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SOBRE ELS TERRATRÉMOLS
DELS ANYS 1427 I 1428

A CATALUNYA

Alexandre Olivar

En un full de pergamí enganxat a l'interior de la tapa poste-
rior, de fusta, del manuscrit 988 de la Biblioteca del monestir
de Montserrat1 llegim, escrita amb lletra del segle xv, la se-
güent nota sense títol:

Fon feta en Cathalunya gran térra tremol en lany M CCCC
XVII, e comensa lo vespre del diumenge deles falles lo disapte

- anit, e dura dos anys continus, e sovint feyt (?) grans térra tre-
mols specialment lo die de riostra dona de febrer de mati ales
VIII hores, e caygueren molts hedificis specialment vna vidriera
ho / o / de sancta maria déla mar en que moriren XXXXII
persones.

He posat un interrogant després de «feyt», perqué la paraula
no es deixa llegir bé a causa d'una corcadura.

La nota no representa una informació histórica de fets desco-
neguts, pero pels detalls que aplega i per certes precisions que
fa mereixia de ser transcrita i estudiada. Els terratrémols que
afectaren la part nord-oriental de Catalunya durant la primera

1 Vegeu la descripció del conjunt d'aquest códex a A. OLIVAR, «Caláleg
s manuscrils de la Biblioteca del Monestir de Montserrat», Scripía el Docu-
nia 25, Monestir de Montserrat 1977, pp. 294-295.



meitat del segle xv son prou coneguts. Estem particularment ben
informáis deis de la serie olotina que van de l'any 1410 al 1430.
El 1427 fou un any molt afectat en aquest sentit, sobretot de fe-
brer a maig, pero els terratrémols es repetiren el mateix dia de
Nadal i continuaren, encara que amb menys freqüéncia, pero
no amb menor intensitat, durant l'any 1428, d'una manera es-
pecial el dia 2 de febrer. Les ierres afectades foren, que sapiguem,
les d'Olot, naturalment, pero també altres de Tactual provincia
de Girona, Montpeller i particularment la ciutat de Barcelona;
almenys les noticies que deis efectes deis terratrémols ens for-
neixen els documents barcelonins son abundants i riques en
detalls2. El testimoni que hem transcrit és igualment barceloní,
ja que ho és tot el códex a qué pertany'.

Si analitzem el nostre testimoni segons l'ordre del text, hem
de comencar per dir que ja hem vist l'envergadura geográfica
que té l'expressió «en Cathalunya», segons les noticies
conservades4. Que els terratrémols (cal entendre-ho sempre en
plural) deis anys 1427 i 1428 foren grans (la segona vegada el
nostre text diu «grans térra tremols») queda explicat pels efec-
tes que el mateix testimoni enumerará després. De fet, també fora
de Barcelona, els estralls foren considerables.

El nostre document está d'acord amb els altres testimonis en
dir que la famosa serie de terratrémols que ens ocupa comencá
«el diumenge deles falles». L'expressió ha de ser entesa com del
diumenge de Quinquagésima, o sigui, de carnestoltes, dit tam-

: La documentado ha estai curiosamenl aplegada per E. FONTSRRÉ i J.
loi ÉSIES, Recopilado de dades sísmiques de les Ierres catalanes entre I¡00 i
1906, Barcelona 1971, pp. 125-192.

J Al foli CXXXXV1 llegim: «Explicil uiridarium consolationis. Scriptor
autem fuit Petrus Auinyo beneficiadas in sede barcinonensi». El nom de Pere
Avinyó no apareix en el gran invenlari de Colophons deis Bénédictins du Bou-
veret. Pere acaba la seva Iranscripció el 5 de gener del 1482 (cf. OLIVAR, 295).
El ms. 988 de Montserrat ha de ser afegit al repenori de manuscrits datats
de A. MULARES CARLO i J.M. Rmz ASENCIO, Tratado de paleografía española,
3a. edició, I, Madrid 1983, p. 396.

4 En graus menors aquesis moviments sísmics es deixaren perccbre a la
meitat sud de Catalunya i mes enllá de les seves fronteres, península endins.
Cf. FoNTSERÉ-lüI.ÍSIFS, P. 189.



bé, en altres temps, diumenge fallar5, és a dir, de les falles. Era
el 2 de mar? del 1427. Un manual de Pesglésia de Santa Coloma
deQueralt informa: «Ha III dies de carnestoltes M.CCC.XXVII
comenca la térra tremol e dura tot l'any; de temps en temps ne
feya»*. A tres dies de carnestoltes, o sigui, el tercer dia abans
del Dimecres de Cendra, és a dir, el diumenge susdit. El «ves-
pre» del diumenge diu el nostre document: «poc apres que ha-
gueren tocades les nou hores de la nit», diuen les Rubriques de
Bruniquer1; «en la nit seguent pus prop a aquest diumenge
poch apres que hagueren tocades IX hores», segons el Manual
de Novelís Ardits"; «vers les nou hores», segons el Liibre de les
Solemnitals de l'Arxiu Municipal de Barcelona'*. «Lo disapte
anit» és una precisió donada peí document conservat a Mont-
serrat que només trobo confirmada peí Dietari de la Diputado,
el qual anota, sense concretar l'hora, que els terratrémols van
comencar el dissabte dia primer de marc10.

«E dura dos anys continus... specialment lo die de nostra do-
na de febrer». Aixó ens porta al dia de la Purificado de la Mare
de Déu, 2 de febrer del 1428. Que aquest dia marca el paroxis-
me d'aquell periode sismic és atestat per nombrosos testimonis.
La tribulació a Barcelona, i a Catalunya", fou gran aquell dia,
i els perjudicis materials, enormes. Hom ha assignat per ais te-
rratrémols de les terres olotines d'aquell dia els graus IX-X, per
a Barcelona el VIII12. En aquesta ocasió s'esfondrá la volta
principal de la basílica de Ripoll i part del claustre i del

5 Dictionari Aguiíá, IV, 15: «falla».
ft FONTSERÉ-IÜLÉSIES, op. cil., p. 168. En la reproducció de lexlos anlics ja

editáis m'he permés, alguna vegada, fer certes correccions que m'han semblai
licites per acostar mes el text a 1'original. Noteu que terratrémol, escrit també

text i els documents consultáis; cf. Diccionari Alcover, X, 259.
7 FONTSERÉ-ICL.ÉSIES, Op. til., p. 125.
8 Ibid.
9 FONTSERÉ-IOLÉSIES, op. n i . , p. 126.

10 FONTSERÉ-IGLÉSIES, Op. til., p. 125.
11 Vegeu el gráfic de FONTSERÉ-IOLÉSIFS, op. cií., p. 164.
12 FONTSERÉ-IGLÉSIES, op. til., p. 163.
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cenobi", i sofriren greus danys altres edificis monastics, com
Sant Joan de les Abadesses, Sant Esteve de Banyoles i Santa Ma-
ría d'Amer, per no parlar d'edificacions menors i de viles14. Els
morts foren nombrosos. «A les VIII hores» és una precisió cro-
nológica confirmada peí Llibre de les Solemnitats: «A la jorna-
da o festa de la purificado de nostra dona sancta maria del mes
de febrer, en la qual jornada vers les VIII hores del mati feu una
gran percudida de terratremol»15. També el Manual de Novells
Ardits indica la mateixa hora: «Ffeste de la purificado de la verge
maria. Aquest dia següns plague a nostre senyor deu vers les VIII
hores ans de mig jorn fou molt gran e spaventable térra tremolt
de gran durada» etc.lfc.

«E caygueren molts hedificis»: les fonts son molt unánimes
en declarar que s'enderrocaren o quedaren malparáis molts cas-
tells i altres edificis, sobretot els alts, com és natural". Molts
deis edificis que no caigueren totalment hagueren de ser demo-
Iits o almenys apuntaláis.

«Specialment vna vidriera ho / o / de sancta maria déla mar».
El cas de Santa Maria del Mar és esmentat generalment per les
fonts históriques, no solament per la magnitud del dany que sofrí
el grandiós edifici, sino peí nombre de victimes que tingué, com
veurem. La rosassa de Santa Maria del Mar rep aquí el nom de
o. O és una denominado comuna de rosassa, o sigui, d'una ober-
tura calada i vidrada, de forma circular. En referir-se al mateix
rosetó de Santa Maria del Mar els documents adduits diuen tam-
bé o's. Curiosament, el nostre document dona la doble grafía
en qué apareix el terme: ho i o'\ juxtaposant les dues formes,

13 FONTSERÉ-ICIÉSIES, op. cit., p. 169 (font: Jeroni Pujad es, Flosculi) i 192
(font: J.M. Pellicer ¡ Pagés, el qual dona erroniament l'any 1429).

14 FONTSERE-IÜIÉSIES, op. cit., p. 171.
" FONTSERÉ-IGI.É.SJÍ-.S, op. cit., p. 166.
16 Manual de Novells Ardils vutgarmenl apellal Dietari de! Antich Con-

seli Barceloni, I, Barcelona 1892, p. 258.
17 FoNTSERÉ-ltiLÉSitis, op. cil., pp. 165 ss.
18 FONTSERÉ-IGLÉSIES, op. cil., p. 165, Bruniquer, 166, Novells Ardits, Solem-

nitats, Generatitat 642, 168 (leslameni de Santa Coloma de Queralt).
19 La grafía ho, en el Dietari del Capeilá d'Atfons el Magnánim: FONTSERÉ-

ICI.ÉSIES, op. cit., p. 183, també es refercix a Sania Maria del Mar.



tal com ho hem transcrit. O, per designar una rosassa, fou un
nom d'ús corrent a Catalunya fins al final del segle xvi,
almenys2". Hom parlava ordináriament de la o de Santa María
del Pi, de Barcelona; ho diuen encara?21.

Així dones el nostre text recorda, entre els molts accidents
ocorreguts aquell dos de febrer, com a especialment memora-
ble, la caiguda de la o de Santa Maria del Mar, una rosassa enor-
me, la qual fou reconstruida l'any 1459.

El nombre precís de quaranta-dues victimes, mortes per la cai-
guda de la rosassa, és una xifra curiosa, perqué no está en con-
sonancia amb cap altre document, deis que han arribat al meu
coneixement. «Be XX persones», tal com diu el manual de Santa
Coloma de Queralt" es la quantitat mes baixa de les que conei-
xem; l'expressió, propia d'un testimoni allunyat del lloc de l'es-
deveniment, és imprecisa. Vint-i-una o vint-i-dues persones «entre
homens, dones e infants», diu el Manual de Novells Ardits21.
«Cecidit lo o ecclesie beate Marie de Mari et occidit viginti duas
personas», llegim en el Llibre Verd menor de Perpinyá24, testi-
moni llunyá i que depén, sens dubte, de la mateixa font deis tes-
timonis anteriors. «Morirenhi be 25 persones», diuen les Rubri-
ques de Bruniquer1* i el Llibre de les Solemnitats1'', els quals
sembla que arrodoneixen la xifra. En el document Generaittat
642 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, quan informa que en la
caiguda de la o de Santa Maria de la Mar (observem, de pas,
que el nom tradicional de la famosa església gótica barcelonina
és així: de la Mar, segons els docutnents) «moriren XV perso-
nes»27, hem de veure-hi, probablement, un error del copista, el

20 Diccionari Alcover, V i l , p . 823 .
21 Vegeu el Diccionari Agüitó, V, p. 224. Els diccionaris catalans moderns

no registren aquest mol, potser perqué el deuen considerar en desús.
2 2 FONTSERÉ-IGLÉSIES, op. cit., p. 168.
2 3 FONTSERE-IÜLÉSIES, op. cit., p. 166.
M FONTSEBÉ-IGLÉSIES, op. cit., p. 179. En aquest text cal llegir ecclesie i no

ecclesia; noteu-hi l'expressió no llatinitzada lo o, en masculí.

" FONTSERÉ-IGLÉSIES, Op. cit., p. 165.
26 FONTSERÉ-IüLÉSIES, Op. Cit., p. 166.
v íbid.
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qual escriví XV en lloc de XXV. Hi ha altres documents que
s'acosten mes a la quantitat assenyalada peí nostre testimoni,
superant-la pero; així, en el preámbul d'un testament atorgat el
1430 a Santa Coloma de Queralt llegim que «moriren ben L per-
sones o mes»2". També aquesta ¡ndícació és forca imprecisa,
com ho son dos testimonis gironins, menys fonamentats enca-
ra, els quals parlen de cinquanta persones". Cinquanta és ma-
nifestament una quantitat que vol ser aproximada.

L'esmentat testament de Santa Coloma de Queralt és l'única
font que proporciona detalls de com ana l'accident; hi llegim:
«Per la térra tremol que feye gran queyen les lochs, e les torres,
e los castells, specialment en lo jorn de nostra dona sancta Ma-
ria Caneler que lo feu tant fort e tant gran que a Barcelona a
sancta Maria de la mar caygue una o de la obra hon moriren
ben L persones o mes ala porta de esglesia, car era tot hom per
beneyr les cándeles»50- En parlar, a continuado immediata, del
que passá en aquella ocasió a Puigcerdá, diu: «Hoch no res menys
aquest día metex a Puigcerdá caygue a preicado(r)s o a frame-
no(r)s lasglesia mentre deien la missa, hon moriren pus de C per-
sones entre frares e capelans e homs e dones que eren ala dita
esglesia per oir missa novella». Dir «pus de C persones» és igual-
ment, amb prou evidencia, donar una xifra aproximada i arro-
donida. És probable que I'autor s'imagini també com van suc-
ceir els accidents mortals. És, pero, mes versemblant que la gent,
aplegada a les vuit del matí, hora ordinaria de la celebració de
la missa, especialment concorreguda amb motiu de la benedic-
ció de les cándeles, en notar el terratrémol es precipites cap a
les portes de l'església; molts deis qui ho feren vers la porta frontal
foren victimes de les peces del calat de la rosassa que es des-
prengueren i caigueren, mes aviat a la part interna del temple
que no a l'externa, aquesta mes protegida verticalment per l'ar-
quitectura. El Llibre de les Solemnitats ho descriu així: «E mes

FONISEBÉ-lcl.tSlES, op. « / . , p. 168.

FONTSERÉ-IÜIÉSIES, op. « / . . p. 184 s. (Es i

ts que han utilitzat, si és que n 'han utilit;

FoNrsEKr-li.nsiis, op. cil., p. 168.



se siguí cas molt desastrat dintre la Esglea de madona sancta
Maria de la Mar, la qual com lo propdit terratremol se segui era
plena de poblé molts deis quals volgueren exir per cascuns deis
portáis déla dita esglea. E al eixir del portal maior plach a nos-
tre senyor que la o la qual ere sobre lo dit portal se desvia per
lo dit terratremol e caygueren ne diverses pedrés, e morihen hi
be XXV persones entre homens dones e infants, los quals al exint
del dit portal foren ferits per les dites pedrés, ultra los quals ni
moriren alguns offegats e premuts com per cuyta dexir se len-
cassen o cayguessen los uns sobre los altres»11.

De tota manera, Pestrall de Santa Maria fou notable i causa
tal impressió que hom en parla arreu i durant molt de temps.
El 4 de febrer, dos dies després de l'accident, Bertrán de Tama-
rit, correu de la ciutat de Barcelona, rebé l'ordre deis honora-
bles Consellers d'anar ais monestirs d'Scala Dei, Poblet i Mont-
serrat per demanar ais monjos que «facen oracio a nostre senyor
Deu quens perdo (e) ens leu per la sua infinida misericordia la
plaga del terratremol»'2.

La nota del ms. 988 de Montserrat és de la má d'un barceloní
no molt allunyat deis fets, si no contemporani. L'enquaderna-
ció del códex és original, del mateix segle xv, poc posterior, per
tant, a l'any 1482, data del darrer colofó que porta el manus-
crit. La nota sobre els sismes en qüestió pot haver estat escrita
un cop enquadernat el volum, encara que no necessáriament;
podría ser que ja existís quan la carta emprada per protegir la

l a p a és en el dors en blanc d'aquesta carta que fou anotat el
text que hem transcrit i comentat— fou enganxada a l'interior
de la coberta posterior. Pero si us mireu el códex probablemente
creureu mes versemblant la primera opinió, o sigui, que la nota
sobre el moviment sísmic de tanta ressonáncia fou escrita un cop
enquadernat el volum.

31 FONTSERÉ-lGLÉSlES, Op til., p. 166.
31 Manual de Novells Ardits, I, p. 258. Sobre la reacció religiosa davanl el

pánic que causaven els terratrémols, vegeu J. RUBIO, «Documents sobre els
terratrémols de 1427-28 a terres de Girona», dins Miscel-lanía Fonlseré, Bar-
celona 1961, pp. 357-375, particularment les pp. 358-361.



Siguí com siguí, el nostre text és un testimoniatge mes de la
profunda impressió que deixaren els terratremols deis anys 1427
i 1428. És un texi que, per breu que siguí, afegeix algún detall
a les coses que ja sabíem i precisa o complementa les noticies
históriques conservades. És, al mateix temps, un document in-
teressant en l'aspecte filológic.


