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UNA SOCIABILITAT BARCELONINA DEL
SEGLE XVII:
TEXT I CONTEXT D'UN MENESTRAL
per Jnrnes S. Amelnng
Les observacions que segueixen estan relacionades amb una recerca a
la qual m'hi vinc dedicant des de fa uns quants anys. Les presento com
a comentaris sobre un cas concret, és a dir, l'anhlisi d'una trajectbria
individual que, tanmateix, conté implicacions més hmplies -segons crecper a l'estudi de la histbria social i cultural de la Barcelona moderna. I,
tot corrent el risc de fer-me pesat, voldria parlar una mica sobre la manera
com he plantejat i dut a terme aquesta recerca, ben convenqut que, com
Car10 Ginzburg ha observat recentment, el millor moment de parlar de
mi:tode és després que cadascú hagi fet el seu treball, no pas abans.' He
de confessar que el meu propbsit en fer-ho és encoratjar altres a endegar
el mateix tipus d'anhlisi, especialment gracies a qui: Barcelona ofereix
condicions ideals per a dedicar-s'hi, tal com assenyalaré més endavant.
El títol d'aquesta conferkncia parla de "text i context", i cal explicar
qui: vol dir aixb. El text és la crbnica de Barcelona escrita per un mestre
assaonador, Miquel Parets (1610-1661), durant mitjan segle XVII. "Context", o millor encara "contextos", fa referkncia als diferents rerafons que,

I. "En qualsevol Brllbit científic, el discurs sobre el mbtode noniCs té valor si és una reflexió (1 posteriori
sobre una p e p de recerca concreta, no quan es presenta a si mateix (i aixb constitueix, amb gran
difertncia, el cas niés freqüent) com un seguit de prescripcions a priori": "Witches and shamans",
New Lej't Revicrv, 200 (juliol-agost 1993), p. 76.
Atts que aquesta 6s una exposició general, no hi incorporo referkncies documentals. Poden trobar
més detalls sobre les qüestions que aquí plantegem en el nieu propvinent llibre, provisionalment
titulat Tlze Fliglit of Icor~r.7:Artisan A~itobiogrnphyi11 Early Moderr~Europe.

considerats en el seu conjunt, ens ajuden a entendre aquesta singular obra.
Es tracta d'un dels textos més ben coneguts de la Barcelona moderna,
ciutat sobre la qual van ser escrites moltes crbniques, per6 molt poques
van ser publicades durant la vida dels autors. EI dietari de Parets no va
ser-ne una excepció. Els estudiosos del període hi estan ben familiaritzats,
en especial amb la traducci6 al castellh editada per Celestí Pujol i Camps
a finals del segle XIX.? Els presumptes manuscrits holbgrafs originals,
conservats a la biblioteca de la vostra Universitat, són menys coneguts.'
És una llhstima, ja que la versió catalana conté una informació personal
preciosa -detalls sobre la vida familiar de I'assaonador i sobre les scvcs
relacions amb altres membres del seu gremi- que no esth reprodui'da en
la versió castellana, la qual, a mks, esta plena de traduccions enganyoses
i va ser transcrita defectuosament. És justament la informació pcrsonal
incorporada en les crbniques la que proporciona bona part del material per
a la meva exposició d'avui.
Els contextos als quals em refereixo són biogrifics i textuals. Igual
que la gran majoria dels historiadors, crec en ferm que conkixer alguna
casa sobre I'autor pot ajudar-nos a entendre alguns dels possibles significats del seu text, un punt de vista que actualment no és gaire popular en
segons quins cercles. Reconstruir la vida de Parets i els ambients social,
econbmic i cultural en els q~ialsva viure, treballar i escriure, forma part iniportant de I'est~dique he estat preparant i, en particular, de I'aspectc
d'aquest estudi que m'agradaria debatre amb vostbs avui. Un altre context
important que beneficia el text en ser-hi inserit és el literari: el d'altres
"documents personals" -diaris, dietaris, membries, autobiografies i altres
formes d'escriptura en primera persona- que van ser produi'ts durant
aquest període, en especial per persones de la tnateixa condici6 social.
Aquest segon context, que podria ser anomenat autobiografia popular, 6s
un terna fascinant, per bk que poc estudiat. Per tal d'intentar tenir un
panorama m6s clar d'aquestes formes d'escriptura, he reunit, com a
primer pas, un cos de textos similars, no només dels Pai'sos Catalans i la

2. "De los ~uuchossnccsos dignos de memoria que han ocurrido en Barcelona y otros Icgares dc
Catalufio", ed. C. Pt~joli Canips, Metr~oricrlHistririco Dl~oriol,20-25, 1888-1893. Aquesta versió 6s
una tmnsc~.ipciódel ms. 63 de la Biblioteca de la Real Academia Espafiola.
3. Biblioteca Univcrsitbria tlc Barcelona, mss. 224-225, "De niolts successos que han succcit dins
Barcelona y en nlolts altres Llochs de Catalunya, cligncs de nien16ria".
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Península Ibkrica, sinó també d'altres llocs d'Europa. En comparar I'activitat de Parets com a cronista i dietarista amb aquests altres artesans d'altres
llocs, hom obté una noció més precisa dels aspectes específics d'aquesta
extraordiniria, tot i que certament no pas única, experikncia en autoria.
Podem aprendre moltes coses dels documents personals d'aquest
tipus. Estan plens d'informació no només sobre la vida social i cultural de
1'Edat Moderna, sinó també sobre I'economia, la política i una Amplia
varietat de temes. Ofereixen una perspectiva especial, fins i tot rara: un
punt de vista des de baix, expressat directament per membres de les
classes populars. La seva vhlua com a fonts per a diferents tipus d'histbria
és cada cop més reconeguda, tal i com ho mostren diversos estudis sobre
autobiografies populars i temes relacionats. Voldria examinar breument la
manera mitjan~antla qual textos d'aquest tipus --i en particular el de
Parets-- ens ajuden a explorar un dels aspectes més interessants i, malgrat
tot, encara poc coneguts, de la histbria moderna: I'estudi de la sociabilitat.
Potser sigui convenient que comenci tot definint els meus termes. Esti
documentat que la paraula "sociabilitat" va ser utilitzada durant el segle
XVIII, per6 no s'ha incorporat al vocabulari de l'historiador fins fa poc,
gracies sobretot als treballs pioners del francks Maurice Agulhon. Es
refereix al conjunt de relacions personals que els individus estableixen
tant a dins com a fora de I'ampli ventall de relacions socials de classe,
treball, gknere i altres similars. És a dir, es poden diferenciar entre les
relacions més objectives, en les quals entren els actors socials sota la
influkncia de les estructures socials --un exemple en serien els gnips de
persones que comparteixen característiques comunes d'interessos, tals
com nivell d'ingressos, ofici, privilegis, chrrec i altres formes de participació en I'ordre polític--, i les relacions més volunthries i subjectives, que
són en gran mesura, encara que no pas sempre, producte de la decisió
personal. L'estudi de la sociabilitat és, doncs, I'estudi de la dinimica de
les relacions i coneixences personals, les quals, al seu torn, són resultat
de les associacions i el parentiu. En altres paraules, és I'anilisi de la
dimensió "personal" de les relacions socials, unes relacions que els
mateixos individus creen i mantenen. Per descomptat, algunes d'aquestes
relacions són involuntiries --ningú no tria la seva sogra--, perb per regla
general es pot afirmar que tant les relacions prbpiament dites com la
freqiikncia en qui: són renovades, són en bona mesura el resultat de
decisions personals.
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La sociabilitat ha estat estudiada des de variades perspectives. No
voldria avorrir-10s amb una llarga llista de noms, perb no puc deixar de dir
que estudiosos d'un ampli ventall de disciplines han contribuit amb profit
a explorar aquesta temiitica. L'antropologia, en especial l'antropologia
social, amb el seu mktode de "participació observant", ha generat alguns
dels estudis més interessants sobre la sociabilitat, especialment en el m6n
urbh. Els sociblegs han desenvolupat també una variant summament interessant, 1'"anhlisi de xarxes", una tkcnica analítica basada en la representació grhfica de les pautes i freqiikncies de contacte entre individus en grups
variats i superposats. Finalment, els historiadors, especialment a F r a n ~ a ,
Anglaterra, Itilia i els Estats Units, han contribui't igualment a la creixent
bibliografia sobre sociabilitat. Relativament poca cosa ha estat feta amb
referkncia a Espanya, i pertany gairebé només al període contemporani.'
Els historiadors que estudien la sociabilitat han mirat m i s cap a
I'antropologia per inspiració, que cap a la sociologia, em fa I'efecte. Tot
i així, la majoria dels estudis tracta de la sociabilitat formal; 6s a dir, la
creació i Itext~=nsió
de relacions personals en iimbits organitzats i institucionals, com ara confraries o els seus successors més moderns, clubs
socials i d'altres associacions volunthries. La minoria d'historiadors que
estudien la sociabilitat informal solen utilitzar tkcniques estandard de 120minal record lirzknge, és a dir, localitzar individus en diversos contextos
socials tot resseguint referkncies a noms al llarg dels registres documcntals. Aquest t ~ p u sd'anhlisi diniimica, originiiriament desenvolupada pels
historiadors de la demografia en la reconstrucci6 de famílies, i mCs
recentment aplicada pels practicants de la microhistbria, comporta crear
m6ltiples expedients biogrhfics sobre individus a través de I'anhlisi
sistemiitica de grans seguits de dades, que inclouen registres parroquials,
documents nofarials i, quan és rellevant, documentació oficial.%E punts de
contacte entre aquests perfils --literalment, quan els noms s'entrecreuen
un amb ]'altre-- proporcionen punts d'ingrCs en Ics xarxes de sociabilitat.
4. Per a urla visiti de conjunt, vegeu J . Canal, "La sociabilidad en 10s cstudios sobre la España
contcnipordnea", flisroritr Conretr~pordnetl,7 (1992). pp. 183-205.
5. Per a una exposició clissica d'aquesta tgcnica des del punt de vista de la niicrohistbria, vegeu C.
Ginzburg i C. Poni, "El nornbre y el córno: lntercanibio desigual y rncrcado historiogrdfico", Ilisrorict
Socicll, 10 (1091), pp. 63-70. El treball de Giovanni Levi en parlicular ha afinat aquesta tecnica;
vegeu, per cxcrnple, el seu La Iterencitl inil~areric~l:
La hisrorin de 1111 exorcisrtt piclt1lonri.s dcl siglo
X V I I I , hladrid, 1990.
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El meu treball sobre Parets utilitza aquestes tkcniques, per6 difereix
de la gran majoria d'estudis d'aquesta mena en dos aspectes com a mínim.
Primer, el meu llibre tracta d'un artesh, mentre que gran part de la recerca
sobre sociabilitat acostuma a ocupar-se de membres de les elites socials
i polítiques, comprensiblement, ja que són els membres més ben documentats de les societats del passat. En altres paraules, aplico el que ara
són tkcniques prou convencionals a I'estudi d'un tema no convencional,
la "biografia d'un home corrent", per a citar una frase cklebre, tot i que
enganyosa, de Namier." més, en comptes d'intentar reconstruir pautes
de sociabilitat d'un grup en el seu conjunt --que és el propbsit de la
majoria de les anhlisis de xarxa, per exemple-- he intentat quelcom que
a primera vista sembla molt menys ambiciós: un estudi "ego-centrat" de
les pautes de contacte i afecte d'un únic individu. Un cop més, la idea
aquí és aplicar una tkcnica histbrica forqa tradicional -en aquest cas,
I'atenció en una sola persona, característica de la biografia- per tal
d'obrir, a partir de la talaia d'un cas singular, perspectives sobre un camp
més ampli i menys transitat: el de I'experikncia social i cultural de les
classes baixes urbanes.
Amb aquest objectiu, vaig endegar un procés de recerca dividit en
nivells o etapes. La primera etapa va consistir en fer una llista de totes les
persones amb les quals Parets va entrar en contacte, una espkcie de
drnmatis personae. A continuació, vaig intentar descobrir tot el que
pogués sobre aquestes persones. Dues fonts en particular van destacar per
a aquesta llista. La primera era la crbnica del propi Parets, en especial la
informació en les tres seccions de notes personals i familiars que va
incloure en el text, el qual era, altrament, un treball f o r ~ aimpersonal.
Després vaig mirar de localitzar més documentació tot adre~ant-mea
altres documents coetanis. Guiat inicialment per les referkncies del text,
i després d'un llarg període de recerca en I'Arxiu Histbric de Protocols,
vaig localitzar documents cabdals: els capítols matrimonials de dos dels
seus tres casaments; I'inventari post-mortem i encant dels seus béns; el
testament del seu pare (1631) i l'inventari de la seva mare (1'680); i
diversos contractes professionals. L'Arxiu de Protocols també conserva

6. "The Biography of 0rdinal.y Men", en els seu Skyscrpers c~ndOther Essnys, Londres, 1931 , pp.
44-53. Per a Namiel; "homes corrents" incloYa membres del Parlament.
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minutes del gremi dels assaonadors i d'aquesta manera vaig poder documentar I'activa participació de Parets en I'organització i I'administració
del seu ofici. Fir~alment,vaig consultar també 1'Arxiu Municipal, on vaig
trobar un seguit de referkncies, la més important de les quals procedia de
les si:ries Deliberacions i Insaculacions del Consell de Cent. Tot plegat,
vaig trobar nombroses peces i bocins individuals. Després de distribuir els
fets que havia localitzat en expedients biogrhfics separats en una base de
dades computeritzada (en prosa), a continuació la feina va ser posar juntes
les peces d'aquest trencaclosques. Ara entenc molt millor que abans per
quk I'ofici d'historiador ha estat comparat tan sovint amb el del detectiu.
He de deixar una cosa ben clara: aquest tipus de recerca no pot ser dut
a terme en totes les ciutats modernes. Barcelona és un marc ideal per
aquesta mena dle treball intensiu, de relacionar i lligar noms. De fet,
Barcelona podria ser considerada com una espkcie de laboratori per a
recerca social, grhcies a, si més no, tres factors: I'autkntica riquesa dels
seus registres municipals i especialment notarials; I'organització i I'efichcia dels seus arxius (un cop més, I'Arxiu de Protocols és modklic en
aquest sentit); :i, finalment, la facilitat amb la qual l'investigador pot
"controlar" la seva multitud de persones durant el segle XVII. Per
"controlar" vull dir ser capaq d'identificar persones concretes i trobar-ne
informació significativa. La feina de I'historiador social és facilitada,
primer, per la mida de la ciutat -suficientment gran com per a acollir una
hmplia diversitat d'activitats i, en canvi, no tan gran com per a perdre
rastre de la gent (cas, per exemple, d'una metrbpoli coethnia com Madrid)i, segon, per la precisió social de la documentació moderna, és a dir, la
consistkncia en 1'6s dels noms, juntament amb la tendkncia d'indicar
sempre els oficis dels homes adults, la qual cosa simplifica enormement
distingir entre persones amb un mateix nom i, a més, suggereix quin
gremi cal mirar per tal de trobar més informació. Gracies a aixb, no
només vaig poder crear els meus expedients, sinó també espigolar una
bona quantitat cle fets dispersos sobre la majoria de les persones mencionades.
Resten per formular altres qüestions: per qui: fer tot aixb? per quk
dedicar tant temps i esforq a aquest tipus de recerca? qui: podem obtenir
d'aixb? Al meu entendre la resposta basica a aquestes preguntes és que hi
ha una oportunitat francament inusual, que esta esperant algú que en
tregui profit. L'lexistkncia d'un text autobiogrhfic de gran interks permet
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estudiar el tema de la cultura popular, tan eschpol, de per si, segons els
termes cl'aquestn mateixa culturn. Una crítica freqüent als treballs sobre
cultura popular és que gairebé sempre estan basats en documentació
estranya a les classes populars; és a dir, documentació produi'da per elites
socials, polítiques i culturals, els interessos i formes de percepció de les
quals eren sovint alienes, per no dir hostils, a les classes populars sobre
les quals parlaven. Estudiar documents escrits pels propis membres de les
classes populars permet defugir aquest problema -si és un problema tan
gran- de la mediació. Proporcionen, en altres paraules, un accés directe
als valors i actituds populars en el passat. La tasca de ]'historiador,
llavors, no es limita només a utilitzar una tal documentació, sinó que ha
d'aplicar tkcniques que ajudin a entendre-la i a penetrar la seva riquesa.
D'aqui les meves thctiques particulars -no gaire innovadores, és clard'usar la biografia com un mitjh per a entendre l'autobiografia, i d'aproximar-me a un text tot estudiant els diversos i contradictoris contextos.
Pel que fa a la qiiestió de la sociabilitat en particular, estic convengut que
aquest estudi pot oferir importants pistes per a I'anhlisi d'altres facetes de
I'experikncia i la cultura popular. Per exemple, reconstruir els cercles de
contactes al voltant de Miquel Parets pot ajudar-nos a con5ixer millor una
cosa de la qual encara en sabem ben poc: alfabetització popular i, més en
general, el grau i el sentit que tenia l'accés i el contacte amb el món escrit
per a les classes populars
Un cop dit aixb, podem tornar al cas particular de Parets. Abans de
fer-ho, perb, cal efectuar unes quantes distincions preliminars respecte
dels diferents tipus de sociabilitat. Com he suggerit abans, és important
distingir els tipus formals i estructurats de sociabilitat dels que estaven
associats amb hmbits informals i no estructurats. Per a un mestre artesii
gremial, la primera categoria incloi'a, abans que res, el propi gremi,
juntament amb altres cossos corporatius, com ara confraries devocionals
(Parets, per cert, va parlar molt del seu gremi, perb, en canvi, mai no va
mencionar confraries devocionals o penitencials, i aixb és, en certa
manera, sorprenent, atesa la seva importjncia en la Barcelona moderna).
Per raons bbvies, la sociabilitat informal és molt més difícil de reconstruir
que les formes estructurals i institucionals, perb textos en primera persona, com la crbnica de l'assaonador, poden ajudar a completar I'escassa
informació arxivística sobre aquesta matkria. En segon lloc, és important
no confondre el tracte freqüent amb l'existkncia de relacions afectives.

JAMES S . AMELANG

Aixd també crea un problema als historiadors, ja que sovint I'única cosa
que pot ser reccnstrui'da és la pauta general de contacte i, molt rarament,
la seva freqiikncia. Aquí, una vegada més, els textos autobiogriifics poden
ajudar i proporcionar la perspectiva subjectiva que manca en la docurnentació externa.'
El primer cercle al voltant de Parets o, a aquests afectes, de qualsevol
altra persona, era el de la família i els parents. Prhcticament no res 6s
conegut de la família de la seva mare, llevat que el seu cognom era Alaver
i que el seu pare havia estat carnisser. F o r p rnCs conegut és el llinatge del
seu pare. Sobresurt la perllongada associació d'aquesta branca paterna
amb el sector ciel cuiro. Mestres assaonadors vinculats amb el cronista
eren el pare, I'avi i el besavi, en successió directa. Sens dubte, aquesta
llista podria allargar-se i incloure" d'altres (val a dir que estic intrigat per
una reFerkncia a un tal "Miquel Parets, assaonador", en el fogatge de
1389). Sense que sigui motiu de sorpresa, més d'un Parets va ocupar
carrecs a I'ofici Miquel pare, per exemple, va ser clavari el 1621, i cbnsol
(el cirrec més enlairat) el 1626 i el 163 1.
6 s remarcable la continuitat en I'ocupació i en I'exercici de cirrecs en
el gremi d'assaonadors al llarg de diferents generacions de la família
Parets, fet que mostra un arrelament en la ciutat que contrasta fortament
amb la inestabilitat de la llar del cronista. El cercle de sociabilitat m$s
immediat de Parets era, naturalment, la seva família nuclear. Casa seva,
perd, va ser, en gran mesura, un espai de tragkdia personal. Es va casar
tres vegades; va tenir dotze fills, només tres dels quals el van sobreviure.
És temptador concloure que tal manca d'estabilitat al si de la seva família
immediata va fer que els lligams externs de confian~aesdevinguessin tan
importants.
Trobem considerables obstacles a I'hora de reconstruir els lligams
d'amistat i d'afecte en el passat. Els estudis socioldgics actuals, en
especial els que utilitzen la tkcnica de I'anilisi de xarxes, acostumen, si
més no al comenpment, a assignar graus d'afecte segons la freqükncia de
contactes entre persones. Atks que gran part de la documentació histbrica
no permet aquest tipus de reconstrucció, cal cercar estratkgies alternati7. Pels avantatges d'utilitzan t-xtos autobiog~.Bficsen I'cstudi dc la sociabilitat, vegeu el meu "Vos
pop:lii: Popular autobiographies as sources for Early Modern Urban History", U i d o ~ Historl).,
l
20 ( I )
( 1 993). pp. 30-42.
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ves. L'aproximació més fiable per a I'estudi de l'amistat consisteix en
fixar-se en un seguit de funcions especialment sensibles, l'exercici de les
quals creava o reafirmava lligams personals propis d'un nivell de bona fe
particularment elevat. Entre les nombroses categories de persones que van
estar relacionades amb I'assaonador per mitjh de lligams de confianqa,
n'hi ha tres que destaquen. Són els següents: marmessors i curadors, és a
dir, persones nomenades en els testaments i encarregades de supervisar el
benestar, tant temporal com espiritual, de la família, després del trasphs
d'un dels seus membres; padrins; i patrons i altres persones que dispensaven protecció social i política. No és aquest el lloc de resseguir noms
i casos individuals. En comptes d'aixb, m'agradaria oferir les següents
observacions generals, relatives a les diferents classes de persones que
pertanyien a aquest cercle primari d'amics i coneguts.
En primer lloc es planteja la qüestió de I'extensió geogrhfica. Un dels
trets més remarcables de la sociabilitat de Parets és el molt poc que va
extendre's fora de Barcelona. Amb I'excepció dels orígens extramurs de
les dues primeres esposes -la família de Maria Roure, la primera,
procedia de Vic, mentre que la segona, Elisabet Mans, va créixer en una
masia a mig camí entre la ciutat i la vila propera de Sarri&- i una
referkncia ocasional a tractes professionals amb un sabater de Girona, hi
ha molt poques dades que permetin pensar que l'assaonador estés familiaritzat directament amb el món exterior a les muralles de la ciutat. Ben
al contrari, malgrat considerables variacions internes, la seva sociabilitat
es va caracteritzar per un alt grau de localisme.
Una segona qüestió té a veure amb la vida a I'interior, no pas a
I'exterior, de les muralles. Les connexions de Parets amb persones que
no eren de la família no estaven limitades a una funció única o
ocasional. Per contra, diversos papers es superposaven, complementaven i, fins i tot, refor~avenuns als altres. Quan hom distingeix entre
I'ampli radi dels contactes de l'assaonador i el cercle molt més redui't de
les seves relacions -és a dir, la gent a la qual es podia confiadament
a d r e ~ a rper ajut de tota mena-, resulta clar que els membres més
significats d'aquest segon cercle combinaven un o més atributs. Eren
perents, amics, vei'ns i10 companys d'ofici, homes del gremi i parroquians. El pronunciat grau de coincidkncia constitueix una segona característica de la xarxa de Parets i ajuda a explicar el carhcter relativament
compacte del seu cercle interior.
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El cas més clar i menys sorprenent de coincidkncia afectava companys
de feina i vei'ns. El cercle del cuiro jugava un paper central ben p a 1'es en
la vida de Parets i de la seva família, i ocupava una posició igualment
prominent en els seus hibits de sociabilitat. Tot i així, un notable nombre
de companys d'ofici als quals Parets va recórrer com a marmessors,
testimonis en documents vitals, padrins i funcions similars, eren també
vei'ns. Aixb era prou Ibgic, ja que I'entorn físic més proper del cronista
estava habitat majoritiriament per treballadors del cuiro, en especial
assaonadors i blanquers. De fet, els edificis més importants prop de casa
seva, la qual estava situada a la cantonada del carrer d'en Coromines i les
Voltes de Sant Jacint, enfront del monestir dominic de Santa Caterina,
presentaven importants connotacions també per als membres del seu
gremi. L'església hospitalera de Sant Joan de Jerusalem, a la Riera de
Sant Joan, era on els assaonadors tenien la seva capella. El gremi
celebrava les reunions en una casa propietat del mateix gremi, a la
cantonada del carrer Assaonadors i del carrer Montcada, immediatament
al darrera de la capella d'en Marcús (encara avui s'hi pot veure el símbol
del gremi esculpit sobre la porta, igual que una estitua moderna del patró
de la corporació, Sant Joan Baptista). Dues altres esglésies jugaven papers
importants en la vida social i espiritual de I'assaonador. Eren la petita
església parroquial de Sant Cugat del Rec (fundada el 1023 i reconstrui'da
el 16261, on Piisets i la seva família van ser enterrats, i el monestir de Sant
Agustí (d'agustins regulars, fundat el 1309), a la plasa de Sant Agustí
Vell, on des de mitjan segle XIV s'hi trobava la confraria dels blanquers.
L'abast social dels contactes de Parets també mereix ser considerat.
Wna vasta majoria dels membres de la xarxa de Parets procedia del propi
medi social i professional. De tota manera, mantenia alguns tractes,
limitats i sens dubte infreqüents, amb notables locals, com ho demostra
que demanés ,a un noble, un cavaller, i un ciutadi honrat que fossin els
padrins del seu fill gran. No sabem com va ser que entrés en contacte amb
aquestes persones; potser va ser per mitjh d'amics, ve'ins i parents, o
grhcies a haver coincidit en diverses comissions i altres juntes del govern
municipal. I, no call dir-ho, les coneixences indirectes -els contactes dels
seus contactes- devien extendre considerablement aquesta xarxa. De tota
manera, els lí~nitssuperiors del món social directe del cronista semblen
haver-se atural: una tnica per sota de I'elit, prop de la ratlla on acabava el
comerq i comenGava la renda. Clarament Parets mantenia relació amb un
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seguit de mercaders. El marit de la seva tia i els marits de dues padrines
dels seus fills joves eren tots tres mercaders, és a dir, membres matriculats
del Consolat, i la recerca mostra que regularment es feia amb negociants,
adroguers i altres persones dels sectors alts del món gremial.
M'agradaria plantejar una Última consideració, tot parant esment en
la dimensió d'escriure autobiografia popular. M'estic referint al remarcable grau en qu8 la xarxa de Parets el portava una i una altra vegada al m6n
de l'escrit.
L'íntim entreteixit de contactes socials amb I'accés als instruments
culturals de I'alfabetització és intrigant i bbviament requereix més exploració. La meva recerca ha posat al descobert repetides al.lusions als
lligams del cronista amb persones molt vinculades a la impremta i als
llibres. Dos contactes d'aquest tipus són especialment interessants. El
primer era el ben conegut estamper Antoni Lacavalleria, la dona del qual
-Jerbnima- va ser padrina d'un dels fills de Parets. Ara bé, la connexi6
personal més significativa entre cuiro i alfabetització dins del cercle de
Parets afectava Joan Pons (m. 1660). Fill d'un "taxidor de fustams", Pons
combinava practicament tots els aspectes de sociabilitat tractats fins ara. En
primer lloc, era un amic íntim de la família de I'assaonador i va actuar com
a testimoni en el testament del Parets vell (1631) i en el segon casament del
cronista (1 637), aixi com a padrí d'un dels fills d'aquest darrer. A mCs, era
veí. Resident en el proper carrer Baseya, en morir va ser enterrat en el
monestir de Sant Agustí, a la capella de la confraria de pellisser. Com
Parets, també va participar activament en la política municipal i va ocupar
carrecs menors al mateix temps que ho va fer I'assaonador. Sobre tot, Pons
era una figura prominent i respectada en el sector barceloní del cuiro.
Pellisser d'ofici, va combinar aquesta dedicaci6 amb altres activitats professionals. Aixb és, de fet, el que ens porta al món de I'escrit. I és que, quan
no treballava la pell, Pons feia de professor. En els documents de la dkcada
de 1630 citats abans, hi és referit com a magistro puellorurn i rnngister
scribendi et computorum, és a dir, un mestre en les habilitats elementals de
llegir, escriure i comptar. Sembla que Pons portava una petita escola al
propi taller, ja que el seu inventari de 1660 esmentava cinc "taulas llargas
ab sos banchs capitells de escriurer 10s minyons" que hi tenia a I'entrada.
Ell, o algú com ell, pot haver estat la persona que va introduir Miquel
Parets en les habilitats culturals de llegir i d'escriure; així, ell va aconseguir la precondició necesshria per a I'autobiografia.
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Es podrien dir moltes més coses sobre els cercles de sociabilitat dc
I'assaonador, per6 és hora de cloure aquesta exposició. Mes que resumirne el contingut, voldria recalcar un aspecte concret d'aquest projecte la
meva descripcitj del qual han tingut I'amabilitat d'escoltar: la mateixa
possibilitat d'estudiar la vida d'un artesh normal i corrent d'un període
tan allunyat com és el segle XVII. Com a autor d'una crbnica, Miquel
Parets es diferencia dels artesans de la Barcelona moderna. Perb, en
priicticament tots els altres aspectes, sembla haver estat un assaonador
lnCs entre la trentena de membres d'aquest gremi. Era, en definitiva, un
home corrent. Espero que, pel fet de trobar coses sobre ell pugui interessar a algú m6s que jo mateix. Com a formes d'escriure histbria, les biografies tenen una capacitat enorme d'instn~ir-nossobre un ampli ventall
d'aspectes del passat. No hi ha cap raó per la qual les persones que en són
objecte hagin de restar limitades a polítics, monarques, militars, artistes s
escriptors, és a dir, els membres habituals de les elits polítiques, econbmiques i culturals. També podem estudiar les vides de persones -menestrals, treballadors, dones, camperols- menystingudes fins fa poc com a
"anbnimes". Podem no trobar tot el que voldríem sobre aquesta gent, perb
igual succeeix amb prhcticament tothom de qualsevol 6poca histbrica. Jo,
si més no, crec que paga la pena I'esfor~.I per una raó, en fer-ho hom
s'adona de quantes coses ens resten per conhixer.
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