
EL SINDICAT  REMENÇA DE  1448 
MEMÒRIA DEL MÓN

El Registre Memory of the World (MOW) és un programa promogut 
per la UNESCO destinat a la protecció, la preservació, l’accés i la 
difusió del patrimoni documental. El seu objectiu és promoure 
i  preservar de l’amnèsia col·lectiva els documents capitals per a 
entendre l’evolució de la humanitat. 

El Llibre del Sindicat Remença de 1448, custodiat a l’Arxiu Munici-
pal de Girona, ha estat el primer document català que la UNESCO 
ha inscrit (juny de 2013) al Registre Memòria del Món.                     

SALA EXPOCAMBRA 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

c. Ciutadans 12

del 30 de juliol al 15 de setembre de 2013
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El passat mes de juny de 2013 el Comitè 
Internacional del Programa Memòria 
del Món reunit a Gwangju (República de 
Corea) va acordar inscriure el Llibre del 
Sindicat Remença de 1448,  custodiat a 
l’Arxiu Municipal de Girona, al Registre 
Memòria del Món de la UNESCO.

El Llibre del Sindicat Remença de 1448 
és un document manuscrit escrit en llatí 
entre 1448 i 1449 que conté les actes 
de les reunions celebrades pels homes 
de remença, o serfs, de 912 parròquies 
de les diòcesis catalanes de Girona, 
Vic, Barcelona, Elna i Urgell per tal de 
nomenar els seus síndics o representants 
que havien de negociar l’abolició de la 
servitud dels mals usos davant del rei 
Alfons IV, el Magnànim.

Els pagesos de remença eren homes i dones 
vinculats, per contracte, a un mas i les seves terres 
i obligats a pagar una remença o redempció per a 
deslliurar-se d’aquesta adscripció a la terra. A més 
estaven subjectes a altres servituds –conegudes com 
a “mals usos”- i drets que el pagès devia al senyor.

Les reunions dels remences es van celebrar entre el 
13 d’octubre de 1448 i el 10 de març de 1449 i van 
aplegar prop de 10.500 homes. Aquestes assemblees, 
autoritzades pel rei Alfons el Magnànim, havien de 
servir també per a recollir els diners necessaris per a 
sufragar el procés.

Reclamacions com les dels remences es van anar 
succeint arreu d’Europa al llarg del segle XV, però és 
a Catalunya on es va abolir, per primera vegada de 
forma oficial, l’esclavitud el 1486 a través de la sen-
tència arbitral de Guadalupe. El sindicat remença 
de 1448 n’és un precedent. A més, s’hi expressa la 
voluntat dels pagesos no lliures d’un ampli territori, 
cosa que el fa excepcional.

“Els mals usos són, en tots els sentits, absolutament horribles a 
la llei de la natura, a les Escriptures i al precepte diví” [fol. 2r]

Tractatus novus de astronomia, Ramon Llull, segle XV, f.57r. Biblioteca de 
Catalunya. Barcelona
Caplletres miniades de tres manuscrits que contenen obres de Virgili, segle 
XV. Ms. 891, Ms. 768, Ms. 837;    Biblioteca Històrica. Universitat de València.

Frontal d’altar de la Infància de Jesús, anònim, segle XIV, 
detalls.  MNAC – Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Barcelona (Fotògrafs: Calveras/Mérida/Sagristà)


