
Joan Grau, domer de l’església de Sant Gregori, procurador de Bernat de Pau, procu-
rador del prior de Santa Maria de Cervià fa reducció de drets personals i de la tasca a
Francesc Sacoma, de la parròquia de Sant Pere de Falgars, diòcesi de Vic, senyor útil
dels masos Sacoma i Camarset, de la dita parròquia, a canvi d’una entrada de 5 sous,
ja que aproximadament un any i mig abans el terratrèmol que va afectar aquestes terres
va deixar quasi deserts i deshabitats els llocs muntanyosos on són els dos masos.
AHCO, Fons Notarials, Olot, Pere Saera Liber 1429, 58r-60r.
Comunicació de Xavier Puigvert.

175

1429, abril, 10. Barcelona.
El rei Alfons aconsella al seu procurador reial als comtats de Roselló i Cerdanya i als
seus lloctinents que intentin aconseguir la reducció de censos a Puigcerdà (especial-
ment del bisbe d’Urgell) ja que, a causa dels terribles terratrèmols que han afectat
diversos llocs de Catalunya, algunes parts de la vila estan deformades i en ruïnes, i
sense la reducció no es podrà reconstruir.
ACA, Cancelleria, reg. 2497, fol. 8r-v.

176

1429, abril, 13. Barcelona.
El rei comunica al governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya i als veguers de
Rosselló, Vallespir i Puigcerdà que, a petició dels síndics de la vila de Puigcerdà, que
està en una gran pobresa i desolació a causa del terratrèmol, ha enviat Ramon de
Papiol, doctor en lleis, per encarregarse de diverses causes pendents a la vila.
ACA, Cancelleria, 2494, fol. 177v.

177

1429, abril, 18. Barcelona.
El rei Alfons concedeix al cavaller Lluís d’Oms vint-i-sis dies per a presentar-se davant
l’enviat reial Ramon del Papiol, doctor en lleis, per resoldre la qüestió que es va ori-
ginar quan el mencionat cavaller va pretendre cobrar un censal sobre la vila de Puigcerdà,
que es troba en situació de pobresa, desolació i destrucció provocades pel terratrèmol.
ACA, Cancelleria, 2494, fol. 181v-182r.

178

1429, abril, 18. Barcelona.
El rei requereix la presència a Barcelona de Nicolau de Sant Amanç, mestre de vidrie-
res, per reparar i adaptar la vidriera de Santa Maria del Pi, que és molt sacsejada i
en imminent perill de ruïna.
ACA, Cancelleria, 2499, fol. 37r-v.
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1429, abril, 26. Barcelona.
El rei Alfons concedeix a l’abat i els prohoms d’Amer llicència per a reedificar la vila
al mateix lloc o en un altre, ja que els edificis són completament en ruïnes a causa dels
terribles terratrèmols. També podran fer-la més extensa si així ho desitgen.
ACA, Cancelleria, 2595, fol. 134v-135r.

180

1429, maig, 2. Puigcerdà.
Els cònsols de Puigcerdà acorden que la casa del Consell s’ha d’arreglar perquè el
terratrèmol la va deixar torta.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 183r.

181

1429, maig, 9. Barcelona.
El rei Alfons comunica al governador de Rosselló i Cerdanya, al veguer de Rosselló
i Vallespir i al batlle de Perpinyà certes disposicions en la querella que per uns muls
aquests van presentar contra la vila de Puigcerdà, ara en gran dany.
ACA, Cancelleria, Reg. 2497, fol. 7v.

182

1429, maig, 24. Barcelona.
El rei Alfons, atès que la vila de Puigcerdà està molt gravada per deutes, censals i vio-
laris, i que, a causa dels enderrocaments, la vila és molt despoblada i en una gran
pobresa, ordena que es redueixin els salaris dels molts oficials als quals es paga amb
diners obtinguts a Puigcerdà, per evitar un major despoblament.
ACA, Cancelleria, reg. 2499, fol. 92r-v.

183

1429, maig, 28. Barcelona.
El rei Alfons comunica als creditors de censals i violaris sobre la vila de Camprodon,
que ha enviat Eiximèn de Puig i Guerau Auger, doctors en lleis, per resoldre les qües-
tions entre aquells i la dita vila, que ara es troba en una gran pobresa i misèria.
ACA, Cancelleria, 2496, fol. 64v-65r.

184

1429, maig, 28. Barcelona
El rei Alfons comunica a tots els seus oficials a la vila de Camprodon que confirma
les concessions fetes en la carta expedida a Saragossa a 10 de març de 1429. [Vegeu
document 136].
ACA, Cancelleria, 2595, fol. 155v.
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1429, juliol, 12. Calataiud.
El rei Alfons comunica a tots els seus oficials que l’abat de Ripoll, amb qui està en liti-
gi ja fa temps, ha protestat contra la llicència reial concedida als homes d’Olot per a
reconstruir la vila, enderrocada pels terratrèmols, en el mateix lloc on era o en un
altre.
ACA, Cancelleria, 2754, fol. 50v-51r.

186

1429, octubre, 12. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà acorden que l’església de Santa Maria sigui reparada ja
que, quan plou, entra l’aigua a dins.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 185v.

187

1430, gener, 11. Tortosa.
El rei, un cop comprovada la veracitat dels danys ocasionats per morts, terratrèmol i
inundacions a la vila de Prats de Molló, permet als prohoms de la vila i vall establir
imposicions i cises per tal de poder afrontar les pensions dels censals morts, els vio-
laris. De la recaptació d’aquestes i dels beneficis obtinguts per la venda o l’establi-
ment de cases o terres es podran quedar quatre cinquenes parts per a les necessitats
de la vila o vall que els prohoms o l’administrador de les dites rendes considerin opor-
tunes, la cinquena part restant l’hauran de lliurar al tresorer reial.
ACA, Cancelleria, reg., 2595, fol. 195r-196r.

188

1430, gener, 12. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà ordenen una processó per la vila, a la qual hauria d’assis-
tir una persona de cada casa, perquè es tornen a sentir els terratrèmols. També prohi-
beixen el joc de daus, però no el de taula.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 188v.

189

1430, gener (després del dia 12). Puigcerdà.
El registre del Consell de Puigcerdà recull l’acord de vendre l’herbatge dels ports de
la vila per tal de finançar les obres a l’església de Santa Maria, inclosa la seva torre,
perquè entra l’aigua a dins, i també als murs i torres de la vila.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 189r.
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1430, febrer, 8. Tortosa
La reina Maria demana al seu cosí, el cardenal Pere, llegat apostòlic, que fomenti les
almoines per tal de poder reparar l’església i les cases dels frares predicadors a la
vila de Puigcerdà, que es troben, en la seva major part, enderrocades pels terratrè-
mols.
ACA, Cancelleria, 3171, fol. 4r-v.

191

1430, febrer, 13. Tortosa.
La reina Maria fa una crida general en favor de les almoines per a la reconstrucció
de l’església i monestir dels frares predicadors a la vila de Puigcerdà, afectat pel
terratrèmol.
ACA, Cancelleria, reg. 3171, fol. 5r-v.

192

1430, febrer, 21. Tortosa.
La reina demana als creditors que redueixin els censos i censals que han de cobrar a
la vila de Puigcerdà, ja que es troba molt afectada per mortalitats i pels terratrèmols,
i no convé que la vila quedi despoblada.
ACA, Cancelleria, reg. 3171, fol. 9r-v.

La Reyna.
Rogats lo senyor Rey, per compassió de la universitat de la vila de Puigcerdà, posada
en frontera et en terra agresta, et perquè no·s despoblàs del tot, attès los infortunis que
havien passats, axí per mortalitats com per terratrèmols qui·ls havien derroÿts los edi-
ficis, perquè haguessen101 alguna manera de reparar e sostenir aquella vila qui és clau
e deffensió del principat de Cathalunya |f. 9v. en aquelles partides, tramès a pregar per
ses letres los102 creedors havents censals sobre la dita vila que aquells volguesser reduir,
car la reducció era causa de restaurar la dita vila, et, per consegüent, los dits censals
als quals pregants, pus de les dites parts han obeÿt, axí que resten micer Johan [Solimell]
et Caterina, sa muller, Johan Blanch et sa muller na Ximena, de la vila de Perpinyà, et
Johan Ponç, de la dita vila de Perpinyà, e alguns altres fort pochs en nombre; dels quals
nos maravellam, car, on la major part haja consentit assats, appar [crua] cosa que, per
la durícia de pochs, se haja a gastar lo benefici de molts. Emperò encara no podem
creure que vullen pendra tant gran càrrech.
Per tal vos trametem una letra de creença dirigida als dessús dits qui no han volguda
fer la dita reducció, manant-vos expressament et encarragant-vos que la dita letra lus
presentets et, de part del senyor Rey et nostra, los preguets affectuosament que vullen
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fer la dita reducció; avisant-los que tant com al dit senyor Rey et a nós serà greu e
dampnós a la cosa pública del dit Principat, tant seria als dits censelistes carregós, que
tan gran benefici, per causa llur, hagués a romandre et, per consegüent, tal frontera fos
en perill de ésser deserta, majorment car tal regió freda, fragosa et extrema, si del[s]103

naturals era desemparada, jamés d’altres no serà poblada. E d’açò que en los dites coses
farets per vostra letra nos certificats, a fi que la dita vila no romanga destruïda de remey
condecent. E en aquests affers vos hajats ab aquella diligència que·s pertany e de vós
confiam e certificant-vos que, ultra la honor e mèrit que·ns gonyarets, conexerets en
les dites coses haver-nos granment complagut e servit.104

Dada en Tortosa sots nostre segell secret a XXI dia de ffebrer de·l any Mº CCCC XXX.
La Reyna.
Al feel nostre en Jacme des Castlar, donzell, veger de Cerdanya et batle de la vila de
Puigcerdà.
Domina regina mandavit mihi Guillelmo Berengario de Brugada. Probata.

193

1430, maig, 11. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà acorden la necessitat de fer reparacions als murs de l’esglé-
sia de Santa Maria i la seva torre.
AHCP, Registre del Consell (1418-1430), full solt.

194

1430, juny, 16. Tarassona.
El rei Alfons el Magnànim ven per cinc mil florins, a Joan de Pau, l’estany de Salses;
els immobles i parets del qual, arran dels passats terratrèmols i inundacions, es tro-
ben en ruïnes.
ACA, Cancelleria, reg. 2756, fol. 73r-75v.

Pateat universis quos Nos, Alfonsus, et cetera. Attendentes quod, licet nuper pro sup-
plendo neccessitatibus et expensis nobis occurrentibus et dietim excrescentibus, quas
nos opportet necessario facere et subire, tam pro solucione stipendii nostrarum gen-
cium armorum seu stipendiariorum et aliorum eciam non modicum necessariorum pro
tuhicione et deffensione regnorum et terrarum nostrarum ac conservacione rei publi-
ce earundem ab insultibus regis Castille suarumque gencium, qui dicta nostra regna et
terras agredi in sat grandi disposuerunt numero bellatorum de assignacione inferius
designata, nullatenus recordati nec de eadem facta aliqua mencione, vendiderimus et
titulo seu ex causa vendicionis concesserimus, instrumento tamen gracie luendi seu
redimendi mediante, vobis, dilecto armorum uxerio nostro, Iohanni de Pauo, militi, et
cui sive quibus volueritis, perpetuo, per purum, liberum et franchum alodium, stag-
num nostrum sive fontem de Salses, vocatum Dama, cum omnibus et singulis redditi-
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bus, iuribus, emolumentis et aliis pertinenciis ac precio modoque ac forma in instru-
mento dicte vendicionis, nostro sigillo minori pendenti munito, dato et acto in loco de
Carinyena, die XXIIIIª madii anni presentis et subscripti, ad quod nos refferimus lacius
et speciffice designatis, cuius vigore vendicionis fuistis possessionem seu quasi dicti
stagni seu fonte et aliorum vobis venditorum et in dicto instrumento lacius expresso-
rum assequtus absque obstaculo et contradiccione quacumque. Tamen, ex post, ad ves-
tri et nostri pariter noticiam devento quod, priusquam vobis vendicionem predictam
fecissemus, nostri, cum provisione data in Muroveteri, nona die decembris, anno a nati-
vitate Domini Mº CCCCº XXVIIIº, in aliqualem remuneracionem serviciorum laude-
dignorum per Gasparem de Bages, quondam, militem coperium nostrum, ac rependium
aliquale donacionis et concessionis per Nos, paulo ante, submencionatam assignacio-
nem sibi ad eius vitam ac unius sui heredis facte et concesse de valle de Pratis, in comi-
tatu Rossilionis sita, cum iuribus et pertinenciis suis; que sibi extitit minime frutuosa,
quamque nobis eo tunc restituit et tornavit ac resignavit nostris in manibus, libere et
sponte duos mille florenos auri Aragonum super105 omnibus iuribus et emolumentis
nobis pertinentibus quoquomodo seu spectantibus in dicto stagno de Salses, dicto vul-
gariter la Font de Salses, graciose duximus concedendos, prout in provisione seu con-
cessione eadem lacius est descriptum; hesitatis vos, dictus Iohannes de Pauo, ne forte
vigore dicte concessionis et assignacionis et alias vobis dictus Fons de Salses et seu
aliqua ex predictis per Nos supra venditis per heredes seu successores dicti quondam
Gasparis de Bages evinci possent aut vos involuerunt ipsi heredes in littium amfracti-
bus.
Idcirco, Nos, volentes super predictis ad omnem tollendam questionis materiam, et pro
tanta et tam evidenti nostri necessitate ac rei publice dictorum nostrorum regnorum et
terrarum eorumque deffensioni supplendo et, ut dicta empcio per vos a nobis facta de
dicto stagno sive fonte vobis fructuosa protinus existat et nullatenus eviccatur, cum de
eius eviccione teneamur, ut decet, et promisimus dicto cum vendicionis contractu, pre-
dictam concessionem et assignacionem dictorum duorum mille florenorum super dic-
tis iuribus et emolumentis dicti stagni et Fontis de Salses revocamus, cassamus et
anullamus, prout, cum presenti, de certa nostri sciencia et consulte ac exhigentibus nos-
tris necessitatibus supradictis cassamus, revocamus et anullamus ac nullius decerni-
mus fore efficacie seu valoris, sic quod vobis, dicto Iohanni de Pauo, seu dicto vestro
contractui, propter dictam assignacionem, nullum fiat aut fieri possit preiudicium aut
derogacio aliqualis, sed sit semper et remaneat dicta vendicio per Nos vobis de dicto
fonte facta cum omni inviolabili efficacia et valore. Nos enim, ad uberiorem cautelam,
ne heredes predicti Gasparis de Bages de dictis duobus mille florenis, per Nos eidem
Gaspari in rependum illius serviciorum graciose concessis frustrentur, sed ipsos habe-
ant, ut est iustum, |f. 73v. et ut vobis, dicto Iohanni, utique in dicta vendicione, quam ex
tam evidenti necessitate nostri et rei publice predicte vobis fecimus, caucius sit provi-
sum nec dicti heredes, propterea ad dictam fontem possint regressum habere, iam dic-
tos duos mille florenos aurii in et super illis centum quinquaginta mille florenis nobis
per Summum Pontificen dari oblatis, in actu concordie inter reverendum dominum car-
dinalem Fuxensis, apostolice sedis legatum, vice et nomine dicti Summi Pontificis et
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Nos inhite et convente graciose duximus commutandos, concedendos et pariter assig-
nandos, prout in alia provisione nostra, data Tirasone, die XVª presentis et subscripti
mensis iunii plenius continetur; et, quamquam neccessarium non existat, verum ut
vobis, dicto Iohanni de Pauo, et vestris in dicta vendicione tutius caveatur, ad uberio-
rem vestri et vestrorum seccuritatem, a dicta prima vendicione seu illius contractu nulla-
tenus discedentes nec illam innovantes, sed ipsam pocius et possessionem seu quasi
per vos inde illius vigore habitam et apprehensam de fonte predicto et aliis in ipsa ven-
dicione expressis, laudantes, approbantes, ratificantes gratamque et acceptam haben-
tes et nostre auctoritatis presidio roborantes, tenore presentis publici instrumenti firmater
valituri, gratis et ex nostri106 certa sciencia deliberateque et consulte, ex causis et neces-
sitatibus preexpressis, per Nos et omnes heredes et successores nostros Aragonum reges
et alios quoscumque, iterum et de novo vendimus et ex causa seu titulo vendicionis
concedimus, instrumento tamen gracie luendi seu redimendi mediante, vobis, dicto
Iohanni de Pauo, et vestris et cui sive quibus volueritis, perpetuo, per purum, liberum
et franchum alodium, dictum stagnum nostrum sive fontem de Salses, vocatum Dama,
et domum inibi constructam seu hedificatam illius pretextu, cum omnibus et singulis
redditibus, iuribus, emolumentis, piscibus et piscacionibus quibuslibet ex dicto stag-
no seu fonte provenientibus et nobis pertinentibus seu spectantibus qualitercumque pro
eodem, omnibusque aliis et singulis ad ipsum stagnum seu fontem pertinentibus seu
contingentibus, quovis modo quocumque nomine seu vocabulo dici, nominari, cogi-
tari seu describi possint, cum omni iure et ademprivio piscandi in eodem et cum bar-
cha aut barchis, retibus, exarciis et aliis apparatibus quibuscumque que, in dicto stagno
seu fonte ac eius domo, existant et quibusvis aliis ingeniis sive artibus inibi existenti-
bus et que per Nos seu arrendatarios a nobis seu nostri curia melius ex eodem fonte
seu stagno soliti sunt recepi, percipi, colligi et haberi.
Hanc auten vendicionem et ex causa vendicionis concessionem facimus vobis, dicto
Iohanni de Pauo, et vestris et cui sive quibus volueritis, perpetuo, dicto instrumento
gracie redimendi mediante, de predicto stagno sive fonte, cum omnibus et singulis
supradictis, sicut melius dici potest et intelligi, ad vestri vestrorumque salvamentum
et bonum eciam intellectum; et extrahimus predicta omnia et sigula que vobis vendi-
mus de iure, dominio, posse et proprietate nostri et successorum nostrorum, eademque
in vestrum vestrorumque ius, dominium, posse et proprietatem mittimus et transferi-
mus irrevocabiliter pleno iure, absque retencione quacumque; ad habendum videlicet
tenendum, percipiendum, vendendum, donandum, transportandum, cedendum, arren-
dandum, impignerandum, obligandum, ypothecandum aut quocumque contractu alie-
nandum, in totum vel in partem, personis quibuscumque, mediante et firmiter existente
tamen dicte gracie instrumento, ac toto tempore paciffice possidendum seu quasi,
omnesque vestras et vestrorum voluntates inde libere faciendum, sine contradiccione
et impedimento nostri et nostrorum aut procuratoris regii comitatuum /f. 74 Rossilionis
et Ceritanie vel aliorum nostrorum officialium seu quarumlibet personarum. Necnom
laudantes, approbantes ac ratam et acceptam habentes, ut dictum est, possessionem seu
quasi, per vos iam assequtam seu apprehensam, de dicto fonte et aliis predictis que
vobis vendimus in vim contractus alterius vendicionis superius mencionari, promitti-
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mus, ad habundanciorem cautelam vestri, tradere aut tradi facere vobis aut cui volue-
ritis loco vestri possessionem corporalem seu quasi dicti stagni seu fontis de Salses et
aliorum que vobis supra vendimus, vaquam videlicet et expeditam et ab onmibus assig-
nacionibus et obligacionibus et a quocumque onere liberatam. Nos enim, cum presen-
ti, de nostri certa sciencia et expresse, tollimus et revocamus et pro revocatis, sublatis
et nullis habere volumus dicti Gasparis de Bages et omnes et singulas alias assigna-
ciones seu obligaciones, quibuscumque personis et ex quibusvis causis et sub qua-
cumque forma seu expressione verborum per Nos aut predecessores nostros factas, in
et super dicto fonte aut iuribus et emolumentis eiusdem, et in eadem possessione seu
quasi vos et vestros facere perpetuo existere pociores vel vos aut vestri, si volueritis,
possitis, vestri propria auctoritate et sine licencia, faticha aut requisicione nostri aut
dicti procuratoris regi aut aliorum officialium nostrorum, ex facultate quam vobis con-
ferimus cum presenti, ipsam possessionem seu quasi libere apprehendere et appre-
hensam penes vos et vestros licite retinere. Quoniam Nos, interim, donec dictam
possessionem vobis tradiderimus vel vos eam apprehenderitis, ut est dictum, consti-
tuimus Nos predicta que vobis vendimus, pro vobis et vestro nomine, precario possi-
dere seu quasi. Propterea, ex causa huismodi vendicionis, damus, cedimus et mandamus
vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo, omnia iura omnesque acciones reales et
personales, mixtas utiles et directas, ordinarias et extraordinarias et alias eciam quas-
cumque nobis competencia et competentes et competere debencia et debentes in dicto
stagno et fonte de Salses et aliis predictis que vobis vendimus et contra quacumque
personas et res, racione et occasione eorum. Quibus iuribus et accionibus predictis pos-
sitis vos et vestri et quos volueritis uti libere et experiri, habendo scilicet107 reffenden-
do, conveniendo, deffendendo et omnia alia et singula faciendo, in iudicio et extra
iudicium, quecumque et quemadmodum Nos facere poteramus, ante huismodi nostram
vendicionem et iurium cessionem, et possemus nunc et eciam postea quandocumque.
Nos enim facimus et constituhimus vos et vestros in hiis dominos et procuratores, ut,
in rem vestram et eorum propriam, ad faciendum inde vestras in omnibus libere volun-
tates per liberum et franchum alodium, ut est dictum, sine contradiccione nostri et suc-
cessorum nostrorum vel procuratoris regi predicti et aliorum nostrorum officialium aut
personarum quarumcumque.
Pro precio vero dicti stagni seu fontis et alirorum que vobis supra vendimus dedistis et
solvistis nobis, et confitemur a vobis habuisse et recepisse,108 realiter et in peccunia
numerata, quos de nostri voluntate et mandato fideli de nostri thesauraria Iohanni Çaffont
tradidistis, quinque mille florenos auri Aragonum, et quos, una cum aliis nostris pec-
cuniis, in stipendium seu solucionem stipendii dictarum nostrarum genciarum armorum
et in necessitates nostras predictas per eundem Iohannem Çaffont duximus converten-
dos. Et ideo, quia de eodem precio ad nostri voluntatem sumus contenti, renunciamus
excepcioni non numerate et non solute peccunie, et precii predicti non habiti et non
recepti et in dicta stipendia et alias nostri necessitates non conversi, et doli mali et legi
qua deceptis ultra dimidiam iusti precii subvenitur, et accioni in factum et omni alii iuri,
racioni et consuetudini ac constitucioni et legi his obviantibus quovis modo. Dantes et
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graciose remittentes vobis et vestris pura |f. 74v et perfecta et irrevocabili donacione inter
vivos, si quid predicta que vobis vendimus plus modo valent aut amodo valebunt pre-
cio memorato. Insuper, convenimus et promittimus vobis, dicto Iohanni de Pauo, et ves-
tris quod, in predictis que vobis vendimus seu aliquibus eorum aut racione eorum, Nos
vel successores aut officiales nostri nullam vobis aut vestris questionem, littem vel con-
troversiam aut molestiam movebimus aut inferemus, movebunt seu inferebunt nec infe-
renti consenciemus aut permittemus seu permittent aut consencient; ymmo predictum
stagnum et fontem de Salses et alia omnia et singula que vobis supra vendimus facie-
mus vos et vestros perpetuo habere, tenere et paciffice possidere seu quasi per liberum
et franchum alodium, ut est dictum, sine contradiccione et impedimento nostri et nos-
trorum successorum et officialium aut alterius cuiscumque persone; et quod tenebimur
vobis et vestris de firma et legali eviccione eorumdem et de omnibus damnis, sumpti-
bus et missionibus litis et extra in hunc videlicet modum, quod, si forsam aliqua perso-
na, universitas, collegium aut conventus ullo unquam tempore faceret, proponeret,
moveret vel eciam intentaret, contra vos aut vestros et bona vestra et eorum, aliquam
accionem, questionem, peticionem et demandam, litem vel controversiam, de iure vel
de facto, in dicto109 stagno seu fonte et aliis predictis que vobis vendimus aut aliqua
eorum parte aut racione vel occasione eorum, convenimus et in nostri regia bona fide
promitimus vobis et vestris incontinenti, cum inde ea nobis nota fuerit requisicione aut
denunciacione vestra aut vestrorum minime expectata, oponere Nos deffensioni vestri
et vestrorum ac respondere et satisfacere, vel responderi et satisffieri facere, pro vobis
et eis cuilibet inde querelanti. Et quod in principio littis seu litium suscipiemus in Nobis
onus littigii, et quod agemus et ducemus aut agi et duci nostro nomine faciemus cau-
sam seu causas nostris propris sumptibus et expensis, a principio litis seu litium usque
ad finem, vel vos aut vestri, si volueritis, possitis ipsas causam seu cauas, tam princi-
pales quam accessorias, agere et ducere per vos ipsos, et hoc sit in eleccioni vestri et
vestrorum. Nos enim, ex certa nostri sciencia et ex pacto, remittimus vobis et vestris
super hiis necessitatem denunciandi et eciam appellandi et supplicandi. Et si vos vel
vestri successores elegeritis ipsas causam seu causas agere et ducere per vos ipsos, gra-
tis et ex dicta nostri certa sciencia, convenimus et promittimus vobis quod restituemus
et solvemus ac emendabimus et seu restitui et solvi ac emendari faciemus vobis et ves-
tris in hiis successoribus, ad vestram et eorum voluntatem, omnes et singulas missiones
et expensas que, circa et extra littem vel littes, aut eorum occasionem, fient; et quicquid
et quamtum a vobis seu vestris evictum fuerit de predictis sive optineatis, in ipsis causa
seu causis, sive eciam succumbtis et alias super predictis omnis et singulis servabimus
vos et vestros penitus sine damno. Super quibus quidem missionibus et expensis cre-
datur et credit volumus vobis et vestris, vestro et eorum plano et simplici verbo, nullo
alio probacionum genere requisito.
Demum, quia, ut percepimus, domus dicti fontis seu stagni supra mencionatis, ex terre-
motu qui diu, in illis et aliis principatus Cathalonie partibus, vigit, sunt et remanserunt
totaliter concassate, parietesque stagni seu fontis predicti et que, pro eodem stagno seu
fonte in condirectum tenendo, sunt nimium necessarie |f. 75 sepius, ex aquarum pluvia-
lium inundacione et alias diuturnitate temporum, [in veteratis] ruinose dilabuntur, ob
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quod, ni de reparacione neccessaria provideretur, dictum stagnum sive fons in exter-
minium et destruccionem irreparabilem nosbisque et nostris iurubis regis quam pluri-
mum damnosam possent faciliter devenire. Propterea, ad eiusmodi damnum et
exterminium evitanda, convenimus et promittimus in nostri regia bona fide vobis, dicto
Iohanno de Pauo, et vestris quod, casu quo contingat Nos aut successores nostros recu-
perare a vobis seu vestris, in vim dicti gracie instrumenti, predictum stagnum sive fon-
tem et alia que vobis supra vendimus, ultra dictos quinque mille florenos precii predicti,
restituemus, solvemus et emendabimus sive restitui, solvi et emendari faciemus aut
facient vobis aut vestris omnes et singulas iustas et neccessarias missiones quas, inter-
veniente seu consultato primitus procuratore regio comittatuum Rossillionis et Ceritanie
vel eius locumtenente, pro operibus et reparacione dicte domus et rehedifficacione aut
construccione neccessaria dictorum parietum vos aut vestros facere opportevit; de qua
quidem neccesitate per dictum procuratorem et seu eius locumtenentem cognosci volu-
mus et per eos cedulas ipsarum expensarum manu propria aut alia autentica de illorum
consensu subscribi. Nolumus tamen quod domus aut parietes ipsi alcius quo nunc sunt
per vos aut vestros in reparacione, construccione seu rehedifficacione modo predicto
fiendis possint sive valeant elavari, sed solunt prout nunc constructe et hedifficate sunt
teneantur et conserventur in condirectum.
Dicentes et mandantes, tenore presentis publici instrumenti, vicem epistole in se geren-
tis, dicto procuratori nostro regio comittatuum predictorum, ceterisque universis et sin-
gulis officialibus et subditis nostris et aliis ad quos spectet dictorumque officialium
locatenentibus, presentibus et futuris, sub nostre gracie et mercedis obtentur, nostreque
ire et indignacionis incursu ac pena trium mille florenorum auri a bonis eorum quociens
contrafactum fuerit exhigenda, quatenus presentem nostran vendicionem et alia omnia
et singula supra dicta vobis, dicto Iohanni de Pauo, et vestris teneat firmiter et obser-
vent tenerique et observare faciant per quoscumque, vosque seu vestrum liggitimum
procuratorem in possessionem corporalem seu quasi predictorum omnium que vobis
vendimus mittant et inducant inmissumque et inductum manuteneant et defendant, iura
et emolumenta quecumque dicti fontis recepi et colligi libere permittant; illique eorum
ad quos pertineat de eisdem iuribus et emolumentis respondeant vobis aut vestris, alio
mandato et iussione nostri aut thesaurarii nostri seu dicti procuratoris regi aut alterius
cuiusvis officialium nostri minime expectatis. Necnon dicti procurator regius vel eius
locumtenens vobis seu dicto procuratori vestro, quam primum requisitus fuerit, tradat
et delliberet seu tradi et delliberari faciat indilate predictas barcham seu barchas, recia,
exarcias et alia eciam exercicia ingenia sive artificia ad piscandum in dicto fonte nec-
cessarias et consuetas, et que nunc in eodem reperiuntur seu primi contractus tempore
reperiebantur, mediante tamen inventario et iusto precio extimatis, adeo ut, si et cum
dictum fontem seu stagnum Nos seu successores nostros contigerit a vosbis seu vestris
recuperare, vigore dicti gracie instrumenti, ea omnia, medio dicto inventario et seu exti-
matum per eosdem valorem, a vobis recuperare et seu retinere facilius valeamus.
Et pro premissis omnibus et singulis tenendis, complendis ac firmiter observandis, obli-
gamus vobis et vestris omnia et singula bona et iura nostra mobilia et inmobilia, tam
in comitatibus Rossilionis et Ceritanie quam alias ubique habita et habenda. Et, ut pre-
missa omnia et singula maiori gaudeant firmitate, iuramus ad dominum Deum et eius
Sancta Evangelia, a nobis corporaliter tacta, predicta omnia et singula rata et firma per-
petuo habere, attendere, complere, tenere et inviolabiliter observare et non contrafa-
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cere vel venire iure aliquo, causa vel eciam racione. Supplentes et plenitudine nostre
regie potestatis ac eciam tollentes |f.75 v quamlibet nullitatem et omnes deffectus, si cui
vel que in presenti contractu notari possunt seu aliquatenus reparari, ac decernentes
ipsum obtinere, in iudicio et extra, vim et efficaciam contractus regii ac perpetui robo-
ris firmitatem, non obstantibus quibusvis privilegiis, pracmaticis, constitucionibus, sta-
tutis, provisionibus et ordinacionibus ac iuribus sive legibus in oppositum editis seu
disponentibus. Super quibus ex eiusdem nostre potestatis plenitudine legibus absolu-
ta dispensamus et eorum defectum tollimus.
Quo ad ista retinemus tamen et nobis expresse salvamus quod, quandocumque Nos aut
nostri restituerimus aut solverimus vobis aut vestris dictos quinque mille florenos auri,
pro precio predictorum, ac missiones et expensas per vos factas, modo predicto, in ope-
ribus, reparacionibus et reedificacionibus dictarum domorum et parietum et pro tenen-
do easdem in condirecto, una cum cedulis predictis expensarum earumdem, vos et
vestris successores restituatis et tornetis restituereque et tornare teneamini Nos et nos-
tris dictum stagnum sive fontem de Salses cum omnibus et singulis supra dictis per
Nos vobis venditis, necnon dictam barcham seu barchas, recia, exarcias et alia eciam
ingenia sive artificia piscateria et que vobis, mediante inventario, fuerunt tradite et seu
illorum valorem ad quem, in casu tradicionis de eisdem, vobis facte fuerint extimate,
francha videlicet quitia, libera et expedita a contractibus seu obligacionibus per vos
aut successores vestros factis eciam seu causatis.
Premissa igitur omnia et singula que dicta sunt supra facimus, paciscimur, conveni-
mus et promittimus Nos, Rex predictus, vobis, dicto Iohanni de Pauo, et vestris in hiis
successoribus ac notario et secretario nostro subscripto, tamquam publice persone pro
vobis et eis et aliis quorum intersit recipienti, paciscenti et eciam legitime stipulanti.
In cuis rei testimonium presentem cartam nostram sive presens publicum instrumen-
tum vobis fieri iussimus, nostro sigillo minori, cum alia sigilla non habeamus inprom-
tu, in pendente munita.
Datum et actum in civitate Tirasone sexta decima die junii, anno a Nativitate Domini
millessimo CCCCº tricesimo regnique nostro quintodecimo.
Signum110 Alfonsi et cetera qui predicta laudamus, concedimus, firmamus et iuramus.
Rex Alfonsus.
Testes sunt qui predictis interfuerunt: Iohannes López de Gurrea, consiliarius et Baiulus
Generalis Regni Aragonum et Galcerandus de Requesen, armarum uxerius domini regis
predicti.
Signum111 mei, Iohannes Olzina, secretarii domini regis predicti eiusque auctoritate
notarii publici per universam dicionem suam, qui de ipsius mandato predicta scribi feci
et clausi. Corrigitur in lineis XXVIIIª et pro, XXVIIIIª possessiones seu quasi vos et
vestros facere.
Dominus Rex mandavit mihi Iohanni Olzina in cuis posse firmavit acque iuravit.
Probatum.
(In calce): Iam est desuper facta mencio de facultate luendi.
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195

1430, juliol, 31. Girona.
El jurats de Girona demanen al rei que els eximeixi de contribuir amb homes per a la
host, ja que la ciutat es troba molt disminuïda de gent i de diners, per morts, terratrè-
mols i caresties.
AHMG, Manual d’acords núm. 50, fol. 31r-32r.

196

1430, ?. Besalú.
El rei no rebrà aquest any el cens acostumat de Pere Minguet, de Besalú, per uns edi-
ficis que es troben sobre el portal de Sant Martí de la dita vila, perquè són derruïts a
causa del terratrèmol i altres coses, i com que no es troba l’hereu o el successor de
Pere Minguet que vulgui pagar, no hi haurà cens aquest any, igual que altres anys.
ACA. R.P., M.R., reg. 1063, fol. 9r-v.

197

1431, febrer, 10. Tortosa.
La reina Maria demana al veguer de Cerdanya i al batlle de la vila de Puigcerdà que
escullin dues o tres persones que tornin a valorar els danys de les cases pertanyents
al convent de frares predicadors de Puigcerdà, ja que els censos s’han rebaixat tant,
a causa dels danys ocasionats pel terratrèmol, que els ingressos no són suficients per
a pagar les reparacions del convent, afectat pel mateix terratrèmol.
ACA, Cancelleria, reg. 2497, fol. 148r.

198

1431, desembre, 11. Arles.
L’abat del monestir de Santa Maria d’Arles ha de respondre en un procés judicial de
l’acusació d’haver fet crides il·legals en el temps en què els pobladors d’Arles vivien
agrupats fora de la vila per por als terratrèmols.
ADPO, 1B-239, fol. 68r-71r. (Nota de Gabriel Resplant, 1431-1433).

199

1432, maig, 15. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà ordenen que totes les barraques es facin fora de les mura-
lles, perquè algunes barraques que es van fer dins la ciutat en temps dels terratrèmols
han servit d’amagatall a gent armada.
AHCP, Registre del Consell (1430-1447), fol. 30v-31r.
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200

1432, setembre, 5. Vilallonga de Ter.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona ordena que les campanes de l’esglé-
sia de Sant Martí de Vilallonga retornin al seu lloc original ja que, a causa del terratrè-
mol, es troben en un bastiment de fusta al cementiri.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 3r-v.

201

1432, setembre, 5. Sant Feliu del Bac.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona aprecia que l’església parroquial de
Sant Feliu del Bac és totalment prostrada a terra a causa d’un terratrèmol i el preve-
re ha de viure a la parròquia de Sant Martí de Tornadissa. S’ha construït una barra-
ca de fusta per tal de poder continuar celebrant els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 10v.
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1432, setembre, 5. Santa Maria de la Cot.
La Visita Pastoral efectuada a l’església parroquial de Santa Maria de la Cot posa de
manifest que es troba totalment destruïda i postrada a terra a causa del terratrèmol.
S’ha construït una barraca de fusta per tal de donar cobert a tot allò que es va poder
extreure de l’església i per a celebrar-hi els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 11r.
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1432, setembre, 5. Sant Miquel de la Torre (Vellanacorba).
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona ordena que les campanes de l’esglé-
sia parroquial de Sant Miquel de Vellanacorba retornin al seu lloc original, ja que, a
causa del terratrèmol, es troben en un bastiment de fusta al cementiri.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 11v.
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1432, setembre. 5?. Sant Andreu de Bestracà.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona ordena que les campanes de l’esglé-
sia parroquial de Sant Andreu de Bestracà retornin al seu lloc original, ja que, a causa
del terratrèmol, es troben en un bastiment de fusta al cementiri.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 13v.
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1432, setembre, 9. Sant Miquel de Cirera.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona ordena que les campanes de l’església
parroquial de Sant Miquel de Cirera retornin al seu lloc original anterior al terratrèmol.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 19r.
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1432, setembre, 10. Sant Cristòfol dels Horts.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona ordena que les campanes de l’esglé-
sia parroquial de Sant Cristòfol dels Horts retornin al seu lloc original anterior al
terratrèmol, en el termini d’un any.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 20v.
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1432, setembre, 16. Santa Maria de Lledó.
La Visita Pastoral efectuada a l’església del monestir de Santa Maria de Lledó reve-
la que les cases del monestir es troben quasi derruïdes i amenacen ruïna a causa del
terratrèmol.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 36r-v.
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1432, setembre, 16. Sant Llorenç del Mont (o de Sous, Alt Empordà).
La Visita Pastoral efectuada a l’església del monestir de Sant Llorenç del Mont, de
l’orde de Sant Benet, revela que el monestir i l’església són totalment destruïts a causa
del terratrèmol i del descuit envers l’edifici de l’abat anterior a l’actual.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 38r.
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1432, setembre, 17. Sant Romà de Casamor.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona, en la seva inspecció a la parròquia de
Sant Romà de Casamor observa que l’església és totalment destruïda a causa del terratrè-
mol i que s’ha construït una barraca de fusta al cementiri per a instal·lar-hi l’altar major.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 41r.
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1432, setembre, 17. Santa Maria de Tortellà.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que la teula-
da de l’església de Santa Maria de Tortellà va ser totalment enderrocada pel terratrè-
mol i s’ha construït una barraca de fusta al cementiri per a acollir-hi l’altar major.
El visitador ordena que la teulada sigui reparada en menys de quatre anys.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 47v.
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1432, setembre, 17. Montagut.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
de Sant Pere de Montagut va ser totalment enderrocada pel terratrèmol, però no orde-
na res, perquè els obrers de la parròquia ja n’han començat la reparació.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 48r.
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1432, setembre, 20. Castellfollit de la Roca.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
de Santa Trinitat de Castellfollit va ser totalment destruïda pel terratrèmol i que es va
edificar una barraca de fusta per a acollir-hi l’altar major. L’altar de Santa Anna va
ser destruït pel terratrèmol. El visitador ordena que en tres anys hagi estat reparada
la meitat de la coberta.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 48v-49r.
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1432, setembre, 20. Castellar de la Muntanya.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
de Santa Maria de Castellar va ser totalment enderrocada pel terratrèmol i per això
en va ser construïda una altra a prop de l’anterior.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 50r.
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1432, setembre, 20. Sant Andreu de Socarrats.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
de Sant Andreu de Socarrats va ser totalment derruïda i prostrada pel terratrèmol.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 51r.
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1432, setembre, 20. Sant Salvador de Bianya.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
de Sant Salvador de Bianya va ser totalment enderrocada pel terratrèmol i que s’ha
construït una barraca de fusta per a acollir-hi els altars. S’ordena que en un any s’hagi
reparat la meitat de la coberta.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 51v.
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1432, setembre, 21. Sant Martí de Bianya (Sant Martí del Clot).
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Martí de Bianya va ser totalment enderrocada pel terratrèmol i
que s’ha construït una barraca de fusta per a acollir-hi els altars. S’ordena que en
menys de tres anys s’hagi reparat totalment la coberta.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 52r.
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1432, setembre, 21. Sant Martí de Solamal.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Martí de Solamal va ser totalment enderrocada pel terratrèmol i
que s’ha construït una barraca de fusta per a acollir-hi els altars. S’ordena que en
menys de tres anys s’hagi cobert la capçalera de manera que s’hi puguin celebrar els
oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 52v.
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1432, setembre, 21. Sant Pere Espuig.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Pere Espuig va ser totalment enderrocada pel terratrèmol i que
s’ha construït una barraca de fusta per a acollir-hi els altars. S’ordena que en menys
de tres anys s’hagi reparat totalment la coberta de la capçalera, de forma que s’hi
puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 53r.
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1432, setembre, 22. Santa Maria de Riudaura.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que tant el
monestir de Santa Maria de Riudaura com la seva església van ser totalment destruïts
pel terratrèmol i el prior ha començat a construir una altra església on poder situar
els altars.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 54v-55r.
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1432, setembre, 22. Sant Joan dels Balbs.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Joan dels Balbs va ser totalment enderrocada pel terratrèmol i que
s’ha construït una barraca de fusta per a acollir-hi els altars. Les fonts baptismals
encara estan, correctament guardades, en l’església enderrocada.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 55v.
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1432, setembre, 22. Santa Maria de la Pinya.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Santa Maria de la Pinya va ser totalment enderrocada pel terratrèmol
i que s’ha construït una barraca de fusta.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 56r.
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1432, setembre, 22. Sant Privat d’en Bas.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Privat d’en Bas va ser enderrocada en la seva major part pel
terratrèmol i que s’ha construït una barraca de fusta per a acollir-hi dos altars. S’orde-
na que la capçalera de l’església ha de ser coberta abans de dos anys per a poder-hi
celebrar els oficis correctament.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 56v.
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1432, setembre, 22. Santa Maria de Puigpardines.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Santa Maria de Puigpardines i la seva casa van ser enderrocades en la
seva major part a causa del terratrèmol. El rector ja ha ordenat refer-ne la teulada.
També es va visitar la capella dels Sants Just i Pastor, que abans del terratrèmol era
a dins del castell del Mallol, però després del terratrèmol l’han reconstruïda dins la
plaça de la vila del Mallol.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 57v-58r.
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1432, setembre, 23. Sant Romà de Joanetes.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que la cape-
lla de Sant Corneli, de l’església parroquial de Sant Romà de Joanetes, va ser ender-
rocada en la seva major part, i les coses de la dita capella van ser totalment destruï-
des pel terratrèmol. Ja no queda ni un dels tres altars que tenia aquesta capella.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 58v-59r.
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1432, setembre, 23. Sant Esteve d’en Bas.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Esteve d’en Bas va ser enderrocada en la seva major part, a causa
del terratrèmol, de manera que el rector ha fet construir una barraca a prop de l’esglé-
sia, on situar els altars. S’ordena que l’església sigui coberta i tancada fins a la mei-
tat en un termini de dos anys. Depenia d’aquesta església la capella de Sant Miquel,
al castell anomenat Castelló, que va ser totalment destruïda pels terratrèmols.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 59v-60r.
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1432, setembre, 23. Sant Pere de les Preses.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Pere de les Preses va ser destruïda en la seva major part a causa
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del terratrèmol. S’ordena que en dos anys sigui coberta de manera que s’hi puguin
celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 60v.
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1432, setembre, 23. Sant Esteve d’Olot.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Esteve d’Olot va ser destruïda en la seva major part a causa del
terratrèmol. No ordena res ja que la gent de la vila ha començat a reparar l’església.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 61r-62r.
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1432, setembre, 23. Santa Eulàlia de Begudà.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Santa Eulàlia de Begudà va ser totalment enderrocada pel terratrèmol
i que s’ha construït una barraca de fusta per a acollir-hi dos altars.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 62v.
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1432, setembre, 24. Sant Cristòfol les Fonts.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Cristòfol les Fonts va ser totalment enderrocada pel terratrèmol,
però ja han començat a reparar-la.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 63v.
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1432, setembre, 24. Sant Julià del Mont (Garrotxa).
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Julià del Mont va ser totalment enderrocada pel terratrèmol.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 65r.
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1432, setembre, 25. Sant Vicenç de Sallent (Garrotxa).
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Vicenç de Sallent va ser enderrocada totalment o en la seva major
part pel terratrèmol i que s’ha construït una barraca on edificar els altars. S’ordena
que l’església sigui coberta en dos anys per tal de poder-hi celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 66v.
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1432, setembre, 25. Sant Vicenç de Falgons.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Vicenç de Falgons va ser enderrocada totalment pel terratrèmol i
que s’ha construït una barraca on edificar els altars.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 68v.
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1432, setembre, 26. Santa Maria del Collell.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona ordena que les campanes de l’esglé-
sia del monestir de Santa Maria del Collell retornin al seu lloc original ja que, a causa
del terratrèmol, es troben en un bastiment de fusta al cementiri.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 73r.
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1432, setembre, 26. Sant Feliu de Ventatjol.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona, recull que l’esglé-
sia parroquial de Sant Feliu de Ventatjol va ser enderrocada totalment o en la seva
major part pel terratrèmol de tal manera que és oberta i descoberta. S’ordena que
l’església sigui totalment coberta en dos anys per tal de poder-hi celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 73v.
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1432, setembre, 28. Viladamí.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Esteve de Viladamí va ser enderrocada en la seva major part a
causa del terratrèmol.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 81r.
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1432, setembre, 28. Espinavessa.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que s’han de
fer obres a l’església parroquial de Sant Llorenç d’Espinavessa, que a causa del
terratrèmol és en part destruïda.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 83r.
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1432, setembre, 29. Sant Marçal de Quarentella.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Marçal de Quarentella va ser enderrocada en part. S’ordena que
l’església sigui reparada en sis anys.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 85r.
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1432, octubre, 5. Arbúcies.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies amenaça ruïna a causa del terratrè-
mol, de tal manera que quan plou hi entra aigua. S’ordena que l’església sigui repa-
rada en dos anys.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 180r.
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1432, octubre, 9. Rocacorba.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Santa Maria de Rocacorba va ser totalment destruïda pel terratrèmol i
que s’ha construït una barraca on edificar l’altar de Santa Maria.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 226r.
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1432, octubre, 10. Granollers Rocacorba.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Santa Maria de Granollers de Rocacorba va ser totalment destruïda pel
terratrèmol i que s’ha construït una barraca o tenda on edificar l’altar. S’ordena que
l’església sigui coberta i tancada totalment o en part en un termini de 4 anys de mane-
ra que s’hi puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 226v.
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1432, octubre, 10. Sant Martí de Llémena.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Martí de Llémena va ser totalment destruïda pel terratrèmol i que
s’ha construït una barraca o tenda a prop de l’església. S’ordena que durant els prò-
xims cinc anys l’església sigui totalment coberta de manera que s’hi puguin celebrar
els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 227r.
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1432, octubre, 10. Sant Andreu de la Barroca.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Andreu de la Barroca va ser totalment enderrocada a causa del
terratrèmol, però com que ja han començat les obres no s’ordena res.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 227v.
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1432, octubre, 10. Sant Esteve de Llémena.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Esteve de Llémena va ser totalment destruïda pel terratrèmol.
S’ordena que l’església sigui totalment coberta i reparada en un termini de 4 anys, de
manera que s’hi puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 228r.
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1432, octubre, 11. Sant Aniol de Finestres.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Aniol de Finestres va ser enderrocada en la seva major part a causa
del terratrèmol i que s’ha construït una barraca o tenda on edificar l’altar. S’ordena
que l’església sigui coberta i reparada en un termini de 2 anys, de manera que s’hi
puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 228v.
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1432, octubre, 11. Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles va ser totalment destruïda a
causa del terratrèmol.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 229v.
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1432, octubre, 11. Sant Cristòfol de Cogolls.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Cristòfol de Cogolls va ser totalment destruïda a causa del terratrè-
mol. S’ordena que sigui reparada en tres anys, de tal manera que s’hi puguin celebrar
els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 230r.
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1432, octubre, 11. Sant Miquel de Pineda.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Miquel de Pineda va ser totalment destruïda a causa del terratrè-
mol i que s’ha construït una tenda o barraca on poder construir l’altar. S’ordena que
en cinc anys sigui coberta i reparada, de tal manera que s’hi puguin celebrar els ofi-
cis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 231r.

326



248

1432, octubre, 13. Amer.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que tant el mones-
tir de Santa Maria d’Amer com la seva església van ser totalment destruïts a causa del
terratrèmol i que s’ha construït a prop del monestir una tenda on poder construir els
altars. S’ordena que per a la propera festa de la Pasqua de Resurrecció s’hagi repa-
rat i cobert la capçalera de l’església de manera que s’hi puguin celebrar els oficis i
que la resta de reparacions han de ser acabades per a la festa de Nadal de l’any següent.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 232v-233v.
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1432, octubre, 13. Amer.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Miquel d’Amer va ser totalment destruïda a causa del terratrèmol
i que s’ha construït una tenda on situar els altars. S’ordena que per a la propera festa
de la Pasqua de Resurrecció s’hagi reparat i cobert la capçalera de l’església de mane-
ra que s’hi puguin celebrar els oficis i la resta de reparacions han de ser acabades
per a la festa de Nadal de l’any següent.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 234r.
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1432, octubre, 23. Sant Martí de Riudarenes.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Martí de Riudarenes va ser totalment destruïda a causa del terratrè-
mol i de l’antiguitat. S’ordena que sigui reparada la segona volta abans d’un any, ja
que la primera és gairebé reparada.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 197v.
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1432, novembre, 12. Sant Pere Sacosta.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Pere Sacosta va ser totalment destruïda a causa del terratrèmol i
que s’ha construït una tenda o barraca a prop de l’església per a poder-hi edificar
l’altar. S’ordena que l’església sigui reparada en cinc anys fins a la meitat, de mane-
ra que s’hi puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 231v.

252

1432, novembre, 12. Sant Feliu de Pallerols.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Feliu de Pallerols va ser totalment destruïda pel terratrèmol, però
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el rector ja n’ha fet reparar una part. S’ordena que sigui coberta la capçalera de
l’església i que es retornin les campanes al seu lloc habitual anterior als terratrèmols.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 232r.
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1432, novembre, 12. Les Serres.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Santa Cecília Sacàrcera va ser enderrocada en la seva major part a
causa del terratrèmol. S’ordena que sigui coberta la capçalera de l’església de mane-
ra que s’hi puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 235r.
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1432, novembre, 14. Santa Maria d’Anglès.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Santa Maria d’Anglès va ser destruïda en la seva major part a causa
del terratrèmol. S’ordena que sigui coberta la capçalera de l’església de manera que
s’hi puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 236v-237r.
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1432, novembre, 26. Sant Silvestre.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que a l’església
parroquial de Sant Silvestre han guardat les vestimentes de l’església de Sant Martí de
Vallmala, que tant a causa del terratrèmol, com a d’altres causes, és totalment destruïda.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 134r.
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1432, desembre, 6. Calabuig.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Feliu de Calabuig va ser destruïda pel terratrèmol i que s’ha cons-
truït una barraca o tenda de fusta. S’ordena que l’església sigui totalment o en part
reparada de manera que s’hi puguin celebrar els oficis en un termini de cinc anys.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 168v.
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1432, desembre, 11. Sant Genís d’Orriols.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona ordena que l’església de Sant Genís
d’Orriols sigui reparada en un termini de cinc anys de manera que s’hi puguin cele-
brar els oficis, ja que el terratrèmol la va deixar molt perillosa.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 265v.
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1432, desembre, 11. Santa Maria d’Olives.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
del priorat de Santa Maria d’Olives va ser enderrocada en part pel terratrèmol, però
no s’ordena res perquè ja es troba ben reparada.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 267v.
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1432, desembre, 11. Sant Sadurní de Vilafreser.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Sadurní de Vilafreser va ser totalment destruïda i descoberta pel
terratrèmol. S’ordena que sigui reparada i coberta des del primer arc fins a la capça-
lera, de manera que s’hi puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 268r.
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1432, desembre, 11. Santa Llogaia del Terri.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Santa Llogaia del Terri va ser totalment destruïda pel terratrèmol.
S’ordena que sigui reparada en un termini de vuit anys de manera que s’hi puguin
celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 268v.
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1432, desembre, 12. Santa Maria de Vilamarí.
El visitador de les esglésies del bisbat de Girona ordena que l’església de Santa Maria
de Vilamarí sigui reparada en un termini de tres anys ja que el terratrèmol la va dei-
xar molt perillosa.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 270r.
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1432, desembre, 12. Sant Esteve de Sords.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Esteve de Sords va ser totalment destruïda pel terratrèmol. S’orde-
na que sigui reparada totalment o en part en un termini de tres anys de manera que
s’hi puguin celebrar els oficis.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 273v.
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1432, desembre, 15. Sant Feliu de Paret-rufí (Domeny).
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Feliu de Paret-rufí va ser parcialment derruïda a causa del terratrè-
mol i del mal estat de l’edifici. S’ordena que sigui reparada en un termini de dos anys.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 277r.
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1432, desembre, 16. Sant Andreu de Castanyet.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Andreu de Castanyet va ser totalment destruïda pel terratrèmol.
S’ordena que l’església sigui totalment o en part reparada de manera que s’hi puguin
celebrar els oficis en un termini de cinc anys.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 210r.
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1432, desembre, 16. Sant Andreu d’Estanyol.
La Visita Pastoral efectuada a les esglésies del bisbat de Girona recull que l’església
parroquial de Sant Andreu d’Estanyol va ser enderrocada parcialment pel terratrè-
mol. S’ordena que l’església sigui reparada en tres anys.
ADG, Visites Pastorals, 1432, fol. 210v.
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1433, març, 10. Barcelona.
La reina Maria comunica al governador i capità general dels comtats de Rosselló i
Cerdanya que ha permès als consellers d’Arles prorrogar les imposicions tant com
creguin necessari perquè cal reparar els murs i les torres de la vila, que van ser en
gran part enderrocats pel terratrèmol i després van patir una inundació que va ender-
rocar dos ponts que hi havia sobre el Tec.
ACA, Cancelleria, 3123, fol. 16r-v.
ADPO, Sèrie 1B, 384.

Maria et cetera. Al noble e amat conseller del senyor Rey e nostre mossèn Ramon de
Perellós, portantveus de Governador e Capità General en los Comdats de Rosselló e
de Cerdanya, o a112 son lochtinent; salut e dilecció.
Sapiats que, volents dur a effecte la supplicació al dit senyor offerta per part del còn-
sols, prohòmens e universitat de la vila d’Arles e la delliberació per ell manada fer en
son consell sobre la necessitat de refer e reparar los murs e torres de la vila d’Arles,
qui per terratrèmol en gran part són derrocats e cascats, derrocades e cascades; e dos
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ponts sobre lo riu del Tech, qui per diluvis d’aygües eren cayguts, e tornar lo riu Ferrer
per lla on solia passar, com per mudament d’aquell haja lexat en sech lo pont per on
solia passar. Moguda per compassió e per gran necessitat e perill de la dita vila, prop
frontera situada,|f. 16v havem atorgat a la universitat de la dita vila que puxen les impo-
sicions, les quals ja cullen, prorogar e aquelles o113 algunes de aquelles afegir e detrau-
re e moderar, mudar e variar, e de nou imposar, statuir e assignar e obligar tantes
veguades com se volran; axí en vitualles com en mercaderies, alberchs, terres, pos-
sessions e altres coses en aquelles forma e manera, e per aquell temps, que a ells serà
ben visa fahedor. E açò, sens prejudici e ab salvament de certs drets, e encara la quin-
ta part de les dites imposicions per lo dit senyor acostumada retenir lus havem relaxa-
da, segons les dites coses e altres en dues cartes nostres, sots data de la present, veurets
ésser contengudes. Mas, per tal com nos és stat offert, per part de la dita vila, que man-
levaran o vendran censal mort ab carta de gràcia per tanta quantitat com en açò hau-
ran necessari, e que les quantitats que per aquesta rahó manlevaran o a censal o altra
manera, deduïdes algunes despeses que per aquesta rahó han fetes o fan, convertiran
als dits crèdits en les dites obres e reparacions necessàries, les quals comanaran a per-
sona o persones fiables de la dita universitat, de la qual o de les quals exhigiran axí
matex, diligentment, compte e rahó de ço que hauran reebut e administrat; e·ls plau,
per seguretat de la universitat, que vós o alguna persona per vós siats en la redició de
son compte de les peccúnies que a censal seran manlevades, a fi solament que vejats
les dites quantitats que manlevaran sien convertides als crèdits en les dites obres e repa-
racions necessàries.
Per tal, vos dehim e manam de certa sciència e expressament, sots obteniment de la
gràcia e mercè del dit senyor Rey e nostre, que per vós o lochtinent o altre ministre
vostre assistats114 a la dita elecció e reddició de comptes. E açò solament al effecte
sobredit e no a altres, com açò vulla la universitat de sa líbera voluntat, per bé e segu-
retat de aquella, sens emperò algun prejudici de llurs privilegis, capítols e libertats per
lo dit Senyor e predecessors seus a ells ja atorgats, als quals no volem que·ls sia engen-
drat, ne fet ne causat, algun prejudici ni lesió, tàcitament ne expressa.
Dada en Barchinona a X dies de març115 en l’any de la nativitat de Nostre Senyor mil
quatre-cents trenta-tres. La Reyna.
Domina Regina ex delliberacione concilii mandavit mihi Guillelmo Bernardo de
Brugada. Visa per episcopum, vicecancellarium, thesaurarium et Raymundum de
Papiolo, cui fuerat comissum. Probata.
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1433, abril, 24. Puigcerdà.
Pere Savina, mercader, i els frares menors de la vila de Puigcerdà estableixen, davant
notari, la manera com es farà la restauració de la capella de Sant Lluís, que va resul-
tar danyada en la seva major part a causa del terratrèmol de la Candelera, per dei-
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113. o interlineat.
114. Segueix sots obteniment de la gràcia e mercè del dit senyor Rey ratllat.
115. Segueix de ratllat i en interlineat.



xar-la tal com era abans. La capella havia estat construïda amb subvenció de Pere
Fustanyà, però, com que ha mort, el seu parent Pere Savina pagarà la restauració.
ADPO, 7J67, Franciscans de Puigcerdà, 24 abril 1433, lligall solt.

Capítols fets e fermats entre los116 [reverents] mestres e religioses,117 gardià e frares del
convent de frares menors de la vila de Puygcerdà, de una part, e lo honrat en Pere
Savina, mercader de la dita vila, de la altra part, en e sobre la preparació e rehediffi-
cació feadora per lo dit Pere Savina en la capella de Sent Lu s, situada dins la sgleya
del covent118 dels dessús dits frares menors; la qual construí e hedifficà o construir e
hedifficar féu l’onrat Pere de Fustenyà, quòndam, mercader de la dita vila, del qual lo
dit Pere Savina és en acostat grau de parentela; la qual capella los dits frares e covent
donen e assignen ara de present al dit Pere Savina e a tots los seus sots les pactes e adi-
cions següents:
Et primo, que lo dit Pere Savina promet119 e convé als dits frares e covent, presents e
esdevenidors, que ell farà o fer farà devant120 totes coses obrar121 e reparar, a sses prò-
pries messions e despeses,122 la dita capella; la qual, o la major part de aquella, és123

esbalçada, per rahó e occasió de aquell terrible e spaventabla terratrèmol, lo qual, Déus
disposant e volent, féu l’any M CCCC XXVIII, ço és,124 lo jorn de la Purifficació de
la Verge Maria, qui és lo jorn de Santa Maria Candalera o de ffebrer; en aquella forma
e manera e mils, si mills se pot fer, que era125 la dita capella abans del dit terratrèmol
e aquella, reparada e rehedifficada, farà pintar axí com ja de abans era pintada tota d’alt
a baix, a tot son cost e messions.
Ítem,126 lo dit Pere Savina promet e convé127 al dit covent e frares de aquell, presents e
esdevenidors, que ell farà o fer128 farà, a sses pròpries messions e despeses, un bell e
solempne rerataula, sots invocació de129 mossèn sent Lu s, a conaguda dels dits fra-
res.130 E aprés farà fer riostes e rexes e banchals de fust en la dita capella, en la forma
e manera que les altres capelles són garnides de riostes, rexes e banchals.
Ítem,131 lo dit Pere Savina promet e convé132 que farà o fer farà, a sses pròpries mes-
sions e despeses, un pàlies e frontal broquats d’or, per obs del altra de la dita capella,
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116. Segueix honorables ratllat i [reverents] interlineat.
117. Segueix lo ratllat.
118. covent interlineat.
119. Segueix ra ratllat i e convé interlineat.
120. Segueix de ratllat.
121. obrar interlineat.
122. a sses pròpries messions e despeses interlineat.
123. Segueix tota ratllat.
124. l’any M CCCC XXVIII, ço és interlineat
125. Segueix abans del ratllat.
126. Segueix aprés que la dita capella serà reparada e rehedifficada e aprés pintada ratllat.
127. Segueix ra ratllat i e convé interlineat.
128. Segueix a sense cancel·lar.
129. Segueix sent ratllat.
130. Segueix e més ratllat.
131. Segueix aprés ratllat.
132. convé interlineat.



e pàl·lies,133 draps, cuberta e corporals134 necessaris al135 dit136 altar,137 los quals servi-
ran a ffestes138 anyals e solempnes. E més, farà o fer farà lo dit Pere Savina, a sses prò-
pries messions e despeses, uns bells e solempnes vestiments de seda, brocats d’or, ço
és, casulla e dalmàtiques e capa proffessonal, camis, amits, stoles, manípels, cinyells
e totes altres coses necessàries per un prevera, diacha o sotsdiacha. E més, un càlics
d’argent ab sa patena139 sobradaurat que sie de preu de XX lliures o de més, e no de
menys, e ab son stoyg.
f. 2 Ítem més, permet e convé140 lo dit Pere Savina que ell, a sses pròpries messions e
despeses, farà o fer farà uns altras vestiments complits per lo prevera tan solament, ço
és, casulla, camis, amit, stola, manípel, cinyell;141 la qual142 casulla, en la una part, serà
de vallut o altre drap de seda negra, per ço que pugua servir en la Coresma, e l’altra
sia de bona cotonina o altra drap fi e prim, perquè serves que a tots jorns per la missa
cotidiana que143 ha a dir a la dita capella; e més unes cortines de seda o festhanyans, e
altres blanques per a tots jorns, ço, de bon drap de [± 4], e uns canalobres de ferr qui
stiguen sobra l’altar.
Ítem més, promet lo dit Pere Savina que ell comprarà de sos béns propris144 XX sous ren-
dals e perpetuals, per oli de una làntia, la qual empertostemps cremarà a la dita capella.
Ítem, més promet lo dit Pere Savina als dits frares e covent que ell, de sos béns pro-
pris, comprarà XXX sous rendals e perpetuals e açò per una reffecció perpetual fae-
dora als dits frares e covent lo jorn de sent Lu s, en la qual refecció sien presents e
rehebents145 lo dit Pere Savina, mentre viurà, ab un altro, aquell que ell volrà e elegirà,
e aprés fi sua, son hereter o aquell que ell volrà. E axí matex los dits frares faran lo jorn
de sent Lu s en la dita capella solempne missa e offici e fer tres absolutions, dues dins
la dita capella e una sobre lo fossar del dit Pere Savina.
Ítem més,146 promet lo dit Pere Savina als dits frares e covent que ell, de sos béns pro-
pris, comprarà XVIII lliures rendals e perpetuals, les quals los dits frares rehebran e
culliran empertostemps147 e açò per una missa cotidiana; la qual los dits frares diran
tots jorns dins la dita capella en la forma e manera següent, ço és, als jorns fayners
aprés que la prima missa serà dita, e als dicmenges, festes solempnes e de dejuni aprés
que la missa major148 del dit covent serà dita.
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133. Segueix e ratllat.
134. cuberta e corporals interlineat.
135. Segueix a ratllat.
136. Segueix a ratllat.
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Ítem més, promet lo dit Pere Savina que ell, a sses pròpries messions e despeses, farà
o fer farà una vella caxa o coffre gran dins la dita capella per tenir los ornaments de la
dita capella ab sa bona clau.
Ítem més, promet lo dit Pere Savina als dits frares e covent que ell, de sos béns pro-
pris, comprarà XXX sous rendals, los quals quascun any sien mesos e convertits per
los dits frares en reformació e reparació de la dita capella o ornaments de aquella,
segons que als dits frares serà ben vist, necessari e faedor.
E sia en ellecció dels dits frares e convent de fer smerçar les dites quantitats e quas-
cuna de aquelles [decontinent que del dit Pere hajan] reebra les dites pensions ho
annuals149 dell dit Pere Savina, manualment, de si a deu anys, e ayxí matex sia en ellec-
ció dell dit Pere Savina si abans volrà smerçar en Puigcerdà ho en altres locs fora los
comtats de Cerdanya e de Rosselló per no aver càrrech de amortització.
f. 3 E totes les coses dessús dites en los presents capítols e quascun de aquells dins con-
tengudes e expressades, tant150 los dits honorables gardià e frares del dit covent, pre-
sents, absents e esdevenidors, quant lo dit Pere Savina, per ell e per tots sos hereters,
prometran fer e complir151 e servar sots obligació, ço és, los dits gardià e frares152 dels
béns del dit covent e lo dit Pere Savina, sots obligació de tots sos béns, mobles e inmo-
bles, haguts e havedors, goanyats o goanyadors; la qual obligació per quascuna de les
dites parts153 faedora se haja a ffer axí fermament com per juristes o notaris dictar e
ordonar se porà a sseguratat de quascuna de les dites parts, la qual ara per llavons e lla-
vons per ara les dites parts e quascuna de aquelles prometen tenir e sservar sots154 obli-
gació de llurs béns, axí com dessús és contengut.
Totes aquestes cosas se deuen metre per menut en la carta que·lls havets feta de la obli-
gació de lla capella, de la qual jo he vist lo original, car ara fer altra carta novella no
valria res ne ho fésets.
Ítem, poden e deuen los dits frares ajustar en la demanda que an donada contra vostros
béns devant lo veger tant com munta més de CL lliures, que són en la dita demanda,
tant tost com lo dit veger e jutya seuran en juhí e puys com [sia] assignat a provar ho
com155 ajustaran a la demanda fasen fer de tot asò, so és, de lla dita carta hon aquests
capítols són incorporats.
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1433, maig, 15. Sant Joan de les Abadesses.
L’abat de Sant Joan de les Abadesses s’excusa d’acudir a un concili provincial per-
què està enfeinat amb les obres de reparació de la vila de Sant Joan de les Abadesses
i del castell de Llaés, enderrocats pel terratrèmol de 1428.
AMSJA, Llibre de l’abat Pere de Montcorb [I210], fol. 155r.
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149. Segueix quantitats ratllat.
150. Segueixen 4 lletres ratllades.
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152. Segueix sots obligació ratllat.
153. parts interlineat.
154. Segueix les ratllat.
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Noverint universi quod nos, Petrus, Dei gratia abbas monasterii Sancti Iohannis de
Abbatissis, ordinis sancti Augustini, Vicensis diocesis, Ecclesie Romane immediate
subiecti. Attendentes nos fore citatum et requisitum per reverendum in Christo patrem
et dominum, dominum156 Gondisalbum de Yxar, miseracione divina sancte Terraconensis
ecclesie archiepiscopum; quatenus vicesima die presentis mensis maii, in civitate
Barchinone, cum continuacione dierum, pro celebrando sacrum provinciale concilium
Terracone, personaliter interessemus. Attendentes eciam157 quod obstantibus aliquibus
infirmitatibus nostri corporis et quatuor domesticorum et familiarorum nostrorum, qui
diversis infirmitatibus detinentur;158 circa quas infirmitates oportet nos vigili cura inten-
dere. Et attentis eciam operibus et reparacionibus159 menium ville nostre Sancti Iohannis
et castri nostri de Laris, que, secunda die ffebruarii anni Nativitatis Domini millesimi
CCCCi160 vicesimi octavi, causante terremotu, fuerunt ad terram prostrata et diruta;
quequidem reparaciones de novo fuerunt, nostris sumptibus et expensis, et in eis nos161

oportet vaccare.162 Et attentis [eciam] aliis arduis negociis nostris que [hec] expremire
esset nobis et dicte nostre abbacie. Nos, absque nostre persone periculo et dictorum
negociorum maximo dampno, ad dictum163 concilium accedere personaliter non pos-
semus, et hec vera esse iuramus164 in presencia notarii et testium infrascriptorum per
Dominum Deum et eius Sancta Quatuor Evangelia, manibus nostris corporaliter tacta.
Volentes tamen et cupientes debite in predictis providere, ut tenemur, ideo, gratis et
ex certa sciencia, facimus, constituimus, creamus et ordinamus vos, religiosum Iohannem
Sela, infirmarium dicti nostri monasterii, procuratorem nostrum certum et specialem
ac eciam ad infrascripta generalem, ad comparendum, pro nobis et nomine nostro,
coram dicto reverendo domino Gondisalbo de Yxar, miseracione divina, Sancte
Terraconensis Ecclesie archiepiscopo, et in ipso sacro165 concilio, pro nobis et nomine
nostro, interessendum, et ad faciendum, dicendum, tractandum, consulendum, ordi-
nandum, consenciendum, concedendum vel eciam dissenciendum in dicto concilio,
una cum reverendis dominis episcopis, abbatibus, prioribus, prepositis, prelatis, capi-
tulis sive procuratoribus et yconomis ecclesiarum, monasteriorum et locorum eccle-
siasticorum et religiosorum provincie Terraconensis et aliis pro celebracione dicti
concilii eidem interessentibus et congregatis; ea omnia et singula que ad bonum sta-
tum et reformacionem ecclesiarum, monasteriorum et locorum ecclesiasticorum et reli-
giosorum ac personarum ecclesiasticarum videritis et cognoveritis et viderint et
cognoverint alii predicti fienda, dicenda, tractanda, consulenda, ordinanda, consen-
cienda, concedenda et dissencienda; et eciam |f. 155v, cum predictis dominis episcopis,
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156. Segueix Gondeiys ratllat.
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abbatibus, prioribus, prelatis, capitulis, procuratoribus et yconomis et aliis celebracio-
ni dicti concilii congregatis et congregandis et interessentibus et eciam sine ipsis, dis-
cenciendum, contradicendum et impugnandum, verbo vel scriptis et alias, ea omnia et
singula que vobis in dico concilio videbuntur fore discencienda, contradicenda et impug-
nanda; gravamina eciam preiudicia et oppressiones de quibus vobis videbitur verbo et
scriptis exponendum et allegandum et eorum revocionem fieri petendum, supplican-
dum et requirendum ac, in scrptis et sine scriptis, dandum, presentandum eciam et offe-
rendum; quascumque supplicaciones, protestaciones, moniciones et requisiciones de
quibus et prout vobis videbitur expedire et eis eciam respondendum et replicandum;
et publicum et publica instrumentum et instrumenta super et de predictis et quolibet
eorumdem fieri petendum et requirendum eaque recipiendum; et, ad predicta et quod-
libet predictorum et in quolibet actu sive tractu dicti concilii, substituendum unum vel
plures procuratorem vel procuratores, semel aut pluries, qui, similem quam vos, ha-
beant potestatem eumque vel eos, si quando et quociens vobis bene visum fuerit, des-
tituendum aliumque vel alios subrogandum; et demum ad omnia alia et singula faciendum,
dicendum, tractandum, procuranum, ordinandum, consulendum, consenciendum et dis-
senciendum, in predictis et circa predicta, una cum predictis dominis celebracioni dicti
concilii interessentibus et eciam sine ipsis, quecumque in et super eisdem utilia et opor-
tuma fuerint aut necessaria, quovis modo et que nos in et super eisdem facere posse-
mus, si personaliter adessemus, eciam si talia essent que mandatum exigerent speciale.
Promittentes vobis et notario infrascripto, tanquam publice persone,166 hec a nobis vice
et nomine167 vestro et illorum omnium quorum interest ac potest et poterit interesse
legitime stipulanti et recipienti, nos semper habere ratum et firmum quicquid per vos,
dictum procuratorem nostrum, et substituendum ac substiuendos a vobis, in et super
predictis et circa predicta, pro nobis et nomine nostro procuratum, factum, dictum, con-
sultum, ordinatum, tractatum, concessunt, dissentitum sive contradictum fuerit, et nullo
tempore revocare, sub bonorum nostrorum omnium et nostre abbacialis dignitatis ypot-
heca.
Quod fuit actum et per nos dictum Petrum, Dei gracia, abbatem; laudatum, firmatum
et iuratum in dicto nostro monasterio168 Sancti Iohannis, quintadecima die mensis madii,
anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº tricesimo tercio, presentibus Iacobo Grael,
mercatore, et Anthonio Cervera, textore, ville Sancti Iohannis de Abbatissis, testibus
ad hec vocatis.
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1433, maig, 18. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà demanen al clavari que administri els diners per a la
reconstrucció de la Casa del Consell, que es troba en perill d’enderrocament.
AHCP, Registre del Consell (1430-1447), fol 45r.
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166. tanquam publice persone interlineat.
167. Segueix et ratllat.
168. Segueix Qu ratllat.
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1433, octubre, 9. Vilafranca de Conflent.
L’abat de Sant Martí de Canigó, Joan Esquerd, encara ha de pagar 40 lliures a Guillem
Cormesson, picapedrer, per la construcció del pinacle del monestir.
ADPO, H141bis, Inventaire d’Agullana (1586), fol. 9 v°, acte n° 77.
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1433, desembre, 30. Puigcerdà.
El registre del Consell de Puigcerdà recull la decisió dels consellers de fer diverses
obres a la vila, especialment als murs, que es pagaran amb la venda dels drets de la
vila.
AHCP, Registre del Consell (1430-1447), fol. 51r.
.
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1434, febrer, 5. Manresa.
Els consellers de la ciutat de Manresa informen els consellers de Barcelona i els anun-
cien la visita de diversos enviats per a recaptar almoines per a la reparació del mones-
tir de Santa Clara, esquerdat pel terratrèmol, i que a causa de les pluges es troba molt
ressentit.
IMHB, Consell de Cent, X, 6, (1430-1434), carta 106.

Als molts honorables e molt savis senyors los consellers de Barchinona.
Molt honorables e molt savis senyors. A vostres saviesas molt honorables notifficam
com per raó dels grans terratrèmols qui són stats lo dormitor e altres edifficis del monas-
tir de les sors menors de Sancta Clara d’esta ciutat se són en diverses parts consentits,
uberts e degastats e ara ab aquest temps de plugines s’i ha molt crescut e anadit, en tant
que si prestament no hi és provehit sta en perill molt gran de diruhir-se, en tal manera
que seria cosa irreparable. E com per la inòpia e paupertat del dit monastir la religio-
sa abadessa de aquell no puxe supplir al dit perill e per ço haja per deliberat de trame-
tra en aquexa honorable ciutat sor Johanna Romeua, monge del dit monastir, per
accaptar-hi entre Déu e bones gents per tant que puxe obviar e provehir a la dirució e
indemnitat del sobredit monastir. Per ço, molt honorables e molt savis senyors, axí
affectuosament com podem, vos pregam que us plàcia per esguart de pietat haver la
dita sor Johana per recomenada en lo dit acaptiri, com sien obres de caritat. E als molt
honorables e molt savis senyors nós certificam a vostres honorables saviesas sinó que·l
Sperit Sant sie en vostra contínua protecció, offerint-nos fer per aquellas totes coses a
nosaltres possibles.
Scrita en Menresa a V dies de ffebrer.
Los consellers de Menresa apparellats senyors a honor vostre.
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1434, setembre, 20. Puigcerdà.
Els consellers de Puigcerdà recorden que han de pagar al lloctinent del capità gene-
ral dels comtats de Rosselló i Cerdanya, que va examinar els murs i torres de la vila,
determinant que s’havien de reparar.
AHCP, Registre del Consell (1430-1447), fol. 58v.
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1434, octubre, 4. Sant Joan de les Abadesses.
L’abat de Sant Joan de les Abadesses s’excusa de no poder assistir al concili que ha
estat convocat a Tortosa, al·legant que encara el retenen les obres que es porten a
terme a la vila i el monestir, a causa de la destrucció ocasionada pel terratrèmol.
AMSJA, Llibre de l’abat Pere de Montcorb [I210], fol. 167r.
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1434, octubre, 4. Sant Joan de les Abadesses.
L’abat de Sant Joan de les Abadesses no assisteix a un concili a causa de les moltes
obres de reconstrucció que han de fer-se a l’abadia.
AMSJA, Llibre de l’abat Pere de Montcorb [I210], fol. 167r-v.
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1435, febrer, 15.
Joan Benet, hostaler, de la vila de Castellfollit, ven a Sibil·la, viuda de Bernat de Clos,
de la parròquia de Sant Esteve d’Olot, un solar de cases enderrocades a causa dels
terratrèmols, amb un hort a la vila nova de Castellfollit, sota el domini directe dels
beneficis de l’església de Santa Eulàlia de Begudà, pel preu de tretze lliures i 4 sous.
AHCO, Fons Notarials, Olot, Pere Piquer, Liber 1435, 3v-4v.
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1435, abril, 20.
Jaume Bagó, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria de Batet, ven a Joan
Guinard, llanaire de la vila de Ridaura, un solar de cases enderrocades a causa dels
terratrèmols, a la vila de Ridaura, sota el domini directe del prior de Santa Maria de
Ridaura.
AHCO, Fons Notarials, Olot, Pere Piquer Liber 1435, 43v-44r.
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1435, juny, 13. València.
La reina Maria, com a lloctinent general, ratifica tots els privilegis dels homes de
Fornells, lloc que va ser venut l’any 1347 a la família Vinyols. Després de la tran-

338



sacció es van produir els terratrèmols, que ocasionaren la demolició i la ruïna del cas-
tell, per això la reina ordena que siguin retornats a Guillem Vinyols 2 200 sous bar-
celonesos que ell (o la seva família) havia lliurat abans en concepte de la transacció
del castell.
ACA, Cancelleria, 3126, fol. 118r-122v.
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1436, març, 24. Montsó.
La vila de Camprodon arriba a un acord, actuant la reina com a mitjancera, amb
Bernat i Francesc Beuda, fills del difunt Bernat Beuda, ciutadà de Girona, per a ajor-
nar el pagament de dos censals que la vila no pot pagar encara, malgrat haver estat
reduïts, perquè es troba en una situació molt difícil a causa dels terratrèmols, morta-
litats i altres causes.
ACA, Cancelleria, 3127, fol. 72r-75r.
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1436, setembre, 21. Barcelona.
La reina Maria disposa certes concessions per als homes de la Vall de Ribes, adreça-
des a evitar el despoblament de la vila, afectada pels terratrèmols i per mortalitats, i
perquè puguin fer cara als censals sense que suposi una greu càrrega per a ells.
ACA, Cancelleria, 3129, fol. 162r-163v.
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1439, gener, 24.
Pere Sarroca, donzell, procurador general de Bernat Joan de Cabrera, comte de
Mòdica i vescomte de Cabrera i de Bas, reconeix a Berenguer Ferrer i Berenguer
Aulinella, de la parròquia de Sant Privat d’en Bas, que la seva participació com a
membres de la universitat del vescomtat de Bas a l’obra del castell de la vila del
Mallol, gairebé enderrocat i totalment prostrat a causa dels terratrèmols, no modi-
fica la seva franquesa de contribuir a l’obra del castell concedida pels predecessors
del vescomte.
AHCO, Fons Notarial, Notaria del Mallol, reg. 40, fol. 123r-v.
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1442, agost, 8. Pruit.
L’encarregat de fer la Visita Pastoral de les esglésies de la diòcesi de Vic va trobar
que l’església de Pruit havia estat enderrocada pels terratrèmols, però el vicari ja
s’havia encarregat de fer una bona reconstrucció de la capçalera i en el moment de
la inspecció continuaven les reparacions.
AEV, Visites Pastorals, vol. 1201D, fol. 26v.
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1442, agost, 9. Vilanova de Sau.
L’inspector de la diòcesi de Vic encarregat d’efectuar la Visita Pastoral va trobar que
els terratrèmols havien derruït l’església de Sant Romà de Sau. Els parroquians ja
n’havien iniciat les reparacions, però el visitador considera necessari ampliar el ter-
mini establert per a efectuar-les.
AEV, Visites Pastorals, 1201D, fol. 28r.
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1442, agost, 27. Muntanyola.
L’encarregat de fer la Visita Pastoral de les esglésies de la diòcesi de Vic va trobar que
la casa de la rectoria de l’església de Muntanyola necessitava reparacions generals.
AEV, Visites Pastorals, vol. 1201D, fol. 58r.
En el document no s’indica la causa dels desperfectes.
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1442, octubre, 6. Sant Joan de les Abadesses.
L’abat de Sant Joan de les Abadesses ven un censal mort per a poder reparar l’esglé-
sia i una part del cor que van ser arruïnats pels terratrèmols.
AMSJA, Llibre de Canalars, 2 [C2], fol. 81v, i Llibre de la Sivella. Canalars 3 [C2],
fol. 264v.

Quartus liber notarum comunium Georgii Rafaelis, anno Mº CCCC XXXXIIº.
Dominus169 Petrus de Montecurvo, abbas, adeo, ut possit ecclesiam dicti monasterii
reparare et illam partem que corum concernit, vi et tempestate terremotus, et eius 
[± 10] ad terram [delapsam], in debito statu restituere, vendit quadraginta solidos cen-
sualles Anthonio Planas, ut beneficiato beneficii constructi seu dotati in altari Beate
Marie dicti monasterii, precio XXXX libre, que processerunt ex illis peccuniis anni-
versariorum Petri Felius et Iohannis Felius, que anniversaria debebant celebrari in eccle-
sia Sancti Iohannis VI octobris Mº CCCC XXXXIIº, in dicto libro, carta 79. Vide infra
in materia anniversariorum. Vide apocam XXX augusti M CCCC XXXI in manuali
primo, carta [81 et infra carta ...]170 libro.
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1445, juny, 23. Nàpols.
La reina permet que els síndics de Camprodon estableixin diverses imposicions sobre
mercaderies, robes i altres per tal que puguin obtenir diners per a les reparacions de la
vila i els murs, que van ser enderrocats en la seva major part, a causa del terratrèmol.
ACA, Cancelleria, 2779, fol. 11v-12r.
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169. Al marge esquerre: Terremotus féu caure la bòveda sobre del cor. Abbas vendit XXXX solidos cen-
suales et V denarios ob quam causam.

170. Espai il·legible a causa de l’enquadernació.
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1448, maig, 26. Lleida.
El Llibre de Notes Assenyalades recull la percepció d’un gran terratrèmol a la ciutat
de Lleida el dissabte 25 passada la mitja nit. La gent de la ciutat va deixar els seus
llits i tenia molta por què allò es repetís.
BNE, Mss. 18496, fol. 47v.
L’original és gairebé il·legible, però la informació s’ha completat amb l’article d’E. ARDERIU:
“Llibre de notes antigues”, a Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos, pàg. 143.

Ítem ? a XXV de maig any MCCCCXXXX vuyt de ma[tinada] [± 8] vench gran terra[trè-
mol] de què la demés gents de la ciutat s[± 5]en dels lits e hagueren molt gran [± 5]
por axí stígan a prop [± 6] que no sabem lo dia ni la hora d’aquí avant de XV en XV
[± 8].
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1448, maig, 26. Lleida.
El Llibre de Notes Assenyalades registra que el dissabte 26 de maig entre la una i les
dues després de mitjanit hi va haver un gran terratrèmol a Catalunya que enderrocà
gran part del castell de Tous.
BNE, Mss. 18496, fol. 51r.

Enaprés, disapte de matí, entre la una e les dues hores aprés miga nit, qui·s comptava
XXVI del mes de maig del [any] mil CCCC quaranta-e-vuyt, ffonch fet, axí matex,
molt gran terratrèmol per tota Cathalunya, per la qual s’i derrocharen alcunes [cases e
destrucció de gran] part del castell de Tous.
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1448, maig, 26. Perpinyà.
El dissabte vint-i-cinc de maig, en la primera hora de la mitjanit, després del dia 24,
es va percebre un màxim terratrèmol a la vila de Perpinyà i a tota la terra del Rosselló.
Va durar el temps d’un parenostre i una avemaria, o més, i la gent es va espantar molt,
però no va passar res.
ACPe, AA3 (Llibre Verd Menor), fol. 3r.
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1448, agost, 3. Barcelona.
El bisbe de Barcelona atorga llicència per a recaptar almoines en favor de l’església
parroquial de Santa Maria de Mataró. A causa del terratrèmol el pinacle de l’esglé-
sia ha quedat mig trencat i les campanes també són danyades i, si no es reparen, és
de témer que l’església quedi demolida per complet.
ADB, Gratiarum, vol. 35, fol. 14r.
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1448, novembre, 11. Vic.
Els consellers de la ciutat de Vic recorden el gran i espantós terratrèmol que es va
sentir passada la mitjanit del dia 24 de maig, que enderrocà el monestir de Santa
Maria de l’Estany i la seva església i moltes altres esglésies, cases i masos, on va
morir molta gent. Com que la ciutat de Vic ha estat protegida per Déu i per sant
Just, els consellers acorden que cada any, el dia 23 de maig, es faci una gran solem-
nitat davant la parròquia de Vic, per a agrair la protecció que sant Just proporcionà
a la ciutat.
AHMV, Llibre d’Acords (1427-1451), fol. 280r-v.
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1449, febrer, 12. Perpinyà.
La reina Maria fa una remissió integra de les obligacions econòmiques pendents de
la vila i vall de Prats de Molló amb el rei i ordena a tots els oficials reials que com-
pleixin aquesta ordre i no exigeixin els impostos redimits per ella.
ACA, Cancelleria, reg. 3150, fol. 18r-v.
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1449, setembre, 5. Barcelona.
El bisbe de Barcelona concedeix llicència al rector de l’església de Santiga per a dema-
nar almoines per a fer reparacions a l’església, que va quedar destruïda pel terratrè-
mol de tal manera que no s’hi poden celebrar els divins oficis.
ADB, Gratiarum, vol. 35, fol. 106r-v.
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1449, setembre, 16. Barcelona.
El bisbe de Barcelona concedeix llicència per a demanar almoines per a obrar de nou
l’església de Sant Cristòfol de Monteugues, que va quedar destruïda a causa d’un
terratrèmol. Es concediran quaranta dies d’indulgència al qui col·laborin.
ADB, Gratiarum, vol. 35, fol. 109v.
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1452, desembre, 10. Sant Joan de les Abadesses.
L’abat de Sant Joan de les Abadeses concedeix llicència per a trencar pedra tosca al
terme de Llaés als operaris encarregats de reparar els desperfectes que el terratèmol
causà al campanar de l’església de Sant Pere i Sant Pol.
AMSJA, Llibre de Canalars, 1 [C2], fol. 146v.
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1453, juliol, 20. Barcelona.
La reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, concedeix una pròrroga en imposicions
i redelmes a la vila de Mataró, per tal que es pugui fer cara a la reparació dels cam-
panars i les campanes de les esglésies de Santa Maria de Mataró, Sant Andreu i Sant
Vicenç de Llavaneres i Sant Miquel de Mata, ja que són molt danyats a causa del
terratrèmol.
ACA, Cancelleria, reg. 3158, fol. 164r-166r.
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1453, agost, 3. Barcelona.
El bisbe de Barcelona concedeix llicència per a demanar almoines per a efectuar repa-
racions a la capella de Sant Salvador de les Espases, de la parròquia de Santa Eulàlia
d’Esparreguera, que és destruïda a causa d’un incendi i de la tempesta de terratrè-
mol. La seva reparació no es podrà dur a terme sense les almoines dels fidels.
ADB, Gratiarum, vol. 36, fol. 193r.
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1458, setembre, 6. Sant Joan de les Abadesses.
L’abat de Sant Joan de les Abadesses repara dels seus propis diners, una habitació
que hi havia a la sagrera de Sant Salvador de Bianya, però que ara és totalment arra-
sada pels terratrèmols.
AMSJA, Llibre de Canalars, 2 [C2], fol. 134v.
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1466, setembre, 2. Barcelona.
El bisbe de Barcelona concedeix llicència per a demanar almoines per a efectuar repa-
racions a l’església de Santa Maria de Tagamanent, que, a causa dels grans terratrè-
mols vigents en aquesta terra i a tot Catalunya, necessita reparacions. Es concediran
quaranta dies d’indulgència als qui col·laborin.
ADB, Gratiarum (1462-1468), fol. 181r.
Comunicació d’Anna Castellanos.
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1478, juny, 19. Barcelona.
El rei Joan permet que els síndics d’Amer estableixin certes imposicions destinades a
fer cara als molts deutes que tenen a causa dels censals i que no han pogut sanejar
per culpa dels terratrèmols que van enderrocar la vila, mortaldats, i la guerra.
ACA, Cancelleria, 3391, fol. 157r-158v.
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A.2 Topònims

A continuació es presenta la llista de topònims utilitzats en l’estudi dels terratrè-
mols històrics juntament amb la clau, el municipi i la comarca o regió. Els topònims
s’indiquen en català o occità. Pels llocs que no pertanyen a la Catalunya actual s’afe-
geix també el nom del municipi en castellà o francès.

Clau Topònim Municipi Comarca/regió
1 Albalat de Cinca Albalat de Cinca (Albalate de Cinca) Cinca Medio
2 Albi Albi (Albi) Languedoc-

Roussillon
3 Amer Amer Selva
4 Anglès Anglès Selva
5 Argençola Argençola Anoia
6 Arles Arles (Arles-sur-Tech) Languedoc-

Roussillon
7 Avinyó Avinyó (Avignon) Provence
8 Banyoles Banyoles Pla de l’Estany
9 Barcelona Barcelona Barcelonès

10 Bellpuig Tortellà Garrotxa
11 Besalú Besalú Garrotxa
12 Besiers Besiers (Béziers) Languedoc

-Roussillon
13 Bigues Bigues i Riells Vallès Oriental
14 Bordeus Bordeus (Bordeaux) Aquitaine
15 Bruguera Ribes de Freser Ripollès
16 Brunyola Brunyola Selva
17 Calaf Calaf Anoia
18 Caldes de Malavella Caldes de Malavella Selva
19 Camós Camós Pla de l’Estany
20 Campelles Ribes de Freser Ripollès
21 Camprodon Camprodon Ripollès
22 Capsec la Vall de Bianya Garrotxa
23 Castellfollit de la Roca Castellfollit de la Roca Garrotxa
24 Castelló d’Empúries Castelló d’Empúries Alt Empordà
25 Castellví de Rosanes Castellví de Rosanes Baix Llobregat
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Clau Topònim Municipi Comarca/regió
26 Castèth-leon es Bòrdes Vall d’Aran
27 Cáurs Cáurs (Cahors) Midi-Pyrenées
28 Cellera de Ter, la la Cellera de Ter Selva
29 Cervera Cervera Segarra
30 Estany, l’ l’Estany Bages
31 Falgars d’en Bas la Vall d’en Bas Garrotxa
32 Fontclara Banyuls dels Aspres Languedoc

(Banyuls-dels-Aspres) Roussillon
33 Fornells de la Selva Fornells de la Selva Gironès
34 Freixenet Sant Guim de Freixenet Segarra
35 Fustanyà Queralbs Ripollès
36 Girona Girona Gironès
37 Granollers Granollers Vallès Oriental
38 Grassa, la la Grassa (Lagrasse d’Aude) Languedoc

-Roussillon
39 Gurb Gurb Osona
41 Hostoles les Planes d’Hostoles Garrotxa
42 Joanetes la Vall d’en Bas Garrotxa
43 Liborna Liborna (Libourne) Aquitaine
44 Limós Limós (Limoux) Languedoc

-Roussillon
45 Lleida Lleida Segrià
46 Llinars del Vallès Llinars del Vallès Vallès Oriental
47 Lloret Salvatge Amer Selva
48 Lodeva Lodeva (Lodève) Languedoc

-Rousillon
49 Mallol, el la Vall d’en Bas Garrotxa
50 Manresa Manresa Bages
51 Mataró Mataró Maresme
52 Mercadal, el la Vall d’en Bas Garrotxa
53 Mieres Mieres Garrotxa
54 Montagut Montagut Garrotxa
55 Montornès del Vallès Montornès del Vallès Vallès Oriental
56 Montpeller Montpeller (Montpellier) Languedoc

-Roussillon
57 Montserrat Monistrol de Montserrat Bages
58 Muntanyola Muntanyola Osona
59 Narbona Narbona (Narbonne) Languedoc

-Roussillon
60 Núria Queralbs Ripollès
61 Oleta Oleta (Olette) Languedoc

-Roussillon
62 Olot Olot Garrotxa
63 Osor Osor Selva
64 Pàmies Pàmies (Pamiers) Midi-Pyrenées
65 Papiol, el el Papiol Baix Llobregat
66 Pardines Pardines Ripollès
67 Perpinyà Perpinyà (Perpignan) Languedoc

-Roussillon
68 Pinya, la la Vall d’en Bas Garrotxa
69 Planes d’Hostoles, les les Planes d’Hostoles Garrotxa
70 Planoles Planoles Ripollès
71 Porreres la Vall de Bianya Garrotxa
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Clau Topònim Municipi Comarca/regió
72 Prats de Molló Prats de Molló i la Presta Languedoc

(Prats de Mollo) -Roussillon
73 Pruit Rupit i Pruit Osona
74 Puigcerdà Puigcerdà Cerdanya
75 Puigpardines la Vall d’en Bas Garrotxa
76 Queralbs Queralbs Ripollès
77 Ral, la Sant Pau de Segúries Ripollès
78 Rialb Queralbs Ripollès
79 Ribagorça, la
80 Ribes de Freser Ribes de Freser Ripollès
81 Ripoll Ripoll Ripollès
82 Riudaura Riudaura Garrotxa
83 Salses Salses (Salses) Languedoc

-Roussillon
84 Santa Cecília de Càrcer Sant Martí de Llémena Gironès

o Sacàrcera (les Serres)
85 Santa Eulàlia de Begudà Sant Joan les Fonts Garrotxa
86 Santa Eulàlia de Puig-oriol Lluçà Osona
87 Sant Africa Sant Africa (Saint-Affrique) Midi-Pyrenées
88 Santa Llogaia del Terri Cornellà del Terri Gironès
89 Santa Margarida de Bianya la Vall de Bianya Garrotxa
90 Santa Maria de Castellar la Vall de Bianya Garrotxa

(Castellar de la Muntanya)
91 Santa Maria del Collell Sant Ferriol Garrotxa
92 Santa Maria de Fucimanya Sallent Bages
93 Santa Maria de Granollers Sant Martí de Llémena Gironès

de Rocacorba
94 Santa Maria de la Costa Montagut Garrotxa
95 Santa Maria del Coll Susqueda Selva
96 Santa Maria d’Olives Vilademuls Pla de l’Estany
97 Santa Maria de Lledó Lladó Alt Empordà

(cases annexes)
98 Santa Maria de Rocacorba Canet d’Adri Gironès
99 Santa Maria de Tortellà Tortellà Garrotxa

100 Santa Maria de Vilamarí Vilademuls Pla de l’Estany
101 Santa Maria d’Oló Santa Maria d’Oló Bages
102 Sant Andreu de Bestracà Camprodon Ripollès
103 Sant Andreu de Castanyet Santa Coloma de Farners Selva
104 Sant Andreu de la Barroca Sant Aniol de Finestres Garrotxa
105 Sant Andreu del Coll Olot Garrotxa
106 Sant Andreu de Llavaneres Sant Andreu de Llavaneres Maresme
107 Sant Andreu d’Estanyol Bescanó Gironès
108 Sant Aniol de Finestres Sant Aniol de Finestres Garrotxa
109 Santa Pau Santa Pau Garrotxa
110 Sant Bartomeu Vidrà Osona

de Covildases
111 Sant Cristòfol de Cogolls les Planes d’Hostoles Garrotxa
112 Sant Cristòfol dels Horts Albanyà Alt Empordà
113 Sant Cristòfol Figaró-Montmany Vallès Oriental

de Monteugues
114 Sant Cristòfol d’Oristà Oristà Osona
115 Sant Cristòfol les Fonts Olot Garrotxa
116 Sant Esteve de Llémena Sant Aniol de Finestres Garrotxa
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Clau Topònim Municipi Comarca/regió
117 Sant Esteve d’en Bas la Vall d’en Bas Garrotxa
118 Sant Esteve de Sords Cornellà del Terri Gironès
119 Sant Esteve de Viladamí Vilademuls Pla de l’Estany
120 Sant Feliu de Calabuig Bàscara Alt Empordà
121 Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà
122 Sant Feliu del Bac la Vall de Bianya Garrotxa
123 Sant Feliu de Pallerols Sant Feliu de Pallerols Garrotxa
124 Sant Feliu de Paret-rufí Girona Gironès

(Domeny)
125 Sant Feliu de Ventatjol Sant Miquel de Campmajor Gironès
126 Sant Genís d’Orriols Bàscara Alt Empordà
127 Santiga Santa Perpètua de Mogoda Vallès

Occidental
128 Sant Jaume Sesoliveres Igualada Anoia
129 Sant Joan de les Abadesses Sant Joan de les Abadesses Ripollès
130 Sant Joan dels Balbs la Vall d’en Bas Garrotxa
131 Sant Julià de Cabrera Santa Maria de Corcó Osona
132 Sant Julià del Llor Sant Julià de Llor i Bonmatí Selva
133 Sant Julià del Mont Santa Pau Garrotxa
134 Sant Julià de Ramis Sant Julià de Ramis Gironès
135 Sant Llorenç del Mont Albanyà Alt Empordà

(o de Sous)
136 Sant Llorenç del Munt Sant Sadurní d’Osormort Osona
137 Sant Llorenç d’Espinavessa Cabanelles Alt Empordà
138 Sant Llorenç prop Bagà Guardiola de Berguedà Berguedà
139 Sant Marçal de Quarantella Vilademuls Pla de l’Estany
140 Sant Martí de Canigó Castell (Castell de Vernet) Languedoc-

Roussillon
141 Sant Martí del Clot la Vall de Bianya Garrotxa

(o de Bianya)
142 Sant Martí de Llémena Sant Martí de Llémena Gironès
143 Sant Martí de Riudarenes Riudarenes Selva
144 Sant Martí de Solamal Vall de Bianya, la Garrotxa
145 Sant Martí de Tous Sant Martí de Tous Anoia
146 Sant Martí de Vallmala Llançà Alt Empordà
147 Sant Martí de Vilallonga Vilallonga de Ter Ripollès

de Ter
148 Sant Martí Sacalm Susqueda Selva
149 Sant Miquel de la Cirera Albanyà Alt Empordà
150 Sant Miquel de Mata Mataró Maresme
151 Sant Miquel de Pineda Sant Feliu de Pallerols Garrotxa
152 Sant Pàpol Sant Pàpol (Saint-Papoul) Languedoc-

Roussillon
153 Sant Pere de les Preses les Preses Garrotxa
154 Sant Pere de Milany Vidrà Osona
155 Sant Pere de Montagut Montagut Garrotxa
156 Sant Pere Espuig la Vall de Bianya Garrotxa
157 Sant Pere Sacosta les Planes d’Hostoles Garrotxa
158 Sant Ponç d’Aulina la Vall de Bianya Garrotxa
159 Sant Privat d’en Bas la Vall d’en Bas Garrotxa
160 Sant Quintí d’en Bas la Vall d’en Bas Garrotxa
161 Sant Quirze i Santa Julita Arbúcies Selva

d’Arbúcies
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Clau Topònim Municipi Comarca/regió
162 Sant Romà de Casamor Cabanelles Alt Empordà
163 Sant Romà de Sau Vilanova de Sau Osona
164 Sant Sadurní de Vilafreser Vilademuls Pla de l’Estany
165 Sant Salvador de Bianya la Vall de Bianya Garrotxa
166 Sant Salvador Esparreguera Baix Llobregat

de les Espases
167 Sant Vicenç de Falgons Sant Miquel de Campmajor Gironès
168 Sant Vicenç de Llavaneres Sant Vicenç de Llavaneres Maresme

(Montalt)
169 Sant Vicenç de Sallent Santa Pau Garrotxa
170 Savallà del Comtat Savallà del Comtat Conca de Barberà
172 Sentmenat Sentmenat Vallès Occidental
171 Sent Sever Sent Sever (Saint-Sever) Aquitaine
175 Socarrats Vall de Bianya, la Garrotxa
173 Solterra Sant Hilari Sacalm Selva
174 Tagamanent Tagamanent Vallès Oriental
176 Talamanca Talamanca Bages
177 Terrassa Terrassa Vallès Occidental
178 Tolosa de Llenguadoc Tolosa de Llenguadoc (Toulouse) Midi-Pyrenées
179 Tona Tona Osona
180 Tortosa Tortosa Baix Ebre
181 el Tolosà (le Toulosain)
182 Usercha Usercha (Uzerche) Limousin
183 Valldonzella Barcelona Barcelonès
184 Vallfogona de Ripollès Vallfogona de Ripollès Ripollès
185 Vellanacorba (Sant Miquel la Vall de Bianya Garrotxa

de la Torre)
186 Ventolà Ribes de Freser Ripollès
187 Vic Vic Osona
188 Vila Vielha e Mijaran Vall d’Aran
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A.3 Visites Pastorals

La manera com els bisbats i els ordes religiosos controlaven el bon estat de les seves
parròquies, monestirs, etc. i dels seus feligresos era a través de les Visites Pastorals.
Aquests documents reflecteixen tant l’estat de l’edifici com de la moralitat dels parro-
quians i de la congregació. Podia ser que el bisbe en persona realitzés un itinerari d’ins-
pecció ajudat per diversos visitadors, o que fossin directament els visitadors els únics
inspectors. Periòdicament s’havien de visitar totes les parròquies, capelles, ermites,
etc. Els llibres que registren les Visites Pastorals deixen constància de l’estat físic (de
l’edifici i totes les seves propietats), de l’estat religiós i moral de tots els seus regents
i feligresos, i de l’estat econòmic.

És important tenir en compte que els registres de Visites Pastorals aporten infor-
mació amb una finalitat molt concreta, la de controlar, i per tant és necessari contras-
tar les dades obtingudes per aquesta via amb altres tipus de documentació, sempre que
això sigui possible.

Per al tema que ens ocupa, és a dir, l’estudi dels efectes dels terratrèmols, no podem
considerar que les dades aportades per les Visites Pastorals siguin concloents, però sí
altament útils. L’edifici danyat podria estar ja en males condicions a causa de l’anti-
guitat, les pluges o altres factors, i l’informe de la visita no sempre ho exposa explíci-
tament. En alguns casos és previsible que un edifici es trobi danyat pels terratrèmols,
però la Visita Pastoral no parla en absolut del seu estat i es limita a l’examen del seu
contingut (llibres, objectes de l’església, etc.). En aquests casos es podria pensar que
el bisbat ha tingut coneixença dels danys per alguna altra via i, en el moment de la visi-
ta, no cal inspeccionar l’edifici perquè ja se’n coneix la situació.1 Així, no podem estar
completament segurs que l’absència d’informació sobre danys en alguns edificis indi-
qui què els terratrèmols no els van afectar.

De les quatre grans crisis sísmiques estudiades en aquesta monografia només s’han
obtingut dades de Visites Pastorals per als terratrèmols del 1427, 1428 i algun possi-
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1. Aquest podria ser el cas de l’església de Santa Maria de Camprodon. Hi ha l’informe corresponent de la
visita pastoral de l’any 1432, però no es menciona cap tipus de dany a l’edifici.



2. En un parell de casos sí que es fa referència a alguna visita d’aquest tipus perquè se’n té coneixement, ja
sigui per estudis ja publicats, ja sigui perquè altres investigadors ens n’han facilitat la informació.

ble efecte barrejat entre aquestes dues crisis i la de 1448. S’ha considerat important
l’estudi d’aquest tipus de font perquè aporta dades d’una zona molt àmplia i, en prin-
cipi, amb un criteri força homogeni. En aquest estudi s’ha cercat informació només a
arxius episcopals, ja que la recerca de Visites Pastorals d’ordes religiosos hauria estat
massa laboriosa i probablement poc productiva.2 A continuació es presenta un mapa
amb el contorn aproximat dels límits dels bisbats catalans a finals del segle XIV (figu-
ra A.3.1) seguit d’un petit informe dels resultats obtinguts a cadascun d’aquests bis-
bats.
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Figura A3.1: Mapa de bisbats de la Catalunya de 1378 obtingut a partir de les dades del Fogatjament General
del mateix any. Lleida és marcat més fosc perquè és separat en tres espais.



Les Visites Pastorals del bisbat de Vic
L’Arxiu Episcopal de Vic conserva un bon nombre de Visites Pastorals.

Malauradament, les vicissituds per les quals aquest arxiu ha passat al llarg de la histò-
ria fan que moltes es conservin de manera parcial i que algunes presentin un estat deplo-
rable, gairebé il·legible. Per a elaborar aquest estudi es van consultar les visites dels
anys 1425,3 1428,4 1442-43,5 i 1446-47.6 Finalment, les visites que van aportar infor-
mació a aquest estudi són recollides a la taula A.3.1, on s’indica, a més del nom del
topònim, la clau, el municipi actual al qual pertany l’edifici inspeccionat i la comarca.

Taula A.3.1: Visites Pastorals del bisbat de Vic utilitzades en el nostre estudi. S’indica la clau d’identifi-
cació, el topònim, el municipi i la comarca.

Clau Topònim Municipi Comarca
170 Savallà del Comtat Savallà del Comtat Conca de Barberà
58 Muntanyola Muntanyola Osona
73 Pruit Rupit i Pruit Osona

136 Sant Llorenç del Munt Sant Sadurní d’Osormort Osona
163 Sant Romà de Sau Vilanova de Sau Osona
34 Freixenet Sant Guim de Freixenet Segarra

La inspecció de 1428 sembla una reacció directa als terratrèmols –tant els de 1427
com, especialment, el del 2 de febrer de 1428– per a efectuar una avaluació dels edi-
ficis, però curiosament només tenim notícies de danys en dues esglésies: Freixenet i
Savallà del Comtat, cosa que fa pensar en la pèrdua de molts documents que proba-
blement tindrien descripcions de danys.

Al 1442, tot i que es conserven més documents, només hi ha 3 descripcions de
danys: Pruit, Muntanyola i Sant Romà de Sau. Atès que, si van existir mai, no s’han
conservat les inspeccions corresponents a l’any 1428 d’aquests edificis, podríem supo-
sar que el dany era gran i no es va poder reparar abans del 1442. A més, Junyent7 men-
ciona una visita sense esmentar la data, segons la qual, l’església de Sant Llorenç del
Munt hauria estat afectada per algun terratrèmol.

Ja que el nombre de descripcions útils per a aquest estudi és escàs, no es pot esta-
blir una regla de valoració, per tant no els hem assignat grau de dany –a diferència del
cas de les visites del bisbat de Girona– sinó que contribueixen a l’estimació de la inten-
sitat, com d’altres informacions que es presenten en el text.

Les Visites Pastorals del bisbat de Girona
El registre de Visites Pastorals conservat a l’Arxiu Diocesà de Girona útil en aquest

estudi és el de l’any 1432. Es troba en molt bon estat de conservació i és molt exhaus-
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3. Es conserva la inspecció de 90 esglésies, per a aquest any. Es pretenia veure si alguns edificis danyats
pels terratrèmols posteriors estaven ja en males condicions en aquesta data.

4. Es conserva la inspecció de 31 esglésies, i 1 per a 1429.
5. Es conserva la inspecció de 83 esglésies per a 1442, i 28 per a 1443.
6. Es conserva la inspecció de 8 esglésies per a 1446, i 7 per a 1447.
7. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: 1971, pàg. 176, comunicació personal d’E. Junyent.



tiu, recull 405 visites, a diferència de les Visites Pastorals de Vic i Barcelona que s’han
conservat de manera molt incompleta. D’aquestes visites, en 281 no s’esmenta cap
mena de danys ni desperfectes o mal estat dels edificis, en 55 es mencionen danys
diversos però no s’esmenta la causa que els provocà o no corresponen a desperfectes
causats per terratrèmols i, finalment, en 68 s’especifica que els edificis tenen danys
causats per algun terratrèmol. Aquestes últimes proporcionen informació sobre el dany
acumulat produït per totes les sacsejades dels anys 1427 i 1428. Malgrat que no per-
meten precisar els danys puntuals d’un terratrèmol específic, aporten informació com-
plementària que pot ser útil per a acotar valors d’intensitats o bé per a mostrar coherència
amb els valors assignats a partir de la resta de documentació.

En la taula A.3.2 es presenta el nom de les esglésies que, segons els informes de
1432, tenien danys a causa del o dels terratrèmols, la clau d’identificació, el municipi
actual al qual pertany l’edifici, la comarca, el grau de danys assignat descrit segons la
descripció (seguint l’escala EMS-98) i el número de regest de l’annex A.1. Aquesta
informació s’ha representat en la figura A.3.2.
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Figura A3.2: Mapa del bisbat de Girona l’any 1432. Es representen els edificis que, segons les VP, van ser
danys a causa dels terratrèmols. Els punts són representats amb símbols diferents en funció del valor del
dany assignat (vegeu annex A.3).
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Taula A.3.2: Visites Pastorals del bisbat de Girona que esmenten explícitament que el dany va ser causat
per terratrèmols. S’indica la clau d’identificació, el topònim (vegeu annex A.2), el nom de l’església, el
municipi, la comarca, el grau de dany assignat (vegeu annex A.5) i el número de regest de l’apèndix docu-
mental (vegeu annex A.1).

Clau Església Municipi Comarca Danys Núm. regest
3 Sant Miquel d’Amer Amer Selva 3-4 249
3 Santa Maria d’Amer Amer Selva 3-4 248

23 Santa Trinitat de Castellfollit Castellfollit de la Roca Garrotxa 3-4 212
de la Roca

28 Santa Maria d’Anglès la Cellera de Ter Selva 3-4 254
42 Sant Romà de Joanetes la Vall d’en Bas Garrotxa 3-4 224
49 Sants Just i Pastor al castell la Vall d’en Bas Garrotxa 4-5 223

del Mallol
62 Sant Esteve d’Olot Olot Garrotxa 3-4 227
68 Santa Maria de la Pinya la Vall d’en Bas Garrotxa 3-4 221
69 Sant Cristòfol de les Planes les Planes d’Hostoles Garrotxa 3-4 245

d’Hostoles
75 Santa Maria de Puigpardines la Vall d’en Bas Garrotxa 3-4 223
82 Santa Maria de Ridaura Ridaura Garrotxa 3-4 219
84 Santa Cecília de Càrcer Sant Martí de Llémena Gironès 2-3 253

o Sacàrcera
85 Santa Eulàlia de Begudà Sant Joan les Fonts Garrotxa 3-4 228
88 Santa Llogaia del Terri Cornellà del Terri Gironès 4-5 260
90 Santa Maria de Castellar la Vall de Bianya Garrotxa 3-4 213

(Castellar de la Muntanya)
91 Santa Maria del Collell Sant Ferriol Garrotxa 1-2 233
93 Santa Maria de Granollers Sant Martí de Llémena Gironès 3 240

de Rocacorba
94 Santa Maria de la Costa Montagut Garrotxa 202
96 Santa Maria de les Olives Vilademuls Pla de l’Estany 3-4 258
97 Santa Maria de Lledó Lladó Alt Empordà 3-4 207

(Cases annexes)
98 Santa Maria de Rocacorba Canet d’Adri Gironès 3-4 239
99 Santa Maria de Tortellà Tortellà Garrotxa 3-4 210

100 Santa Maria de Vilamarí Vilademuls Pla de l’Estany 2-3 261
102 Sant Andreu de Bestracà Camprodon Ripollès 204
103 Sant Andreu de Castanyet Santa Coloma de Farners Selva 3-4 264
104 Sant Andreu de la Barroca Sant Aniol de Finestres Garrotxa 3-4 242
107 Sant Andreu d’Estanyol Bescanó Gironès 2-3 265
108 Sant Aniol de Finestres Sant Aniol de Finestres Garrotxa 3 244
111 Sant Cristòfol de Cogolls les Planes d’Hostoles Garrotxa 3-4 246
112 Sant Cristòfol dels Horts Albanyà Alt Empordà 206
115 Sant Cristòfol les Fonts Olot Garrotxa 3-4 229
116 Sant Esteve de Llémena Sant Aniol de Finestres Garrotxa 3-4 243
117 Sant Esteve d’en Bas la Vall d’en Bas Garrotxa 3 225
118 Sant Esteve de Sords Cornellà del Terri Gironès 3-4 262
119 Sant Esteve de Viladamí Vilademuls Pla de l’Estany 2 235
120 Sant Feliu de Calabuig Bàscara Alt Empordà 3-4 256
122 Sant Feliu del Bac la Vall de Bianya Garrotxa 3-4 201
123 Sant Feliu de Pallerols Sant Feliu de Pallerols Garrotxa 3-4 252

(continua)



Les Visites Pastorals del Bisbat de Barcelona
Les Visites Pastorals del bisbat de Barcelona haurien estat una font molt interes-

sant per a aquest estudi, però es conserven d’una manera molt fragmentada per al segle
XV. Tant cronològicament com geogràfica són molt incompletes: es conserven les de
1413, 1425, 1446 i 1447 de manera molt generalitzada, però fins a l’any 1484 no tor-
nen a ser prou completes. Hi ha visites els anys 1435, 1436 i 1440 només per a unes
poques localitats. El fet que s’hagin perdut les visites immediatament posteriors als
terratrèmols dels anys 1427, 1428 i 1448 fa que qualsevol referència als possibles des-
perfectes causats per aquests hagi desaparegut.
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Taula A.3.2: Visites Pastorals del bisbat de Girona que esmenten explícitament que el dany va ser causat
per terratrèmols. S’indica la clau d’identificació, el topònim (vegeu annex A.2), el nom de l’església, el
municipi, la comarca, el grau de dany assignat (vegeu annex A.5) i el número de regest de l’apèndix docu-
mental (vegeu annex A.1). (continuació)

Clau Església Municipi Comarca Danys Núm. regest
124 Sant Feliu de Paret-rufí Girona Gironès 1-2 263

(Domeny)
125 Sant Feliu de Ventatjol Sant Miquel de Campmajor Gironès 3-4 234
126 Sant Genís d’Orriols Bàscara Alt Empordà 3-4 257
130 Sant Joan dels Balbs la Vall d’en Bas Garrotxa 3-4 220
133 Sant Julià del Mont Santa Pau Garrotxa 3-4 230
135 Sant Llorent del Mont Albanyà Alt Empordà 3-4 208

(o de Sous)
137 Sant Llorens d’Espinavessa Cabanelles Alt Empordà 1-2 236
139 Sant Marçal de Quarantella Vilademuls Pla de l’Estany 3-4 237
141 Sant Martí de Bianya (o del Clot)la Vall de Bianya Garrotxa 3-4 216
142 Sant Martí de Llémena Sant Martí de Llémena Gironès 3-4 241
143 Sant Martí de Riudarenes Riudarenes Selva 2-3 250
144 Sant Martí de Solamal la Vall de Bianya Garrotxa 3-4 217
146 Sant Martí de Vallmala Llançà Alt Empordà 4-5 255
147 Sant Martí de Vilallonga de Ter Vilallonga de Ter Ripollès 200
149 Sant Miquel de la Cirera Albanyà Alt Empordà 205
151 Sant Miquel de Pineda Sant Feliu de Pallerols Garrotxa 3-4 247
153 Sant Pere de les Preses les Preses Garrotxa 3-4 226
155 Sant Pere de Montagut Montagut Garrotxa 3-4 211
156 Sant Pere Espuig la Vall de Bianya Garrotxa 3-4 218
157 Sant Pere Sacosta les Planes d’Hostoles Garrotxa 3-4 251
159 Sant Privat d’en Bas la Vall d’en Bas Garrotxa 3-4 222
161 Sant Quirze i Santa Julita Arbúcies Selva 1-2 238

d’Arbúcies
162 Sant Romà de Casamor Cabanelles Alt Empordà 3-4 209
164 Sant Sadurní de Vilafreser Vilademuls Pla de l’Estany 2 259
165 Sant Salvador de Bianya la Vall de Bianya Garrotxa 3 215
167 Sant Vicenç de Falgons Sant Miquel de Campmajor Gironès 3-4 232
169 Sant Vicenç de Sallent Santa Pau Garrotxa 3-4 231
175 Sant Andreu de Socarrats la Vall de Bianya Garrotxa 3-4 214
185 Sant Miquel de la Torre la Vall de Bianya Garrotxa 1-2 203

(Vellanacorba)



Les Visites Pastorals del bisbat d’Urgell
No s’ha pogut utilitzar documentació d’aquest bisbat per a la cronologia dels sis-

mes estudiats en aquest treball, ja que a l’Arxiu Diocesà d’Urgell no s’han conservat
fonts d’aquest tipus abans del segle XVI. Algunes visites del bisbat d’Urgell, conser-
vades a l’Arxiu Diocesà de Vic, corresponen als anys 1312-14 per a la zona d’Andorra
i l’Alt Urgell, per tant anteriors als terratrèmols valorats aquí.

Les Visites Pastorals del bisbat d’Elna
No s’han pogut localitzar.

Les Visites Pastorals dels bisbats de Lleida, Tarragona i Tortosa
No era d’esperar trobar danys en aquests bisbats, així que no s’ha efectuat la corres-

ponent recerca documental. Només en el cas de Lleida haurien estat d’interès per a
l’estudi del terratrèmol de 1373, però no s’han conservat fonts d’aquest tipus per a les
dates entorn del terratrèmol.
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A.4 Catàstrofe i societat a la baixa edat mitjana. 
La resposta catalana als sismes dels segles XIV i XV

1. La por, un sentiment molt difós entre les societats medievals
Les societats medievals –com ha demostrat J. Delumeau–1 albergaven sistemàti-

cament una alta taxa de pànic latent, generalitzat; la por a la fam, a la malaltia, a la
guerra, a les forces de la natura, a la mort, al propi cos o al més enllà havia penetrat
profundament en els individus, especialment en els dels estrats inferiors, i constituïa,
fins i tot en els períodes de normalitat, una constant de la seva existència. Les autori-
tats polítiques i religioses fomentaven aquesta sensació difusa i permanent de pànic,
per tal com constituïa un important mecanisme de contenció de les crítiques, de con-
trol ideològic, de cohesió social i de resistència en les situacions de crisi.

Els fantasmes de la por necessiten, tanmateix, per a sobreviure dins el cos social,
imatges que els suscitin, escenes de catàstrofes que els alimentin. Les calamitats natu-
rals, pel fet de provocar explosions de terror, funcionen molt bé en aquest sentit. La
feredat puntual subsegüent a un sisme o a una inundació no és sinó el pas del pànic
potencial a l’ansietat de fet, una manera activa de viure l’angoixa en la seva forma
irruptiva i desestructuradora.2

2. El pànic col·lectiu i el descontrol dels comportaments
Un terratrèmol, una inundació, una pestilència arriben de cop, amb una rapidesa

superior a la capacitat de reacció dels receptors, de forma imprevista, sense que la seva
gènesi hagi estat detectada pels “experts”; capgiren el curs de les coses, trencant-ne
l’ordre regular,3 i provoquen un pànic fort i generalitzat a l’àrea malmesa. Aquest terror
inicial desencadena entre els afectats comportaments compulsius, descontrolats i, fins
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1. DELUMEAU, J. : 1978.
2. JEUDY, H. P.: Panico e catastrofe. La cultura del disastro e l’estasi del rischio, pàg. 34. Costa & Nolan.

Gènova, 1997.
3. REGUANT, S.: “Catàstrofes geològiques”, a PARÉS, R. (coord.): La catàstrofe i el catastrofisme, pàg. 45.

Barcelona, 1994.



i tot, autodestructius. Entre els damnificats, el contagi de l’alarma incrementa l’angoi-
xa i suscita un fort impuls de fuita en qualsevol direcció, fins i tot, cap al buit, com van
posar de manifest, recentment, les espectaculars imatges televisives de l’11 de setem-
bre de 2001 al World Trade Center de Nova York. La propagació de la por esdevé de
sobte incontrolable. Cada persona, obsessionada per la pròpia seguretat, es desentén
de les altres. Per tal de fugir d’un perill mortal, els individus es destrueixen els uns als
altres. El pànic, en un primer estadi, lluny d’actuar com un factor de cohesió, suscita,
doncs, entre els damnificats tendències a la disgregació i a la insolidaritat, cosa que
explica que el pillatge constitueixi una de les seqüeles més freqüents dels terratrèmols
destructius. En un sector majoritari de la societat, el terror genera un viu afany de sal-
vació individual, de supervivència a expenses de les persones i dels béns dels veïns i
conciutadans. La paüra, en un altre segment de la col·lectivitat, desborda, en canvi, la
capacitat de resposta i hi provoca una passivitat impotent, que convertirà els seus mem-
bres en víctimes propiciatòries de la “massa en fuita”.4 Les situacions d’emergència,
pel fet de desreglamentar les conductes, generen, doncs, simultàniament, en les socie-
tats afectades, impulsos agressius i suïcides.5

A Catalunya, entre 1373 i 1448, les forces desfermades de la natura, a més de sotra-
gar el sòl, modificar-ne la tectònica i provocar fortes remors, van desconjuntar les
bigues i les parets de tota mena d’immobles, esfondraren les construccions damunt dels
seus ocupants, privant-los d’un enterrament en lloc i amb cerimonial adients, i van afa-
vorir, en aquelles àrees on la fusta tenia un paper important en les estructures dels edi-
ficis, l’aparició d’incendis entre els enderrocs.6 Aquest conjunt de fenòmens esfereïdors
generaren entre els supervivents una gran angoixa, una autèntica histèria col·lectiva.
Els habitants de les àrees devastades, espantats davant la caiguda indiferenciada dels
bastiments, van fugir precipitadament de les respectives llars, amb els fills, tal com
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4. Terme utilitzat per S. Grassifiorentino en l’anàlisi de les seqüeles socials del sisme del 1703 a Úmbria
[“’Nela sera della Domenica ...’. Il terremoto del 1703 in Umbria: trauma e reintegrazione”, a Quaderni
Storici, 55, pàg. 147. Bologna, 1984].

5. JEUDY, H. P.: Panico e catastrofe, pàg. 13.
6. Totes aquestes seqüeles dels sismes apareixen descrites amb força detall en les fonts coetànies i imme-

diates, com la Crònica hebrea anònima de Girona [VALLE, C. DEL (ed.): Los terremotos de Girona de
1427 en la fuente hebrea, pàg. 37-77. Madrid-Girona, 1996], la Relació cartoixana de Viena [VALLE, C.
DEL (ed.): Los terremotos de Girona de 1427, pàg. 79-89], la Relació cartoixana de Polònia [VALLE, C.
DEL (ed.): Los terremotos de Girona de 1427, pàg. 91-97], el Noticiari de Joan de Toralles [MOLINÉ I

BRASÉS, E. (ed.): Butlletí de l’Ateneu Barcelonés, I, pàg. 218-220. Barcelona, 1915-1916], el Llibre de
remembrança de Joan Boada [VILLANUEVA, J. (ed.): Viage literario a las iglesias de España, XIV, pàg.
300-301. Madrid, 1850], el Dietari o Llibre de Jornades de Jaume Safont [ed. SANS I TRAVÉ, J. M. (ed.):
pàg. 21-22 i 23-24. Barcelona, 1992], els Dietaris de la Generalitat de Catalunya [CASES, L., FERNÁNDEZ

TRABAL, J. i PAGAROLAS, L. (ed.): I, pàg. 51 i 53. Barcelona, 1994], la Crònica del racional de la ciutat
de Barcelona [OFICINA D’INVESTIGACIONS I PUBLICACIONS HISTÒRIQUES (ed.): Recull de documents i estu-
dis de l’Arxiu Municipal Històric de Barcelona, I-2, pàg.113-192. Barcelona, 1921], el Llibre de Ceremonial
o de Sollemnitats de Barcelona [DURAN, A. i SANABRE, J. (ed.): pàg. 39-40. Barcelona, 1930], el Manual
de Novells Ardits [SCHWARTZ, F. i CARRERAS CANDI, F. (ed.): I, pàg. 258. Barcelona, 1892], les Rúbriques
de Bruniquer. Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona [CARRERAS

CANDI, F. i GUNYALONS, B. (ed.): V, pàg. 17-18 i 23-24. Barcelona, 1916] i el Dietari del Capellà d’Amfós
el Magnànim [SANCHIS SIVERA, J. (ed.): pàg. 131, nota 2. València, 1922].



anaven vestits, alguns fins i tot nus,7 cap als horts i camps de la rodalia. Les evacua-
cions dels recintes urbans, pel fet d’efectuar-se desordenadament, van provocar tumults
que elevaren les xifres de ferits i de morts. Entre les víctimes provocades pel terratrè-
mol del 2 de febrer de 1428 a Santa Maria del Mar, a Barcelona, una part va perir escla-
fada, no per les pedres despreses de la rosassa sinó sota els peus dels avalotats fugitius.8

Un seguit de sacsejades intenses va malmetre, doncs, els equilibris interns de la
societat, va provocar una pèrdua sobtada dels respectius status. Tothom, sota els efec-
tes del pànic, perdé el control dels seus gestos. Membres de tots els col·lectius, quan
els bastiments començaren a trontollar, van fugir esfereïts de les seves respectives man-
sions i tuguris cap als espais oberts, on es van barrejar, prescindint de divisòries socials
o morals. Les autoritats esporuguides semblaven menys dignes d’obediència; la humi-
liació dels prínceps era considerada pels seus respectius súbdits com amenaçadora i
providencial alhora. Les forces desfermades de la natura no respectaren monestirs,
esglésies, murades, castells, palaus ni torres;9 els sismes van transformar en trampes
mortals els símbols mateixos de la seguretat i del prestigi civils i espirituals, desbor-
dant l’experiència personal i la capacitat d’anàlisi dels testimonis. La reacció imme-
diata dels afectats pels terratrèmols de la baixa edat mitjana no va ser, doncs, gaire
distinta de la que suscitaria, entre els seus descendents actuals, un sisme d’alta inten-
sitat.

Veure’s lliure dels enderrocs només va significar, per als supervivents, una ate-
nuació del paroxisme inicial, passar del pànic irreflexiu a la paüra conscient, no pas el
retorn a la normalitat. Un cop lluny dels edificis, restablerta parcialment la immobili-
tat del sòl, cada un dels fugitius degué procurar reunir-se amb els parents per tal de
calibrar els menyscaptes que la catàstrofe havia provocat en la família i el patrimoni.
La pèrdua o les lesions dels parents i dels amics afegiren dolor a la por. Els damnifi-
cats, en una segona fase, devien mesurar la magnitud del perill de què havien escapat,
es devien apercebre de la gran fragilitat de l’home i del seu hàbitat davant les forces
de la natura, devien sol·licitar la protecció divina o dels sants taumaturgs locals, i devien
intentar resoldre les necessitats més peremptòries, de menjar i vestir. Ja més assosse-
gats, en un tercer estadi, devien observar que el sisme, deslegitimant la jerarquització
social vigent, havia col·locat tots els membres de la col·lectivitat, des del sobirà als
pobres vergonyants, en un mateix pla, en el dels damnificats; devien recordar també
que la terra va començar a moure’s sobtadament, sense cap mena d’alerta. Aquest pro-
cés d’anàlisis successives els devia conduir a un conclusió força alarmant: la calami-
tat natural no respectava el prestigi ni la riquesa i es podia repetir en qualsevol moment.

La desconfiança envers el futur immediat, les rèpliques que seguiren els sismes
més forts, el mal estat de molts d’immobles i l’enfardament de les vies de comunica-
ció devien induir força famílies a no reintegrar-se a la llar, a continuar als camps de la
rodalia. Fins i tot a les contrades mediterrànies, especialment durant l’hivern, ningú no
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7. “Homes i dones, amb el seus fills, fugien, alguns completament nus, de les seves cases, esglaiats per la
por del terràtremol”: VALLE, C. DEL: Los terremotos de Girona, pàg. 96.

8. Libre de Solemnitats de Barcelona, pàg. 40.
9. “Moltes isglésies de diverses parròquies e moltes torres e cases que eren molt forts [s’han enderrocat], la

reparació de les quals és inestimable”: [CONSTANS, L.: Diplomatari de Banyoles, IV, pàg. 191. Banyoles,
1991].



pot resistir, tanmateix, a la intempèrie un període llarg de temps. Els fugitius, després
d’intentar dormir unes quantes nits a l’aire lliure, començaren a construir, als horts i
als sementers on s’havien refugiat, tendes i barraques per a protegir-se de les inclemèn-
cies del temps i garantir-se un mínim d’intimitat. El procurador de l’abat de Ripoll,
després d’obtenir-ne garanties que no fugirien, va traslladar fins i tot els reclusos de la
presó d’Olot a unes barraques que havia fet construir expressament al verger de Palau.10

Entorn d’uns nuclis urbans enderrocats, sorgiren, doncs, unes corones de construccions
lleugeres, menys confortables però més segures que els immobles convencionals.11

Viure sota el pes de la por, lluny de casa, envoltat d’estranys, sense poder treballar
i compartint els pocs queviures disponibles a la zona o enviats des de les àrees veïnes
també devia constituir per als homes medievals una situació d’emergència. En aquests
escenaris especials, subsegüents als cataclismes, no tan sols continuen prosperant
l’agressivitat i l’egoisme sinó que hi arrelen també la maledicència, els robatoris, els
rumors i les crítiques als poders constituïts. Els refugiats procuraven recuperar de les
respectives llars els diners, les reserves de viandes, la roba d’abric i l’aixovar no des-
truïts pels enderrocs: la viuda de Jaume Molera, una de les víctimes mortals del terratrè-
mol d’Olot, el 27 de maig, només dotze dies després del traspàs, fa inventariar les seves
propietats i ordena buidar la casa ensorrada i traslladar-ne tots els béns mobles a l’hort
de Jaume Clos.12 En el decurs de les anades i tornades del recinte urbà, alguns dels des-
plaçats devien practicar el saqueig en els barris menys vigilats. Cada família aixecava
la barraca amb troncs i branques tallats als boscatges veïns o amb bigues i teules sos-
tretes de les cases enderrocades, sense preocupar-se gaire de qui era el propietari de la
forest o de l’immoble espoliats ni si la nova construcció lesionava els drets dels con-
frontants. Algunes de les persones que no disposaven de terra a la rodalia alçaven la
tenda, tot al·legant que era provisional, allà on es trobaven, sense demanar autoritza-
ció al titular. Aquestes discordances entre les necessitats dels uns i els drets dels altres,
entre els interessos col·lectius i els individuals, provocaven, a les àrees devastades,
injúries, baralles i enfrontaments. La incapacitat de les autoritats per a preveure la catàs-
trofe elevaven el nivell de les crítiques dels afectats, que els atribuïen una part de la
seva desgràcia.

Aquestes conjuntures adverses constituïen gairebé sempre una dura prova per a la
convivència civil, atès que en posaven en qüestió els mateixos fonaments. Les comu-
nitats, transitòriament alliberades de controls socials i ideològics, substituïen l’ordre
jeràrquic per l’anarquia, una situació en la qual les contradiccions internes esdevenien
més paleses i les crítiques es formulaven amb més contundència i claredat. La inèrcia
acumulada per les col·lectivitats complexes, com les medievals, és, tanmateix, tan gran
que rarament resulten col·lapsades per una calamitat. Les formacions socials longeves
disposen de mecanismes efectius de regeneració, cosa que explica que els supervivents
d’una catàstrofe natural, després de la crisi inicial, caracteritzada pel pànic, la deso-
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10. PUIGVERT, X.: Reconstrucció d’Olot després del terratrèmols (1427-1433), pàg. 24, nota 18. Olot, 1996.
11. Arran del temblors del 2 i del 3 de març de 1427, “totes les gents [de Girona], havents gran pahors que.ls

edificis no s’enderrocassen, han desemparades les cases de llurs habitacions e.stan en tendes que han
fetes per camps e patis, luny de perill de alberchs o parets”: BNF, Fons Baluze, ms. 238, fol 80r.; Apèndix
documental, núm. 53.

12. AHCO, Notarials, Manual de la Cort d’Olot, 1426-1428, fol. 26v.; Apèndix documental, núm. 75.



rientació i la insolidaritat, hi reaccionin en contra i, posant en joc tots els seus recur-
sos mentals i la seva experiència col·lectiva, hi oposin una resistència cada cop més
articulada.

3. Les mesures expiatòries i la reconquesta de la normalitat
Els esdeveniments naturals destructius sobrepassaven el nivell d’anàlisi propi de

les comunitats medievals més representatives, les quals, incapaces de formular-ne una
explicació racional, lògica, recorrien a plantejaments mítics, simbòlics, que confonien
les “causes” amb les “culpes”. Les societats preindustrials se solien considerar gaire-
bé sempre mereixedores de les catàstrofes que periòdicament les afectaven; una seque-
ra, una inundació o una pedregada no eren concebudes normalment com a fenòmens
físics, ahumans. Una de les diferències substancials que separa la civilització occi-
dental contemporània de les anteriors consisteix precisament en les dificultats d’aques-
tes per a acceptar que els cataclismes són processos externs, independents, heterogenerats
respecte a les col·lectivitats que els pateixen.

Les societats europees, fins a la darreria del segle XVII, van tendir a considerar les cala-
mitats –d’acord amb una concepció providencialista de la història– com a trencaments
puntuals del pacte que unia l’home amb el Creador, com a manifestacions inequívoques
d’un –sempre justificat– furor diví, com a correctius dels pecats humans. Les catàstrofes
naturals, amb les seves oneroses seqüeles, no eren sinó sancions puntuals d’un Déu justi-
cier i provident, “que alterava les profunditats marítimes i havia constituït tot quant exis-
tia”.13 La relació entre el desviament dels homes i el càstig del Suprem era, per tant,
immediata. El cataclisme constituïa un dels instruments de què disposava l’Altíssim per
a reconduir les seves criatures cap a la sendera del bé: causava morts, danys i dolor, però
depurava de vicis la societat afectada. Aquesta hipòtesi gaudia del suport interessat de les
autoritats civils i eclesiàstiques, que no desaprofitaven cap ocasió per a reformular-la.14

La concepció providencialista de la calamitat es prestava a moltes lectures. En els sermons
dels sectors més radicals de la clerecia, partidaris dels plantejaments apocalíptics, un
terratrèmol destructiu, com qualsevol altra catàstrofe, esdevenia un anunci del Dies irae,
una advertència divina de la proximitat de la fi dels temps, un avís oportú del Creador per
tal que els homes es preparessin per al Judici.15 Les autoritats municipals, des d’una pers-
pectiva més política que moral, també s’atrevien a formular interpretacions específiques
dels designis divins; els jurats de Girona, per exemple, en una carta adreçada al sobirà,
identifiquen com a causes probables dels terratrèmols de 1427 les bandositats que hi per-
torbaven aleshores la convivència ciutadana i el deficient funcionament de la justícia.
Segons els edils, el fracàs de les mesures adoptades per a eliminar els enfrontaments armats
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13. Qui conturbat profundum maris et in cuius postestate sunt omnia constituta, bella expressió encunya-
da, amb motiu dels terratrèmols de 1373, per Pere Vidal, escrivà de l’Audiència de Barcelona, un juris-
ta laic [ACA, Audiència, Conclusions Civils, I, fol. 68v.; RIERA MELIS, A. (ed.): “La societat catalana
baixmedieval davant els sismes. I: Els terratrèmols de 1373”, a Anuario de Estudios Medievales, 16,
pàg. 301. Barcelona, 1986.

14. La inclouen reiteradement en els documents emanats de les respectives cancelleries tant el sobirà [ACA,
C, reg. 2492, fol. 95v.-96r.] com els jurats de Girona [BNF, Fons Baluze, ms. 238, fol. 81r.-81v.; Apèndix
documental núm. 53] i els consellers de Barcelona [Llibre de Solemnitats de Barcelona, pàg. 39]. 

15. VALLE, C. DEL: Los terremotos de Girona, pàg. 88-89.



als carrers, imprimir rapidesa en el funcionament dels tribunals i eradicar-hi la parcialitat
hauria incitat el Suprem a castigar el mal govern que patia la ciutat.16

Les explicacions mítico-religioses de les catàstrofes naturals no eren, tanmateix,
exclusives dels cristians; les compartien també, amb matisos, els jueus. L’erudit autor
de la Crònica hebrea de Girona, malgrat que coneixia les hipòtesis causals formulades
per Aristòtil i Ptolemeu a l’antiguitat, no dubta a catalogar els terratrèmols com a fenò-
mens incomprensibles i inexplicables mitjançant argumentacions racionals, lògiques,17

i n’addueix com a causes més probables els pecats dels homes, la manca de temor de
Déu, la desaparició d’un regne o l’atac del poble hebreu per un exèrcit estranger.18

Aquesta concepció moral, teleològica, de la catàstrofe natural fomentava entre els
damnificats un difós sentiment de culpabilitat: cada un era responsable, en la mesura
de les pròpies faltes, de la tragèdia de tots. Si el cataclisme era concebut com un signe
d’un trencament en la relació dels homes amb Déu, com un senyal d’una reciprocitat
obstruïda, és lògic que es busqués la solució de la crisi en el restabliment, mitjançant
pràctiques culturals específiques, del vincle entre les comunitats afectades i el Creador,
l’únic controlador efectiu de tota la Natura.

Per a neutralitzar les tendències a la disgregació i a la insolidaritat provocades pel
pànic, s’havien de cohesionar, entre els afectats, les tensions individuals i havien d’orien-
tar-se cap a objectius unitaris positius, que facilitessin, pel fet de provocar una forta
concentració emocional, la catarsi. A l’edat mitjana, les pràctiques expiatòries públi-
ques funcionaren molt bé en aquest sentit, per tal com conferien seguretat als partici-
pants i els integraven en una “massa” unida per un terror comú i per l’afany
d’exorcitzar-lo.19 Les clerecies locals procuraven desencadenar entre els damnejats una
activitat penitencial i purificadora, tendent a la “reconciliació amb Déu”, que conduïen
ràpidament cap a vèrtexs de dramàtica espectacularitat, sense perdre’n en cap moment
el control. L’enorme tensió emotiva generada per la calamitat, que havia amenaçat amb
remoure “des d’avall” els mateixos pilars de la societat, era desactivada “des de dalt”
pels representants de la Divinitat; els quals, estimulant els sentiments de contrició en
els seus respectius feligresos, aconseguien dilatar les pràctiques devocionals fins a cotes
d’alta d’excitació i neutralitzar els dissidents. Als períodes d’emergència, els ritus
expiatoris podien actuar, doncs, com a vàlvules d’escapament per a la pressió social.

En aquestes cerimònies de masses, cada estament es retrobava amb si mateix, reo-
cupava el lloc que li corresponia dins la comunitat, es restablien els codis i els símbols
socials. De la tragèdia col·lectiva generada per la catàstrofe dimanaven, com a conse-
qüència de la ràpida actuació dels eclesiàstics, nous vincles de solidaritat. Els penitents
deposaven les seves discòrdies i es reconciliaven públicament entre si,20 en un context
caracteritzat per una alta emotivitat i una certa desmesura en els gestos.
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16. BNF, Fons Baluze, ms. 238, fol. 81r.-81v.; apèndix documental, núm. 53.
17. “Las inteligencias fenecen y los sabios se esfuerzan vanamente por conocer los misterios de Dios ¿Cómo

podemos nosotros entender con nuestra inteligencia que los vientos ocultos conmuevan y desmoronen,
haciendo que unas casas caigan y que otras se derrumben, que los fundamentos se inviertan, que unas ciu-
dades las devasten y a otras las dejen incólumes?”, [VALLE, C. DEL: Los terremotos de Girona, pàg. 62].

18. VALLE, C. DEL: Los terremotos de Girona, pàg. 40, 60, 66 i 70.
19. GRASSIFIORENTINO, S.: Terremoto in Umbria, pàg. 147.
20. VALLE, C. DEL: Els terratrèmols de Girona, pàg. 80.



Aquest conjunt de pràctiques expiatòries específiques tenia com a eix vertebrador la
processó penitencial. Les autoritats locals, després de cada sisme o quan tenien notícia
que la terra havia tremolat en una contrada pròxima, encarregaven als tonsurats que orga-
nitzessin desfilades processionals, que traguessin al carrer les relíquies més venerades
de què disposaven als respectius temples. Arran del sisme del 3 de març de 1373, es van
celebrar processons a Barcelona, Lleida, Cervera i Tortosa.21 L’abat del monestir d’Amer,
el 15 de març de 1427, després d’un seguit de sismes premonitoris d’intensitat creixent,
va organitzar una desfilada penitencial per tal d’aplacar la Divinitat i estalviar destruc-
cions a la vila. A la processó hi participaren la comunitat monàstica i tots el veïns, molts
dels quals hi van acudir descalços i amb els cabells grenyuts.22 Els penitents, després de
circumval·lar –resant– el nucli urbà, es dispersaren per la rodalia. A mitjanit, es va pro-
duir un dels grans terratrèmols de la sèrie, que va enderrocar una part del monestir i de
les cases de la vila. La prevenció dels veïns, que optaren per dormir al camp, explica que
el sisme, malgrat haver esfondrat nombrosos immobles, no se saldés amb morts. La pro-
cessó expiatòria no va conjurar, doncs, les pèrdues materials, però contribuí a preservar
la vida dels pobladors, pel fet d’excitar-ne els reflexos de supervivència. Per aquestes
mateixes dades, les autoritats locals també van organitzar desfilades penitencials a Girona,
Barcelona, Manresa i Cervera.23 La processó degué assolir especial solemnitat a la capi-
tal catalana, si s’ha de jutjar pels testimonis que ens han arribat.24

Quan la terra, després de curts períodes de calma, tornava a moure’s, els afectats,
sota la pressió del desconcert i del pànic, reprenien tot seguit les mesures expiatòries.
Els jurats i veïns de Besalú, el 5 d’abril, demanaren a la comunitat monàstica de Santa
Maria de Sotacastell que organitzés una desfilada amb la Vera Creu, per tal que Déu
aturés els terratrèmols que, des de feia setmanes, sacsejaven tota la vegueria.25 Com a
conseqüència del sisme del vespre del 22 d’abril, el clero i els veïns d’Amer, l’endemà,
van organitzar una anada processional a la muntanya de Lloret Salvatge, on s’havien
format solfatares, tot demanant a Déu misericòrdia; la toxicitat asfixiant dels gasos els
va impedir, tanmateix, arribar a la zona de les emanacions. Assabentats que el fum sul-
furós havia provocat el defalliment de set persones, els pobladors de la vila, el 23 pel
matí, decidiren anar altra vegada en processó a Lloret per tal d’auxiliar les víctimes. Els
penitents, aprofitant l’oportuna interrupció de les surgències, pogueren evacuar, molt
malmesos però vius, cinc homes i emportar-se els cadàvers de dues dones.26 Només tots
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21. AML, Llibre de Consells, 1372-1373, fol. 57 r.; apèndix documental, núm. 5; AMT, Clavaria, 1372-
1373, fol. 85v.; apèndix documental, núm. 8; AHCC, Llibre de Consells, 1373, fol. 12r.-12v.; apèndix
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motos de Girona, pàg. 82-83 i 94-96.

23. AHMC, Manual de Consells, I-18, s.f.; apèndix documental, núm. 39; AHCC, Llibre de Consells, 1427,
fol. 42r.-42v.; apèndix documental, núm. 44; BNF, Fons Baluze, Ms. 238, fol. 81r.; apèndix documen-
tal, núm. 53.

24. Llibre de Solemnitats de Barcelona, I, pàg. 39; Dietaris de la Generalitat, I, pàg. 51; Manual de Novells
Ardits, I, pàg. 249-250; Rúbriques de Bruniquer, V, pàg. 24; Dietari de Jaume Safont, pàg. 21-22. 

25. AHCO, Fons Notarials, Joan Ornós, Manual 1427, fol. 18v.-19r.; apèndix documental, núm. 50.
26. BNF, Fons Baluze, ms. 238, fol 82v.-83r.; apèndix documental, núm. 60.



junts i resant, sota la protecció de la Creu i de les relíquies, s’atrevien, doncs, els afec-
tats a penetrar dins les àrees de perill per auxiliar-hi els damnificats.

Els feligresos de les parròquies d’Osona, el 8 de maig, es reuniren a Vic, convo-
cats pels cònsols, a fi de celebrar una solemne processó; els penitents van ser recon-
fortats, després de la desfilada, amb pa, vi i cireres, refrigeri que va córrer a càrrec del
Consistori.27 Onze dies després, els regidors de Manresa escolliren vuit homes perquè
estructuressin les processons, de manera que els participants avancessin ordenats i cada
un al lloc que li corresponia en funció de la seva condició social.28 Els edils maldaven,
doncs, per incrementar l’afluència de penitents a les desfilades i per garantir-ne l’ordre
i l’estètica, assignant-hi a cada col·lectiu un lloc específic. A Barcelona, l’ordre en què
desfilaven els diversos col·lectius era el següent: obrien la processó els fadrins i les
fadrines; el clero local, els canonges de la Catedral i el bisbe integraven el segon seg-
ment; el tercer corresponia als consellers, acompanyats pels cavallers, els ciutadans
honrats, els artistes i els menestrals; i tancaven la desfilada les dones.29 Les autoritats
eclesiàstiques i civils es reservaven el tram central de la processó i confinaven els esta-
ments baixos als extrems, al cap i a la cua. La posició depenia, doncs, no sols de l’esta-
ment o del nivell de riquesa, sinó també del gènere i de l’edat de cada participant.
L’estructura interna de la processó no devia ser, aleshores, gaire diferent a les restants
ciutats catalanes.

La reiteració dels sotracs era interpretada pels dirigents espirituals de la comunitat
com una prova palesa de la insuficiència dels sacrificis efectuats fins llavors, de la
necessitat d’incrementar les mesures reparadores. Cada nou tremor induïa, doncs, la
gent a fer “més penitència, a participar en noves processons i a incrementar el culte
diví”.30 Els veïns de la capital catalana, galvanitzats per les prèdiques del franciscà
Matteo d’Agrigento, tornaren a sortir, la primera quinzena de juny, unes altres dues
vegades al carrer per recórrer processionalment la ciutat; una part considerable dels
participants, probablement els d’extracció social més baixa, s’hi va flagel·lar.31 Els
poders locals de Girona, el 30 d’agost de 1427, tot i el cansament que, després de set-
manes de quietud, havia arrelat en els veïns, organitzaren una missa solemne, amb
sermó, i una processó, amb la imatge de la Verge Maria, per agrair al Suprem haver-
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27. Arxiu Municipal de Vic, Llibre d’acords del Consell, I, fol. 46r.; apèndix documental, núm. 64.
28. AHCM, Manual del Consell, 1422-1429, 19 maig 1427.
29. “Dilluns, a XVII de març MCCCCXXVII, per los grans e contínuus terratrèmols qui·s sentien en la ciu-

tat de Barchinona, fonch ordonat, e de fet se féu, una solemna processó, qui partí de la Seu e anà a Sancta
Maria de la Mar; e anaren primer gran colp de fadrins e fadrines a peu descalç, ab lums en les mans, cri-
dant a grans crits: ‘Senyor, ver Déu, misericòrdia!’. Aprés venia la creu ab los capellans e canonges
dients la letania, e al detràs venia lo bisbe de Girgent, ab diacha e sostz-diaca, ab lo gramial. E puys
venien los consellers acompanyats de molts notables hòmens, axí com són cavallers e ciutadans hon-
rats, artistes e menestrals e una gran legió de dones ab lums a les mans, e anaven tan stretes que les unes
cremaven lo mantell a les altres. E na Vives, la revanadora, mès foch als vels de madona de misser
Bonanat Pere. E féu l’ofici en la dita sglésia de Sancta Maria de la Mar lo senyor patriarca. E preïcà-y
lo reverend mestre Phelip de Malla”: Dietari de Jaume Safont, pàg. 21-22.

30. VALLE, C. DEL: pàg. 86. 1996.
31. AHCB, Consell de Cent, Dietari, XXV, 6, fol. 164v.; apèndix documental, núm. 78; Manual de Novells

Ardits, I, pàg. 251; Llibre de Solemnitats de Barcelona, pàg. 39.



los preservat dels danys i els sofriments que els passats terratrèmols havien causat a
les contrades veïnes de la Garrotxa i de la Selva.32

Quan els damnificats, després de més de sis mesos sense sismes, havien començat
a reinstal·lar-se a les respectives cases, tot concentrant-se de bell nou als nuclis urbans,
la violenta sotragada del matí de la Candelera de 1428 va tornar a sembrar de ruïnes i
morts tota la Catalunya Vella, des de Puigcerdà fins a Barcelona. El pànic va reaparèixer
i arreu s’organitzaren noves processons expiatòries: l’11 de febrer, els paers de Cervera
elegiren dos homes i una dona per arranjar els participants de les imminents desfila-
des.33 Dos anys després, l’11 de gener de 1430, la terra va tremolar de bell nou a la
Cerdanya; encara que el sisme no hi va provocar danys importants, els records del pas-
sat eren encara tan vius que els jurats de Puigcerdà acordaren celebrar una processó
setmanal, els divendres, a fi d’evitar que un nou cataclisme no entrebanqués la ja com-
plicada restauració de la vila.34

No mancaven mai, en aquestes cerimònies expiatòries col·lectives, les jerarquies civils
i eclesiàstiques, que hi acudien sempre revestides amb tots els distintius específics de poder
i hi ocupaven –com ja s’ha exposat– el tram central. L’escenografia i les vestidures con-
tribuïen decisivament que els consellers i els clergues locals recuperessin el seu paper,
consolidessin el seu prestigi –condició bàsica per a la normalització de la convivència
civil– i s’erigissin en garants de la pròxima restauració de l’ordre vigent abans de la catàs-
trofe. Davant i darrere d’ells marxaven –per pròpia iniciativa o obligats–35 representants
de totes i cada una de les categories socials, estructurats en ordes, germandats, confraries
o parròquies; cadascú desfilava en el lloc que li corresponia i adoptava una gestualitat dife-
renciada, específica, adient al seu respectiu rang. Els estaments privilegiats hi adoptaven
sistemàticament una actitud solemne, tot limitant-se a resar en veu alta, els seculars, i a
salmodiar en llatí, els eclesiàstics. El hieratisme de les autoritats contrastava amb el com-
portament força desmesurat dels membres de les capes populars, que, a més d’acudir-hi
descalços i despentinats, desfilaven amb els braços estesos cap al cel, implorant a crits la
misericòrdia divina.36 Els més exaltats, per suggeriment dels respectius assessors espiri-
tuals, s’alliberaven de la tensió acumulada mitjançant mortificacions, molt més penoses i
espectaculars com més baixa era l’extracció social del penitent. El cim del conjunt de pràc-
tiques penitencials recomanades l’ocupava l’autoflagel·lació, ben documentada a Barcelona,37

la primera quinzena de juny de 1427.
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32. AHMG, Manual d’acords, 48, fol. 63v.-64r. [apèndix documental, núm. 92] i 119v.-120v.
33. AHCC, Llibre de Consells, 1428, fol. 18v. i 19v.
34. AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 188v.; apèndix documental, núm. 189. 
35. Els paers de Cervera, el 20 de març de 1427, havien acordat que “no sia algú tengut anar per força mas

voluntàriament” a les processons que s’organitzarien a la vila [AHCC, Llibre de Consells, 1427, fol.
42r.-42v.; apèndix documental, núm. 44]. Menys optimistes respecte al poder de convocatòria de les
seves iniciatives penitencials, els cònsols de Puigcerdà, el 12 de gener de 1430, estableixen, en canvi,
“que a la dita professó s’i hage e sia tenguda d’anar una persona de cascun alberch”, [AHCP, Registre
del Consell (1418-1430), fol. 188v.; apèndix documental, núm. 188].

36. VALLE, C. DEL: Los terremotos de Girona, pàg. 50.
37. “E per inducció de ·I· religiós de l’orde de Frares menors apellat Matheu, italià, al qual tot el poble feye

gran seqüela, molts foren induhits a fer grans penitències e especialment en dues processons se bateren
e·s disciplinaren cascuna vegada més de tres mílie persones, entre homes, dones e infants”, a Llibre de
Solemnitats de Barcelona, pàg. 39.



Tots, encara que de manera diversa, sol·licitaven de l’Altíssim que els salvés del
càstig de què s’havien fet mereixedors pels seus pecats. Les processons es repetien, dia
i nit, fins que la comunitat no es considerava lliure de l’amenaça d’una catàstrofe natu-
ral imminent.38 Els itineraris de les desfilades, negociats per les jerarquies eclesiàstiques
i civils, tenien un sentit més o menys explícit per als participants. Mentre que, a les ciu-
tats, les processons solien iniciar-se a la catedral i concloïen, després de recórrer els
principals carrers, en la parròquia de més prestigi; al camp, rebassaven el nucli urbà de
les viles i finalitzaven en santuaris dedicats a algun sant taumaturg.39 La insistència de
fer-les coincidir amb el perímetre urbà sembla respondre a l’afany de delimitar un espai.
Es circumdava l’àrea que es volia protegir de les forces desfermades de la natura. La
processó penitencial tenia, doncs, una funció polivalent, ja que servia tant per a conju-
rar la catàstrofe, abans que es produïs, i per aturar-la, en la fase àlgida, com per, un cop
passada, evitar-ne la repitició o agraïr a Déu haver-ne sortit estalvis.

La processó i l’ofici solemnes constituïen, per la seva aparatositat litúrgica i alt
nombre de participants, l’escaparata d’un ampli conjunt de pràctiques expiatòries, els
elements restants del qual, menys espectaculars, no han quedat reflectits, tanmateix,
amb tanta precisió a les fonts documentals coetànies. Les grans desfilades prospera-
ven entre una població prèviament preparada per mitjà tant de l’abstinència, el deju-
ni, la continència i altres modalitats de penitència privada40 com de l’oració preceptiva.
En algunes ciutats, el Consell havia ordenat que, mentre gravités damunt la comunitat
l’amenaça d’una catàstrofe, els veïns diàriament, a un toc específic de campana, es
posessin a resar allà on es trobessin.41

Les mortificacions, les pregàries i les processons penitencials, encara que consti-
tuïssin –segons els dirigents de les societats cristianes medievals– els mitjans més efec-
tius per a contenir calamitats en curs i prevenir-ne de futures, no solien ser suficients,
tanmateix, per a aplacar la ira divina, que exigia, a més, una conducta moral pública i
privada irreprotxable. A les èpoques d’emergència, els edils, assessorats pel clero local,
prohibien, sota severes penes, la blasfèmia, el jurament, els jocs d’atzar, els especta-
cles, el luxe, l’alcavoteria, el concubinatge, la prostitució i el treball en dia festiu.42 La
indisciplina del llenguatge,43 els jocs que implicaven traspassos de diners entre els par-
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38. S’organitzaven “solemnes procesiones de día y de noche, tanto dentro como fuera de las ciudades y pue-
blos”: VALLE, C. DEL: Los terremotos de Girona, pàg. 80.

39. “Allegándose a lugares piadosos y apartados, enriquecidos con indulgencias y otros beneficios espiri-
tuales”: VALLE, C. DEL: Los terremotos de Girona, pàg. 81. 

40. VALLE, C. DEL: Los terremotos de Girona, pàg. 86. i 94.
41. AHCP, Registre del Consell (1418-1430), fol. 154v.; apèndix documental, núm. 70.
42. AML, Llibre de Consells, 1372-1373, fol. 58r.; apèndix documental, núm. 11; AHCC, Llibre de Consells,

1373, fol. 12r.-12v.; apèndix documental, núm. 12; AHCC, Llibre de Consells 1427, fol. 42r.-42v.; apèn-
dix documental, núm. 44; AHCM, Manual del Consell, 18, 21 març 1427; apèndix documental, núm.
45; AHMT, Llibres de Consells, 3, fol. 38v; apèndix documental, núm. 58; AHMT, Llibre del Batlle,
39, fol. 168r.; apèndix documental, núm. 59; AHCM, Memorial de Consellers, 1427, 14 juny 1427; apèn-
dix documental, núm. 81; AHMG, Llibre d’actes del Consell, vol. 48, fol. 53r.-53v; AHMG, Llibre
d’actes del Consell, vol. 49, fol. 6v.-7v.; apèndix documental, núm. 125; AHMT, Llibre del Consell, vol.
3, fol. 60r.

43. Transitòriament accentuada, si més no entre les capes baixes de la societat, per la desesperació i la
impotència subsegüents a una catàstrofe natural.



ticipants, les pràctiques sexuals extramatrimonials, l’ostentació i, en menor grau, el
trencament del descans dominical constituïen, segons el parer dels poders constituïts,
les principals causes de la ira divina.

Mentre la blasfèmia, el jurament, la prostitució, el concubinat i el trencament del
descans festiu devien ser vicis bàsicament populars, l’ostentació i la compra de sexe
devien arrelar sobretot entre les capes benestants. Tots els estaments socials eren, doncs,
“corresponsables morals” de la crisi. Les disposicions municipals eren escrupolosa-
ment observades per la gent durant les setmanes posteriors a cada sotragada, però devien
caure gradualment en desús a mesura que la confiança retornava als afectats, com ho
palesen tant la reiteració dels bans municipals com les ratificacions reials: Alfons el
Magnànim va condemnar la blasfèmia,44 el 6 de maig de 1427, i els jocs de daus,45 el
12 de gener de 1428.

El protagonisme en el disseny i la posada en pràctica d’aquest agregat de mesures
reparadores corresponia a la clerecia. Les autoritats civils només hi assumien una actua-
ció complementària: transformaven en preceptes vinculants per a tots els veïns algu-
nes de les iniciatives expiatòries dels tonsurats i participaven activament en les cerimònies
públiques. Els consellers, a la darreria de març de 1427, per a endegar les processons
penitencials, demanaren l’assessorament del degà i clergues de la parròquia de Santa
Maria, a Cervera, i de dos canonges, dos dominicans i dos carmelites, a Manresa.46 Els
bisbes, els abats, els arxiprestes o els rectors presidien, juntament amb els cònsols
locals, les desfilades processionals, celebraven l’ofici solemne que les tancava i n’encar-
regaven l’homilia a un orador qualificat, com Felip de Malla, que, el 17 de març de
1427, va pronunciar el sermó a Santa Maria del Mar.47

Quan la calamitat coincidia amb una absència del prelat, el Consell, incapaç de cana-
litzar la tensió del veïnat, en sol·licitava encaridament el retorn. El 25 d’abril de 1427,
els jurats de Girona demanaven al sobirà que autoritzés el retorn del bisbe Andreu Bertran
per tal que distribuís entre els seus esporuguits feligresos el consol espiritual que només
els pontífexs podien administrar.48 Alfons el Magnànim, conscient de la situació d’emergèn-
cia per què travessava la ciutat, anuncia als jurats, el 16 de maig, el retorn del prelat.49

En algunes ocasions, els ordinaris eren eclipsats per algun religiós carismàtic,
assenyalat per la virtut i per l’experiència en la gestió de les crisis. El 1427, el paper
de guia dels damnificats el va assumir –com ja s’ha esmentat– fra Matteo Gemini, un
franciscà d’Agrigent, deixeble directe del reformador de l’orde, Bernadí de Sena; la
forta personalitat i la planera oratòria del qual suscitaren un impacte profund tant en
els cercles de la cort com entre les capes baixes urbanes de la Corona Catalano-ara-
gonesa. Al començament de 1427, treballava, amb el suport de la reina Maria i d’un
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44. ACA; Cartes Reials i Diplomàtiques, caixa 11. 1481.
45. ACA, C, reg. 2492, fol. 95v.-96r.; apèndix documental, núm. 109.
46. AHCC, Llibre de Consells, 1427, fol. 42r.-42v.; apèndix documental, núm. 44; AHCM, Manual de

Consells, 1422-1429, 21 març 1427; apèndix documental, núm. 45.
47. Dietari de Jaume Safont, pàg. 22.
48. “Senyor, nos estranyem molt de la absència del mossèn lo bisbe, assí molt necessari per aquest temps

axí terrible. Supplicants-vos que, per vostra mercè, de part vostra sia amonestat que venga de continent”,
[BNF, Ms. Baluze, 238, fol. 83v.; apèndix documental, núm. 60].

49. ACA, C, reg. 2680, fol. 97v.



sector del clero, per difondre unes formes de pietat populars, capaces d’arrelar amb
força entre els estaments inferiors de la societat.50 A mitjan abril, després que els terratrè-
mols haguessin sacsejat reiteradament la ciutat, els consellers de Barcelona van dema-
nar al rei que els enviés el mendicant sicilià, per tal que asserenés la població.51 L’entrada
del frare a la Ciutat Comtal es degué poduir cap a l’1 de maig. L’actuació del sicilià
va ser seguida amb atenció, des de València, per Maria de Castella52 i Alfons el
Magnànim,53 interessats a consolar i tranquilitzar l’esferït poble de Barcelona amb
emissaris qualificats, si més no fins que hi cessessin les sacsejades.

El franciscà va iniciar la seva tasca complementant les mesures genèriques pro-
mulgades pel Consell amb altres d’específiques, ben adaptades a l’estructura social de
Barcelona: a les prohibicions de la blasfèmia, el jurament i els jocs d’atzar, va afegir-
hi la condemna del luxe54 i dels censals, dues mesures de marcat caràcter populista,
que degueren ser molt ben acollides entre el poble menut. Els censals –una modalitat
de crèdit a llarg termini molt emprada a Catalunya durant tota la baixa edat mitjana,
tant pels particulars com per les institucions– havia dividit els moralistes coetanis: men-
tre que un ampli sector n’acceptava la licitud, un segment minoritari, més radical, els
considerava una pràctica usurària. Matteo Gemini, aprofitant la commoció causada
pels terratrèmols, llança una ofensiva frontal contra la compravenda de rendes perpè-
tues o vitalícies, tot declarant que incorririen en pecat mortal tant les dues parts con-
tractants com les altres persones que intervinguessin en la transacció, des del notari
fins als testimonis. Aquesta iniciativa del mendicant, l’única no recollida per cap de
les cròniques i dels dietaris de l’època,55 degué suscitar l’alarma entre els consellers i
les classes benestants locals. En les situacions d’emergència, les anàlisis de la con-
juntura efectuades per les jerarquies eclesiàstiques i per les autoritats civils, encara que
convergents, podien no ser, doncs, plenament concordants.

Les predicacions del franciscà a la Ciutat Comtal, malgrat la imprevista i inopor-
tuna condemna dels censals, van produir resultats satisfactoris tant per a la cort com
per als altres consells municipals catalans. La reina Maria, a mitjan maig, comunica a
Pere Maeller, l’oficial reial encarregat de resoldre els problemes logístics de la comi-
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50. La figura de Matteo d’Agrigento i la seva tasca reformista ha estat estudiada per J. RUBIÓ en un breu
però ben documentat article: “El b. fra Mateu d’Agrigento a Catalunya i València. Notes sobre la vida
religiosa a una cort del Renaixement”, a Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 11, pàg. 109-
121. Münster, 1955.

51. “La ciutat hagué fer missatges al rey, que era a València, sopplicant-lo que·ls trametés frare Matheu,
frare menor, molt sant preÿcador, natural de Sargent de Cicília, lo qui era aquí a València, qui fehia molts
miracles”, [Dietari del capellà d’Amfós el Magnànim, pàg. 131, nota 2].

52. ACA, C, reg. 3170, fol. 46r.-46v. [apèndix documental, núm. 62], 47r.-47v. i 48r.
53. ACA, C, reg. 2680, fol. 102r.-102v. 
54. Dietari del capella d’Amfós el Magnànim, pàg. 131, nota 2.
55. L’hem coneguda només per un document privat: una declarió efectuada pels hereus de Guillem Iu i

Jaume Traginer, arrendadors dels impostos municipals el 1427, en què al·leguen que els seus ascendents
no van poder recaptar gairebé res en concepte d’imposicions sobre els censals, com a conseqüència de
les condemnes formulades per fra Matteo. Aquesta important notícia –recollida per E. FONTSERÈ i J.
IGLÉSIES: Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906, pàg. 127. Barcelona,
1971– va ser localitzada, a l’Institut Municipal d’Història de Barcelona, per Josep M. Madurell, que, per
desgràcia, se’n va guardar la referència arxivística.



tiva, la satisfacció que ha produït al seu entorn l’èxit de la missió del sicilià.56 L’11 de
maig, els jurats de Girona sol·liciten a fra Matteo que acudeixi a la ciutat57 per tal de
restablir-hi els bons costums i posar fi als flagells que patia. La petició fou atesa i, l’1
de juny, el taumaturg va partir de Barcelona en direcció a la vall del Ter.58 Maria de
Castella, tres dies després, suggeria a mossèn Borrali que participés activament en el
programa expiatori dissenyat pel mendicant, amb el beneplàcit de l’Administració cen-
tral catalano-aragonesa.59

Durant tot el segon semestre del 1427 i el primer del 1428, el carismàtic franciscà
va recórrer les zones afectades pels terratrèmols, oferint a la població, a canvi de la
renúncia als vicis, el retorn gradual a la normalitat. Els consells, conscients del seu
poder de convocatòria, assumien les despeses d’alimentació i d’hostalatge de fra Matteo
i de la seva nodrida comitiva,60 i n’envoltaven els sermons d’una escenografia espe-
cial: el feien parlar en un ampli espai obert, on elevaven un cadafal, per tal que el pogués
sentir i veure la major part del veïnatge.61 L’oratòria populista del sicilià va provocar
un impacte molt fort entre les capes populars catalanes, que el compararen amb Vicent
Ferrer, un altre mendicant virtuós i de paraula exaltada, i li van dedicar cobles, encapça-
lades per l’apariat següent: “Tots fassam per amor a Déu, lo que mana fra Matheu”.62

La persecució de la dissidència religiosa era un altre àmbit en què l’actuació dels
edils se supeditava també a la dels eclesiàstics. El 27 d’abril de 1427, els jurats de
Girona, sota l’impacte dels passats terratrèmols, denuncien davant Alfons el Magnànim
la lentitud de Pere Bramon, delegat de l’inquisidor, a instruir el procés incoat contra
l’esposa del forner Guillem Devesa, acusada “d’invocar diables e de sacrificar a aquells”.63

Després d’un cataclisme, que els ideòlegs de l’època presentaven sistemàticament com
un càstig de Déu pels pecats dels homes, la persecució de l’heretgia esdevenia una tasca
peremptòria, que corresponia a les instàncies canòniques i no pas a les civils.

Les autoritats locals, durant l’emergència, no quedaven, tanmateix, completament
eclipsades per les jerarquies eclesiàstiques, ja que assumien també algunes tasques
importants i exclusives. Eren els edils els qui, tot just la terra cessava de tremolar,
s’havien de reunir, lluny de les amenaçadores voltes de la sala del Consell, en horts,
fossars, eres, barraques, tendes i altres indrets mínimament segurs,64 per tal d’arbitrar
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56. ACA, C, reg. 3170, fol. 56v.
57. BNF, Fons Baluze, ms. 238, fol. 84v.; apèndix documental, núm. 66.
58. ACA, Reial Patrimoni, Batllia, reg. 1239, fol. 1v. 
59. ACA, C, reg. 3170, fol. 66v.
60. AHCM, Memorial dels Consellers, 1427, 3 setembre.
61. A Manresa, per exemple, va pronunciar el sermó des d’una plataforma aixecada davant el convent de

framenors: Ibidem.
62. Segons Joan Buada, un clergue coetani: “Libre de remembrança”, Villanueva, J. (ed.): Viage literario,

XIV, doc. 17, pàg. 301.
63. BNF, Fons Baluze, ms. 238, fol. 83v.; apèndix documental, núm. 60.
64. Els jurats es van reunir fora de la casa consistorial el 21 de juny de 1427, a Girona [AHMG, Llibre d’actes

del Consell, 48, fol. 116r.-116v.; apèndix documental, núm. 840]; el 4 i el 5 de febrer de 1428, a Cervera
[AHCC, Llibre de Consells, 1428, fol. 12r. i 16r.; apèndix documental, núm. 121 i 123]; pel volts del 8
de febrer de 1428, a Girona [AHMG, Llibre d’actes del Consell, 49, fol. 16r.; apèndix documental, núm.
125]; i el 13 d’agost de 1428, a Puigcerdà [AHCP, Registre del Consell (1418-1430) fol 173r.; apèndix
documental, núm. 162].



mesures tendents tant a asserenar els ànims dels veïns com a tallar de soca-rel els com-
portaments insolidaris. Només els consistoris podien garantir una distribució mínima-
ment equitativa dels queviures i les robes disponibles, organitzar el trànsit dins l’àrea
assolada, restablir les comunicacions amb les contrades circumdants, demanar ajut a
les regions no afectades i a les diverses Administracions. El procurador de l’abat de
Ripoll a Olot, el 2 de juny de 1427, a fi d’evitar que les dificultats materials i la pro-
miscuïtat no arruïnessin la concòrdia tot just restablerta entre els veïns, prohibeix pro-
moure bregues i formular ofenses.65 L’evacuació dels ferits, la reinstal·lació dels afectats
en àmbits segurs i el repartiment d’auxilis implicaven una reobertura, si més no par-
cial, de la xarxa viària. A Olot, per exemple, l’agent senyorial esmentat ordena, en el
mateix pregó, a les famílies que arreglin els camins confrontants amb les respectives
propietats66 i, set mesos després, arran de les destrosses i dels moviments de població
causats a la Garrotxa pel terratrèmol de la Candelera del 1428, concedeix als veïns un
termini de cinc dies per a restaurar els camins, tot prohibint-los passar per camps aliens.67

4. El restabliment de la cohesió social
Quan, després del cataclisme, es restablia la normalitat, els protagonistes, sota el

control ideològic de les autoritats religioses i civils, tendien a considerar que, tot i l’alta
quantia de les pèrdues humanes i materials, el Suprem encara s’havia apiadat d’ells.
Els afectats relacionaven el restabliment de la calma no tant amb les mortificacions i
les pregàries pròpies com amb la intercessió d’algun sant protector, normalment aquell
les relíquies del qual es conservaven a la ciutat. Després de cada un dels diversos sis-
mes destructius, els barcelonins, els gironins i els vigatans van agrair respectivament
a santa Eulàlia, sant Narcís i sant Llucià i sant Marcià que els haguessin conservat la
vida i una part del patrimoni.68

Els ritus expiatoris col·lectius i les pràctiques penitencials individuals contribuïen,
en la mesura en què exorcitzaven la por i asserenaven l’ànim, a crear les condicions
adients perquè les víctimes d’un desastre superessin el descoratjament inicial i ini-
ciessin els treballs de restauració tant dels propis patrimonis com de la infraestructura
civil i religiosa de la regió. La preocupació essencial de les víctimes d’un sisme des-
tructiu, en les jornades posteriors a l’esdeveniment, consistia a satisfer les seves neces-
sitats més primàries. Neutralitzar les seqüeles d’una catàstrofe natural constituïa,
tanmateix, una tasca àrdua i complexa, que requeria dels afectats, a més d’un viu afany
de pervivència, recursos i temps: els veïns del llogaret aranès de Vila, dos anys des-
prés dels terratrèmols de març de 1373, encara treballaven per resoldre els problemes
de l’abastament d’aigües que els havia provocat l’estroncament tectònic de la princi-
pal font del terme.69 La solidaritat de les àrees indemnes o menys castigades i una aten-
ció preferent de les autoritats civils i religioses eren dos poderosos estímuls per a totes
aquelles famílies que emprenien una dura lluita per a reconquerir la normalitat.
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65. PUIGVERT, X.: La reconstrucció d’Olot, pàg. 25, nota 19.
66. Ibidem.
67. PUIGVERT, X.: La reconstrucció d’Olot, pàg. 28, nota 29.
68. Llibre de Solemnitats de Barcelona, pàg. 39. BNF, Fons Baluze, ms. 238, fol 81r.; apèndix documental,
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69. ACA, C, reg. 927, fol 111r.; RIERA MELIS, A. (ed.): Els terratrèmols de 1373, pàg. 305-306.



Els pobladors de les contrades circumdants, sota l’amenaça de nous cataclismes, solien
acudir amb promptitud en auxili dels damnificats. El 10 d’abril de 1427, els jurats de Girona,
davant l’extrema misèria en què els sismes de març han sumit els veïns d’Amer, a més
d’enviar-los queviures i diners, sol·liciten del sobirà i de les jerarquies laiques i eclesiàsti-
ques d’arreu de Catalunya que atenguin sense dilació les seves necessitats.70 D’acord amb
aquesta línia d’actuació, uns quants mesos després, el 25 de juny, concedeixen un ajut en
metàl·lic a la comunitat monàstica i als habitants de la vila.71 L’atenció especial amb què
el Consell de Girona segueix les seqüeles dels terratrèmols a Amer podria ser deguda, si
més no en part, al fet que la ciutat del Ter hi posseïa drets jurisdiccionals.72 A Manresa, el
19 de maig, els regidors delegaren en dos ciutadans la recaptació dels donatius per als dam-
nificats de la vall del Brugent.73 En la canalització de recursos des de les àrees menys afec-
tades a les assolades, els consistoris desenvolupaven, doncs, un paper decisiu.

Restablert el control de la situació, els poders constituïts retornaven els ramats, els
estris, les mercaderies i tots els altres béns mobles recuperats als respectius propieta-
ris: un notari d’Olot, el 6 d’octubre de 1427, inventaria els béns del difunt Pere
Sesconamines.74 Posar terme als robatoris constituïa, en aquesta segona fase, un altre
dels objectius preferents de les autoritats. El procurador de l’abat de Ripoll a Olot, el
2 de juny de 1427, prohibeix entrar de nit, sense llum, a la vila, tallar llenya en bosc
d’altri i sostreure bigues, cairons i teules i tota mena de pertrets d’immobles aliens.75

Des de maig de 1427 fins ben entrat 1428, la cort d’Olot constreny nombrosos parti-
culars a retornar els materials que, després de cada evacuació de la vila, havien extret
d’edificis ensorrats del nucli urbà per construir barraques i immobles provisionals a la
rodalia. Guillem Verdaguer, el 30 de maig, es compromet a restituir al prevere Patllari
Clopera les teules que li va robar.76 El procurador de l’abat de Ripoll, el 25 de setem-
bre, imposa una multa de 20 sous a Dalmau Fenoses i al seu fill Esteve per les bigues,
llates, cabirons i teules que havien sostret de la casa d’Arnau de Cabratosa, enderro-
cada pels passats terratrèmols.77 A Besalú, el prior de Santa Maria, senyor de la vila,
al començament de març de 1428, ha d’adoptar també mesures efectives per tal de
tallar els creixents robatoris de teules a les cases enderrocades i buides.78 Les autori-
tats locals, en aquesta fase, examinaven també les construccions efímeres elevades pre-
cipitadament després de cada sacsejada, a fi que no lesionessin els drets dels confrontants:
el procurador de l’abat de Ripoll a Olot, el 28 d’agost de 1427, va autoritzar Joan
Sacoma a cobrir una part del seu hort, amb la condició que l’evacuació d’aigües no
perjudiqués el confinant.79 Ni el desallotjament forçat no convertia, doncs, els immo-

373

70. BNF, Fons Baluze, Ms. 238, fol. 80v.-82v.; apèndix documental, núm. 53.
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bles en res nullius, en béns sense titular, ni les dures condicions de vida conferien als
damnificats un dret indiscriminat d’abastament o de construcció. El Consell de Cervera,
el 22 de febrer de 1428, estructura els veïns en cinquantenes i desenes per tal que el
nucli urbà, mentre perdurés l’emergència, estigués sempre ben vigilat.80

Amb aquestes disposicions, les autoritats locals intentaven restituir a cada veí el rang,
tot restaurant les correlacions existents abans del cataclisme entre persones i béns. La
documentació administrativa, notarial i judicial era recollida sistemàticament i diposita-
da en lloc segur a fi de preservar la memòria històrica de la comunitat i els títols de pro-
pietat del major nombre possible dels seus membres. Els consistoris i les jerarquies
eclesiàstiques sol·licitaven de les cancelleries corresponents un duplicat dels privilegis i
de tots els altres documents importants desapareguts. Les autoritats d’Amer, en una carta
adreçada al sobirà la primavera del 1427, enumeraven entre els efectes més greus oca-
sionats pels passats terratrèmols la destrucció de “molts privilegis e moltes scriptures,
títols, documents e gràcias a la Universitat e singulars de la dita vall e terme de Amer,
tant per los il·lustríssims reys passats, de gloriosa memòria, com per altres otorgats”.81

El bisbe i el clero parroquial procuraven restablir el culte en les esglésies, si aques-
tes reunien les condicions de seguretat mínimes, o en capelles provisionals, quan el
temple s’havia desplomat i els feligresos no disposaven de recursos per a emprendre
la construcció d’un altre. El vicari general de la diòcesi de Vic, el 26 de juny de 1428,
va autoritzar els pobladors de l’àrea més malmesa pels terratrèmols a celebrar tran-
sitòriament el culte en capelles de fusta.82 Aquesta concessió no alliberava, tanmateix,
els feligresos del deure d’aixecar, en un futur immediat, una nova església, amb els
requisits exigibles als edificis sagrats. L’ordinari utilitzava la Visita Pastoral per a acce-
lerar l’inici de les obres i supervisar-ne la dinàmica, tot amenaçant els feligresos amb
sancions espirituals quan considerava que els treballs no avançaven al ritme adient.

La redistribució de les tasques reinseria els pobladors de les àrees afectades per la cala-
mitat en un entrellat recognoscible de funcions i de relacions. Rectors, batlles, jurats, cla-
varis, jutges i notaris tornaven a definir un primer disseny institucional, sota el control del
qual es reprenia l’activitat econòmica i es restaurava el teixit social. Superada l’etapa
d’emergència, els damnificats recuperaven, gradualment i amb molts d’esforços, l’anhe-
lada normalitat, superaven les discontinuïtats i reactivaven els circuits de l’intercanvi social.

Malgrat que els mecanismes endegats pels poders civils i religiosos després de cada
sisme eren molt efectius, la complexitat interna de les societats cristianes medievals
dificultava, tanmateix, la formació de consensos unànimes; sempre hi romanien sec-
tors marginals que qüestionaven les propostes dels poderosos. El domini del llenguat-
ge i el coneixement tant de les principals pors com del ferm sentiment religiós del poble
permetien, tanmateix, a les autoritats formular explicacions assequibles i convincents
sobre els cataclismes i les seves causes; proposar interpretacions de les catàstrofes que
penetraven profundament en el cos social, sense arribar mai, emperò, als darrers reduc-
tes. A les èpoques de normalitat, la contestació social –sempre existent– era neutralit-
zada gairebé a l’origen i es difonia poc; el col·lapse dels mecanismes de control ideològic,
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en les conjuntures d’emergència, permetia, en canvi, que les visions alternatives es for-
mulessin al carrer, a la plaça i, fins i tot, a al púlpit.

Una calamitat natural afavoria transitòriament, doncs, la contestació social en la comu-
nitat afectada. L’ordre vigent abans d’un sisme destructiu no reapareixia de forma espontà-
nia i immediata quan la terra cessava de tremolar; era sempre el resultat d’una tasca
conscient i onerosa en la qual els poders constituïts tenien un paper decisiu. Mentre les
autoritats religioses i civils proposaven una lectura providencialista de la catàstrofe, dis-
tribuïen el costos de les reconstruccions entre els afectats, intentaven restablir les jerar-
quies i procuraven recuperar el prestigi, alguns membres de les capes baixes aprofitaven
el descontrol generat per l’esdeveniment per a difondre les seves crítiques. El trencament
sobtat de la normalitat obria escletxes per on afloraven amb una claredat i contundència
sense paral·lel les contradiccions socials. Segons les minories contestatàries, durant la
catàstrofe, els diversos poders, esporuguits i desconcertats, no van estar a l’altura de les
circumstàncies ni oferiren un exemple d’aplom a la resta de la societat. El sobirà va seguir
atentament els esdeveniments des de València, una regió no afectada pels sismes, i no
retornà a Catalunya, malgrat les reiterades demandes del batlle general i dels consellers
de les principals ciutats, fins que no cessaren les sotragades i les predicacions de fra
Matteo Gemini hi asserenaren la població.83 Del 2 a l’11 de juny de 1427, Alfons el
Magnànim va romandre a Barcelona, analitzant la situació.84 Des de la Ciutat Comtal es
traslladà a Perpinyà, una altra àrea poc malmesa per la calamitat;85 en el decurs del viat-
ge es va aturar a Girona, on va dormir en una tenda que féu construir expressament als
jurats a l’hort dels framenors.86 El 7 de juliol ja era de tornada a la Ciutat Comtal.87 Copsada
la magnitud de la catàstrofe, el sobirà, el 14 del mateix mes, es va encaminar de nou cap
a València88 i no reaparegué per Catalunya fins el 5 d’abril de 1428,89 mesos després del
darrer sisme fort, el de la Candelera. Tant el rei com la reina no van viure directament,
doncs, cap dels terratrèmols ni van recórrer després les àrees devastades; descarregaren
la tasca –sempre perillosa– de portar conhort i esperança als damnificats damunt Matteo
d’Agrigento i alguns funcionaris de la cort. Aquesta actitud poc decidida, hiperprudent,
de la família reial va decebre un ampli sector dels afectats.

L’absència del sobirà, altrament, recruava les tensions socials en les regions mal-
meses pels cataclismes i hi afavoria la circulació de rumors i libels: Alfons el Magnànim,
el 2 d’octubre de 1427, ordena, de València estant, al batlle general de Catalunya que
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83. Fins el 25 de maig, no anuncia a Pere Becet, batlle general de Catalunya, i a Joan Safont, agent reial, el
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investigui els autors de certes cartes que circulaven per Barcelona amb unes hipotèti-
ques queixes dels estaments superiors envers els inferiors i els castigui de manera exem-
plar,90 ja que incrementaven una conflictivitat ja molt alta.

Un bisbe que retardava el retorn a una ciutat sacsejada pels terratrèmols i uns jurats
esporuguits que només s’atrevien a reunir-se en escenaris tan prosaics o simbòlicament
incorrectes com un hort, una era, una barraca o un fossar no devien constituir, tampoc,
uns paradigmes de conducta per a la resta de la societat, un model on cercar forces per
a superar una situació d’emergència.

La gestió de les seqüeles de la catàstrofe per part de les Administracions esperonava
també, en aquest estadi, la crítica entre una part dels afectats, que consideraven les mesu-
res adoptades per les autoritats lentes, poc efectives i, fins i tot, injustes. Cada nivell de
poder procurava transferir les responsabilitats de les desgràcies i els costos de les repa-
racions als altres. Els consellers de Barcelona, dos dies després del sisme de la Candelera,
adoptaven mesures per tal d’evitar que el sobirà, amb motiu de la catàstrofe, formulés
cap mena de crítica contra el regiment de la ciutat.91 Alfons el Magnànim, que s’havia
negat, el 13 de febrer de 1428, a eximir els veïns de Puigcerdà del pagament del mari-
datge de la infanta Elionor, tot adduint que aquestes partides eren “ja consignades ab
jurament de no disposar ni posar mà en aquelles”,92 pressionava coetàniament el bisbe
d’Urgell i els col·lectius solvents de la Cerdanya perquè els rebaixessin els censos i les
pensions dels censals.93 El consistori de Puigcerdà, poc després del terratrèmol de la
Candelera del 1428, interromp unilateralment el pagament de les pensions dels censals
que havia venut a diversos particulars i no el reprèn fins el 22 de juliol, després d’obte-
nir-ne una rebaixa.94 La insensibilitat dels poders públics envers la misèria dels damni-
ficats escandalitzava, fins i tot, un sector de la clerecia: un framenor de l’observança, a
la darreria de l’estiu de 1428, va criticar durament, a Barcelona, la conducta del sobirà i
dels edils, tot orientant el fort descontentament del poble cap a les autoritats.95

Els consistoris, les instàncies de poder más pròximes als damnificats, procuraven
neutralitzar les crítiques i netejar la seva imatge amb l’adopció de mesures populars:
els jurats de Girona, al començament de maig de 1428, sol·liciten d’Alfons el Magnànim
que tanqui sense trigança el contenciós que enfrontava el prevere Guerau Serra amb
Pere Ramon Mont pel control de la nova capella que es construeix a Amer, ja que priva
de sagraments als veïns.96

A poc a poc, emperò, es restablia el consens entre les autoritats, cada una assumia les
seves competències i l’acció conjunta permetia restablir els controls ideològics, desarbo-
rar les crítiques i marginar els dissidents. Una calamitat natural destructiva, encara que
inicialment acostumés a suscitar tendències disgregadores entre els receptors, acabava gai-
rebé sempre, doncs, convertint-se, arran de la lectura que en feien els poders constituïts,
en un reforç de l’ordre vigent, en una barrera enfront de la contestació i la marginalitat.

376

90. ACA, C, reg. 2680, fol. 131v.
91. IMHB, Borrador de Lletres, I, 1428, febrer, 4; apèndix documental, núm. 120.
92. ACA, C, reg. 2790, fol. 4 r.; apèndix documental, núm. 133.
93. ACA, C, reg. 2682, fol. 142 r.-142v. i 143r.; apèndix documental, núm. 138 i 139.
94. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació de dades sísmiques, pàg. 178-179.
95. IMHB, Consellers; Borrador de Lletres, I, 1428, setembre, 1.
96. AHMG, Ordinacions, 9-2, fol. 13 r.



A.5 Escala d’intensitat macrosísmica EMS-98

Classificacions utilitzades en l’Escala europea macrosísmica

Tipificació de les estructures (edificis) segons la seva vulnerabilitat (taula de vulne-
rabilitat)
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TIPUS
CLASSES

D’ESTRUCTURES
VULNERABILITAT

A B C D E F

Pedra seca

Tova

Paredat

De carreus

Sense armar (pedra, maó...)

Sense armar amb forats de FA
monolítics i vinculats a les parets

Armades o confinades

Estructures sense disseny 
sismoresistent (DSR)

Estructura amb nivell mitjà de DSR

Estructura amb nivell alt de DSR

Murs sense DSR

Murs amb nivell mitjà de DSR

Murs amb nivell alt de DSR

Estrucutres d’acer

Estructures de fusta

Els tipus d’estructures de fàbrica han de llegir-se, per exemple, fàbrica de paredat,
mentre que els tipus d’estructures de formigó armat (FA) han de llegir-se, per exem-
ple, pòrtics de FA o parets de FA.
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Classe de vulnerabilitat més probable Rang probable Rang menys probable, excepcionals



Classificació de danys

Nota: la manera en què un edifici es deforma sota la càrrega d’un terratrèmol depèn
del tipus d’edifici. En una classificació genèrica es poden distingir els tipus d’edificis
de fàbrica i els de formigó armat.

Classificació de danys en edificis de fàbrica

Grau 1: Danys de despreciables a lleugers (cap
dany estructural, danys no-estructurals lleugers)
Fissures en molt poques parets.
Caiguda només de petits trossos de revestiment.
Caiguda de pedres soltes de les parts altes dels edi-
ficis en molt pocs casos.

Grau 2: Danys moderats (danys estructurals lleu-
gers, danys no-estructurals moderats)
Esquerdes en moltes parets.
Caiguda de trossos bastant grossos de revestiment.
Col·lapse parcial de xemeneies.

Grau 3: Danys d’importants a greus (danys estruc-
turals moderats, danys no-estructurals greus)
Esquerdes grans i generalitzades en la majoria de
les parets.
Es desprenen teules de la teulada.
Trencament de xemeneies per la línia de la teulada.
Es danyen elements individuals no-estructurals
(parets, testeres i teulades).

Grau 4: Danys molt greus (danys estructurals
greus, danys no-estructurals molt greus)
Es danyen seriosament les parets.
Es danyen parcialment les teulades i els forjats.

Grau 5: Destrucció (danys estructurals molt greus)
Col·lapse total o quasi total.
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Classificació de danys en edificis de formigó armat

Grau 1: Danys de despreciables a lleugers (cap
dany estructural, danys no-estructurals lleugers)
Fissures en el revestiment de pòrtics o a la base
de les parets.
Fissures en parets i envans.

Grau 2: Danys moderats (danys estructurals
lleugers, danys no-estructurals moderats)
Esquerdes en bigues i pilars de pòrtics i en parets
estructurals.
Esquerdes en parets i envans; caiguda de lliscats
i revestiments fràgils. Caiguda de morter de les
juntes de panells prefabricats.

Grau 3: Danys d’importants a greus (danys estruc-
turals moderats, danys no-estructurals greus)
Esquerdes en pilars i en juntes biga/pilar, en la base
dels pòrtics i en les juntes dels murs acoblats.
Despreniment de revestiments de les armadures,
panteig de l’armadura de reforç del formigó.
Grans esquerdes en parets i envans; es malmeten
panells aïllats d’envans.

Grau 4: Danys molt greus (danys estructurals
greus, danys no-estructurals molt greus)
Grans esquerdes en elements estructurals amb
danys en el formigó per compressió i trencament
d’armadures; fallides en l’adherència de l’arma-
dura de les bigues; inclinació de pilars.
Col·lapse d’alguns pilars o d’una planta alta.

Grau 5: Destrucció (danys estructurals molt
greus)
Col·lapse de la planta baixa o de parts (per exem-
ple ales) de l’edifici.
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Definicions de quantitat

Definicions de graus d’intensitat

Organització de l’escala
a) Efectes en les persones.
b) Efectes en els objectes i en la naturalesa (els efectes i les falles en el terreny es trac-

ten especialment en una altra secció).
c) Danys en edificis.

Observació preliminar
Cada grau d’intensitat pot incloure també els efectes de la sotragada dels graus d’inten-
sitat menors, encara que aquests efectes no es mencionen explícitament.

I - No percebut
a) No percebut, ni en les condicions més favorables.
b) Cap efecte.
c) Cap dany.

II - Molt poc percebut
a) El sisme és percebut només en casos aïllats (<1%) d’individus en repòs i en posi-

cions especialment receptives dins d’edificis.
b) Cap efecte.
c) Cap dany.

III - Dèbil
a) El terratrèmol és percebut per alguns dins d’edificis. Les persones en repòs senten

un balanceig o lleuger tremolor.
b) Els objectes penjats oscil·len lleument.
c) Cap dany.

IV - Àmpliament observat
a) El terratrèmol és percebut dins dels edificis per molta gent i només per molt pocs a

l’exterior. Es desperten algunes persones. El nivell de vibració no espanta. La vibra-
ció és moderada. Els observadors senten un lleu tremolor o oscil·lació de l’edifici,
l’habitació o el llit, la cadira, etc.

b) Colpeig de vaixelles, cristalleries, finestres i portes. Els objectes penjats oscil·len.
En alguns casos els mobles lleugers tremolen visiblement. En alguns casos les fus-
teries grinyolen.

c) Cap dany.
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V - Fort

a) El terratrèmol és percebut dins dels edificis per la majoria i per alguns a l’exterior.
Algunes persones s’espanten i corren a l’exterior. Es desperten moltes de les per-
sones que dormen. Els observadors senten una forta sotragada o trontollament de
tot l’edifici, l’habitació o el mobiliari.

b) Els objectes penjats oscil·len considerablement. Les vaixelles i les cristalleries xoquen
entre si. Els objectes petits, inestables o mal recolzats poden desplaçar-se o caure.
Les portes i les finestres s’obren o tanquen de sobte. En alguns casos es trenquen
els vidres de les finestres. Els líquids oscil·len i pot ser que vessin de recipients total-
ment plens. Els animals dins d’edificis neguitegen.

c) Danys de grau 1 en alguns edificis de classes de vulnerabilitat A i B.

VI - Lleument danyós

a) Sentit per la majoria dins dels edificis i per molts a l’exterior. Algunes persones per-
den l’equilibri. Molts s’espanten i corren a l’exterior.

b) Poden caure petits objectes normalment estables i els mobles es poden desplaçar.
En alguns casos es poden trencar plats i gots. Es poden espantar els animals domès-
tics (fins i tot a l’exterior).

c) Es presenten danys de grau 1 en molts edificis de classes de vulnerabilitat A i B;
alguns de classes A i B sofreixen danys de grau 2; alguns de classe C sofreixen danys
de grau 1.

VII - Danyós

a) La majoria de las persones s’espanta i intenta sortir dels edificis. Per a molts és difí-
cil mantenir-se dempeus, especialment en plantes superiors.

b) Es desplacen els mobles i poden tombar els que romanen inestables. Caiguda de
gran nombre d’objectes de les prestatgeries. Esquitxa l’aigua dels recipients, dipò-
sits i estanys.

c) Molts edificis de classe de vulnerabilitat A sofreixen danys de grau 3; alguns, de grau 4.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat B sofreixen danys de grau 2 ; alguns, de grau 3.
Alguns edificis de classe de vulnerabilitat C presenten danys de grau 2.
Alguns edificis de classe de vulnerabilitat D presenten danys de grau 1.

VIII - Greument danyós

a) Per a moltes persones és difícil mantenir-se dempeus, fins i tot fora dels edificis.
b) Els mobles es poden tombar. Cauen al terra objectes com televisors, màquines

d’escriure, etc. Ocasionalment les làpides se poden desplaçar, girar o caure. En sòls
molt tous es poden veure ondulacions.

c) Molts edificis de classe de vulnerabilitat A sofreixen danys de grau 4; alguns, de grau 5.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat B sofreixen danys de grau 3; alguns, de grau 4.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat C sofreixen danys de grau 2; alguns, de grau 3.
Alguns edificis de classe de vulnerabilitat D presenten danys de grau 2.
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IX - Destructor

a) Pànic general. Las persones poden ser llançades bruscament al terra.
b) Molts monuments i columnes cauen o giren. En sòl tou es veuen ondulacions.
c) Molts edificis de classe de vulnerabilitat A sofreixen danys de grau 5.

Molts edificis de classe de vulnerabilitat B sofreixen danys de grau 4; alguns, de grau 5.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat C sofreixen danys de grau 3; alguns, de grau 4.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat D sofreixen danys de grau 2; alguns, de grau 3.
Alguns edificis de classe de vulnerabilitat E presenten danys de grau 2.

X - Molt destructor

c) La majoria dels edificis de classe de vulnerabilitat A presenten danys de grau 5.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat B sofreixen danys de grau 5.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat C sofreixen danys de grau 4; alguns, de grau 5.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat D sofreixen danys de grau 3; alguns, de grau 4.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat E sofreixen danys de grau 2; alguns, de grau 3.
Alguns edificis de classe de vulnerabilitat F presenten danys de grau 2.

XI - Devastador

c) La majoria dels edificis de classe de vulnerabilitat B presenten danys de grau 5. 
La majoria dels edificis de classe de vulnerabilitat C sofreixen danys de grau 4;
molts, de grau 5.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat D sofreixen danys de grau 4; alguns, de grau 5.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat E sofreixen danys de grau 3; alguns, de grau 4.
Molts edificis de classe de vulnerabilitat F sofreixen danys de grau 2; alguns, de grau 3.

XII - Completament devastador

c) Es destrueixen tots els edificis de classes de vulnerabilitat A, B i pràcticament tots
els de classe C. Es destrueixen la majoria dels edificis de classe de vulnerabilitat D,
E i F. Els efectes del terratrèmol assoleixen els efectes màxims concebibles.
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1. Introduction

A number of large earthquakes occurred in Catalonia (NE of the Iberian Peninsula)
in the XIV and XV centuries. Some of these earthquakes were felt up to a distance of
300 km. Figure 1.1 shows the areas in Spain and France where these tremors were felt
or caused damage. 

The existence of contemporary sources of the late medieval period in Catalonia
allows us to study these earthquakes in more detail. The good state of preservation of
old documents and the wealth of description of the events have enabled us to make a
relatively reliable reconstruction of these events.

Despite some sporadic attempts to compile reports of earthquakes in the XVII cen-
tury, it was not until the XIX century that cataloguing of earthquakes began in earnest.
Nevertheless, the work of Fontserè and Iglésies1 constitutes the first reliable compila-
tion of seismic activity in Catalonia. Their painstaking task provides the basis for any
study of historical seismicity in Catalonia.

Using the studies of Fontserè and Iglésies some authors focused their attention on
specific earthquakes. This is the case of Cadiot2 and Banda and Correig3 concerning
the earthquake of 1428.

In 1985 the Geological Survey of Catalonia, eager to compile a comprehensive
catalogue of seismic activity in Catalonia in order to provide a correct evaluation of
seismic hazard, contacted the Department of Medieval History at the University of
Barcelona. The possibility of finding errors in the existing seismic catalogues promp-
ted us to make a collection of contemporary accounts in order to obtain new data or
complete our information on the effects of the earthquakes of the XIV and XV centu-
ries. A critical and in-depth analysis of the contemporary sources of the most signifi-
cant earthquakes was undertaken.
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As parts of France had also been affected by the earthquakes, collaboration was
also established with the Service d’Aménagement et Risques Naturels de BRGM4 in
order to carry out a joint analysis and evaluation of all the data. In recent years a macro-
seismic databank - SISFRANCE5 - has been set up in France in an attempt to better
understand historical seismicity.

This interdisciplinary collaboration yielded its first results6 in 1987, and some years
later a monograph7 on the seismic series of 1373 was published. Subsequently, a com-
prehensive study of the earthquakes of the years 1427-1428 - a slow and painstaking
task - was undertaken. This research formed part of the projects funded by the European
Economic Community (RHISE,8 BEECD9), according to which collaborations are esta-
blished with research workers in different countries in Europe. A number of studies
were presented at national and international congresses.10

The findings of these studies were regarded as incomplete given that the interpre-
tation of each earthquake had been made without considering the other earthquakes of
the period. This monograph presents a joint evaluation of all the earthquakes and cons-
titutes the most complete study to date on the earthquakes of the XIV and XV centuries
in Catalonia from both the historical and seismological points of view.

The monograph (in Catalan) consists of 10 chapters and 6 appendices. After an
introduction (chapter 1), chapter 2 sets out the historical context of the period studied,
and chapter 3 describes the sources, the historical methodology used and lists the abbre-
viations that appear in the book.

Next, chapter 4 focuses on the methodology applied to the analysis of the macro-
seismic data and to the quantification of the historical earthquakes. This chapter seeks
to characterize the historical earthquakes with parameters that are comparable to those
of current earthquakes. Chapters 5, 6, 7 and 8 consider the most significant earthqua-
kes of the XIV and XV centuries in Catalonia and provide their characteristic parame-
ters. Chapter 5 deals with the series of earthquakes in the year 1373, especially with
the destruction wrought in Spain and France. The year 1427, which underwent a long
seismic sequence resulting in considerable destruction in some areas of Girona, is dis-
cussed in chapter 6. This sequence culminated in the earthquake on 2 February 1428,
the largest and most destructive of the period under study. This earthquake, which
killed more than 1 000 people in Catalonia and caused damage in Catalonia and France,
is analysed in chapter 7. Some years later (1448) further seismic activity affected diver-
se localities in Catalonia. This is discussed in chapter 8.

Chapter 9 presents the results of the review of the earthquakes for the period stu-
died (XIV and XV centuries) in a parametric catalogue, which classifies them as true,
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doubtful or false events. Finally, chapter 10 contains a summary and discussion of the
results obtained for the largest earthquakes and seismic series.

There are 6 appendices, the first of which, appendix A.1, constitutes a compilation
of documents that were consulted using original sources. This consists of a summary
of each document accompanied by the necessary data for its identification - the date
of the record and the archive where it is stored - and in the most interesting cases also
the transcription. The monograph contains footnotes to the documents that were also
consulted using original sources, but are not included in appendix A.1. Appendix A.2
provides a table with the locality key, toponym, municipality and the area of the affec-
ted localities. An account of a pastoral visit and its evaluation is included in appendix
A.3. A historical analysis of popular reaction to the tremors is given in appendix A.4.

A description of the scale EMS-98 used to evaluate the intensity of the earthqua-
kes is furnished in appendix A.5, and a bibliography is supplied in appendix A.6.

Below we offer a shortened version of the book in English to facilitate consulta-
tion for non Catalan speakers. This version contains a review of the earthquakes of the
XIV and XV centuries in Catalonia, with particular emphasis on the most significant
ones. For additional information on the determination of seismological parameters and
on the criteria adopted for assigning quality indexes, see chapter 4 of the monograph
(in Catalan).
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2. Review of the most significant earthquakes

2.1 Seismic series of 1373
The first study on the seismic series of 1373 furnished new and valuable data to eva-

luate seismic hazards (Olivera et al.1). On the one hand, the epicentral zone of this series,
which in many catalogues had been erroneously situated in Olot (southern slope of the
Eastern Pyrenees) was corrected, and was located 200 km to the west in the county of
Ribagorça (southern slope of the Central Pyrenees). On the other hand, two earthqua-
kes catalogued with intensities IX and VIII were considered to be false, suggesting the
occurrence of one large earthquake with an epicentral intensity of VIII-IX (MSK).

Once the seismic events of 1373 were studied, contemporary accounts of other
earthquakes (1427, 1428 and 1448) were analysed. The joint interpretation of all the
large earthquakes in Catalonia presented in this monograph provided new information
that enabled us to re-evaluate the main earthquake of 3 March 1373. This reappraisal
consisted in: 
– re-evaluating some intensity values assigned in the earlier study,
– assigning intensity to the localities that lacked them,
– assigning quality to all the intensity values,
– determining the epicentre (not done in the earlier study2),
– assessing the epicentral intensity,
– calculating focal parameters: seismic moment, moment magnitude and depth.

The number and geographical distribution of localities where the intensity was
known are too low to be able to construct an isoseismal map and to be able to delimit
an area with the highest intensities (see figure 5.2 and table 5.2). According to our inter-
pretation, the earthquake could have produced an intensity effect of VIII-IX in the
mountains of Ribagorça in the Pyrenees and VIII at Castèth-leon in Val d’Aran 10 km
to the north of Ribagorça (see figure 5.3). Moreover, the hydrological effect at Vila
suggests the proximity of the epicentre.

The earthquake on 3 March 1373 attained an epicentral intensity of VIII-IX (EMS-
98), with quality C. The epicentral area lies between the county of Ribagorça and the
Val d’Aran, 42º38’N and 0º41’E and has quality D (uncertainty of 20-50 km). The
focus of the earthquake would be within the crust at a depth of 16 km, between 10 and
20 km. The energy released by this earthquake corresponds to a seismic moment Mo

of 2.56 × 1018 N·m and a moment magnitude Mw of 6.2.

2.2 Seismic sequence of 1427
The sequence of earthquakes in 1427 is less well known, probably because it has been

overshadowed by the earthquake on 2 February 1428, which was more destructive. Despite
the difficulties encountered (see chapter 4), the assessment of the seismic parameters of
the 1427 sequence is helpful for two reasons. First, cataloguing the earthquakes of this
sequence is invaluable because of their destructiveness. Second, an analysis of the effects
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of this sequence in some localities subsequently affected by the earthquake of 1428 must
be undertaken in order to make a correct evaluation of this earthquake.

Given that all the available documentation had not been used in earlier studies, the
evaluation of the earthquakes presented in this monograph is more complete and more
reliable since it provides epicentre and epicentral intensity, with a quality index for
each earthquake of the sequence (see table 6.4). The analysis of the descriptions indi-
cates that the chronology shown in table 6.4 is reliable. The epicentres proposed have
an uncertainty of up to a maximum of 20 km. Table 6.4 also shows the epicentral inten-
sities, which were obtained taking into account the extension of the area of perception
and the degree of perception of the earthquakes at some localities.

Hence, all doubts concerning the duplication of the earthquake of 15 March and 15
May are dispelled. The records allow us to obtain the date and time of the two events.
On 15 March an earthquake damaged the Amer monastery. This became the focus of
considerable attention because of its symbolic significance although the earthquake
was less intense (VI, EMS-98) than the others of the sequence. 

The most important earthquakes of the sequence occurred on 19 March with an epi-
centre in the area between Osor and Amer (figure 6.3) and on 15 May, located between
Vall d’en Bas and Olot (figure 6.6), the two locations with quality B (uncertainty around
10 km). Both earthquakes reached an epicentral intensity of VIII, with quality C. The
energy released by the 19 March earthquake corresponds to a seismic moment Mo of
8.43 × 1017 N·m and a moment magnitude Mw of 5.9 and the energy released by the 15
May earthquake corresponds to a seismic moment Mo of 6.31 × 1017 N.m and a moment
magnitude Mw of 5.8.

2.3 Earthquake of 2 February 1428
The earthquake of 2 February 1428 wrought heavy destruction in Catalonia and

France and claimed more than 1000 lives (see table 7.2). This earthquake was studied
by Cadiot3 and by Banda and Correig.4

Although the results of our study do not differ greatly from those of Banda and
Correig, new factors should be borne in mind when interpreting this earthquake:
– Data from some French localities were incorporated (see figure 7.3). A review and

analysis of the records from the French archives5 led to the exclusion of some towns,
i.e. Bordeaux, Clayra, Libourne, Montpellier and Le Puy, which had been included
in earlier studies. This is an important finding when evaluating the extension of the
area of perception, which did not affect more than 300 km. Cadiot6 proposed an epi-
central intensity of X-XI, basing himself on a larger area of perception.

– The previous destructive effects caused by the earthquake of 1427 in some localities
were considered. Given that the epicentral zones of the earthquake of 1427 and that
of 1428 do not coincide, it is possible to evaluate the epicentral intensities indepen-
dently. By contrast, for certain localities devastated in March 1427 (Vall d’Amer and
Vall d’en Bas) and those affected by the earthquake on 15 May 1427(Vall d’en Bas,
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Olot, Castellfollit ...) the descriptions record the accumulated effects of the earthqua-
kes of 1427 and 1428. Some of these localities are not assigned intensity values becau-
se of the impossibility of discriminating between the effects of the different earthquakes.
Only destruction or probable damage is indicated in such cases.

This is the first time that a review of the contemporary accounts of the earthquake
of 1428 has been carried out. It is also the first time that an interpretation of this earth-
quake has been made, bearing in mind the reappraisal of the seismic sequence of 1427
and that of the earthquake of 1448.

The studies of Cadiot7 and Banda and Correig8 propose an epicentral area for the
1428 earthquake between Puigcerdà and Camprodon. The two localities were assig-
ned the same intensity value, X-XI according to Cadiot,9 and IX-X according to Banda
and Correig.10 An accurate analysis of the records shows that the destruction was more
widespread at Camprodon (I = IX) than at Puigcerdà (I = VIII) (see figure 7.4).
Accordingly, we assign an epicentral intensity of IX (EMS-98) with quality C to the
earthquake of 2 February 1428. The epicentral zone is located in the vicinity of
Camprodon, 42º18’N and 2º20'E with quality B (uncertainty around 10 km). The focus
of the earthquake is in the crust at a depth of about 9 km and the energy released corres-
ponds to a seismic moment Mo of 5.95 × 1018 N·m and a moment magnitude Mw of 6.5.

2.4 Earthquake of 25 May 1448
The proximity of the earthquake of 2 February 1428 to that of the event of 1448

(only 20 years earlier) probably coloured the accounts that we have of the 1448 earth-
quake.

This study is significant with respect to earlier ones11 for the following reasons:
– this is the first work to assess the effects of this earthquake in terms of point intensity,
– this is the first study to take into account the destruction of earlier earthquakes (1373,

1427, 1428),
– for the first time, the assessment of the 1448 earthquake considers the extreme meteoro-

logical episodes that occurred in the months prior to the earthquake in the epicentral zone.

Figure 8.2 gives the point intensity values. Many localities are not assigned a point
intensity value because of the lack of reliable information and because of the possible
effects of accumulation in the descriptions of the earthquake of 1428. The earthquake
claimed 7 lives in 4 separate localities, which increases the uncertainty when evalua-
ting the macroseismic parameters.

The earthquake took place in the proximity of Granollers (Vallès Oriental) with an
epicentre of 41º38’N and 2º17’E with quality C (10-20 km). The epicentral intensity
is assigned a value of VII-VIII (EMS-98) with quality C. The expected magnitude Mw

for this earthquake is within the interval 5.3-5.8.
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3. Revised catalogue of Catalan earthquakes 
of the XIV and XV centuries

In addition to the specific studies on the most significant earthquakes in Catalonia
(1373, 1427, 1428 and 1448), a review of the seismicity of the XIV and XV centuries
was carried out using different historical records. A simple analysis of the catalogues1

suggests possible errors (duplication of earthquakes, false events) but only a rigorous
examination of the primary sources can dispel these doubts. Some errors were produ-
ced because the earthquakes were reported a long time after they occurred or because
the accounts were often misrecorded. There were also spelling mistakes such as the
confusion over March and May. Over time, errors arising from the transcription of the
events led to errors in the catalogues. In other cases, the date of the record was wrongly
attributed to the date of the earthquake, and phenomena such as landslides due to heavy
rainfall, strong gusts of wind, etc were mistaken for earthquakes. Some authors such
as Galbis, Mengel, Munuera, Navarro-Neumann, and Perrey,2 who compiled catalo-
gues of earthquakes, did not furnish the correct times or dates, and did not provide the
primary sources to account for them. They often borrowed from one another without
verifying the sources with the result that the errors were perpetuated in different cata-
logues.

Given the characteristics of the historical sources used in this monograph, it should
be noted that no significant earthquake in this period has been ignored, i.e. all the earth-
quakes that contribute to the seismic hazard evaluation are included in the revised cata-
logue. It should be pointed out that a large number of isolated reports of events emanated
from one locality. Although the reports indicate a perception of an earthquake, the epi-
centre does not necessarily correspond to the place where the event was reported.

The review of the earthquakes of the period under study allowed us to make a clas-
sification (47 earthquakes, 45 false events and 4 doubtful ones). The dates of some
earthquakes and the localities affected by these events underwent some modifications
with respect to earlier studies.3

Table 9.1 provides a summary of the available information for each earthquake in
the XIV and XV centuries. Many of the earthquakes in the table indicate one place of
perception, i.e. Barcelona, a city which generated many more reports than other towns.
Moreover, it is well known that recent earthquakes in the Pyrenees have been habi-
tually perceived in Barcelona. For this reason, in order to avoid the cataloguing of erro-
neous epicentres, values are not assigned to epicentres, epicentral intensities and point
intensities in cases where reports arise from only one locality.

Table 9.2 lists the events considered as false or doubtful.
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2. Idem.
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4. Discussion

Of the earthquakes in the XIV and XV centuries, only 8 have epicentral intensity 
Io > VI (EMS-98). The values of their parameters are listed below:
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Quality C is assigned to epicentral intensity for all the earthquakes (see section
4.4), but the events of 15 May 1427 and 2 February 1428 have less uncertainty. As
regards the quality of the epicentre, the most uncertain is the one of 1373. Despite
the uncertainty of many aspects of the seismic sequence of 1427, the area of maxi-
mum destruction is well defined and therefore quality B is assigned to some epi-
centres.

Only for some earthquakes, the dates of which are depicted by an asterisk (see table
10.1), is it possible to estimate the isoseismal area and calculate the values of Mo and
Mw. In the remaining cases, the value expected for Mw is given, which is obtained from
the value of maximum intensity (see section 4.4).

The most important earthquakes of the period studied are those of 1428 and 1373
in terms of magnitude 6.5 and 6.2, and epicentral intensity IX and VIII-IX, respecti-
vely.

The two most destructive earthquakes of the sequence of 1427 are those of 19 March
and 15 May; both have the same value of epicentral intensity VIII, and similar mag-
nitudes close to 6. It should be pointed out that the accumulation of effects of all the
earthquakes that occurred (see table 6.4) would be equivalent to the area of maximum
destruction intensity IX.

Although the earthquake of 1428 is the most intense, its area of perception of 
300 km is less than that of the earthquake of 1373, for which we have reports of 360 km. 
This corroborates the result that we obtained in relation to the depth: the earthquake
of 1373 occurred at a depth of 16 km whereas that of 1428 took place at a depth of 
9 km. It may be assumed that all the earthquakes occurred within the crust at depths
of less than 20 km.

Table 10.1. Late medieval earthquakes with Io > VI (EMS-98) obtained as a result of the review. Lat. = lati-
tude north, Lon. = Longitude east, Qe = quality of epicentre (see section 4.3), Io = epicentral intensity, Qi =
quality of Io (see section 4.3) h = depth in km, Mw = moment magnitude and Mo = seismic moment in N·m.

Date Time Lat. Lon. Qe Io (EMS-98) Qi h (km) Mw Mo (N·m)
1373.03.03* 1-2 h 42o 38’ 0o 41’ D VIII-IX C 16 6.2 2,56x1018

1427.03.13 11 h 42o 02’ 2o 35’ C VI-VII C 5.0
1427.03.19* 21 h 41o 59’ 2o 35’ B VIII C 6 5.9 8.43x1017

1427.04.22 22 h 41o 59’ 2o 35’ B VI-VII C 5.0
1427.05.15* 15-16 h 42o 10’ 2o 26’ B VIII C < 5 5.8 6,31x1017

1427.06.14 12 h 41o 51’ 2o 49’ C VII C 5.3
1428.02.02* 8-9 h 42o 18’ 2o 20’ B IX C 9 6.5 5,95x1018

1448.05.25 1 h 41o 38’ 2o 17’ C VII-VIII C 5.6



The epicentres of the earthquakes with Io > VI are shown in figure 10.1 on the seis-
mic map of Catalonia1 for a period of 20 years (1977-1997). Despite the fact that a seis-
motectonic analysis is beyond the scope of this monograph, some of the most prominent
features should be considered:
– The earthquake of 1373 is located in the Central Pyrenees in a zone characterized by

frequent earthquakes of small magnitude, distributed along a 10 km wide NW-SE
oriented band in accordance with the orientation of the main tectonic structures obser-
ved.2

– In 1427 a number of earthquakes struck the zone of Amer in March, the zone of Olot
in May and the zone of Caldes de Malavella in June (see chapter 6). The epicentres
of these earthquakes show a geographical alignment that corresponds to the faults
with a NW- SE orientation in the so-called Zone of Transfer.3 As shown in figure
10.1, the level of recent seismic activity in this zone is low except in the far south
along the southern margin of the Selva Basin and in the far north along the southern
margin of the Pyrenees.

– The earthquake of 1428, the most destructive of all, occurred in the Eastern Pyrenees
20 km to the north of the Zone of Transfer. During the period 1977-1997 diverse
earthquakes of magnitude around 4 occurred in this zone (see figure 10.1). Our assess-
ment of the earthquake of 1428, discussed in chapter 7, provides a new insight into
the interpretation of some authors concerning the possible faults related to this event.
According to our isoseismal map and to the situation of the epicentre in the proxi-
mity of Camprodon, the earthquake of 1428 would be associated with overthrusting
with an E-W orientation in the epicentral area. Given that the epicentre is at some
distance from Puigcerdà, the suggestion of Brias et al.,4 according to which the earth-
quake would be associated with the movement of the Têt fault from Perpignan to
Puigcerdà, is ruled out.

– The earthquake of 1448 occurred in the Vallès Basin, which is flanked by the Catalan
Coastal Ranges, with low seismic activity in recent years.
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5. Conclusions

Our research into contemporary sources has yielded a large volume of documents
some of which are new and contain accurate descriptions. A rigorous analysis of the
historical sources and context has enabled us to interpret older documents in a diffe-
rent light with respect to earlier studies.

In order to obtain the most reliable evaluation of the earthquakes, only primary
sources have been used. Occasionally, secondary sources were considered in accor-
dance with the context and type of source, which is indicated by the quality index.

The Geological Survey of Catalonia has established an archive collection, which
includes microfilms and photocopies of the documentation consulted. The information
obtained is stored in a database that allows us to make consultations using different
criteria, and facilitates the incorporation of new reports. This also constitutes an exce-
llent point of departure for subsequent studies.

For the first time it has been possible to undertake a joint analysis of all the docu-
mentation of the earthquakes of the late medieval period in Catalonia and to evaluate
these events using homogeneous criteria. Our evaluation of the earthquakes is a mar-
ked improvement on earlier studies in two respects: name and quality of the descrip-
tions, and homogeneity.

None of the existing scales are well suited to a comprehensive evaluation of the
macroseismic data of historical earthquakes. The EMS-98 scale, which is currently
used in Europe, has been adapted to our situation (historical context, type of sources,
type of buildings, etc.). The knowledge obtained from the evaluation of current earth-
quakes can help us to assess seismic parameters of historical earthquakes, in particu-
lar, seismic sequences. The cataloguing of historical earthquakes, which is the subject
of this monograph, is of paramount importance especially in areas where the rate of
deformation is low as is the case of Catalonia.

All the destructive earthquakes are assigned a value of point intensity and an index
of quality for each locality. Moreover, the macroseismic parameters, epicentral inten-
sity and epicentre are associated with an index of quality that allows cataloguing.

It is a matter of great interest to present all the documentation consulted. One of
the most prominent features of this monograph is that it provides a compilation of all
the documentation concerning the earthquakes of the late medieval period. This con-
siderably facilitates the task of tracing the available information.

A catalogue of the earthquakes of the XIV and XV centuries has been compiled.
Chapter 9 gives a list of earthquakes, the epicentre and the quality assigned, and the
epicentral intensity and the quality assigned. From this catalogue it can be deduced
that the earthquake with the greatest intensity, IX, occurred on 2 February 1428 and
that its magnitude corresponds to the highest value Mw of 6.5. The second largest earth-
quake occurred on 3 March 1373, with a magnitude Mw of 6.2 and epicentral intensity
of VIII-IX.

Hence, in the area under study, there is very little likelihood of other late medieval
earthquakes with Io > VII not being included in this review.
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Figures
Figure 1.1: Location of area of perception of earthquakes studied in this monograph.

Figure 5.2: Intensity map (EMS-98) for the earthquake of 3 March 1373 (see table 5.2) and epicentre. 
PD = probable damage and EF = effects on springs.

Figure 5.3: Epicentral area of the earthquake of 3 March 1373. Probable zone of damage (shaded area)
corresponding to Ribagorça and Toulosain. Households in Ribagorça (triangles).

Figure 5.4: Intensity values I-Io observed as a function of the epicentral distance for the earthquake of 
3 March 1373. Sponheuer-type attenuation function adjusted to the data points.

Figure 5.5: Values I-Io observed as a function of the epicentral distance for the earthquake of 1923 (solid
squares) and the fit of Sponheuer’s law (± Standard deviation) (Susagna, T. et al.: 1994). The
values observed for the earthquake of 3 March 1373 (crosses) in figure 5.4 are also shown.

Figure 6.1: Location of all toponyms mentioned in the text concerning the seismic sequence of 1427. Key
to toponyms (open circles) (see appendix in Catalan text A.2). 

Figure 6.2: Intensity map (EMS-98) and epicentre of the earthquake of 13 March 1427 (see table 6.2). Open
circles indicate the localities lacking in data for the seismic sequence of 1427. P = perception
and D = damage.

Figure 6.3: Intensity map (EMS-98), epicentre and isoseimal lines for the earthquake of 19 March 1427
(see table 6.2). Open circles depict the localities lacking in data for the seismic sequence of
1427. P = perception, PD = probable damage and ET = effects on terrain (landslides, mass move-
ments, fissures, etc.).

Figure 6.4: Intensity values I-Io observed as a function of the epicentral distance for the earthquake of 
19 March 1427. Sponheuer-type attenuation function adjusted to the data points.

Figure 6.5: Intensity map (EMS-98) and epicentre of the earthquake of 22 April 1427 (see table 6.3). Open
circles represent the localities lacking in data for the seismic sequence of 1427. P = perception
and ET = effects on terrain (landslides, mass movements, fissures, etc.).

Figure 6.6: Intensity map (EMS-98), epicentre and isoseimal for the earthquake of 15 May1427 (see table
6.3). Open circles depict the localities lacking in data for the seismic sequence of 1427. P = per-
ception, PD = probable damage and ET = effects on terrain (landslides, mass movements, fis-
sures, etc.).

Figure 6.7: Intensity map (EMS-98) and epicentre of the earthquake of 14 June 1427 (see table 6.3). Open
circles indicate the localities lacking in data for the seismic sequence of 1427. P = perception
and PD = probable damage.

Figure 7.1: Location of toponyms (open circles) and locality keys (appendix A.2) for the earthquake of 
2 February 1428. The dots in the rectangle are shown in figure 7.2.

Figure 7.2: Location of toponyms (open circles) and locality keys (appendix A.2) for the earthquake of 
2 February 1428 for the zone indicated by the rectangle in figure 7.1.

405



Figure 7.3: Intensity map (EMS-98), epicentre and isoseismal lines for the earthquake of 2 February 1428
(see table 7.3). P = perception, PD = probable damage, D = damage and ET =  effects on terrain
(landslides, mass movements, fissures, etc.). The dots in the rectangle are shown in figure 7.4.

Figure 7.4: Epicentral area of the 2 February 1428 earthquake (rectangle in figure 7.3.): Intensity map (EMS-
98) and isoseimal line for intensity VIII. PD = probable damage and D = damage. The zone
corresponds to the rectangle in figure 7.3.

Figure 7.5: Intensity values I-Io observed as a function of epicentral distance for the earthquake of 2 February
1428. Sponheuer type attenuation function adjusted to the data points.

Figure 8.2: Intensity values (EMS-98) assigned to localities affected by the earthquake of  25 May 1448
(see table 8.2) and epicentre. PD = probable damage and D = damage.

Figure 10.1: Epicentres for the earthquakes of the XIV and XV centuries, with Io > VI, in accordance with the
results of our study. These historical events are plotted on a seismicity map for the period 1977-
1997, which includes structural features of the region (ICC, 1999).

Tables
Table 5.2: Intensities assigned to the earthquake of 3 March 1373. The table gives date and time of the earth-

quake, locality key and toponym, intensity (EMS-98) and its quality (see section 4.3). PD = pro-
bable damage and EF = effects on springs.

Table 6.1: Locality key and toponym (see appendix in Catalan text A.2) included in the description of the
seismic sequence of 1427. Locations are shown in figure 6.1.

Table 6.2: Earthquakes of the seismic sequence of 1427 for the period February-March. The table provides
date and time of the earthquake, locality key and toponym, intensity (EMS-98) and its quality
(see section 4.3) and the number of pastoral visits (see appendix in Catalan text A.3). P = per-
ception, PD = probable damage, D = damage and ET = effects on terrain (landslides, mass move-
ments, fissures, etc.). In bold are the toponyms for which the damage or perception includes the
date of the earthquake.

Table 6.3: Earthquakes of the seismic sequence of 1427 for the period April-December. The table furnis-
hes date and time of the earthquake, locality key and toponym, intensity (EMS-98) and its qua-
lity (see section 4.3) and the number of pastoral visits (see appendix in Catalan text A.3). 
P = perception, PD = probable damage, D = damage and ET = effects on terrain (landslides, mass
movements, fissures, etc.).  In bold are the toponyms for which the damage or perception inclu-
des the date of the earthquake.

Table 6.4: Catalogue for the seismic sequence of 1427. The table gives date and time of the earthquake, epi-
centre (name of the epicentral area, latitude, longitude), quality of epicentre, epicentral intensity
(Io) (EMS-98) and quality assigned (see section 4.3).

Table 7.1: Locality key and toponym (see appendix in Catalan text A.2) included in the description of the
2 February 1428 earthquake. Locations are shown in figure 7.1.
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Table 7.2: Estimated number of deaths caused by the earthquake of 2 February 1428 (35% = many people
and 90% = almost everyone). The toponyms and the names of the households for 1378 (see text)
are indicated. An estimate of the number of victims is mentioned in the accounts as well as the
percentage of the population that this represents. *(174 households belonging to the crown);
**(inhabitants = households x 4).

Table 7.3: Intensities assigned to the earthquake of 2 February 1428. The table provides  date and time of
the earthquake, locality key and toponym, intensity (EMS-98) and its quality  (see section 4.3),
the number of pastoral visits (see appendix in Catalan text A.3), the  number of deaths caused
by the earthquake and the percentage of the population that this represents. P = perception, 
PD = probable damage, D = damage and ? = insufficient data.

Table 8.2: Intensities assigned to the earthquake of 25 May 1448. The table gives date and time of the earth-
quake, locality key and toponym, intensity (EMS-98) and its quality (see section 4.3) and the
number of deaths mentioned in the accounts. P = perception, PD = probable damage, D = dama-
ge and ? = insufficient data.

Table 9.1: Catalogue of the earthquakes of the XIV and XV centuries.  The  table provides  date and time of
the earthquake, the area of perception, the epicentral zone, the coordinates of the epicentre (lati-
tude and longitude) and their quality, intensity (EMS-98) and its quality (see section 4.3).

Table 9.2: List of events of the XIV and XV centuries classified as fake or doubtful events.

Table 10.1: Late medieval earthquakes with Io > VI (EMS-98) obtained as a result of the review. Lat. 
N = latitude north, Long. E = Longitude east, Qe = quality of epicentre (see section 4.3), 
Io = epicentral intensity, Qi = quality of Io (see section 4.3) h = depth in km, Mw = moment mag-
nitude and Mo = seismic moment in N·m. 
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