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Presentació

Què se diu de l’Alguer als Dietaris de la Generalitat de Catalunya, una 
crònaca així antiga i continuada en lo temps (1411-1713)?

Certament, hi trobem solament algunes notes esparses, però vos les 
ofrim en aquí, paris amb referències a la Sardenya i a la descripció 
de calqui fet astronòmic d’aquell temps que també els algueresos ha-
veran observat, com un convit a se cabussar en les més de quinze 
mil pàgines d’aqueixes crònaques: una font d’informació de primera 
mà pels històrics, pels apassionats a la història o qualsessia persona 
interessada.

Los cronistes del Palau de la Generalitat han fet anotacions sobre els 
fets polítics, econòmics, socials, culturals i militars succeïts de l’any 
1411 fi ns al 1713, primer que el Principat de Catalunya fossi ocupat de 
l’exèrcit de Felip V. Les pàgines dels Dietaris són plenes d’informaci-
ons, de noms, de successos, etc. A costat dels fets polítics, adminis-
tratius i militars, se troben anotats fets assai diversos com, per exem-
ple, l’arribada de naus amb forment de la Sardenya, la instauració, lo 
17 d’abril de 1456, de la festa de sant Jordi o el passatge d’una cometa 
el 14 de juny del mateix any (la de Halley). I, clarament, també l’Al-
guer i la Sardenya són presents. 





Presentazione

Che cosa si narra di Alghero nei Diari della Generalità di Catalogna 
(Governo della Catalogna), una cronaca così antica e continuata nel 
tempo (1411-1713)?

Certamente, ci troviamo solamente alcune annotazioni sparse qua e 
la, però ve le offriamo qui, insieme ad alcuni riferimenti alla Sarde-
gna e alla descrizione di qualche evento astronomico di quei tempi 
che anche gli algheresi avranno osservato, come un invito ad immer-
gersi nelle oltre quindicimila pagine di queste cronache: una fonte 
d’informazione di prima mano per gli storici, per gli appassionati di 
storia o per qualsiasi persona interessata. 

I cronisti del Palazzo della Generalità hanno annotato i fatti politici, 
economici, sociali, culturali e militari accaduti tra il 1411 e il 1713, 
prima che il Principato di Catalogna fosse occupato dall’esercito di 
Filippo V. Le pagine dei Diari sono piene d’informazioni, di nomi, 
di successi, ecc. Oltre ai fatti politici, amministrativi e militari, sono 
stati annotati fatti molto diversi come, per esempio, l’arrivo di navi di 
grano dalla Sardegna, l’istituzione, il 17 aprile del 1456, della festa di 
san Giorgio o il passaggio di una cometa il 14 giugno di quello stesso 
anno (la cometa di Halley). E, chiaramente, anche Alghero e la Sar-
degna sono presenti. 

Presentazione





Dietaris de  
la Generalitat de  
Catalunya 1411-1713 

1412
Dimercres, a XI de maig.

Aquest dia vench nova con lo 
vescomte de Narbona havia scalat 
lo loch del Alguer, en Sardenya, 
e fon desconfit e pardé, qui foren 
scapsats, mossèn Altura ab XIII 
gentils hòmens e molts altres qui 
foren morts.

Dimercres, al primer de juny.

Aquest jorn se alargaren les naus 
a la primera guayta, per portar la 
gent d’armes en l’Alguer.

1448
Agost. Dijous a XXVIIII. 

Aquest jorn fonch eclipsi de sol, lo 
qual començà a VIIII hores, ans de 
migjorn, e durà prop de XI hores.

1456
Juny. Dilluns, a XIIII. 

Per tant com, entorn VIII o X VIII 
dies ha passats, que moltes gents 
van dient que han vista una stela 
en lo cel qui llança gran claror e 
de la qual procehexen certs raigs 
vermells semblants a foch, e que 
aquesta stela se veu quascun matí 
de mijanit fins al sol exit, per ço, 
jo, Jacme Çafont, notari e hu dels 
scrivans ordinaris de la casa de la 
Deputació del General de Catha-
lunya, huy que és dilluns, a XIIII 
de juny M CCCC LVI, volent veure 
si és ver ço que·s diu de aquesta 
stela, me són levat entre II e III 
hores passada mijanit e són mun-
tat alt, en la torra de casa mia. E, 
de fet, é vista una stela entre grech 
e tremuntana, de la qual procehien 
grans raigs de claror qui partien 
de la dita stela e signaven entre lle-
beig e migjorn, e podien haver de 
larch a bon arbitre de XVIII en XX 
palms, e d’ample o de gros un bon 
palm, la qual stela e raigs eran fets 
en la manera dessús designada.



1471
Setembre. Dimecres, a XI. 

Aquest die fonch feta crida pública 
en la ciutat de Barchinona, de part 
del il·lustre don Johan de Calàbria, 
loctinent general del senyor rey, 
contenent en efecte que tothom 
generalment posqués anar, star e 
tornar, ab robes e mercaderies, en 
Serdenya, Sicília, Malta, Nàpols 
e altres terres ultramarines, sens 
licència e sens bollatí, però que 
si algú volia anar, star e tornar, ab 
robes o sens robes, en los regnes 
d’Aragó, de València, de Mallor-
ques, Manorches e Eviça, que no·y 
pusquen anar sens licència dema-
nada e obtenguda del honorable 
regent la batllia general o d’en Pere 
Bancells, loctinent de mestra raci-
onal del senyor rey, o del hu d’ells, 
la qual licència no ha a costar diner 
ni malla, sinó ço que justament se 
haurà a pagar per dret de segell.

1533
Juny. Dijous, a XXVI.

[...]

E lo matex dia, en la tarda, lo clero 
de la Seu, ab solemne processó, 
a hont eren les confraries ab lur 
luminària, hisqueren de la Seu per 
a rehebre los pelegrins qui eren 
anats a Nostra Senyora de Mont-
serrat, per la salut de la senyora 
emperatrís. [...]

En la dita professó anaren los 
senyors deputats mesclats ab los 
magnífichs consellers de la ciutat, 
pus hi havia moltes persones de 
títol y tots podien anar en son loch. 
E fonch de aquesta manera que los 
senyors deputats staven asseguts 
en lo cor esperant la processó, y 
venint los dits consellers aprés 
d’ella, en son loch ab aquest orde, 
que a la mà dreta del conseller 
segon venia lo governador, perquè 
lo primer era a Monçó, en lo mig 
venia lo il·lustre duch de Calàbria, 
y prengueren en lo mig, al costat 
del dit senyor duch, al senyor prior 
deputat ecclesiàstich; aprés venia 
lo il·lustre comte de Miranda a la 
mà dreta y a la squerra lo conseller 
terç y al mig venia lo reverend bis-
be de Porto, y prengueren, al costat 
del dit senyor bisbe, en lo mig, 
mossèn Jaume Salbà, deputat mili-
tar; venia aprés lo senyor comte de 



Quirra a la mà dreta y lo conseller 
quart a la mà squerra, e en lo mig 
venia lo reverend bisbe de l’Alguer, 
y prengueren en lo mig, al costat 
del dit senyor bisbe, lo deputat 
reyal mossèn Pere Joan de Sancli-
ment; de hoÿdors no ni hagué nin-
gú. E ab aquest orde seguiren la 
dita processó, emperò en lo seure 
no·s tingué algun orde.

1565
Juliol. Diumenje, XV. 

En aquest die, entre VII y VIII ho-
res de matí, arribà en la platja de la 
present ciutat [Barcelona] una gale-
ra genovesa, qui venie de Missina, 
y en lo camí, sobre la Serdenya, 
havia pressa una fusta de moros, y 
dix com la ermada turquesca havia 
pres lo castell de Sanct Elm, en la 
illa de Malta, que cert és una molt 
mala nova per tota la cristiandat, 
y·s deye que venie per asercar las 
galeras de Spanya.



1566
Juliol. Diumenje, VII. 

En aquest die arribà en la platja 
de la present ciutat de Barcelona 
una nau carragada de blat de Sar-
denya, de què sien fetes gràcies a 
Déu que, per la poca collita hi ha 
aguda en tota Cathalunya, totom la 
sperava ab gran desitx. Y plàsie al 
Senyor aportar las altres dues que 
carreguen en la matexa illa per la 
ciutat de Barchinona.

1609
Febre. Dilluns, a XXIII. 

En aquest die, de matí, misser 
Pere Uller, mercader, credencer del 
General, de la present ciutat, mi-
gensant jurament per ell prestat en 
consistori, feu la relació seço és:

Que en tots los mesos de octubre 
y novembre pròxim passats no ha 
trobat en lo libre de Manifest de 
les entrades del General, que co-
mença a 3 de juny de 1606 y acaba 
a 19 de novembre de 1608, que.y 
haja ningun partit ni despaig de 
corals vinguts de la ylla de Serde-
nya aportats per lo partró Pujades 
ni altre patró per compte de Pau 
del Rosso, Joan Serinyana, Fran-
cesc Ferrer, ni per altra persona al-
guna, y per lo mateix jurament que 
té prestat diu que ell com acollidor 
del General no ha donada llicèn-
cia verbal, ni in scrits, als dits del 
Rosso, Serinyana, Pujades, Ferrer, 
ni altra persona de què en lo moll 
de la present ciutat de Barcelona 
poguessen trebalsar, ni mudar, de 
un vexell a altre en los sobredits 
mesos de octubre y novembre prop- 
passats ningunes caxas ni sorts de 
corals vinguts de Serdenya ni de 
altra part. Jo Pere Oller, lloc y afir-
me tot lo sobredit.



1646
20 setembre.

[...]

Segonament, en ditas instruccions 
sols se exceptuan de la prohibició 
del commerci las llanas, carns y 
blats de Aragó, sedas y grans de 
València, oli, formatge y llanas 
obradas de Mallorca y Menorca, y 
que si en lo memorial aguessem 
nosaltres expressat esta exceptua-
ció és cert que excluïam per a tots 
temps altres commercis que són 
prou més útils y menos perillosos 
a Catalunya, quals són los com-
mercis dels regnes de Serdenya, 
Sicília y Nàpols, que sempre se són 
nomenats dits regnes «las Índias 
de Catalunya» per las grans quan-

titats de diner que tots anys entra-
ven en lo Principat de las merca-
derias que de aquell se portavan a 
dits regnes, com són de tota sort 
de draps, ferro obrat y sens obrar, 
vidres, cordovans y guardamacils, 
badanas, pinyons, cimellas, tapins, 
de tota sort de clavazó, navajas, es-
toichs, sombreros, cordas de viola, 
açafrà, sardinas saladas, pintas y 
altres mercaderias que produeix 
Catalunya y se fabrican en ella. 
De las mercaderies exceptuadas 
en ditas instruccions, los blats ab 
abudància se aportan en Catalunya 
dels dits regnes de Serdenya y Sicí-
lia, y també en poder aportar de las 
províncias de França vehinas, las 
sedas copiosament de la Itàlia, oli, 
encara que Catalunya en posseeix 
ab abundància se’n pot aportar 



molt de la Provença, Genovesat 
y Pul·la, en lo regne de Nàpols. 
Lo formatge, abundantíssima-
ment del Serdenya, Sicília y de la 
Proença. Las granas, que se usan 
poch en lo Principat y sols són ne-
cessàrias per a las gramallas dels 
molt il·lustres senyors consellers 
y jurats y cònsuls de altres ciutats 
y viles de la província, se poden 
aportar de França. Las llanas obra-
das de Mallorca, que entenem 
que sols se diu per los mantos de 
estam, no són vuy tan precisas al 
Principat, puix los mantos de fum 
y de estam y seda que.s fan en 
Catalunya han desterrat en gran 
part los mantos de estam, los quals 

no faltan officials en Catalunya, 
que també los fabrican. Sols lo 
commerci de las llanas y carns de 
Aragó apar lo més útil y precís al 
Principat per la major commoditat 
ab què se aportan de dit regne. En 
lo demés, se considera que ab los 
commercis del regne de Serdenya, 
Sicília y Nàpols entran en Catalu-
nya tantas quantitats de diner, los 
il·lustres mercaders tenen més 
ample lo camp de la navegació, los 
senyors menestrals més occasió y 
opportunitat de treballar, vèndrer 
y esbaltir tantas mercaderias com 
està dit que se aportan a dits reg-
nes. La communicació en aquells 
no és tant perillosa, per ser dits 



regnes més remots y apartats y no 
tant assistits de castellans, y la de-
més negociació se fa en dits regnes 
per cartas y factors. Al contrari, ab 
los commercis de Aragó, València, 
Mallorca y Menorca, exceptuats en 
ditas instruccions, no entra en Ca-
talunya diner algú, antes se’n ha de 
tràurer per aportar las mercaderias 
exceptuades. Los il·lustres merca-
ders han de pagar grans interessos 
de la moneda per a comprar ditas 
mercaderies y, així, jamay serian 
tant baratas com en altre temps. 
Los senyors menestrals no tenen 
ont vèndrer y esbaltir sas mer-
caderias, la comunicació és més 
perillosa per ser tant vehina y ma-
jor y continua la assistència dels 
castellans. De altre part, lo diner 
que ha de aixir de Catalunya per 
blats, sedas, oli, formatje y granas 
millor és y més rahonable que vaja 
a la França y a la Itàlia, a hont ditas 
mercaderias se troban, que no 
enriquir ab dit diner los enemichs 
fronterissos.

1706
Dimecres, a XII de maig.

[...] 

En aquest mateix dia, a las nou 
horas del matí, hi ha hagut eclipse 
de sol que ha durant una hora ab 
alguna escuritat de sol. Però ha 
durat algun mig quart, poch més 
o menos, que lo sol se ha entera-
ment tapat ab tanta escuritat com 
si fos la nit. Vehent-se resplandint 
las estrellas, que ha causat gran 
horror, de forma que los nats no 
havien vist tal eclipse.
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